
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
6المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

51الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 07.0009.0010.0003.0007.2510.0008.0009.3310.0012.0010.0010.5010.2510.25138.2408.6414ديونإبراهيمأقيني11731044169
1مؤجل/الدورة 10.0008.0005.5012.0008.8810.0005.0008.3311.0010.0003.0008.7512.0012.00143.0308.9417ديونأحمد أنيس مهديأمالل21631047368
1ناجحة/الدورة 10.0009.2509.5010.5009.8112.1310.0011.4212.0013.0010.0011.7512.0012.00171.7410.7330ديونليليا ريمةاورليسان31331045637
1مؤجل/الدورة 10.0007.1310.5014.0011.6712.0006.0010.5010.1306.0006.00138.5708.6619غائب08.5010.00ديونسليمانايت الطيب4181831053967
1مؤجل/الدورة 10.2506.2505.0011.0008.1309.0006.0008.0004.0008.0006.0005.5014.0014.00125.0407.8211ديونعادل عبد الغانيبادك51731072002
1مؤجلة/الدورة 09.7506.5000.2512.0007.1306.7503.0005.5008.0012.0010.0009.5016.0016.00127.5407.9710ديونفردوسبردي61631081679
1مؤجلة/الدورة 09.2512.0011.0012.0011.0610.0004.0008.0006.0011.0511.0008.5111.5011.50158.0209.8827ديونليديةبلعميري71631021084
1مؤجل/الدورة 10.0011.4007.6011.0010.0012.0007.0010.3310.4010.4010.0010.3007.0007.00159.1909.9529ديونسيد احمدبلعيدي8122028929
1مؤجل/الدورة 06.0008.7513.0013.5010.3108.0004.0006.6712.0008.0009.0010.2506.5006.50149.9909.3726ديونأمير محمدبلمصابيح91731096230

1ناجح/الدورة 08.2508.5008.0011.0008.9410.5013.0011.3312.0011.0010.0011.2510.0010.00160.5110.0330ديونسليمبن اسماعيل10181831051528
1مؤجل/الدورة 00.5013.0011.0016.0010.1305.5006.0005.6703.0005.0006.0004.2518.0018.00133.0508.3221ديونمحمد كمال الدينبن تعو111731092890
1مؤجل/الدورة 04.0010.0012.0010.5009.1310.0010.0010.0011.0010.0008.0010.0012.0012.00155.0409.6925ديونسيدأحمدبن سليمان12181831040440
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0012.0012.0094.9805.944غائبةغائبة08.0008.0005.2500.0005.3112.0016.5013.50ديونرميساءبن شيخة13171831059210
1مؤجل/الدورة 08.7510.7509.0012.0010.1305.5005.0005.3311.0010.0010.0010.5003.0003.00142.0308.8826ديونزكرياء عبد اللطيفبوحنك141531086903
1مؤجلة/الدورة 06.0006.5016.5016.50139.5108.7220غائبة10.0012.0004.0011.0009.2510.0003.0007.6710.00ديونميليسة ماي بهجةبوخالفة151631107719
1ناجح/الدورة 10.5010.5011.5012.0011.1310.2501.0007.1710.0010.5007.0009.3813.0013.00161.0710.0730ديونأحمد األمينبوعافية161731057834
1مؤجل/الدورة 06.2506.5009.1313.5008.8510.0013.0011.0007.0010.5006.0007.6306.0006.00140.3208.7710ديونمحرزتابتي17181831054017

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

1                                     الصفحة 29-06-2021  13:13:12حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
6المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

51الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 10.0011.5011.5010.0010.7506.2510.0007.5006.0010.0011.0008.2507.0007.00148.5009.2825ديونوردةتاهني18181831049941
1مؤجل/الدورة 10.2505.0011.7510.0009.2508.5010.0009.0009.0007.0010.0008.7512.0012.00148.0009.2519ديونزكرياتراي191631049109
1ناجحة/الدورة 11.5011.5011.5010.0011.1310.0007.0009.0010.0010.0010.0010.0011.0011.00167.0410.4430ديونرانيةتفات20181831062611
1ناجحة/الدورة 10.0010.0011.5018.0012.3815.0015.0015.0013.0007.0010.0010.7512.0012.00199.0412.4430ديونليندةحباش21181831069563
1مؤجل/الدورة 00.00105.0006.5612غائب08.5005.0000.0012.5006.5000.0012.0004.0012.0007.0010.0010.25ديوناسماعيلحجاب221631076908
1ناجحة/الدورة 06.2511.7510.0014.0010.5012.5007.0010.6711.0010.0002.0008.5010.0010.00160.0110.0030ديونصارةخميجة23181831041691
1ناجح/الدورة 12.2506.2507.5012.0009.5011.7510.0011.1711.0005.0010.0009.2513.8513.85160.3610.0230ديونأنيسدالي24181831081224
1مؤجلة/الدورة 10.5010.5011.0007.0009.7510.0010.0010.0010.5010.0010.0010.2510.0010.00159.0009.9425ديوننوالدحومان25181831064391
1مؤجل/الدورة 07.5011.0011.2510.0009.9409.7510.0009.8312.7510.0002.0009.3810.5010.50157.0309.8121ديونايوبدراجي261735058342
1ناجحة/الدورة 10.0010.0010.0010.00162.9910.1930غائبة11.7512.5012.2507.5011.0010.0005.0008.3315.00ديونريانذهبي27181831040410
1مؤجل/الدورة 10.0010.0010.7510.0010.1908.0006.0007.3308.0010.0012.0009.5006.0006.00147.5109.2224ديونأعمرزراد281731074435
1مؤجل/الدورة 10.0010.0011.7505.0009.1909.0010.0009.3310.0010.0010.0010.0006.0006.00147.5109.2222ديونإسالمزقان29181831091057
1ناجح/الدورة 11.4606.0012.4611.9610.4712.4615.9613.6311.4610.9610.9611.2110.9610.96180.4511.2830ديونرمزيساليم30181831051742
1مؤجل/الدورة 11.0008.5008.5010.0009.5011.1310.0010.7510.0006.0010.0009.0008.5008.50152.7509.5517ديونعماد الدينسناتي311731069932
1ناجحة/الدورة 13.2509.0009.5011.0010.6910.5011.0010.6710.0012.0012.0011.0008.0008.00169.5310.6030ديونزهرةشباحي321631047403
1مؤجل/الدورة 11.5005.0010.0001.0006.8809.0012.0010.0010.0010.0007.0009.2510.0010.00132.0408.2518ديونرمزيشيهب33181831047557
1مؤجل/الدورة 10.5012.0005.6308.0008.00136.7908.5525غائب10.0011.2511.5008.0010.1905.2514.2508.25ديونأنيسصالحي341531087069

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
6المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

51الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 10.0009.2512.5010.0010.4409.2510.0009.5010.2511.0005.5009.2511.0011.00160.0210.0030ديونوسام  فلةطايبي351431055285
1مؤجل/الدورة 10.0012.0011.0010.0010.7506.0006.0006.0008.5010.5010.0009.3811.0011.00152.5209.5325ديونعليطلمات361631056177
1ناجحة/الدورة 12.7511.5010.7516.2512.8110.7505.2508.9211.2512.2511.2511.5010.2510.25185.4911.5930ديونحنانطوبال371731056142
1مؤجلة/الدورة 10.5012.0011.2510.5011.0606.5001.0004.6711.0012.0010.0011.0010.5010.50156.9909.8127ديونأحالمطيان381631051034
1ناجح/الدورة 10.0010.5011.5008.0010.0011.5015.0012.6708.0012.0008.0009.0010.0010.00164.0110.2530ديونيوسفطيلب391533034853
1مؤجل/الدورة 11.0010.5013.5005.0010.0010.6310.0010.4210.0010.0008.0009.5010.0010.00159.2609.9528ديونأحمد زكيغاوي40181831040649
1مؤجلة/الدورة 11.0006.5011.0011.0009.8810.0011.0010.3308.0013.0007.0009.0010.0010.00156.0309.7521ديونرحمهغومة41181839093078
1مؤجلة/الدورة 08.2509.2509.25140.3108.7722غائبة08.0811.5810.2511.1411.0011.00غائبة11.5810.2510.50ديونالزهرةفرحات4211040003
1مؤجلة/الدورة 10.0010.0010.0006.0009.0010.2513.0011.1708.0010.0010.0009.0011.0011.00152.5109.5323ديونإكرامفضيل43181831046249
1مؤجل/الدورة 10.5007.0010.0006.8810.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0014.0014.00139.0408.6920غائبديونعبد السالمفليسي441731092887
1مؤجلة/الدورة 09.2508.2512.2511.5010.3107.2514.0009.5002.0010.0010.0006.0005.0005.00139.9808.7525ديونمروةقاوة451731044422
1مؤجلة/الدورة 11.7510.7511.5007.0010.2513.0006.0010.6711.0012.0007.0010.2504.0004.00159.0109.9429ديونهاجرقاوة46181831040554
1مؤجل/الدورة 12.0006.5007.5008.0008.5010.0012.0010.6710.0010.0011.0010.2510.0010.00151.0109.4415ديوننورالدينقندة471531119480
1مؤجل/الدورة 10.0010.5010.0013.0010.8810.0010.0010.0010.0011.0002.0008.2503.0003.00153.0409.5727ديونطارقكرار481731091056
1ناجح/الدورة 10.0012.0011.0006.0009.7510.5010.0010.3315.0010.0011.0012.7510.0010.00169.9910.6230ديونياسينكيشو49181831051794
1مؤجل/الدورة 00.000.0000.000غائب00.0000.00غائبغائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.0000.00ديونحورية فاطنةمحامدية50078019576
1مؤجل/الدورة 09.0013.3810.0008.0010.1005.7512.0007.8312.0008.0007.0009.7505.0005.00148.2909.2723ديونمحمد رضوانمسيلي511631077295

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
6المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

51الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 00.00153.5309.6027غائب05.0012.0009.5015.0010.3805.5015.5008.8310.0012.0012.0011.00ديونمحمد زين الدينمصواف52181831053054
1مؤجلة/الدورة 02.5011.5011.50135.5008.4726غائبة10.00غائبة10.0013.0002.0017.0010.5010.0010.0010.00ديونيسرامكاشر531731051142
1ناجح/الدورة 10.5010.5008.5009.0009.6310.2510.0010.1711.0012.0008.0010.5011.0011.00160.5510.0330ديونلخضر ضياء الدينمالح541634064664
1ناجحة/الدورة 05.7510.0010.7511.0009.3812.0011.0011.6710.0010.0012.0010.5015.0015.00167.0510.4430ديونجوهر وردةمنديل551731086312
1مؤجلة/الدورة 12.5013.5000.0007.0008.2510.5010.0010.3310.5006.0010.0009.2500.0000.00133.9908.3717ديونمدينةمهال561631045909
1مؤجل/الدورة 12.2510.0011.5012.0011.4405.0010.0006.6711.0010.0007.0009.7500.0000.00150.5309.4125ديونهشامموسلي57181831086649
1ناجح/الدورة 08.6310.1311.0011.0010.1905.2510.0006.8311.0012.5014.0012.1310.0010.00160.5310.0330ديونسعيد فاروقنشادي581731051189
1ناجح/الدورة 10.7509.0010.7515.0011.3808.5010.0009.0010.0011.0010.0010.2508.0008.00167.0410.4430ديونمحمدهزيل59181831047327
1مؤجل/الدورة 12.0010.0013.5012.0011.8809.5001.0006.6710.0006.5011.0009.3805.5005.50158.0709.8824ديونموسىياهي601731028771
1مؤجلة/الدورة 08.0007.5010.0010.0008.8810.0005.0008.3311.0011.0011.0011.0010.0010.00150.0309.3819ديونسماحيسعد شريف611531078720

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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