
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

ناجح11.2514.5014.0016.0013.9413.5012.0013.0012.0016.0013.0013.2512.0012.00215.5213.4730عطارقاحميدة1212131103197
ناجحة15.0014.0014.2516.0014.8114.5012.7513.9215.0015.0011.0014.0012.0012.00228.2414.2730عحميدةاماداش2212131089593
ناجحة10.0010.7511.0013.0011.1910.0004.7508.2511.0008.0010.0010.0010.0010.00164.2710.2730عمناربزيو3212131058792
ناجحة12.5014.7511.0016.5013.6914.5011.0013.3312.0012.5013.5012.5010.0010.00209.5113.0930عمريم منالبوحفص4212131089676
مؤجل07.5005.2507.0010.0007.4410.0000.0006.6706.0003.5007.0005.6310.0010.00112.0507.008عيوسفبولعالم5202032047706
مؤجلة08.0011.7508.0012.0009.9410.0009.2509.7507.0005.0010.0007.2512.0012.00149.7709.3615عآية الرحمنجرو6212131069005
مؤجل09.5011.7511.0009.0010.3111.0007.0009.6708.0003.0008.0006.7512.0012.00150.4909.4123عسفيانجريبية7212131047029
ناجحة11.5014.0011.7515.5013.1915.0010.2513.4210.0013.0010.0010.7512.0012.00200.7812.5530عصبرينحسين8212131073771
ناجحة09.0014.0011.5012.0011.6309.0010.2509.4211.0008.5011.0010.3812.0012.00174.8210.9330عشيراز مونيةرزوق9212131050264

مؤجل05.0010.2512.0014.5010.4410.0007.5009.1710.0005.0008.0008.2511.0011.00155.0309.6925ععبد المالكزالقي10212131068793
مؤجلة11.0012.7508.0000.0007.9406.5000.0004.3311.0000.0005.0006.7511.0011.00114.5107.1613معيدةأمينةسعدي11202031046799
ناجحة12.5014.0015.0016.5014.5013.5016.0014.3316.0016.5015.0015.8812.0012.00234.5114.6630ععائدهسنوبر12212131103205
ناجح09.7513.7512.7510.0011.5611.5011.0011.3312.0008.0011.0010.7510.0010.00179.4711.2230ععبد المالكشنان13212131047716
ناجحة12.5014.7509.7514.0012.7514.0008.0012.0012.0012.0010.0011.5010.0010.00194.0012.1330عروزةعدوان14212131044227
ناجحة09.5013.0008.0015.0011.3810.5008.7509.9210.0010.0010.0010.0011.0011.00171.8010.7430عسيرين فريالعياش15212131043241
مؤجل08.5006.0009.5006.5007.6308.0005.0007.0005.0005.0008.0005.7510.0010.00115.0407.191عباحمدقشار16212139088347
ناجحة10.0014.0014.2514.5013.1914.5009.2512.7513.0014.0017.0014.2511.0011.00211.7713.2430عماريةكجور17212131073356

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

مؤجلة00.0000.0038.4902.410غائبةغائبةغائبةغائبة03.8104.0000.0002.67غائبة06.5004.2504.50عليلى مليكةلوناس18212138013841
مؤجل00.0000.0025.0301.560غائبغائبغائبغائب01.8805.0000.0003.33غائبغائب04.0003.50عكمالمسعودي19212131084494
مؤجل06.7507.7507.5011.0008.2512.0008.5010.8307.0004.0006.0006.0010.0010.00132.4908.289ععبد الكريمننوش20212131047047
ناجحة08.5014.0012.5015.0012.5013.0009.5011.8308.0013.0013.0010.5011.0011.00188.4911.7830عمريمهالل21212131098685
ناجحة10.2513.7514.2513.0012.8113.5007.0011.3313.0015.0016.0014.2511.0011.00204.4712.7830عإلهامهليل22212131073128

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

مؤجل11.2507.2508.2512.0009.6912.0007.5010.5008.0006.0009.0007.7512.0012.00152.0209.5014عمهدياسعد1212131053516
ناجحة12.2514.0013.2517.0014.1314.5013.7514.2513.0016.0014.0014.0011.0011.00222.7913.9230عكنزةبرابح2212131103637
مؤجل06.5007.0007.5006.0006.7504.0010.5006.1705.0005.0005.0005.0011.0011.00103.5106.472ععبد القادربعالش3212131071376
مؤجل09.0010.0007.0004.0007.5010.2509.0009.8308.0006.0010.0008.0012.0012.00133.4908.3410معيدريان عبد القادربن عودة4202031061452
ناجح09.5013.2510.7511.0011.1310.5011.7510.9212.0010.0009.0010.7512.0012.00176.8011.0530ععماد الدينبوجدو5212131095857
مؤجلة03.7504.5010.0009.0006.8107.5006.2507.0805.0010.0008.0007.0013.0013.00116.7207.308عدعاءبوحجار6212132023513
ناجحة08.7512.5012.5014.5012.0610.0010.2510.0810.0010.0010.0010.0011.0011.00177.7211.1130عايةبوعبد الرزاقي7212131051023
ناجحة09.5012.7513.5015.0012.6914.0011.7513.2506.0008.0007.0006.7511.0011.00179.2711.2030عريم يسرىتابت8212131095906
مؤجل03.7509.0011.2507.0007.7510.0009.5009.8305.0010.0008.0007.0011.0011.00130.4908.1610عمحمدتيزيرين9212131053502

ناجحة10.7514.0012.2514.0012.7511.5010.0011.0010.0012.0009.0010.2511.0011.00187.0011.6930عنور الهدىجلوات10212131090788
ناجحة11.7512.5011.0011.0011.5610.0010.0010.0010.0006.0008.0008.5012.0012.00168.4810.5330عمريمخذايرية11212131090776
ناجح09.0014.0010.2508.0010.3110.5014.7511.9210.0013.0007.0010.0011.0011.00169.2410.5830عساميدعلوش12212131047132
مؤجلة09.0009.0007.7511.0009.1910.5009.2510.0805.0005.0005.0005.0013.0013.00136.7608.559عاكرام أميمةدفوس13212131051018
مؤجل02.5001.7502.0005.0002.8109.0008.0008.6705.0007.0007.0006.0010.0010.0082.4905.161عخليلزغار14212131054619
مؤجلة09.7511.7508.0013.5010.7510.0007.2509.0805.0010.0007.0006.7510.0010.00150.2409.3925عمنالسحنون15212131058876
مؤجلة08.7509.0008.2516.5010.6304.5011.0006.6708.0000.0008.0006.0010.0010.00139.0508.6922عأنفالسويسي16212131058733
مؤجل11.2511.2511.7506.0010.0609.0009.2509.0810.0005.0006.0007.7511.0011.00149.7209.3623عكمالشرايطية17212131061615

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

ناجحة09.0011.2511.0013.0011.0610.0010.5010.1710.0011.5010.0010.3810.0010.00170.5110.6630عمليسة نيلةشمون18212131052478
ناجح14.7512.7514.7516.0014.5613.0008.5011.5015.0016.0009.0013.7510.0010.00215.9813.5030عآدم عبد القادرعميري19212131054604
ناجحة10.2512.8811.7513.0011.9709.0009.0009.0010.0012.0010.0010.5010.0010.00174.7610.9230عراضيةفرد20212131090738
مؤجل09.2503.5015.5007.0606.5012.7508.5810.0016.0011.0011.7512.0012.00141.2208.8313غائبعبلقاسمقحام21212131102393
ناجحة11.7513.0012.2510.0011.7510.0008.5009.5010.0006.5005.0007.8810.0010.00164.0210.2530علبنىمحمودي22212131049708

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

مؤجلة08.7508.5010.2511.0009.6312.0011.7511.9205.0010.0009.0007.2510.0010.00151.8009.4916عأمالبونوار 1212132026933
ناجحة10.0013.7510.0008.0010.4414.5012.2513.7507.0008.0007.0007.2511.0011.00164.7710.3030عبسمةعميمر 2212131073695
مؤجلة03.2508.7508.0011.5007.8808.5010.7509.2506.0003.0009.0006.0011.0011.00125.7907.867عفلةأورحمون 3202031012769
ناجح11.2511.0011.00184.4911.5330غائب09.0011.0014.0014.0012.0012.5007.5010.8316.0013.00عأكرم الوناسالعيدوسي4212131046410
ناجحة09.2514.0014.7513.5012.8811.5010.2511.0811.0010.0013.0011.2511.0011.00192.2812.0230عوهيبةالوليشكي5212131095913
ناجحة07.5012.7513.0014.0011.8112.0009.5011.1712.0006.0011.0010.2512.0012.00180.9911.3130عإكرامبعاطي6212131098523
مؤجلة07.5007.7511.0009.0008.8110.0010.7510.2507.0008.0009.0007.7512.0012.00144.2309.019علينة بوباشة7202031042621
ناجحة11.2514.0012.0017.0013.5613.0010.2512.0814.0012.0013.0013.2513.0013.00210.7213.1730عآية مدينةبوشامة8212131099941
ناجحة11.7512.7514.5016.5013.8812.0010.2511.4206.0011.0012.0008.7512.0012.00192.3012.0230عنسرين أسماءجوهري9212131043265

ناجحة11.5014.0013.0013.5013.0012.5008.0011.0012.0012.0011.0011.7511.0011.00195.0012.1930علطيفةحدادة10212131046309
ناجحة07.5009.5012.5011.5010.2512.5007.0010.6710.0007.5008.0008.8813.0013.00162.5310.1630عمليسة أنايسحدبي11212131069116
مؤجلة05.6705.0004.0004.5004.6312.0012.00116.0107.256غائبة09.7507.0011.0006.5008.5608.50عكاتيادرويش12212131087713
مؤجل09.2508.2511.5014.5010.8812.0010.0011.3306.0004.0009.0006.2510.0010.00156.0309.7524عاسحاقسايح13212133022928
ناجحة08.0013.7512.5014.5012.1910.5005.5008.8310.0012.0000.0008.0012.0012.00168.0110.5030عسارةسداد14212131094093
ناجح14.5014.5015.0015.0014.7513.5010.2512.4215.0011.0012.0013.2510.0010.00218.2613.6430عمحمد هانيشاوي15212131046429
ناجحة08.5013.0011.5016.5012.3811.0011.7511.2511.0011.0010.0010.7510.0010.00185.7911.6130عبشرىصالحي16212131054556
مؤجلة08.2509.0008.5014.5010.0610.0005.0008.3308.0004.0010.0007.5012.0012.00147.4709.2225عنريمانطبشوش17212131098705

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:20حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

ناجحة10.2511.2512.7512.5011.6911.0010.7510.9210.0006.0008.0008.5010.0010.00170.2810.6430عنهالعيسات18212131058693
مؤجلة08.5012.2510.0008.0009.6909.0006.5008.1706.0003.0005.0005.0012.0012.00134.0308.3811عمناللمحان19212131069119
مؤجلة09.2508.7510.5012.0010.1306.5008.5007.1707.0003.5007.0006.1311.0011.00138.0708.6321عهندلموشي20212131076793
مؤجلة03.5008.0002.8810.0010.00113.2607.086غائبة09.0007.2510.0007.0008.3108.0009.2508.42عنسيبةمعمري21212131087760

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:21حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

مؤجلة04.1706.0007.0010.0007.2513.0013.00128.5108.0313غائبة06.7508.2510.0012.0009.2506.25عمليزةحمدي 1191933018781
مؤجلة06.0010.5006.5000.0005.7506.0009.0007.0000.0000.0000.0000.0012.0012.0079.0004.946معيدةلينةالعزاوي2202031079928
مؤجلة09.0011.7511.5010.0010.5610.0007.0009.0007.0009.0007.0007.5013.0013.00154.4809.6623عدعاءبن عزوز3212131055570
مؤجلة05.5008.1311.5013.0009.5311.2508.7510.4210.0004.0011.0008.7511.0011.00153.5009.5918عأحالمبن لعالم4212131097386
مؤجلة07.2509.7507.5005.0007.3810.5009.0010.0005.0003.0007.0005.0014.0014.00123.0407.694عمليسابوبكر5212131071442
مؤجلة09.0007.7508.5010.0008.8112.5009.2511.4206.0003.0011.0006.5013.0013.00143.7408.9811عمالك نورهانبورطاش6212131098928
ناجحة09.0013.5013.0012.5012.0010.2510.7510.4206.0006.0007.5006.3812.0012.00164.7810.3030عريحانحماني7212131050701
مؤجلة07.7510.5009.0008.0008.8107.2510.5008.3306.0005.0010.0006.7513.0013.00135.4708.479عنهى سريندادو8212131076573
مؤجل07.2506.5009.0010.5008.3108.5008.0008.3306.0003.0011.0006.5012.0012.00129.4708.098عمحمد سليمدويبي9212131095876

مؤجل05.0010.5007.0000.0005.6311.5010.5011.1710.0000.0010.0007.5000.0000.00108.5506.7812معيديوسفرمضاني101932020182
ناجحة12.0014.0013.5014.5013.5015.5012.5014.5011.0010.0010.0010.5012.0012.00205.5012.8430عمريمزناد11212131086049
مؤجل05.7511.3812.0006.0008.7812.0009.2511.0806.0003.0006.0005.2512.0012.00136.4808.5314عندالسايجي12212131052314
مؤجلة08.0009.2510.0007.0008.5614.2500.0009.5005.0008.0010.0007.0013.0013.00137.9808.6210معيدةسلسبيلسنيقري13202031061649
ناجحة13.2514.7511.5015.0013.6312.7508.2511.2510.0011.0014.0011.2512.0012.00199.7912.4930عنورشوقي14212131095307
ناجحة10.2510.0012.5014.0011.6912.2512.2512.2511.0011.0010.0010.7514.0014.00187.2711.7030عخولةطوبال15212131043055
مؤجلة08.5008.7509.0005.0007.8110.5011.0010.6707.0001.0009.0006.0012.0012.00130.4908.164علينةعمري16212131057350
ناجحة10.5011.0011.5015.0012.0011.7508.2510.5810.0008.0012.0010.0013.0013.00180.7411.3030عشهيندة اميرةفرج هللا17212131069395

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:25حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

مؤجل06.6708.0003.0009.0007.0014.0014.00105.5306.603غائب04.7507.5009.5000.0005.4410.00عياسينكدو18212131076801
مؤجل07.0004.7514.0014.00111.5006.976غائب05.5006.00غائب05.5007.0011.5007.0007.7508.25عيحيكيتوني19212131095792
ناجح11.7512.2513.2514.0012.8114.0007.7511.9214.0004.0006.0009.5010.0010.00186.2411.6430عوليدمحراز20212131047186
ناجحة08.2512.5011.5014.0011.5612.2509.7511.4210.0008.0013.0010.2513.0013.00180.7411.3030عأميرةمهني21212131085844
ناجح08.0011.7514.5014.0012.0610.2505.0008.5010.0010.0012.0010.5011.0011.00174.9810.9430عمروانونوغي22212131087914
ناجح09.2512.0010.0009.5010.1912.7510.2511.9207.0010.0008.0008.0012.0012.00161.2810.0830معيدأغيالسيحياوي23202031086182

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:26حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

ناجحة07.7514.8812.5016.5012.9107.7510.7508.7510.0009.0013.0010.5012.0012.00183.5311.4730عإيمانإقرجيجن1212131057394
ناجحة08.5013.2508.0012.5010.5615.2511.5014.0007.0003.0015.0008.0012.0012.00170.4810.6630عسرينالعايب2212131073752
ناجحة09.5011.0012.2515.0011.9413.5010.5012.5010.0012.0010.0010.5013.0013.00188.0211.7530عليندة كنزةبشسايس3212131063253
ناجحة10.0014.3813.5016.5013.6013.7509.2512.2512.0012.0012.0012.0010.0010.00203.5512.7230عحنانبلحوت4212131045413
ناجحة09.2510.3807.0011.0009.4113.7506.2511.2510.0005.0015.0010.0012.0012.00161.0310.0630عمليسا هجيرةبوقرن5212131094121
ناجحة09.7514.2515.0015.0013.5012.2511.7512.0813.0010.0009.0011.2513.0013.00202.2412.6430عسارةحمادو6212131085032
مؤجل00.0000.0012.0012.0015.0400.941غائبغائب00.0000.3800.0000.0000.00غائبغائب01.50عوليدحميسي7171731035068
ناجحة12.2514.2512.5016.0013.7510.2506.5009.0013.0010.0014.0012.5010.0010.00197.0012.3130عإشرافخاما هللا8212131068981
ناجحة09.2514.5010.0015.0012.1913.0006.0010.6711.0010.0013.0011.2511.0011.00185.5311.6030عإكرامخليفاوي9212131058513

ناجح08.7510.3813.2515.5011.9714.5010.5013.1710.0010.0013.0010.7513.0013.00191.2711.9530عزكرياءرابحي10212131054418
مؤجلة08.0011.5010.0013.0010.6306.0010.7507.5807.0010.0013.0009.2514.0014.00158.7809.9226عاحسانريان11212131052425
ناجحة13.5012.7514.5015.0013.9409.2507.7508.7510.0008.0014.0010.5011.0011.00190.7711.9230عآيةسدي12212131043943
مؤجل06.5008.7508.0012.0008.8110.0006.2508.7510.0007.0013.0010.0012.0012.00148.7309.3014عوليدشعبان13212131045393
مؤجل09.0008.7508.5008.0008.5607.2507.0007.1706.0006.0011.0007.2513.0013.00131.9908.253عمحمد لمينصويلح14212131045327
ناجحة10.7510.5013.5016.5012.8113.2511.5012.6710.0010.5012.5010.7511.0011.00194.4912.1630عليندةعمور15212131053500
ناجح07.2510.2512.0015.0011.1313.0010.0012.0010.0010.0009.0009.7510.0010.00174.0410.8830عمصعبكوريفة16212131093984
ناجحة10.5013.5014.2515.0013.3114.5012.0013.6712.0013.0013.5012.6313.0013.00211.0113.1930عنسرينمسعودي17212131100182

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:28حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

ناجح08.2511.5011.5012.0010.8108.5006.5007.8310.0008.0011.0009.7511.0011.00159.9710.0030عمحمد رضامعريش18212132023744
مؤجلة10.0008.5006.5012.0009.2511.5006.5009.8304.0004.0011.0005.7512.0012.00138.4908.6615عرميساءمهوي19212132047505
ناجح10.2512.0013.7516.0013.0007.7509.7508.4211.0010.0013.0011.2511.0011.00185.2611.5830عمحمد األميننشاد20212131055469
ناجحة12.2514.7512.5016.5014.0015.0011.0013.6715.0015.0014.0014.7513.0013.00225.0114.0630عفاطمة الزهرةيوبي21212131044097

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:29حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

مؤجلة07.5011.0002.5011.5008.1310.7505.0008.8311.0010.0012.0011.0010.0010.00145.5309.1019علبنىأوالد سيدي عمر1212139088417
ناجحة10.0013.7511.0014.0012.1909.0010.7509.5807.0013.0012.0009.7511.0011.00176.2611.0230عنوالالعكروف2212131045371
ناجحة09.5009.5011.0011.0010.2511.2509.7510.7510.0011.5010.0010.3810.0010.00165.7710.3630عأميرةبن مالك3212131055607
ناجحة14.7514.2510.0016.5013.8812.7511.5012.3314.0013.0013.0013.5013.0013.00215.0313.4430عليلىبوجملين4212131094107
مؤجلة08.5010.2509.5011.0009.8114.0008.5012.1705.0004.0010.0006.0012.0012.00150.9909.4416عمروةبوطاني5212131096628
ناجحة09.0011.5009.0011.0010.1312.0012.2512.0811.0007.0012.0010.2506.0006.00164.2810.2730عأمالجودي6212131047587
مؤجل08.5008.5008.0010.5008.8811.0011.0011.0007.0004.0010.0007.0012.0012.00144.0409.0011عإسماعيلحكيمي7212131046994
مؤجل07.0009.5004.5010.5007.8808.7507.5008.3305.0002.0008.0005.0011.0011.00119.0307.446عمحمد ياسينرحماني8212131090712
ناجحة10.2511.5013.5011.5011.6910.7512.5011.3310.0003.0010.0008.2511.0011.00171.5110.7230عاسيازروق9212131093707

مؤجل02.5017.0017.0053.5003.341غائبغائب03.5005.00غائب00.0008.0002.0005.25غائب00.00ععلىسعداوي10202031070431
ناجحة08.7510.2508.0012.5009.8812.2509.2511.2510.0013.5012.0011.3812.0012.00170.3110.6430عشيماءسيدي موسى11212131081667
مؤجل00.0000.000.0000.000غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب00.00غائب00.00غائب00.00عنبيلشباح12212133017693
ناجحة08.0009.5011.2513.0010.4410.5009.0010.0010.0006.0008.0008.5013.0013.00160.5210.0330عسميةطالحي13212131043076
مؤجل05.5009.2508.5008.0007.8112.7501.0008.8306.0007.0010.0007.2507.0007.00124.9707.814ععبد النورعليليش14212131047721
مؤجلة10.0002.5013.0013.0094.4905.9110غائبةغائبة07.67غائبة06.0611.50غائبة07.0010.7506.50عهديلقرواح15212131100373
ناجحة08.2511.2512.0014.0011.3812.7510.5012.0011.0013.0010.0011.2511.0011.00183.0411.4430عماجدة ميليساقندو16212131043137
ناجحة14.7514.7514.0015.0014.6310.2510.7510.4215.0015.5012.0014.3806.0006.00211.8213.2430عآيةمخلوف17212131045127

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:32حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

ناجحة10.2510.7510.5010.0010.3811.0005.0009.0010.0010.0010.0010.0012.0012.00162.0410.1330عنهلةمسعودي18212131055497
ناجحة07.2508.2510.5013.5009.8810.0010.0010.0011.0008.0011.0010.2510.0010.00160.0410.0030عسلسبيلمعمري19212131055415
مؤجلة04.1705.0009.0012.0007.7514.0014.00115.0307.198غائبة06.0007.7501.5013.5007.1906.25عراضيةمقاري20212131073712
مؤجلة11.0011.5011.5008.5010.6308.0009.7508.5805.0005.0012.0006.7511.0011.00148.7809.3023عجمانة لينةواسة21212131058829

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:32حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

ناجحة11.7512.3814.5014.5013.2813.0007.0011.0012.0014.0014.0013.0011.5011.50202.7412.6730عشنازالواشعي1212131069254
ناجحة11.6315.0012.5015.0013.5312.5009.5011.5010.0010.0011.0010.2510.7510.75194.4912.1630عماريةبن حبرية2212131052279
مؤجل13.2510.2508.5012.0011.0009.0008.0008.6706.0003.0008.0005.7511.0011.00148.0109.2521ععماد الدينبوشارف3212131087895
ناجحة11.3812.1314.5012.5012.6312.5009.2511.4213.0012.0011.0012.2512.0012.00196.3012.2730عياسمينبوعرفتين4212131047808
مؤجل08.7509.3812.0005.5008.9110.0010.7510.2508.0003.0004.0005.7513.0013.00138.0308.639عحميدبوقنطار5212131098773
مؤجلة11.0012.7510.7505.0009.8814.0000.0009.3300.0010.0009.0004.7511.5011.50137.5308.6020معيدةمباركةبولبير6191931093700
ناجح11.2512.1309.0012.0011.1012.5008.5011.1710.0008.0013.0010.2510.7510.75174.0610.8830عأيوببومعزة7212131058506
ناجحة13.6314.8814.5015.0014.5013.5012.2513.0808.0012.0015.0010.7511.2511.25209.4913.0930عشيماءتيرتيري8212131058047
ناجحة14.2515.0014.5015.5014.8112.0012.5012.1710.0014.0012.0011.5011.5011.50212.4913.2830عهناء ياسمينحيمر9212131087285

ناجحة11.3811.1311.5011.0011.2511.0008.0010.0010.0005.0008.0008.2510.0010.00163.0010.1930عآيةخالف10212131049319
ناجح10.7514.0012.0012.5012.3110.0004.0008.0010.0010.0009.0009.7511.0011.00172.4810.7830ععبد العزيزروابح11171733063369
ناجحة11.7514.1310.5010.5011.7210.5008.5009.8308.0007.0009.0008.0013.0013.00168.2510.5230علينةستيتي12212131089045
مؤجل10.7512.7507.5010.5010.3810.0010.7510.2507.0006.0006.0006.5011.2511.25151.0409.4424عأيمنسوال13212131097205
ناجحة13.7514.8814.5012.0013.7810.5010.2510.4208.0012.0015.0010.7510.0010.00194.5012.1630عأسماءصغير14212131054893
ناجحة15.0014.2515.0017.0015.3111.5008.5010.5013.0013.0011.0012.5012.0012.00215.9813.5030عياسمين شهينازطابونت15212131045395
مؤجلة11.3810.3808.0009.0009.6910.5009.0010.0010.0003.0003.0006.5011.0011.00144.5209.0316عفيروز عزوز16202031042265
ناجحة12.7515.0014.0014.0013.9412.0009.5011.1714.0013.0010.0012.7512.5012.50208.5313.0330عسارةعوينة17212131071188

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:35حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

ناجحة11.1311.8811.5014.5012.2512.5009.2511.4208.0009.5009.0008.6310.0010.00176.7811.0530عأسياقبايلي18212131052176
ناجحة11.8812.6310.0012.0011.6312.0009.0011.0006.0007.0010.0007.2510.0010.00165.0410.3230عشهينازليمام19212131058852
مؤجل10.7508.2508.0005.5008.1310.0010.2510.0805.0002.0006.5004.6310.0010.00123.8007.749عنميرمحمودي20212131090787
ناجحة11.5013.7511.5010.0011.6910.5007.2509.4210.0008.0007.0008.7510.5010.50167.2810.4630عإكرامميمون21212131049342
مؤجل10.2509.6309.5010.5009.9710.5010.2510.4205.0003.0005.0004.5010.0010.00139.0208.6914عرستم شكيبياسف22212131090741

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:36حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

مؤجل00.0000.0000.0000.0000.0010.0000.0006.6700.0000.0000.0000.0010.0010.0030.0101.883معيديوغرطةأعوين1202031016062
ناجحة12.2515.0016.0017.5015.1913.5008.0011.6716.0013.0006.0012.7510.0010.00217.5313.6030عمريمالعايب2212131100354
ناجحة11.7514.2512.5010.5012.2513.5008.2511.7512.0012.0009.0011.2510.0010.00188.2511.7730عسميةبن حاجة3212131093268
ناجحة11.2515.0014.0014.5013.6912.0010.7511.5810.0012.0011.0010.7511.0011.00198.2612.3930عإكرامبن سليماني4212131055369
ناجحة12.2515.0013.0015.0013.8114.0011.7513.2508.0010.0009.0008.7510.0010.00195.2312.2030عرشيدةبن محاد5212131100291
ناجحة11.7512.6313.5011.0012.2211.7508.2510.5805.0008.0010.0007.0010.0010.00167.5010.4730عمنالبن موسى6212131071445
ناجحة14.0015.1308.5013.0012.6613.5011.2512.7510.0008.0010.0009.5009.5009.50187.0311.6930علينةبوغمبوز7212131086030
مؤجل90.9905.697غائبغائب10.0007.0006.0004.0006.7510.0002.0007.3304.0003.0004.0003.75ععليجياللي8212131086012
ناجحة11.2514.8813.7515.5013.8514.5009.2512.7514.0010.0012.0012.5010.5010.50209.5513.1030عسعدية صريبةخالفي9212131104997

مؤجل07.5012.2504.5015.5009.9400.0011.0003.6710.0010.0004.0008.5010.0010.00134.5308.4116معيدزهيرخوني10202031059745
ناجحة12.5011.0013.0010.5011.7510.5013.0011.3308.0008.0008.0008.0010.0010.00169.9910.6230عأمانيدايخة11212131045137
مؤجل10.5010.5007.0006.5008.6304.5009.0006.0006.0006.0008.0006.5008.0008.00121.0407.5710عبلعيدراحب12212131054616
ناجحة11.7514.8813.0013.5013.2811.0009.0010.3310.0011.0010.0010.2507.0007.00185.2311.5830عشيرازساسي13212131086098
ناجحة14.0014.8814.5015.5014.7214.0009.0012.3313.5012.0010.5012.3810.5010.50214.7713.4230عإسمهانشاللي14212131100269
ناجح11.7511.8810.0008.5010.5313.5009.5012.1706.0010.0008.0007.5010.0010.00160.7510.0530عامحمد المصطفىطوبال15212131056380
مؤجل06.0004.0010.0010.00107.0106.6911غائب10.0009.0010.0000.0007.2509.0005.0007.6705.00عزكرياء باللفالكو16212131073738
مؤجلة12.0009.6308.5010.0010.0311.7510.0011.1705.0002.0005.0004.2506.0006.00136.7508.5523عهدىقدور17212131076594

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:39حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

ناجحة15.2515.0015.2515.5015.2513.7508.0011.8316.0012.0010.0013.5010.0010.00221.4913.8430عهبة مناللعمارة18212131073895
مؤجلة02.5006.0000.5000.0002.2510.5000.0007.0000.0000.0000.0000.0010.0010.0049.0003.063معيدةآيةمسعودان19202031074340
ناجحة11.5013.7511.0014.5012.6911.2510.5011.0008.0006.0006.0007.0012.0012.00174.5210.9130عخليدةنجار20212131058745
ناجحة13.7514.8813.5015.0014.2813.2507.0011.1712.0014.0010.0012.0010.0010.00205.7512.8630عليندةيوسف خوجة21212131096621

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:40حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

مؤجل09.2512.5008.7510.0010.1306.0011.0007.6707.0006.0008.0007.0012.0012.00144.0509.0022إدماجحمزةبلحسن1202031090284
مؤجل09.0010.5007.5016.5010.8808.5010.5009.1710.0003.0006.0007.2506.0006.00149.5509.3523عزين الدينبن بخمة2212131049410
ناجحة11.1312.7512.0013.0012.2208.5007.0008.0008.0010.0008.0008.5009.5009.50165.2610.3330عفراحبوركك3212131044100
ناجحة10.7513.5015.2516.5014.0010.0011.7510.5807.0006.0012.0008.0010.5010.50186.2411.6430عرشيدةبوزيد4212131047115
ناجحة12.5008.7512.5013.0011.6907.5005.0006.6713.0012.0007.0011.2507.0007.00165.5310.3530عفاطمة الزهراءتريبش5212131087704
مؤجلة08.5009.0011.0005.0008.3810.0006.7508.9202.0000.0001.0001.2512.0012.00110.8006.938عليناجيدي6212131097541
ناجح13.2514.2512.7513.5013.4410.0011.7510.5806.0003.0010.0006.2510.0010.00174.2610.8930عأيمنحمادي7212131058504
ناجحة12.2511.5011.7514.0012.3810.0006.7508.9208.0010.0010.0009.0009.5009.50171.3010.7130عرانيةحواسة8212131049385
مؤجلة10.3810.7512.0009.5010.6608.5010.2509.0808.0006.0009.0007.7509.5009.50153.0209.5621عاسيازوقاري9212131049653

ناجحة12.1312.2511.2514.0012.4110.0008.0009.3310.0012.0009.0010.2510.0010.00178.2711.1430عحنانساجي10212131095814
ناجح12.0012.2513.5013.5012.8109.0009.7509.2506.0009.0010.0007.7510.5010.50171.7310.7330عايوبسحنون11212131070897
مؤجلة10.6307.5007.7507.0008.2208.5008.0008.3305.0002.0005.0004.2509.0009.00116.7507.305عأميرةسفارطبي12212131052416
مؤجل09.1313.5010.5010.5010.9107.5008.7507.9211.0004.0003.5007.3810.0010.00150.5609.4123ععثمانسلمان13212131071383
ناجحة10.7513.7513.5016.5013.6311.5008.7510.5811.0010.5010.5010.7510.5010.50194.2812.1430عفطيمةصغير14212131098641
ناجحة14.7513.7516.0016.0015.1311.0006.5009.5006.0006.0007.0006.2510.0010.00184.5411.5330عدنيا منالطكوك15212131071325
مؤجل10.6309.2512.5010.0010.6007.0009.7507.9205.0004.0005.0004.7509.0009.00136.5608.5420عحسان نازمعكريش16212131095764
ناجحة11.3813.2508.0009.0010.4111.0007.0009.6712.0010.0005.5009.8810.0010.00161.8110.1130عفايزةفيساح17212131069093

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:43حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

مؤجل08.3810.7508.2508.0008.8508.5008.2508.4208.0006.0009.0007.7509.0009.00136.0608.505عمحمد ضياء الدينمشماش18212131029090
ناجحة11.5011.7512.0012.0011.8108.0005.2507.0811.0007.0008.0009.2509.0009.00161.7210.1130عوئاممالوي19212131058894
ناجح10.8811.7508.2512.0010.7210.5009.7510.2510.0010.0008.0009.5012.0012.00166.5110.4130عيونسوداحي20212131052339

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:44حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

ناجحة10.6311.0009.5013.5011.1611.0009.0010.3307.0008.0010.5008.1310.0010.00162.7910.1730عمليساآيت محند  1212131057463
مؤجل07.1710.0003.0004.0006.7510.0010.00138.2708.6420غائب10.1311.0013.7505.0009.9710.75عزكرياأقنيني2212131068718
مؤجل06.8306.0002.0008.0005.5008.0008.00123.5307.727غائب09.5006.7511.2509.0009.1310.25عإبراهيمبن خرفية3212131095648
مؤجل10.7508.0005.5006.5007.6910.0009.0009.6708.0002.0009.0006.7508.0008.00125.5307.857عكسيلةبن شيخ4212131058636
ناجحة14.6315.0014.7515.0014.8512.5011.2512.0815.0010.0010.0012.5010.0010.00215.0413.4430عايمانبورغيدة5212131057317
مؤجلة90.7405.675غائبةغائبة11.5004.5008.0004.0007.0006.5006.7506.5804.0003.0004.0003.75عشيرازبومنديل6212131089034
ناجحة11.7513.7513.0011.0012.3811.7511.5011.6713.0010.0008.0011.0012.0012.00190.0511.8830عمارياتيشات7212131098916
ناجحة09.6314.0014.7515.5013.4712.0010.7511.5816.0010.0008.0012.5010.0010.00202.5012.6630عسيرينحكيمي8212131074891
مؤجلة11.0005.5010.5008.0008.7511.7511.5011.6710.0004.0006.0007.5011.5011.50146.5109.1616عمدينةخابز9212131071435

ناجح10.8811.2512.5012.0011.6611.7508.5010.6708.0006.0005.0006.7511.5011.50163.7910.2430عأحمد رضاخاوة10212131050998
ناجحة13.0010.2513.5013.0012.4410.5006.5009.1712.0005.0008.0009.2511.5011.50175.5310.9730عأحالمداود11212131096658
مؤجل08.5006.2509.0005.5007.3110.0006.5008.8305.0002.0006.0004.5011.0011.00113.9707.123ععبد العزيززربوط12212131084949
مؤجل09.5010.0011.2508.5009.8111.2509.2510.5810.0005.0006.0007.7510.0010.00151.2209.4516عأنيسزيناي13212131046990
ناجح13.1312.2512.2515.5013.2813.0012.7512.9210.0008.0007.0008.7510.0010.00190.0011.8830عيوسفسليج14212131073479
مؤجل00.0002.5000.0000.0000.6305.0011.2507.0800.0013.0000.0003.2500.0000.0039.2802.463معيدمهديصوالحي15202031049687
ناجحة12.0011.7513.5015.5013.1913.2509.2511.9210.0010.0010.0010.0010.0010.00191.2811.9630ععبيرغماري16212131073797
ناجحة12.1313.0012.5012.5012.5310.5010.7510.5812.0009.0009.0010.5009.0009.00182.9811.4430عآية هللاقوريش17212131053392

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:12:46حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

ناجحة11.2509.5013.0016.5012.5612.0009.7511.2512.0015.5007.0011.6309.0009.00189.7511.8630عحسيبةكوردغلي18212131085651
ناجحة11.5012.2515.0013.0012.9413.0010.7512.2511.0012.0011.0011.2510.0010.00195.2712.2030عسارةمنجة19212131097977
ناجحة14.7513.5015.0016.0014.8111.7508.0010.5015.0012.0012.0013.5010.0010.00213.9813.3730عصونيةناصف20212131072285

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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