
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 05.7510.0011.2513.0009.7013.0010.0012.0012.5011.0011.7512.0012.00168.5010.5330عنهادأرون1191931048215
1ناجح/الدورة 12.0012.2511.2514.0012.2312.7515.0013.5015.0010.0012.5012.5012.50200.3012.5230عمحمد أمينأولبصير2191931051972
1ناجحة/الدورة 13.5010.0011.5013.0012.1011.5012.0011.6713.0010.0011.5014.5014.50193.5112.0930عكلثومأيت طاهر3191931044563
1ناجحة/الدورة 11.5012.2508.2512.5010.8812.7510.0011.8310.5006.0008.2512.5012.50173.2910.8330عوفاءبلحمدي4191931045698
1ناجح/الدورة 11.7511.0008.7512.0010.7506.5013.0008.6711.0008.0009.5013.5013.50166.0110.3830ععماد الدينبن جامع5191931046640
1ناجحة/الدورة 12.0005.0010.7513.7510.5811.5011.0011.3312.5010.0011.2507.0007.00169.2910.5830عمناربن عنتر6191931045674
1مؤجل/الدورة 11.5010.0009.7511.5010.6806.0005.5005.8311.0011.0011.0012.0012.00158.2909.8925عاسالم زيدانبوراس7191931050954
1ناجح/الدورة 13.0014.0011.2514.0012.8807.2510.0008.1712.0010.0011.0015.0015.00190.3111.8930عمحمد لمجدبورواي8191931045665
1ناجحة/الدورة 11.5011.7510.2511.5011.1812.2510.0011.5012.0006.5009.2512.5012.50177.3011.0830عنسرينبوزيان9191931052058

1ناجح/الدورة 12.5012.7513.0014.0013.0013.7520.0015.8314.5014.0014.2513.5013.50219.4913.7230عمحمد عليبوشوك10191931089738
1ناجح/الدورة 11.5011.0011.2513.2511.6813.0012.0012.6716.0008.0012.0013.0013.00191.8111.9930عأكرم إسالمبوعزيزي11191931051939
1ناجحة/الدورة 13.0011.0010.2513.2511.8313.0015.0013.6710.0011.5010.7508.0008.00188.8111.8030عمالكتفات12191931043035
1ناجح/الدورة 11.7510.7511.7513.0011.8007.0005.5006.5015.0008.5011.7510.5010.50171.5010.7230عأيوبحمودة13191935051605
1ناجحة/الدورة 12.5012.5009.5013.0011.7011.2513.0011.8310.5007.0008.7513.0013.00182.9911.4430عشيماءحواس14191931046746
1ناجحة/الدورة 12.5010.7508.5012.7511.0012.5015.0013.3308.0010.0009.0013.0013.00180.9911.3130عغزالنخليفة15191931081770
1ناجحة/الدورة 13.0013.0011.7514.0012.8312.7519.0014.8315.5010.0012.7512.5012.50210.7913.1730عهبةدهرور16191931084055
1ناجح/الدورة 10.7511.2507.0012.7510.1312.7506.0010.5010.5008.5009.5013.0013.00164.8010.3030عيانيس بوعالمسرار17191931090030
1ناجحة/الدورة 12.0012.5011.5013.0012.1511.5005.0009.3309.0005.0007.0008.0008.00171.4910.7230عسيرينسيفي18191931043242

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 13.0012.2512.2513.2512.6812.7519.0014.8313.0010.0011.5012.5012.50206.7912.9230عمروة صالحي191932022337
1مؤجلة/الدورة 11.2509.0008.5012.5010.2312.5005.5010.1708.0006.0007.0009.0009.00155.8109.7425عزهيةعفرون20191931087922
1مؤجلة/الدورة 05.5007.7512.2511.5009.1806.0012.0008.0012.5008.0010.2507.0007.00143.3008.9616عميسةعالب21191931049561
1ناجحة/الدورة 11.7510.2510.0013.2511.2312.0005.0009.6709.0008.0008.5013.0013.00171.3110.7130عإسمهانعموش22191931061700
1ناجحة/الدورة 10.0008.0006.7513.0009.2312.7511.0012.1712.0011.5011.7514.0014.00166.3110.3930عهديلكرمي23191931081814
1ناجح/الدورة 12.0012.5011.7513.0012.2312.0007.0010.3312.0008.0010.0013.0013.00186.2911.6430عايمنمقالتي24191931085410

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 00.0010.0000.630غائب00.00غائبغائب00.00غائبغائب01.00غائب00.0005.0000.00معيدمحمد عدالنأوراري1181831041722
1ناجحة/الدورة 11.5012.7512.5013.0012.3512.2516.0013.5014.5011.0012.7512.0012.00201.5012.5930عزينباوكرين2191931078641
1ناجحة/الدورة 11.0010.5012.0012.0011.4011.7510.0011.1710.5002.5006.5012.0012.00172.5110.7830عهانيةبن سعدية3191931078402
1ناجحة/الدورة 12.7510.0010.0012.7511.3807.0014.0009.3313.0007.5010.2515.0015.00177.2911.0830عداليةبن عميروش4191931048111
1مؤجلة/الدورة 10.2511.0009.5011.7510.4804.5010.0006.3314.5008.5011.5013.0013.00159.7909.9927عيسرابوربالة5191931044444
1ناجحة/الدورة 10.2509.2509.5010.7509.9311.7512.0011.8310.5010.5010.5007.0007.00162.7910.1730عيسرىبورميلة6191931087994
1ناجحة/الدورة 10.7512.5013.2512.5012.2013.5010.0012.3311.0007.0009.0010.0010.00186.9911.6930عشيماءبوعيشة7191931042360
1مؤجلة/الدورة 08.5008.7510.0012.7509.8501.0015.0005.6714.5012.0013.2511.0011.00153.0109.5617عأمينةتشتيوين8191931050950
1ناجح/الدورة 11.5013.2512.5013.2512.5013.7511.0012.8313.0012.5012.7512.0012.00200.9912.5630ععمر نسيمحاوشين9191931089972

1مؤجل/الدورة 08.2510.0007.0012.2509.0311.7508.0010.5009.0007.0008.0011.5011.50149.3009.3316عمحمد منصفحدوفي10191931063988
1مؤجلة/الدورة 10.0008.0007.5012.5009.3505.0013.0007.6710.5008.5009.5010.0010.00145.5109.0915عمنالخراف11191931052055
1ناجحة/الدورة 10.7512.0010.0011.7510.9812.5013.0012.6714.5010.5012.5006.0006.00178.8111.1830عأميرةخليفة12191931078556
1ناجحة/الدورة 10.5010.2510.0012.7510.7512.2519.0014.5010.5010.0010.2515.0015.00186.5011.6630عيمينةخوجة13191931091293
1مؤجلة/الدورة 07.5005.7510.5012.0008.9506.5014.0009.0012.5010.0011.2507.0007.00146.0009.1316عريانرقيبة14191931025223
1مؤجلة/الدورة 06.2510.5007.5012.0008.6312.0014.0012.6713.0007.0010.0011.5011.50155.8109.7420عماية ماريةزبوج15191931091241
1مؤجل/الدورة 06.7512.2509.0011.5009.4803.0011.0005.6714.5010.0012.2511.5011.50147.8109.2417ععبد هللا ريانزروق16191931087102
1ناجحة/الدورة 11.5013.7512.5013.7512.7012.7515.0013.5012.0011.5011.7513.0013.00204.0012.7530عياسمينسعداوي17191931089800
1مؤجل/الدورة 04.0010.0006.0005.0006.0005.7510.0007.1708.5003.5006.0012.0012.00105.5106.598معيدعبد الغانيسيواني18181831053989

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 11.7512.0008.5013.2511.1313.0012.0012.6714.5010.0012.2515.5015.50189.3111.8330عأمينةشبوط19191931079325
1مؤجلة/الدورة 06.5008.2508.0011.5008.3003.0015.0007.0014.5005.0009.7513.5013.50137.0008.5610عريمةفضيل20181931054948
1ناجح/الدورة 07.2511.5011.0012.2510.2311.7515.0012.8308.0009.0008.5007.0007.00164.7910.3030عحسامقريش21191931052007
1ناجحة/الدورة 10.0012.2510.5012.7511.1512.5015.0013.3311.0012.5011.7512.5012.50187.4911.7230عمريممشاط22191931060256
1مؤجل/الدورة 03.0006.5006.5008.0005.7500.5006.0002.3302.0003.5002.7511.0011.0080.9905.061عمهديناصر23191931087283
1ناجحة/الدورة 06.5013.0010.5013.7510.4513.0011.0012.3309.0010.0009.5015.0015.00175.4910.9730عنايلةنايلي24191931067340
1مؤجلة/الدورة 10.5010.7506.0011.7509.4504.0010.0006.0011.0009.0010.0010.5010.50143.0008.9422عرانيانزالي25191931063810
1ناجحة/الدورة 10.7511.2509.0012.2510.6307.5011.0008.6712.0008.0010.0013.5013.50165.8110.3630عأمينةهيشور26191931051997

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 12.0010.5007.5011.8810.3310.0020.0013.3311.5012.0011.7512.5012.50179.2911.2130عسميحأباينو1191931051829
1ناجح/الدورة 12.7510.5012.5013.2512.3313.5006.0011.0015.0011.0013.0013.5013.50195.8012.2430عمحمد أمينإمرزوقن2191931093750
1مؤجلة/الدورة 08.5005.0001.0010.5005.9503.2500.0002.1707.5006.5007.0003.0003.0083.0105.195عنايلةازواو3191931088644
1ناجح/الدورة 11.7509.2510.7511.2510.8512.2511.0011.8304.0008.5006.2512.0012.00168.4910.5330ععبد المعينباسي4191931044357
1ناجح/الدورة 10.7511.5010.0012.0010.9312.5005.0010.0011.5009.0010.2512.0012.00171.8010.7430عهيثمبقباقي5191931067725
1ناجحة/الدورة 11.7511.7513.0012.6312.3013.7505.0010.8310.0007.0008.5012.5012.50184.9911.5630عمريمبن عاشور6191931088636
1ناجحة/الدورة 13.2513.7514.5013.5013.7811.0015.0012.3316.0012.0014.0015.5015.50218.2913.6430عوالءبوربالة7191931084060
1ناجحة/الدورة 11.7511.0011.0011.5011.3311.2506.0009.5008.5007.0007.7512.5012.50169.8010.6130عدنياجوهري8191931051952
1ناجح/الدورة 11.7510.0013.7513.1312.2813.0010.0012.0012.0008.5010.2513.5013.50192.8012.0530عشارفحميدو9191931000204

1ناجح/الدورة 12.5011.2506.7513.6310.7511.7506.0009.8308.5003.5006.0012.5012.50161.4910.0930ععمادداودي10191931067581
1ناجح/الدورة 14.0013.5014.5013.0013.8511.5015.0012.6715.0009.0012.0012.0012.00212.5113.2830عسالمزروقي11191931046604
1ناجحة/الدورة 12.2509.0011.5012.5011.4312.5013.0012.6707.5006.5007.0012.0012.00178.3111.1430عليناسكندري12191931088755
1ناجحة/الدورة 13.5014.0014.5014.0014.0014.5020.0016.3315.5016.5016.0015.5015.50236.4914.7830عإيمانشربي13191931083095
1ناجحة/الدورة 14.0013.7513.8814.0013.9114.2515.0014.5011.0012.5011.7516.0016.00222.1013.8830عوسيلةعباس14191931047938
1مؤجلة/الدورة 01.0005.0000.0002.5000.0000.0092.7005.7910غائبة10.7508.0004.3811.6308.4701.50عزهية رانيةعراجي15191931064373
1ناجح/الدورة 11.5010.5011.2512.1311.3506.0014.0008.6710.0010.0010.0012.0012.00171.5110.7230عبراهيمعيسات16191931063773
1ناجحة/الدورة 12.7513.5012.7513.2513.0013.0014.0013.3310.0009.0009.5015.0015.00203.9912.7530عايمان احسانقالم17191931039779
1مؤجل/الدورة 08.5002.5005.0008.0006.1507.5010.5008.5006.5001.0003.7506.0006.00100.5006.282معيدمحمدلعاقل181731061056

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 29-06-2021  13:14:57حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.7512.2513.0012.7512.7311.5014.0012.3310.0009.0009.5013.0013.00196.2912.2730عماليالموتي19191931089873
1ناجحة/الدورة 10.2510.0011.5012.5011.0312.0018.0014.0009.5011.5010.5012.5012.50185.8011.6130معيدةسارةمازة20181831047249
1ناجحة/الدورة 11.2512.2510.2512.7511.4512.2513.0012.5004.0010.0007.0012.0012.00178.0011.1330عتينهينانموخبي21191931078452
1ناجحة/الدورة 12.5011.2509.0013.2511.3512.0015.0013.0007.0008.5007.7513.5013.50181.5011.3430عايمانموفق22191931096352
1ناجح/الدورة 13.2513.7514.3813.5013.7413.5015.0014.0015.0010.0012.5012.5012.50216.9013.5630عمحمد أيمنهناوي23191931039037

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 29-06-2021  13:14:58حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 11.0009.2506.7510.2509.2312.2507.0010.5006.5004.5005.5011.0011.00145.8009.1116عهبةبغداد1191931041183
1ناجح/الدورة 10.7510.0011.7512.7511.3011.2510.0010.8309.5006.0007.7512.0012.00172.9910.8130عمحمد جهيدبن زيبة2191931060235
1ناجحة/الدورة 11.7512.0010.8813.0011.7911.5020.0014.3313.5016.0014.7512.0012.00202.3912.6530عمليسةبن عما رة3191931039935
1ناجح/الدورة 10.7510.7506.5010.5009.4311.0018.0013.3310.5007.0008.7512.0012.00163.7910.2430ععبدالحقبوعليلي4191931051849
1ناجحة/الدورة 10.2513.2512.3813.5012.1412.2514.0012.8315.0011.0013.0013.0013.00198.8912.4330عسيرينبولحدور5191931062180
1مؤجلة/الدورة 08.2509.5007.8810.5008.8410.2511.0010.5011.0011.0011.0012.0012.00153.9009.6215عيسرىبولعشب6191931051932
1مؤجل/الدورة 08.2508.2507.7509.0008.2510.2514.0011.5009.0008.5008.7512.0012.00146.5009.166عمحمد سفيانتونسي7191931078751
1ناجحة/الدورة 12.2514.2511.7513.5012.7512.2520.0014.8316.5011.0013.7513.0013.00212.4913.2830عرانياجديوي8191931050977
1مؤجل/الدورة 05.0005.0040.4902.530غائبغائبغائب02.33غائب00.0006.0002.8503.50غائب05.50عسعيد عباسجقبوب91631100423

1ناجحة/الدورة 12.7511.0012.5013.5012.4813.2516.0014.1714.0009.0011.5013.0013.00203.3112.7130عهاديةحدوش10191931051913
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبةغائبة00.0000.00غائبة00.0000.0000.00غائبةغائبةمعيدةأمينةخياطين111631045758
1ناجحة/الدورة 12.0012.7511.0012.7512.0013.2518.0014.8310.0009.0009.5013.0013.00196.4912.2830عايمانزبوشي12191931081723
1ناجح/الدورة 08.7511.2506.7511.2509.1512.7517.0014.1708.5010.0009.2512.0012.00164.5110.2830ععبد الرحيمشعبان13191931059656
1ناجحة/الدورة 10.7512.0009.5011.7510.8312.2516.0013.5011.0006.5008.7512.0012.00178.3011.1430عريانشلواعيد14191931039818
1ناجحة/الدورة 11.5012.7511.5012.7512.0012.5015.0013.3314.0007.0010.5012.0012.00192.9912.0630عفريالعجال15191931081773
1ناجحة/الدورة 11.5011.2509.7512.0011.0310.5015.0012.0014.0005.0009.5012.0012.00177.3011.0830عدنياعلواش16191931049386
1ناجحة/الدورة 11.5013.7513.5013.0012.8513.0019.0015.0015.5008.5012.0011.0011.00208.5013.0330عنهادعوان17191931085662
1ناجحة/الدورة 11.5010.0010.7511.5010.9812.0014.0012.6713.5010.0011.7512.0012.00183.3111.4630عانفالقايد18191931061968

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 29-06-2021  13:15:00حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 10.5011.5006.2512.7509.8809.7513.0010.8310.5008.0009.2512.0012.00161.7910.1130عنجاةكروش19191931060272
1ناجح/الدورة 11.0013.5007.7511.7510.6811.7514.0012.5009.5008.0008.7513.0013.00174.8010.9330عوسيمكنان20191931044434
1مؤجلة/الدورة 05.0012.0012.00140.3908.7713غائبة08.2506.0007.8810.5008.1413.0011.0012.3310.00عودادمزليوي21181831054140
1ناجحة/الدورة 10.2511.2510.7511.0010.7509.5015.0011.3310.5010.0010.2512.0012.00173.9910.8730عرانيامهمل22191931090887
1مؤجلة/الدورة 07.5003.7512.0012.00154.7909.6716غائبة09.0011.2507.7512.0009.6812.2514.0012.83عرقيةنشادي23191931040969
1ناجحة/الدورة 11.2512.7512.0010.5011.6312.2517.0013.8314.5009.0011.7512.0012.00193.2912.0830عشرازواشم24191931064394
1ناجحة/الدورة 11.2513.2510.7512.2511.7013.2516.0014.1712.5012.0012.2512.0012.00196.0112.2530عالمياءيحياوي25191931039897

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 29-06-2021  13:15:01حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.5013.5013.3813.2513.1110.7520.0013.8309.5008.0008.7512.0012.00202.0912.6330ععبير حتو 11932049533
1مؤجلة/الدورة 03.0013.0013.00122.2907.643غائبة09.7508.7507.5006.0008.1306.0010.0007.3306.00علبنىاحلولي2191931085760
1ناجحة/الدورة 11.7512.7512.8812.5012.4411.7518.0013.8311.0011.5011.2513.0013.00201.3912.5930عأسماءبالطيب3191931090064
1ناجحة/الدورة 13.0014.7512.0013.2513.1012.0019.5014.5014.5013.5014.0012.0012.00214.5013.4130عمالكبحري4191931047340
1ناجحة/الدورة 10.7512.2508.8812.2510.7910.7508.0009.8311.0004.0007.5012.0012.00164.3910.2730عأحالمبلجازية5191931063694
1ناجح/الدورة 10.5010.0011.0012.0010.8511.0018.0013.3311.5010.0010.7512.0012.00181.9911.3730عحاتمدبابي6191931060118
1ناجحة/الدورة 10.0011.7508.2512.0010.2311.5014.0012.3314.0010.5012.2512.0012.00175.7910.9930عسارةدريف7191931049416
1ناجحة/الدورة 13.0012.5008.5012.7511.5010.0016.0012.0012.5008.0010.2512.0012.00183.5011.4730عساميةرمضاني8191931049421
1مؤجلة/الدورة 09.2510.0008.5011.7509.6812.0005.0009.6703.0006.5004.7512.0012.00147.3109.2114عميساءزكراوي9191931039061

1ناجحة/الدورة 13.5014.2511.7513.0013.0313.5012.0013.0015.0010.0012.5012.0012.00206.3012.8930علينة زهيةسالمي10191931051019
1ناجحة/الدورة 09.5011.2508.7512.2510.1811.7520.0014.5012.0010.0011.0012.0012.00179.3011.2130عشيماءشايب11191931048145
1ناجحة/الدورة 12.2513.2512.5013.5012.7811.5015.0012.6714.0012.5013.2513.0013.00205.3112.8330عرميساءطاجين12191931082596
1ناجح/الدورة 12.0011.2511.2512.5011.7306.0017.0009.6712.5009.0010.7513.0013.00180.8111.3030عياسينعيمر13191931083776
1ناجحة/الدورة 10.7511.0011.3812.5011.3411.2514.0012.1710.5010.0010.2512.0012.00182.4111.4030عنور االيمانقارة14191931085920
1مؤجلة/الدورة 07.7510.2506.7510.0008.4010.5007.0009.3302.0006.0004.0012.0012.00131.9908.2514عسوميةقجتول15191931053501
1ناجحة/الدورة 11.0012.7510.5012.0011.4012.0013.0012.3312.5008.0010.2512.0012.00183.4911.4730عأنفالقالل16191931051770
1ناجحة/الدورة 11.7512.7510.0013.0011.6810.7520.0013.8312.0012.0012.0013.0013.00195.2912.2130عسناء محارب171932052944
1ناجحة/الدورة 13.2514.5012.5013.5013.3312.0020.0014.6716.5014.0015.2512.0012.00219.8113.7430عصونيةيونس18191931082638

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 29-06-2021  13:15:03حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 29-06-2021  13:15:03حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 09.7506.0009.0009.2508.6811.2510.0010.8306.0005.0005.5012.0012.00142.2908.896معيدصالحأوسالتي1181831089864
1ناجحة/الدورة 14.5007.2512.0012.00197.5012.3430غائبة12.0014.5013.5012.5013.0513.7513.0013.50عاحالمامينة2191931061707
1ناجحة/الدورة 09.2512.2512.2509.5010.8012.5017.0014.0013.5002.0007.7513.0013.00178.5011.1630عصبرينةبربوشة3191931051840
1ناجح/الدورة 11.5011.0012.0009.0011.0512.5015.0013.3315.0013.0014.0012.0012.00190.4911.9130عايمن أسامةبوجمعة4191931087203
1ناجحة/الدورة 11.7513.7511.2513.2512.3013.5017.0014.6714.0003.0008.5012.0012.00196.0112.2530عصوفياتوزوت5191931051843
1مؤجلة/الدورة 10.0011.2508.5004.2508.6511.0010.0010.6711.5009.0010.2512.0012.00151.0109.4420عبايةتونسي6191931040074
1مؤجل/الدورة 10.5009.2508.0009.0009.2011.0011.0011.0009.5008.0008.7512.0012.00154.5009.6611ععبد القادر كريمجالل7181831092340
1ناجحة/الدورة 10.2511.5011.5010.0010.8313.0010.0012.0009.5010.5010.0013.0013.00177.3011.0830عإكرامجنادي8191931088683
1ناجح/الدورة 12.0013.0008.7505.5009.9310.0013.0011.0013.0006.5009.7512.0012.00163.8010.2430عزين الدينحبيب9191931051956

1ناجحة/الدورة 09.2512.2509.0008.7509.6811.5010.0011.0014.0007.0010.5012.0012.00162.8010.1830علينة صابرينحجاج10191931088758
1ناجحة/الدورة 10.0011.5009.5009.0009.9511.7512.0011.8309.5009.5009.5012.0012.00165.9910.3730عسارةحرحار11191931091182
1مؤجلة/الدورة 08.0012.7509.5008.2509.4508.5012.0009.6713.0003.5008.2512.0012.00152.0109.5010عشناز ماجدةحمادو12191931052033
1ناجحة/الدورة 11.2510.5011.5006.5010.2312.7519.0014.8315.0009.0012.0011.0011.00181.7911.3630عخديجةحيدر13191931090878
1ناجحة/الدورة 12.0013.7511.0012.7512.2012.7516.0013.8314.0011.5012.7512.0012.00200.9912.5630عحسينة سارةخلفاوي14191931039789
1ناجحة/الدورة 10.5010.0010.2511.5010.5312.0005.0009.6708.5008.0008.2512.0012.00162.8110.1830عرانيةخلوفي15191931086042
1ناجحة/الدورة 12.0014.2509.7512.0011.7813.2510.0012.1712.0006.0009.0014.0014.00186.3111.6430عريان ياسمينداداش16191931046738
1ناجحة/الدورة 10.0014.7510.5011.5011.4010.0010.0010.0013.0007.5010.2511.0011.00175.5010.9730عياسميندادي17191931040049
1مؤجل/الدورة 10.2511.0008.5004.5008.7310.0003.5007.8310.0003.5006.7512.0012.00136.2908.5216عأيمندالي18191931051999

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 29-06-2021  13:15:06حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 09.2510.0011.0003.5008.7812.0010.0011.3310.0008.0009.0011.0011.00150.7909.4218عصبرينةصحراوي19191931083964
1ناجحة/الدورة 10.0014.5010.5009.7511.0013.2511.0012.5011.0005.0008.0012.0012.00175.5010.9730عمروىطيار20191931040127
1ناجح/الدورة 12.0011.7509.5012.0011.2012.5015.0013.3311.0007.0009.0012.0012.00181.9911.3730عالياسعتو21191931078176
1مؤجل/الدورة 09.2508.7509.0010.0009.2311.5011.0011.3310.0007.0008.5012.0012.00155.2909.7113ععبد الرؤوفعمار22191931078288
1ناجح/الدورة 10.0010.2509.0010.7509.9010.5013.0011.3311.0006.0008.5012.0012.00161.9910.1230عمروانلعروسي23191931085772
1مؤجل/الدورة 10.2510.2508.0004.0008.3210.0010.0010.0003.0007.0005.0012.0012.00135.2008.4516عباللموهاب24191931045603

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 29-06-2021  13:15:06حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 11.2511.0012.5013.0011.9311.0007.0009.6710.0006.0008.0011.0011.00175.3110.9630عالمية ليدياأونزاري1191931091101
1ناجحة/الدورة 12.0013.7511.7513.0012.4813.5018.0015.0012.5007.0009.7500.0000.00189.3011.8330عبسمةبرور2191931066747
1ناجحة/الدورة 11.2513.0012.2513.0012.2512.7510.0011.8310.0006.0008.0011.0011.00184.9911.5630عمروةبن صراي3191931088635
1ناجحة/الدورة 185.5011.5930غائبةغائبة11.2513.7512.7512.7512.5013.7513.0013.5012.0008.0010.00عزينببوغمبوز4191931051819
1مؤجل/الدورة 05.5009.2509.7510.0008.4310.7508.0009.8305.5006.0005.7511.0011.00136.2908.529عأسامةحجرس5191931087882
1مؤجل/الدورة 09.5007.7507.5011.5008.9511.0010.0010.6714.5003.0008.7511.0011.00150.0109.3813عياسرحشمان6191931051927
1ناجح/الدورة 11.7514.7513.0013.0012.9812.2514.0012.8312.5007.0009.7511.0011.00198.7912.4230عزكرياخروبة7191931088468
1ناجحة/الدورة 10.2509.0012.7511.0010.9011.2507.0009.8310.0006.0008.0013.0013.00167.4910.4730عبسمة خديجةداسي8191931089921
1ناجحة/الدورة 10.0012.5009.2510.2510.3310.5014.0011.6710.0006.0008.0011.0011.00165.3110.3330عصارةدحيم9191931059630

1مؤجلة/الدورة 08.0010.0011.7510.7510.0710.2506.0008.8308.5005.0006.7511.0011.00151.6909.4824عوسيلةديلمي10191931085691
1مؤجلة/الدورة 10.0011.2506.5011.5009.5010.5013.0011.3311.0008.5009.7511.0011.00159.4909.9723عياسمينشريفي11191931050857
1مؤجل/الدورة 10.7511.5006.7512.0009.9510.0010.0010.0011.0008.5009.7510.0010.00159.0009.9423عمحمد إسالمصدقاوي12191931051875
1مؤجل/الدورة 09.5011.0011.0009.2510.2010.0010.0010.0009.5007.0008.2511.0011.00159.5009.9726عنسيمعدي13191931083750
1ناجحة/الدورة 10.2510.5010.0012.2510.6310.5011.0010.6710.5008.5009.5011.0011.00168.3110.5230عزينبعزوقي14191931085478
1مؤجلة/الدورة 09.5009.2510.5012.2510.3006.0004.0005.3310.5004.5007.5013.0013.00146.9909.1923عيسرىعماري15191931044449
1ناجحة/الدورة 169.3110.5830غائبةغائبة12.2512.2512.0012.2512.1812.5010.0011.6706.5006.0006.25عصبرينةعيشون16191931073588
1ناجحة/الدورة 10.5013.2512.0012.2511.8511.5014.0012.3312.5008.0010.2511.0011.00186.9911.6930عمروىلرقط17191931039205
1ناجحة/الدورة 10.5012.7511.5011.7511.5012.2507.0010.5007.5009.5008.5011.0011.00174.5010.9130عناريمانمدور18191931088643

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 29-06-2021  13:15:08حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 12.0000.750غائبغائبغائبغائبغائب00.00غائب00.0006.0001.2000.00غائب00.00عمحمد سيف الدينهودان191532054395
1ناجحة/الدورة 12.0012.0013.5012.2512.5012.0010.0011.3312.0008.0010.0011.0011.00189.9911.8730عحنانوعزيب20191931088600

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 08.0004.0012.0008.5008.5009.2504.0007.5008.5007.5008.0007.0007.00130.5008.165عفاطمة الزهرةباشي1191931087253
1ناجحة/الدورة 10.0009.5011.0011.0010.4011.0011.0011.0011.5008.5010.0004.0004.00161.0010.0630عفريالبسايسة2191931083994
1ناجحة/الدورة 11.7511.5012.0010.7511.5811.7513.0012.1713.0007.0010.0003.0003.00175.3110.9630عمروةبن لشهب3191931043023
1ناجحة/الدورة 10.2510.7511.5011.0010.8811.0007.0009.6711.0008.0009.5004.0004.00160.8110.0530عخولةبوسعادي4191931085444
1ناجحة/الدورة 162.8110.1830غائبةغائبة11.7510.5012.5010.2511.4311.0010.0010.6710.0006.5008.25ععائشةبوكروشة5191931041432
1ناجحة/الدورة 13.0007.2513.0013.7512.0012.0013.0012.3315.0006.0010.5012.5012.50190.4911.9130عفاطمة الزهراءحرندي6191931085562
1ناجحة/الدورة 160.2910.0230غائبةغائبة10.2512.0012.0010.5011.1810.7505.0008.8312.0010.0011.00عليلياحناش7191931054015
1ناجحة/الدورة 11.2514.0013.0012.5012.5814.2516.0014.8314.0011.5012.7513.0013.00208.7913.0530عشهينازخاتي8191931040098
1ناجح/الدورة 10.5010.5011.5009.0010.5012.0013.0012.3311.5012.0011.7503.0003.00168.4910.5330عكريمخروفة9191931064209

1مؤجل/الدورة 05.0002.5001.0001.00118.9907.445غائب10.2508.0009.7506.0008.8009.0007.0008.33معيدمحمد صالحديب10181831064348
1ناجح/الدورة 10.2511.7511.5009.5010.7811.7511.0011.5012.5006.0009.2504.0004.00164.8010.3030عبدرالدينزقور11191931039781
1ناجحة/الدورة 07.0003.5013.0013.00183.3011.4630غائبة10.7512.5012.5013.2512.1312.5017.0014.00عحياةزواني121431052406
1مؤجلة/الدورة 00.0006.0006.0030.9901.940غائبةغائبة03.33غائبة00.0007.5000.0000.0001.5005.00معيدةآمالسعودي13181831085247
1ناجحة/الدورة 11.0004.5011.5011.7510.0013.0010.0012.0012.5008.5010.5004.0004.00161.0010.0630عسرينسليماني14191931043238
1مؤجلة/الدورة 09.2510.0011.0009.0009.8811.7513.0012.1707.5006.0006.7511.0011.00159.8109.9916عسندس وصالطيطاش15191931078663
1ناجحة/الدورة 13.0012.0014.0011.0012.7012.7520.0015.1710.0007.5008.7513.5013.50203.5112.7230عإكرامعبد الغفار16191931042801
1ناجحة/الدورة 10.7513.5012.5014.0012.4813.0014.0013.3313.5013.0013.2512.5012.50203.7912.7430عشهينازعبيدي17191931059968
1ناجحة/الدورة 12.2513.7513.0010.0012.3314.0006.0011.3311.0007.5009.2504.0004.00179.7911.2430عياسمينعشوش18191931050858

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 10.5013.0013.5012.7512.3513.7513.0013.5014.0006.0010.0014.0014.00198.0012.3830عدوجةعطالوي19191931080691
1ناجحة/الدورة 176.3011.0230غائبةغائبة10.7510.5011.5012.2511.2312.5017.0014.0012.0010.0011.00عماريافراجي20191931044387
1ناجحة/الدورة 11.0014.5012.5010.2512.0012.7515.0013.5012.5010.5011.5004.0004.00187.5011.7230عهاديةفريطاس21191931051914
1ناجحة/الدورة 09.2509.7511.5011.2510.4312.5015.0013.3310.0005.0007.5006.0006.00165.2910.3330عسميةقرباج22191931078659
1ناجح/الدورة 11.7513.5012.0011.5012.1312.0015.0013.0012.5003.5008.0004.5004.50180.8011.3030عألياس وليدكرباش23191931078133
1ناجح/الدورة 10.5012.7511.5010.5011.2511.7512.0011.8307.0010.0008.5005.0005.00169.9910.6230عأنيسلوناس24191931089591

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 134.9908.448غائبةغائبة10.0009.5008.5007.7509.0011.2507.0009.8308.5007.0007.75عصابريناحميد1191931025486
1مؤجلة/الدورة 142.7908.9215غائبةغائبة10.2510.7508.5007.2509.2311.0012.0011.3309.5007.0008.25عصفاءالعافية2191931025487
1مؤجلة/الدورة 150.2609.3919غائبةغائبة10.0011.0009.0007.0009.3011.8812.0011.9211.5010.0010.75عسلمةانتكمام3191931025484
1ناجح/الدورة 11.5012.7511.0009.0011.1013.0011.0012.3313.0009.0011.0006.0006.00175.9911.0030ععبد المالكبحاكمي4191931059665
1ناجحة/الدورة 10.7510.2514.0011.0011.6812.7515.0013.5011.0011.0011.0014.0014.00193.3012.0830عياسمينبن خديم هللا5191931049608
1مؤجلة/الدورة 151.0009.4415غائبةغائبة10.5011.0008.5008.7509.6511.0014.0012.0009.5009.0009.25عالزهرةبوكراوة6191931025473
1ناجحة/الدورة 10.7512.2511.5010.5011.2310.8819.0013.5913.5009.0011.2507.5007.50183.0711.4430عنجالءتلي7191931067103
1ناجحة/الدورة 12.2513.7510.0010.5011.5312.3813.0012.5912.5010.0011.2513.0013.00188.5711.7930عشهينازحامة8191931061796
1مؤجلة/الدورة 07.0012.0008.5006.0008.2509.2503.0007.1706.5005.0005.7501.0001.00116.5107.285عنريمانحوامدية9191931078387

1ناجحة/الدورة 09.5013.0012.5011.5011.5013.3817.0014.5913.5010.0011.7508.0008.00190.2711.8930عرندةدراجي10191931059532
1ناجحة/الدورة 10.5013.5011.0011.0011.3513.0013.0013.0008.5011.0009.7518.5018.50190.5011.9130عشهرزاددريهم11191931084746
1مؤجلة/الدورة 09.2513.2511.0009.0010.5309.2512.0010.1710.0003.5006.7507.0007.00156.3109.7727عشهرزادشافع12191931078257
1مؤجل/الدورة 04.5010.7508.5004.0006.8510.5005.0008.6705.0003.5004.2501.0001.00104.0106.508عمحفوظشنو13191931085768
1ناجحة/الدورة 10.7511.7511.0009.0010.6812.5011.0012.0007.5008.5008.0002.0002.00160.8010.0530عنور الهدىشيكر14191931085670
1ناجح/الدورة 10.5013.0012.0012.5011.8511.5014.0012.3315.5008.5012.0015.0015.00194.4912.1630عفوضيلصالح15191931059704
1ناجح/الدورة 10.7511.0009.0009.0009.9311.2515.0012.5012.0007.0009.5007.0007.00162.8010.1830عمحمد أيمنصايبي16191931051874
1ناجحة/الدورة 10.7512.5011.0011.2511.2812.8810.0011.9212.5008.0010.2516.0016.00185.0611.5730عايمانصدوق17191931046800
1ناجح/الدورة 09.2511.7509.5011.0010.1811.2507.0009.8311.0010.0010.5008.0008.00160.2910.0230عيانيسعبالش18191931080111

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 10.7510.7510.0008.0009.9812.5013.0012.6710.0003.5006.7505.5005.50156.8109.8022عحسينعزي19191931059485
1ناجح/الدورة 11.5010.0009.5009.2510.1511.2510.0010.8311.5009.5010.5017.0017.00171.9910.7530عمنار عمراندي201932016967
1ناجحة/الدورة 10.2513.0011.5010.0011.1311.8806.0009.9211.0004.5007.7514.0014.00170.5610.6630عرتيبةعمراني21191931081833
1ناجحة/الدورة 11.7512.5013.5012.7512.6311.8815.0012.9213.0011.0012.0013.0013.00202.0612.6330عايمانقاسي عبد هللا22191931049355
1ناجحة/الدورة 09.7513.0012.0010.2511.1813.2510.0012.1707.5009.0008.2508.0008.00172.8110.8030عياسمينكسري23191931087177
1ناجحة/الدورة 12.2513.7513.0012.7512.8813.7515.0014.1712.0008.5010.2512.0012.00203.8112.7430عمنالمختاري24191931059785
1مؤجلة/الدورة 135.7708.4913غائبةغائبة11.0010.0008.5007.5009.3512.8803.0009.5908.5005.0006.75عالزهرةنوري25191931025474
1مؤجل/الدورة 10.5009.5011.5009.5010.4011.3810.0010.9208.5009.0008.7501.0001.00155.2609.7025عمحند شريفياسيني26191931090006

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 29-06-2021  13:15:15حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 08.7513.7510.0012.2510.8311.7512.0011.8310.0010.5010.2501.0001.00165.2910.3330عماسينيساالياس1191931025499
1مؤجل/الدورة 86.9905.442غائبغائب08.7508.0004.0004.9509.0010.0009.3309.5000.0004.75غائبعمحند امزيانبزطوط2181831054026
1ناجحة/الدورة 10.5015.5013.0010.0012.1512.0011.0011.6709.5007.5008.5010.0010.00183.5111.4730عمريمبن سراي3181931093842
1ناجحة/الدورة 09.5013.7510.0012.2511.0507.7511.0008.8315.0011.5013.2506.0006.00169.4910.5930إدماجشهينازبناي41731043229
1ناجحة/الدورة 162.5010.1630غائبةغائبة09.5013.2511.0012.5011.3012.0006.0010.0011.5008.0009.75عحنانبوعشة5191931051794
1مؤجلة/الدورة 09.2511.0008.5010.0009.5312.0004.0009.3313.5004.0008.7518.0018.00158.7909.9216عوسامتبركان6191931089793
1مؤجلة/الدورة 07.0005.0008.5007.5007.1508.5005.0007.3310.0007.0008.5011.5011.50121.9907.623عآسياتواتي7191931045591
1مؤجلة/الدورة 09.2510.7508.0006.5008.6311.2504.0008.8304.0006.5005.2505.0005.00128.2908.028عنور الهدىتونسي8191931040139
1مؤجل/الدورة 84.0005.250غائبغائب04.0006.0008.5007.25غائب04.5005.5009.0003.0005.7506.00عفارسرايس9181831053997

1ناجحة/الدورة 10.5011.5009.5011.7510.6512.2511.0011.8312.0006.5009.2516.0016.00176.4911.0330عماريةشيحات10191931040033
1ناجحة/الدورة 11.7512.2511.5011.5011.7312.0014.0012.6713.5010.0011.7510.0010.00188.8111.8030عكاميليةطيبي11191931051861
1ناجحة/الدورة 11.5013.5012.5012.2512.3512.7519.0014.8310.0012.0011.0005.0005.00194.9912.1930عاكرامعكنون12191931050662
1مؤجل/الدورة 98.4906.165غائبغائب02.5012.0008.0008.0007.1505.5005.0005.3304.5006.5005.50ععبد الرحمانعالوشيش13191931088012
1ناجحة/الدورة 10.3313.5011.0010.3311.1712.5011.0012.0012.0011.0011.5012.0012.00182.7011.4230إدماجالزهرةفرحات1411040003
1ناجحة/الدورة 11.5013.2511.5012.5012.0512.5012.0012.3312.0010.0011.0012.0012.00191.4911.9730عريمةقدور15191931051815
1مؤجلة/الدورة 09.5011.7508.0010.5009.7006.0012.0008.0006.5010.0008.2507.0007.00144.5009.0314عنسرينقزوت16191931051977
1مؤجلة/الدورة 07.0011.0010.0010.2509.3508.0006.0007.3310.5006.0008.2504.0004.00135.9908.5017عصوفيا صونياكلفات17191931089962
1مؤجلة/الدورة 08.7503.2510.0009.5008.1807.5007.0007.3305.0007.5006.2505.0005.00121.2907.585عوساملعروسي رويبات18191931067728

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 11.7513.5013.0013.5012.8312.5017.0014.0016.0010.0013.0010.0010.00206.3012.8930عأمانيمساحل19191931039747
1ناجحة/الدورة 192.8112.0530غائبةغائبة12.2513.2514.0013.5013.2312.5010.0011.6714.5011.0012.75عأمانيمشتي20191931051764

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي - م:3مادة 5/ر:2 - م:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3 - م:2:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
 - م2:مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واألتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تشريعات إعالمية - م:4مادة -
2/ر:1:القضايا الدولية المعاصرة - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:برمجيات تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية 9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1 - م:2:علم النفس اإلجتماعي 8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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