
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة    

5/ر3م
3مادة   

5/ر3م
4مادة   

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة   

3/ر2م
6مادة   

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 10.0009.0008.5006.0008.3811.0011.5011.2511.3810.0010.9210.0010.00188.3209.4215معيدةفراح صوفيابن أعمر11631081678
1مؤجلة/الدورة 03.3300.0000.0064.2703.215غائبة04.1900.0002.0001.0005.00غائبة06.5010.2500.00عنعيمةبوباكور21633042038
1ناجحة/الدورة 11.5010.5008.0007.0009.2513.0012.0012.5010.0010.5010.1711.0011.00202.5110.1330عشيماء زوبيدةبوديني3181831088495
1مؤجلة/الدورة 03.3300.0000.00136.9906.8511غائبة06.2513.0013.0013.0005.00غائبة06.5011.5007.00عليليا منالبورنان4181831066985
1ناجحة/الدورة 12.0012.0006.0013.0010.7512.5012.5012.5012.5012.0012.3311.0011.00226.9911.3530عمونى ريانبوعمامة51531056959
1ناجحة/الدورة 11.5015.0014.5014.0013.7513.0013.0013.0014.7510.0013.1707.0007.00263.5113.1830عأميرةحايف61731052602
1مؤجل/الدورة 09.7509.5006.0006.0007.8111.0012.0011.5009.7509.0009.5001.0001.00169.2208.466ععماد الدينحلفاوي71631108001
1ناجح/الدورة 13.0012.0008.0010.0010.7511.0011.0011.0012.5006.0010.3308.0008.00211.9910.6030عسميرذباح8181831057117
1ناجح/الدورة 11.0009.5009.0011.0010.1312.5013.0012.7511.5010.0011.0013.5013.50219.0610.9530عمحمدرقاز91531049588

1ناجحة/الدورة 13.7515.0015.0015.0014.6912.0014.5013.2515.0011.0013.6703.0003.00273.2913.6630عمحجوبةعبدلي10171831061317
1ناجحة/الدورة 12.5014.2511.0014.0012.9416.0013.2514.6314.8810.0013.2512.0012.00265.5513.2830عأمينةعريف111631112797
1ناجحة/الدورة 14.0015.0014.5012.0013.8814.0012.7513.3811.2510.0010.8307.0007.00259.5712.9830عوردةغرام121631105954
1مؤجل/الدورة 11.7513.0008.0006.0009.6912.0011.7511.8809.5010.0009.6705.0005.00197.8109.8917عمحمدقاسي131731057139
1ناجحة/الدورة 09.5012.5010.0012.0011.0012.0012.7512.3814.5010.0013.0007.0007.00227.5211.3830عنسرينمزياني141731071613
1ناجح/الدورة 12.2514.0014.0011.0012.8112.0014.5013.2511.2510.0010.8313.0013.00252.2112.6130عحمزة فؤادمطيبع15181831047549
1ناجحة/الدورة 11.5013.0007.5011.0010.7513.0013.0013.0009.7510.0009.8308.0008.00218.4910.9230عجوهر وردةمنديل161731086312
1مؤجلة/الدورة 197.3409.8719غائبةغائبة11.5010.0009.0005.0008.8814.0012.7513.3813.3810.5012.42عمنالنياف171631075133

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة    

5/ر3م
3مادة   

5/ر3م
4مادة   

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة   

3/ر2م
6مادة   

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 11.0011.5008.0007.0009.3810.0013.0011.5011.2507.5010.0006.0006.00194.5609.7319عوسيمإتبارن1181831053101
1ناجحة/الدورة 12.5012.0010.0013.0011.8813.0015.5014.2510.7506.5009.3311.0011.00238.5511.9330عإكرامإسعيد2181831051432
1ناجح/الدورة 10.0008.5008.0011.0009.3811.5014.0012.7511.0013.0011.6704.0004.00202.5710.1330عرمزيبوجمعي3181831044641
1مؤجل/الدورة 12.0009.5006.0007.0008.6310.0014.5012.2508.2510.0008.8313.0013.00192.0509.6013عريانبوخديمي4181831070044
1مؤجلة/الدورة 10.2507.5007.0005.0007.4410.0013.5011.7510.6308.5009.9212.0012.00178.0408.9014عساميةبور5181831049729
1ناجح/الدورة 11.0010.0011.0009.0010.2512.5013.5013.0010.5009.5010.1701.0001.00206.5110.3330عايهابحداد61731088727
1ناجحة/الدورة 10.0014.5014.5013.0013.0013.0014.5013.7513.0007.0011.0011.0011.00255.0012.7530عأميرةدغبار7181831048756
1ناجح/الدورة 11.5012.0012.5011.0011.7513.0015.5014.2512.0007.0010.3306.0006.00234.9911.7530عرياضدلهوم8181831048779
1ناجحة/الدورة 14.5013.7510.0010.0012.0613.5014.0013.7509.0006.0008.0012.0012.00235.7211.7930عأمالرشيد9181831047416

1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة00.00غائبةغائبةعنريمانرويبح10181831048654
1مؤجلة/الدورة 09.5011.0009.0010.0009.8810.0014.0012.0007.2506.5007.0006.0006.00193.5609.6816عبشرىزرقين11181831047208
1ناجحة/الدورة 11.0013.5015.0011.0012.6314.0014.5014.2514.5007.0012.0013.0013.00257.5612.8830عدنياسيرين12181831047553
1مؤجلة/الدورة 08.5010.5007.0005.0007.7508.0015.0011.5007.0006.0006.6703.0003.00162.0108.1011عرانياصغيري13181832019685
1ناجحة/الدورة 12.0013.0014.0014.0013.2513.0014.0013.5014.8809.5013.0913.0013.00265.2713.2630عنريمانعباد14181831047366
1ناجحة/الدورة 09.5009.5012.0010.0010.2512.5014.5013.5012.2509.5011.3310.0010.00220.9911.0530ععالية ندى الريحانعباش15181831048716
1مؤجلة/الدورة 10.0009.0009.0007.0008.7510.5013.0011.7513.0011.0012.3307.0007.00195.9909.8014عمريم ياسمينعمروش16181831045073
1ناجحة/الدورة 11.5011.5014.5012.0012.3813.0015.0014.0010.2508.5009.6716.0016.00249.5712.4830عإيمانفلكير17181831048762
1ناجحة/الدورة 12.2511.0007.5007.0009.4413.0015.0014.0010.2506.5009.0013.0013.00209.2810.4630عشهيناز نجيةقراس18181831051751

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:43:07حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة    

5/ر3م
3مادة   

5/ر3م
4مادة   

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة   

3/ر2م
6مادة   

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 04.0014.0013.0012.0010.7513.0014.5013.7513.7507.5011.6713.0013.00232.0111.6030عورديةقرشي19181831050254
1مؤجل/الدورة 11.5010.0008.0007.3812.5014.0013.2514.5011.0013.3309.0009.00190.5509.5319غائبعصالح الدينقسمي20181831050014

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة    

5/ر3م
3مادة   

5/ر3م
4مادة   

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة   

3/ر2م
6مادة   

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 12.0011.7514.5010.0012.0613.0015.0014.0014.2512.5013.6713.0013.00254.7312.7430ععبد الحكيمأزواو1181831062469
1ناجحة/الدورة 13.0013.0013.5012.0012.8813.0015.0014.0014.5012.0013.6715.0015.00266.5713.3330عزهية منالأيت أحسن2181831070054
1ناجحة/الدورة 14.0012.5008.0010.0011.1312.5013.0012.7512.7511.5012.3305.0005.00226.5511.3330عوسيلةاخروف3181831081439
1ناجح/الدورة 14.0012.0014.0013.0013.2513.0014.0013.5013.0008.0011.3314.0014.00260.9913.0530عمعاذبزيو4181831048648
1ناجحة/الدورة 12.5010.5009.0010.0010.5012.5015.0013.7512.2504.0009.5011.0011.00220.5011.0330عنعيمةبلعيدي5181831081850
1ناجح/الدورة 12.5014.2508.0011.0011.4412.5015.0013.7510.7507.0009.5009.0009.00229.7811.4930عنزيمجنان الدار6181831067051
1ناجحة/الدورة 15.5015.7515.0015.0015.3114.0015.5014.7514.0014.0014.0013.0013.00297.7214.8930علينا ياسمينشيبان7181831065693
1ناجحة/الدورة 12.2510.5009.0011.0010.6911.0013.0012.0013.7509.0012.1707.0007.00219.7910.9930معيدةناديةطالب81531079096
1مؤجلة/الدورة 04.0006.7505.0006.1701.0001.0095.5104.780غائبة04.0007.0004.0005.0005.0008.00عهناءعريبي9181831067076

1ناجح/الدورة 14.5012.5009.0012.0012.0012.5015.0013.7512.2505.0009.8311.0011.00239.4911.9730عسليمقزوط10181831070082
1ناجحة/الدورة 214.5010.7330غائبةغائبة14.0012.5011.5010.0012.0008.0013.0010.5011.2506.0009.50عسهيلةكافي11181831070090
1مؤجلة/الدورة 11.5010.5007.0009.0009.5012.5010.0011.2510.5010.0010.3306.0006.00195.9909.8019عياسمينةمباركي12181831062799
1ناجحة/الدورة 13.5011.5007.0011.0010.7512.5013.0012.7513.0006.5010.8304.0004.00216.4910.8230عنعيمةمجيدي13181831064386
1ناجحة/الدورة 14.0015.5015.0013.0014.3813.0015.0014.0014.2505.5011.3313.0013.00275.5513.7830عنسيمةهاليلي14181831067059

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:43:08حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة    

5/ر3م
3مادة   

5/ر3م
4مادة   

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة   

3/ر2م
6مادة   

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 12.5014.2514.5014.0013.8112.7514.5013.6315.5011.0014.0010.0010.00272.2413.6130عمهديباحمد1181831089908
1مؤجلة/الدورة 06.5006.5012.0000.0006.2508.0007.0007.5006.0000.0004.0010.0010.00127.0006.356عإيناسبركات21535037580
1مؤجل/الدورة 09.0008.5009.0007.0008.3813.2512.0012.6312.0007.0010.3311.0011.00193.0709.6510عوسيمبطاش3181831088426
1مؤجلة/الدورة 08.0010.5007.0011.0009.1312.5014.0013.2507.5008.0007.6710.0010.00195.5709.7817عمريمبن عيش4181831091157
1ناجحة/الدورة 11.0013.0007.0013.0011.0013.0014.5013.7514.5010.5013.1713.0013.00239.5111.9830عنور الهدىرمايدية5181831091180
1ناجحة/الدورة 13.5014.5014.5012.0013.6314.0013.5013.7513.5013.5013.5015.0015.00274.0613.7030عمارية انفالصالحي6181831090032
1مؤجلة/الدورة 04.0002.0005.5000.0002.8809.0005.0007.0007.2500.0004.8310.0010.0087.0504.351عليتيسياعمارخوجة7181831089892
1ناجحة/الدورة 12.2514.2512.0013.0012.8813.5013.5013.5012.0005.0009.6710.0010.00247.5712.3830عهيبة الرحمنعموري8181831092440
1مؤجلة/الدورة 07.7508.0007.5007.0007.5612.7511.5012.1308.5005.0007.3310.0010.00171.2308.567عنور الهدىلعمري9181831088414

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة    

5/ر3م
3مادة   

5/ر3م
4مادة   

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة   

3/ر2م
6مادة   

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 06.2500.0007.0000.0003.3111.0012.0011.5000.0005.0001.6713.0013.00103.7305.197عدحمانالشيخ دحمان 11839083065
1مؤجل/الدورة 07.7511.0007.0007.0008.1910.7510.0010.3810.5002.0007.6713.0013.00175.8108.7914عحيدرالواحدي21635055871
1مؤجل/الدورة 03.7510.0010.5008.0008.0611.5005.0008.2511.0008.5010.1711.5011.50171.7308.5917ععبد الغفوربلقاضي31631062920
1مؤجل/الدورة 05.2503.0005.0007.0005.0605.0007.0006.0007.5003.5006.1712.0012.00115.2305.761عرياضبن ناصر4181831041673
1مؤجل/الدورة 04.5003.0007.5005.0005.0009.5007.0008.2510.7506.0009.1712.0012.00132.5106.633ععبد الرحمانبوشابو5181831041424
1مؤجل/الدورة 07.5004.7504.0005.0005.3110.7507.0008.8807.2502.0005.5014.0014.00129.7406.494عاسحاقبوكراس61631060442
1مؤجل/الدورة 08.0003.5004.0005.0005.1312.0008.5010.2508.2504.0006.8312.0012.00135.0506.757عحمزةحاج71731097122
1ناجحة/الدورة 09.0010.5011.0011.0010.3810.7515.0012.8809.7510.0009.8313.0013.00218.5710.9330عأميرةخروب8181831051422
1ناجحة/الدورة 09.0010.0009.0010.0009.5013.0012.0012.5008.0006.5007.5014.0014.00200.5010.0330إدماجمريمساليم91731102876

1ناجح/الدورة 10.7509.0009.0006.0008.6913.0014.0013.5012.2509.5011.3311.0011.00203.2710.1630ععبد الواحدشعايب101731066834
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.003.7200.190غائبة00.0000.0000.00غائبة01.2500.0000.0000.0000.31عندىمحرزي111536069515

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة    

5/ر3م
3مادة   

5/ر3م
4مادة   

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة   

3/ر2م
6مادة   

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 12.5006.2504.7500.0003.1712.0012.0058.5102.934غائب04.0000.0001.00غائب00.00عمحمد الطاهربن ورجة11631075023
1مؤجل/الدورة 24.0001.203غائبغائب12.0006.0000.0000.0000.00غائب00.0000.0000.00غائب00.00عمحمد رفيقتحجرنت21631060311
1مؤجلة/الدورة 10.0009.7506.5007.0008.3111.0013.0012.0011.0008.0010.0013.0013.00190.7209.5415عمريةتغرغار31731051336
1ناجح/الدورة 08.0010.7510.5010.0009.8111.0012.0011.5012.7505.0010.1715.5015.50209.7310.4930عحنانزوقاري4171733021220
1ناجح/الدورة 12.2512.5008.5007.0010.0613.0012.0012.5012.0008.0010.6714.5014.50217.2310.8630ععبد هللا شكيبعليوان5181831069495
1مؤجلة/الدورة 00.0004.0006.0000.0002.5012.0012.0012.0005.0002.0004.0010.0010.00100.0005.007معيدةمليسةعمارخوجة61731051354
1مؤجلة/الدورة 24.0001.203غائبةغائبة12.0006.0000.0000.0000.00غائبة00.0000.0000.0000.0000.00عسعادعيساين71731091021
1مؤجلة/الدورة 07.5011.0005.0002.0006.3811.0012.0011.5010.7506.0009.1714.0014.00164.0708.2014عامينةلعروسي81731043145
1مؤجل/الدورة 12.0006.0008.0008.0008.0013.0013.00133.7206.694غائب06.5009.7506.0002.0006.06عيوسف الصديقمحيوس91431085846

1مؤجلة/الدورة 11.5011.5003.0007.0008.2513.0014.0013.5006.0000.0004.0015.0015.00180.0009.0017عأسيةواصل101731068932

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة    

5/ر3م
3مادة   

5/ر3م
4مادة   

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة   

3/ر2م
6مادة   

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 12.5012.7505.5009.0009.9411.0010.0010.5000.7506.0002.5010.0010.00178.7808.9417عسيلية عابد 11631013529
1ناجحة/الدورة 12.5014.5013.5014.0013.6312.0013.0012.5005.2507.0005.8312.0012.00243.0512.1530معيدةأسماءالعيساوي21631051613
1مؤجل/الدورة 03.0010.0010.00150.0007.5012غائب10.5004.5008.0006.0007.2511.0011.0011.0004.50عسيد عليحاجي31731092319
1مؤجل/الدورة 11.7508.0011.0005.0008.9413.0010.0011.5003.2505.0003.8310.0010.00174.7708.7417عمحمد إسالمحميدي41531101344
1مؤجل/الدورة 13.5009.2504.0006.0008.1914.0012.0013.0012.5005.0010.0015.0015.00195.2809.7615عاحمد تقي الديندومي51732030381
1ناجحة/الدورة 09.7510.2513.5011.0011.1310.0013.0011.5011.0005.5009.1703.0003.00210.0710.5030معيدةخيرةرامول61731078889
1ناجحة/الدورة 13.2512.2510.0012.0011.8814.0011.0012.5011.0008.0010.0013.0013.00235.5611.7830عايةشاللي71838013680
1مؤجلة/الدورة 00.3308.0008.0079.9904.003غائبة00.5001.5007.0002.0002.7510.0009.0009.5000.50عكاميليةمزياني81731048282

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:43:12حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة    

5/ر3م
3مادة   

5/ر3م
4مادة   

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة   

3/ر2م
6مادة   

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 11.5011.5010.0012.0011.2515.0013.0014.0011.5008.0010.3309.0009.00230.9911.5530عشعيبادم11732061412
1مؤجلة/الدورة 10.7510.2506.5005.0008.1314.0010.0012.0009.5004.0007.6712.0012.00180.5709.0317عكنزةايت محند21731092440
1مؤجل/الدورة 05.5007.5004.0005.0005.5013.0013.0013.0008.5004.0007.0009.0009.00148.0007.406عرابحبولملح31631055914
1مؤجلة/الدورة 10.0009.5007.0005.0007.8813.5012.0012.7508.7510.0009.1712.0012.00185.0709.2513عفاطمة الزهراء ياسمينبونيف4181831085562
1ناجحة/الدورة 10.2511.7509.0010.0010.2513.5010.0011.7509.2506.0008.1709.0009.00203.5110.1830عوردةتاهني5181831049941
1مؤجلة/الدورة 02.0001.0004.0003.5003.8309.0009.00117.4905.875غائبة10.0005.0009.0007.0007.75عايمانجودي6181831053923
1ناجحة/الدورة 10.2514.2514.0012.0012.6313.5013.0013.2511.2505.5009.3311.0011.00243.5512.1830عراضيةحاج عيسى71631080674
1ناجحة/الدورة 10.0013.5008.5012.0011.0014.5011.0012.7514.0005.0011.0014.0014.00230.0011.5030عمنالحميدي8181831054131
1ناجحة/الدورة 09.7512.0012.0012.0011.4415.5014.0014.7511.7507.0010.1710.0010.00236.7911.8430عالزهراءدريسي9181831044107

1ناجح/الدورة 12.5014.7514.5013.0013.6914.5013.0013.7511.0011.0011.0010.0010.00262.2813.1130عأسامةسوفغالم101839082476
1ناجحة/الدورة 12.5012.2512.0010.0011.6913.5012.0012.7510.5006.0009.0013.0013.00231.2811.5630عزوينةشيبان111833030557
1ناجح/الدورة 12.5011.7512.5008.0011.1915.0014.0014.5012.7512.0012.5010.0010.00239.7811.9930عمصطفىفلفل12181831042793
1ناجحة/الدورة 12.0011.0005.0009.0009.2515.0014.0014.5013.7510.0012.5010.0010.00216.5010.8330عنصيرةقادري13181831042840
1مؤجلة/الدورة 12.7510.0004.0009.0008.9414.5010.0012.2509.7507.5009.0010.0010.00193.2809.6617عإيمانقرفالن14181831041282
1مؤجل/الدورة 08.0006.5005.0002.0005.3813.0001.0007.0006.5000.0004.3312.0012.00117.5505.884ععبد النور رياضقالز151731052555
1ناجح/الدورة 12.0012.5012.0008.0011.1314.0010.0012.0014.0010.0012.6710.0010.00229.5711.4830عمسعودةمسعوداني161834081882
1ناجحة/الدورة 12.5012.2512.0005.0010.4413.5012.0012.7512.5008.0011.0013.0013.00222.2811.1130عاميرةناجي17181831061983
1مؤجلة/الدورة 09.2510.0010.0000.0007.3113.0010.0011.5006.2500.0004.1712.0012.00158.2307.9117عرانيةنعمان181732047275

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة    

5/ر3م
3مادة   

5/ر3م
4مادة   

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة   

3/ر2م
6مادة   

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:43:13حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة    

5/ر3م
3مادة   

5/ر3م
4مادة   

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة   

3/ر2م
6مادة   

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 13.5013.0010.5010.0011.7514.5015.0014.7509.7511.0010.1713.0013.00243.5112.1830عبثينةبلمبروك1181831052944
1مؤجلة/الدورة 06.2504.0005.0005.0005.0600.0014.0007.0000.7507.0002.8307.0007.00104.2105.213إدماججهينةبن عيفة21535032405
1ناجحة/الدورة 11.2509.5008.5010.0009.8112.0015.0013.5013.2507.5011.3312.0012.00217.7110.8930عصارةبناي3181831086812
1مؤجلة/الدورة 12.7512.5008.0010.0010.8110.5015.0012.7507.0005.0006.3300.0000.00199.7109.9926عشهينازبورابية4181831086501
1مؤجل/الدورة 07.5009.5008.0006.0007.7512.5014.0013.2508.2510.0008.8310.0010.00182.4909.128عنديرجمعي5181831088397
1مؤجلة/الدورة 09.0009.2510.0007.0008.8114.0014.0014.0005.5004.0005.0012.0012.00188.7209.4412عريمة لبنىحمودي61833034891
1مؤجل/الدورة 08.7505.0005.0005.0005.9412.5013.0012.7509.0003.0007.0007.0007.00150.2807.516عابراهيمخلفاوي7181831048543
1مؤجل/الدورة 10.2510.0007.0005.0008.0613.5015.0014.2509.2507.5008.6712.0012.00191.7309.5917عوليدشريف8181831084649
1ناجحة/الدورة 12.2511.5006.0014.0010.9414.0014.0014.0008.5006.5007.8309.0009.00219.7710.9930عراضيةشكركر91731094596

1ناجح/الدورة 13.0014.2514.5013.0013.6914.5014.0014.2511.7510.5011.3313.0013.00268.2713.4130عقيصر عبد الوحيدغزراوي10181831084617
1مؤجل/الدورة 08.0009.5006.0008.0007.8814.5014.0014.2509.7504.0007.8308.0008.00183.0509.156عمحمد ياسينهواري111731092829
1مؤجل/الدورة 08.2509.5008.0007.0008.1913.0010.0011.5011.5004.0009.0009.0009.00180.2809.018عمحمد رؤوفومان121731066914

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة    

5/ر3م
3مادة   

5/ر3م
4مادة   

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة   

3/ر2م
6مادة   

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 06.0011.2507.0009.0008.3110.0010.0010.0008.5010.0009.0010.0010.00176.7208.8413عمحمد الشريفأمقران11733039757
1ناجحة/الدورة 09.0009.5011.0010.0009.8811.0011.5011.2511.7506.5010.0006.5006.50200.0610.0030إدماجليليا ريمةاورليسان21331045637
1ناجحة/الدورة 14.2514.7514.5015.0014.6314.5013.0013.7515.5005.0012.0012.5012.50279.0613.9530عسارةبدرالدين3181831082570
1ناجحة/الدورة 10.2511.0012.0010.0010.8110.0010.0010.0013.5009.0012.0011.0011.00216.7210.8430ديونفردوسبردي41631081679
1ناجحة/الدورة 10.0007.5010.0012.0009.8812.5011.0011.7513.5003.0010.0012.0012.00207.5610.3830عرشابوجلطي5181831084540
1مؤجل/الدورة 01.6709.0009.00180.5709.0316غائب09.0009.5010.0011.0009.8812.5011.5012.0002.50ععبد النورجواهرة61731057733
1مؤجل/الدورة 06.5004.0007.0005.0005.6310.0010.0010.0005.0004.0004.6709.0009.00130.5706.536عابراهيمدحة71631100276
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0002.2510.0004.8300.0000.0044.4902.226غائبة10.0002.50غائبة00.0000.00ععبلةشبيلي81732065081
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00ععبيرشبيلي91732065082

1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00عنسرينشبيلي101532074415
1مؤجل/الدورة 09.5009.5009.0005.0008.2513.0012.5012.7506.0004.0005.3311.0011.00176.9908.857عأمينعشايبو111731052519
1ناجحة/الدورة 12.0013.7515.0014.0013.6914.5013.5014.0008.7508.5008.6710.0010.00256.2912.8130عرانياقاسي12181831093634
1ناجح/الدورة 12.2511.7512.0010.0011.5014.5011.0012.7512.2507.5010.6713.0013.00234.0111.7030عخديجة لبنىمعطاوي131732069485
1ناجحة/الدورة 13.2513.7514.5014.0013.8814.5012.0013.2514.2506.5011.6712.0012.00266.5713.3330عسارةميهوب14181831093933
1مؤجل/الدورة 09.0010.2509.0005.0008.3114.0012.5013.2508.5007.0008.0010.5010.50187.2209.3612عمرزاقنهائلي151839017960

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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