
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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: 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 

ناجحة10.5010.0010.5010.5010.3810.7509.7510.4214.5012.0010.0012.7510.0010.00175.3010.9630عأسماءقواسمي 1212132000038
مؤجل04.0001.3300.0000.0000.0000.0000.0000.003.9900.250غائب00.0000.0000.00غائب00.00ععبد هللابابا أحمد2212131094098
ناجحة12.7506.0010.0012.0010.1912.7507.0010.8313.5013.0014.5013.6313.0013.00181.5311.3530عشيماءبن سالم3212131073766
مؤجلة08.5006.5006.0006.0006.7511.2505.0009.1706.0012.0004.0007.0010.0010.00119.5107.475عمريمبن سعدي4212131100353
مؤجل10.0007.5007.0006.5007.7511.2508.0010.1708.0011.0010.0009.2514.5014.50144.0109.0013عرياضبن صفار5212131045217
ناجح12.5010.0009.0012.5011.0011.0007.5009.8315.0012.0011.0013.2517.0017.00187.4911.7230عأكرمبن قادة6212131069157
مؤجلة07.1713.5013.0013.0013.2510.0010.00146.9909.1919غائبة10.2507.5000.5013.0007.8110.75عشيماءبن يحي7212131047695
ناجحة09.7512.7508.0013.0010.8814.0003.0010.3314.0013.0011.5013.1316.0016.00186.5511.6630عصبرينةبوديسة8212131105070
مؤجلة08.7506.0007.5010.5008.1908.5010.0009.0010.0013.0000.0008.2515.0015.00140.5208.7811عشهينازحواس9212131071352

ناجح09.5007.5010.0014.0010.2510.0010.7510.2512.0011.0004.0009.7514.5014.50166.2510.3930عشكيبخراشي10212131073763
مؤجل10.2508.2506.5008.5008.3810.7505.0008.8314.5011.0012.0013.0012.0012.00157.5309.8514عاعمردنداني11212131069179
ناجحة11.5010.0010.5008.5010.1312.0009.2511.0814.5011.0010.0012.5010.0010.00174.2810.8930عهديلرزيق12212131052325
ناجح11.7508.2507.0015.0010.5004.5010.5006.5013.5011.0014.5013.1315.0015.00171.0210.6930إدماجمحمد خليلزادي13181831067001
مؤجلة08.5008.0005.0000.0005.3804.0000.0002.6700.0000.0000.0000.0010.0010.0061.0503.821إدماجرندةسالم14202031087498
مؤجلة10.0000.5002.5010.0005.7511.2500.0007.5010.0000.0011.0007.7515.0015.00114.5007.1617معيدةنوالسنجاق الدين15202031052684
مؤجل09.7507.0005.0010.0007.9410.0008.7509.5812.0012.0010.0011.5012.5012.50150.7609.4214عيوسفشابو16212131057368
ناجحة14.0006.0014.2511.0011.3113.0009.5011.8313.0011.0012.5012.3812.0012.00187.4911.7230عزوينة شيماءشتوان17212131049678

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: 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 

مؤجل12.2508.2506.5001.0007.0010.5009.5010.1713.0011.0006.0010.7512.0012.00141.5108.8415ععبد الرحمانطالب18212131054450
مؤجل11.0010.7509.2508.5009.8804.0000.0002.6713.0013.0010.0012.2511.0011.00147.0509.1917معيدكنزةعزي19202032038956
مؤجلة10.5006.0009.0010.5009.0011.2508.5010.3312.0011.0010.0011.2511.5011.50159.4909.9720عسرينمرسالب20212131050936
ناجحة12.5007.0011.5012.0010.7512.0012.2512.0815.0013.0010.0013.2513.0013.00188.2411.7730عآسيامقرود21212131046407
ناجحة13.2510.0010.5001.0008.6913.5009.7512.2513.0011.0010.0011.7510.0010.00163.2710.2030عفتيحة أميرةميمون22212131077129

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: 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 

مؤجلة03.6712.0013.0010.0011.7512.0012.00126.4907.9112غائبة10.5005.0009.2503.5007.0605.50عروميسة سيفو 1212138068339
ناجحة14.0010.7511.0017.0013.1912.5012.2512.4214.5013.0016.0014.5014.0014.00214.7813.4230عسميةأوقاسم2212131028999
مؤجلة0.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.0000.0000.00غائبةغائبةعمريمالعافية3212131029100
ناجحة11.0007.5011.0010.0009.8811.5012.0011.6710.0013.0007.0010.0012.0012.00166.0510.3830عفاطمةالهمال4212131027655
ناجحة12.7507.0011.5012.5010.9413.0011.2512.4214.0013.0007.0012.0017.0017.00189.7811.8630عالزهرةبالتو5212131027682
ناجح14.5010.5013.7517.0013.9412.0012.7512.2512.0013.0016.0013.2510.0010.00211.2713.2030ععبد الحكيمبشري6212131080404
ناجح13.0011.0010.0014.0012.0012.7506.0010.5013.5012.0013.5013.1318.0018.00198.0212.3830عحبيببشير7212131029144
ناجحة13.5007.0010.0012.5010.7511.7509.5011.0012.0012.0008.0011.0018.0018.00181.0011.3130عرندةبوجماحي8212131092705
ناجح11.5005.2509.7512.0009.6306.7509.0007.5013.0013.0014.0013.2514.0014.00166.5410.4130عالياسبوسالم9212131054368

ناجحة11.5010.0011.0013.0011.3813.5011.2512.7512.0011.0012.5011.8813.5013.50190.3111.8930عليندةبوعزة10212131027659
مؤجلة12.2505.5008.5005.0007.8111.0003.5008.5013.0012.0013.0012.7514.5014.50153.4809.5914عسلينخثير11212131092716
ناجحة11.5007.0012.5012.5010.8807.2508.7507.7515.0012.0013.5013.8816.0016.00181.8111.3630عمنىخنتوس12202031047870
ناجح11.7510.0012.0010.5011.0610.7510.7510.7513.5012.0011.0012.5012.0012.00182.7311.4230ععبد الكريمدواكي13212131055537
مؤجل09.2507.7511.0013.0010.2507.5005.7506.9206.0014.0007.0008.2510.0010.00145.7609.1123عرفيقرباعي14212131073540
مؤجل08.2505.2505.2503.5005.5605.5007.0006.0011.0011.0010.0010.7511.5011.50116.9807.317عيسرى صارةرحال15212131069411
ناجح10.7510.7511.0013.0011.3808.0012.2509.4213.0012.0008.0011.5014.0014.00179.3011.2130عرياضسكوتي16212131056390
ناجحة06.6714.5013.0011.0013.2514.5014.50159.9910.0030غائبة09.5007.5012.2507.0009.0610.00عشريفة فاطمةعميرات17212131029147

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: 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 

مؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000إدماجالياسغضبان18085080797
ناجحة10.7510.5012.2510.0010.8812.7509.0011.5013.5013.0008.0012.0013.0013.00182.5411.4130عدنياغول19212131097229
ناجحة11.5008.7509.0016.0011.3111.2512.2511.5815.0012.0013.5013.8815.0015.00195.7412.2330عنعيمةكودية20212131029120
مؤجلة11.7504.0010.5009.5008.9406.0009.0007.0015.0012.0010.0013.0012.0012.00156.5209.7817عسارةمختاري21191939023973
ناجح11.7506.7511.0012.0010.3811.2513.2511.9211.0012.0010.0011.0014.0014.00176.8011.0530ععبد المومننواصرية22212131061295

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: 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 

ناجحة12.2506.5011.0013.0010.6908.5011.0009.3315.0013.0014.5014.3810.0010.00181.0311.3130عأميرةأودينة1212131043959
ناجحة12.0010.0010.0013.0011.2513.7509.7512.4213.5013.0010.0012.5014.0014.00191.2611.9530عرانيةالعربي2212131089602
مؤجلة07.5010.0003.0005.0006.3812.2509.5011.3305.0011.0010.0007.7514.0014.00130.0308.1313عكاتيابلحمر3212131052381
ناجح11.7509.7511.5010.0010.7512.7510.2511.9213.5012.0007.0011.5010.0010.00177.7611.1130عالوناسبن عبد السالم4212131085060
ناجح12.7513.0010.5015.0012.8113.5014.0013.6714.0011.0016.0013.7512.0012.00210.4913.1630ععبد القادر سفيانبودالي5212131080449
ناجحة11.2507.0010.2513.0010.3813.5008.0011.6713.0013.0013.0013.0010.0010.00180.0511.2530عايمانجعيداني6212131043034
ناجح10.5006.2507.0014.0009.4411.5007.0010.0013.0012.0010.0012.0016.0016.00169.5210.6030عتوفيقجالب7212131096665
ناجح12.2508.0011.0008.0009.8112.2507.5010.6714.0013.0014.0013.7510.0010.00175.4910.9730علونيس إسالمجواد8212131073345
مؤجلة11.7510.0010.0005.0009.1911.5009.0010.6713.0011.0007.0011.0010.0010.00159.5309.9725عأوريدة مونيةحميدي9212131043018

مؤجل08.5006.2509.0008.0007.9408.5008.2508.4207.0008.0007.0007.2510.0010.00127.7807.991عبوزيدراجعي10212131076266
مؤجلة13.0012.0006.2510.0010.00154.9709.6928غائبة13.0006.7510.5012.0010.5613.2509.0011.83عصارةزغلي11212131043097
ناجحة10.5007.5009.2511.0009.5613.5007.5011.5012.5014.0011.0012.5011.0011.00171.9810.7530عسيرينسعدي12212131056230
ناجحة13.7510.5012.0015.0012.8114.0007.5011.8315.5013.0016.0015.0010.0010.00207.9713.0030عشهينازسعيود13212131043085
مؤجل09.2506.5006.0006.0006.9410.2510.0010.1713.0000.5010.0009.1314.0014.00136.5508.538ععبد الرحمان مهديسليماني14212131076946
ناجحة10.0010.0007.0008.0008.7512.5012.0012.3312.5011.0007.0010.7517.0017.00166.9910.4430عمريمشتواني15212131095783
ناجح14.2510.7513.2516.0013.5612.0010.2511.4213.5012.0015.0013.5012.0012.00208.7413.0530عمجيدعكرور16212131061706
ناجح10.7510.0010.0014.0011.1908.0000.0005.3313.5013.0008.0012.0010.0010.00163.5110.2230إدماجعبد السالمفراجي17202031045393

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  09:14:55حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: 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 

ناجحة12.7507.7513.0010.0010.8813.0010.2512.0814.0011.0010.0012.2516.0016.00188.2811.7730عأمينةقاسمي18212131071289
مؤجل00.0000.0000.0025.0301.560غائب00.00غائب03.33غائب01.8805.00غائب04.0000.0003.50عزكرياء انيسلعاللي19212131048734
ناجحة10.2507.2509.7510.0009.3112.5009.5011.5014.5012.0010.0012.7510.0010.00169.9810.6230عايماننايلي20212131056382

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  09:14:56حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: 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 

ناجحة12.5010.0013.0014.0012.3813.2510.5012.3314.5013.0011.0013.2513.0013.00202.0312.6330عرانيةالحداد1212131073183
ناجحة14.0007.7512.5014.0012.0614.2513.0013.8315.0013.0013.0014.0013.0013.00206.9712.9430عوردةبن داود2212131057480
مؤجلة08.5007.7505.7505.0006.7509.0014.0010.6706.0010.0008.0007.5014.0014.00130.0108.136عسانيبن سالم3212131052441
مؤجل10.7508.2510.7505.0008.6911.5012.5011.8313.0005.0010.0010.2513.0013.00159.0109.9420عمحمد إلياسبورايب4212131093958
ناجح10.2510.0010.0008.0009.5610.0011.2510.4212.5013.0011.0012.2513.0013.00169.7410.6130عحسينبوسنة5212131058535
مؤجلة07.1707.0002.0011.0006.7505.0005.00114.5507.1614غائبة08.7510.0011.7500.0007.6310.75عإكرامحماد6212131048719
ناجح13.5012.5012.0011.0012.2513.2508.5011.6713.5014.0010.0012.7514.0014.00198.0112.3830ععبد هللاحنك7212131100323
ناجحة12.7507.7509.5006.0009.0012.2507.5010.6714.0013.0013.0013.5013.0013.00171.0110.6930عسرينخليفاتي8212131070957
ناجحة11.0010.2507.7510.5009.8811.5003.0008.6712.0011.0010.0011.2513.0013.00163.0510.1930عأمينةراشدي9212131052419

مؤجل09.5010.0005.5010.5008.8813.2509.7512.0812.5012.0007.0011.0005.0005.00156.2809.7719عمحمد زين الدينرحالي10212131057219
مؤجلة10.5007.0006.8800.0006.1009.0009.7509.2512.0013.0013.0012.5012.0012.00138.5508.6612عفريالزلوف11212131100120
مؤجل12.2502.5000.2505.5005.1301.5001.0001.3301.0012.0007.0005.2505.0005.0071.0304.447عمحمد أمزيانسباع12212131047755
ناجحة10.5006.7509.0009.0008.8113.0008.5011.5013.5010.0007.0011.0013.0013.00161.9810.1230عفريالسكيو13212131096607
ناجحة10.7508.0010.5012.5010.4412.2508.2510.9212.0012.0015.0012.7513.0013.00180.2811.2730عرانيةسناد14212131052215
ناجحة14.2508.5012.5010.0011.3114.0013.7513.9213.5013.0012.5013.1312.0012.00196.7612.3030عخديجةعبد الحق15212131054397
ناجحة12.0010.2512.0010.0011.0613.7513.2513.5812.0013.0011.0012.0013.0013.00190.2211.8930عإكرامكروش16212131048718
ناجح13.2511.0011.8813.0012.2812.5010.2511.7514.0011.0007.0011.5014.0014.00193.4912.0930ععمادلكحل17212131069280

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  09:14:59حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: 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 

ناجحة13.2507.5012.0013.5011.5609.2507.7508.7515.0012.0016.0014.5013.0013.00189.7311.8630عمروةماموني18212131054665
مؤجل03.3300.0000.0000.0000.0000.0000.0033.9902.125غائب10.0001.0001.0000.0003.0005.00عخالدهمال1909091062514

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  09:14:59حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: 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 

ناجح11.5006.5011.0008.0009.2512.2509.5011.3314.0012.0010.0012.5012.0012.00169.9910.6230عسامياسعد1212131053453
مؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبةغائبةغائبة00.0000.00غائبة00.0000.00عنسيبة شيماءالعبسي2212131094014
ناجحة14.0010.0014.5013.0012.8812.5007.0010.6714.5012.0012.0013.2512.0012.00200.0512.5030عحنانالعمري3212131045414
مؤجل11.0006.0009.7505.0007.9410.0007.2509.0814.0011.0011.0012.5005.0005.00145.7609.1113عهشاماوبشير4212131087776
ناجح11.7506.5014.2510.0010.6311.7505.7509.7515.0011.0010.0012.7510.0010.00175.2910.9630عمحمد فايزبطاطا5212131071429
ناجح13.5003.0012.5013.0010.5012.0006.0010.0015.0012.0010.0013.0010.0010.00176.0011.0030عمصطفى رياضبطاطة6212131095734
مؤجلة07.1714.0012.0012.5013.1305.0005.00148.5509.2813غائبة09.7511.0007.5006.5008.6910.75عسارة إكرامبالعدة7212131043074
ناجح10.5007.0011.0008.0009.1309.0010.7509.5815.0013.0008.0012.7513.0013.00165.7810.3630عاحسن يانيس ساميبلقسام8212131071301
ناجحة13.7510.0014.0013.0012.6912.2508.5011.0015.5013.0011.5013.8812.0012.00202.0412.6330عوفاءبلمرابط9212131071468

ناجح13.2510.0011.0006.0010.0612.0011.5011.8315.0012.0010.0013.0014.0014.00181.9711.3730ععبدهللابن كلثوم10212131058614
مؤجل09.2507.5007.5013.0009.3109.5013.0010.6705.0012.0012.5008.6312.0012.00153.0109.5613عايوببوزيان11212131089732
ناجحة14.2511.5010.7513.0012.3809.2514.0010.8313.0012.0010.0012.0014.0014.00193.5312.1030عمريمبوماجن12212131086050
مؤجل02.6700.0000.0000.0000.0013.0013.0061.4903.841غائب09.7505.5005.0000.0005.0604.00عسيد أحمدحلزون13212131073252
ناجحة12.7510.0012.0013.0011.9412.0013.7512.5814.0011.0013.5013.1313.0013.00198.7812.4230عنريمانخيار14212131095741
ناجحة13.0007.6310.5007.5009.6611.7514.0012.5014.0012.0011.0012.7512.0012.00177.7811.1130عرميساءرباحي15212131050929
ناجح12.0003.0008.5011.0008.6311.0010.7510.9215.0013.0007.0012.5012.0012.00163.8010.2430ععبد العظيمعلوي16212131058610
مؤجل04.0003.0010.0001.0004.2510.0010.00102.7606.428غائب08.7504.5002.6316.0007.9706.00عالطاهرعوامري17212131028935

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  09:15:02حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: 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 

مؤجل10.5010.0006.0012.0009.6307.0013.0009.0003.0012.0011.5007.3812.0012.00145.5609.1021عرسيمفالح18212131093779
ناجحة12.2507.5012.5012.5011.1912.0009.7511.2514.0012.0010.5012.6314.0014.00187.7911.7430عفلة بسمةقسايسية19212131047155
مؤجل08.7505.5001.0014.0007.3103.0008.7504.9214.0011.0011.0012.5012.0012.00135.2408.4512إدماجسامي سليملكماش20181831081507
مؤجل01.6700.0000.0000.0000.0013.0013.0051.5303.221غائب09.2505.0002.5000.0004.1902.50ععبد القادر يوسفمسلم21212131073577
مؤجلة11.5010.0000.0000.0005.3802.5000.0001.6716.5012.0008.5013.3810.0010.00111.5706.9717معيدةسلوىواقيني22202031007807

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  09:15:03حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: 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 

ناجحة13.0010.5012.2510.0011.4413.0007.5011.1715.0013.0015.0014.5013.0013.00196.0312.2530عرميساءأوعاشور1212131100044
مؤجلة12.2503.0008.7500.0006.0012.0010.2511.4200.0012.0013.0006.2506.0006.00113.2607.0812معيدةأحالمالعايب2202031039936
ناجحة11.5008.0011.7513.0011.0613.2511.0012.5015.5012.0016.0014.7513.0013.00197.9812.3730عاميرة احالمبلخام3212131070889
ناجحة14.2510.0011.8813.0012.2813.2510.7512.4212.0012.0010.0011.5012.0012.00193.5012.0930عمروة فطيمةبن جدو4212131046004
ناجحة11.0008.2509.5011.0009.9411.7510.2511.2514.5012.0010.0012.7512.0012.00176.2711.0230عإكرامبوجنوية5212131093683
ناجحة11.5007.5012.3810.0010.3513.5013.5013.5015.0013.0011.5013.6314.0014.00191.8211.9930عصوفيابوغازي6212131095848
ناجحة11.0007.0006.7507.0007.9413.2509.0011.8315.0010.0010.0012.5013.0013.00162.0110.1330عشيماءبولعراس7212131097263
ناجحة11.5008.2511.3808.0009.7812.0012.0012.0016.0012.0010.0013.5014.0014.00182.2411.3930عفريالحموشي8212131090763
ناجحة12.2508.0009.0015.0011.0612.0009.2511.0815.0011.0007.0012.0013.0013.00182.7211.4230عإكرامحميتي9212131091636

ناجح10.5007.5011.0009.0009.5010.0010.0010.0014.0012.0012.0013.0012.0012.00170.0010.6330معيدباللدرديش10202031082012
ناجحة13.7511.5013.0016.0013.5612.0010.0011.3314.0012.0015.0013.7513.0013.00210.4713.1530عسمرسعدو11212131096584
ناجحة13.5010.0012.0011.0011.6312.2508.0010.8316.0011.0012.0013.7512.0012.00192.5312.0330عكوثرشعبان12212131057197
ناجحة10.0008.0010.5006.0008.6312.5013.5012.8315.5005.0015.0012.7512.0012.00170.5310.6630عنور الهدىطباطوشت13212131045500
مؤجل08.5002.0003.0000.0003.3800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0027.0401.690معيدلطفى براهيم عبدعبو14202031083517
ناجحة10.2506.5011.7514.0010.6312.0011.0011.6716.5008.0016.0014.2513.0013.00190.0511.8830عسماحعياش15212131044059
مؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدفاتحقصاب16191931093516
مؤجل12.0008.0010.5010.0010.1311.0011.5011.1703.0012.0008.0006.5013.0013.00153.5509.6026عزكرياكركار17212131089791

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  09:15:08حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: 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 

ناجحة12.5010.0013.5017.0013.2512.5008.2511.0815.5012.0012.0013.7513.0013.00207.2412.9530عشهينازلعمش18212131100309
ناجحة13.7510.0013.2512.0012.2512.2513.2512.5815.5012.0016.0014.7513.0013.00207.7412.9830عمايسةليبدري19212131075194
مؤجل00.0002.5000.0000.0000.6300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0013.0013.0018.0401.131معيدرسيممحمودي20191931094583
ناجحة11.0007.7509.5011.0009.8110.2506.0008.8314.5010.0010.0012.2513.0013.00166.9710.4430عزهرة جيهانمسعودي21212131073213
ناجحة13.5010.0011.5013.0012.0010.7508.5010.0015.0011.0012.0013.2512.0012.00191.0011.9430عبسمةمنصور22212131057318
ناجحة183.4811.4730غائبةغائبة13.0010.0011.2513.0011.8111.0011.0011.0015.5013.0012.0014.00عليديانمار23212131078524

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  09:15:09حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

17الفوج: 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 

مؤجلة06.0008.5006.0007.0006.8809.2509.5009.3314.5010.0010.0012.2510.5010.50142.5308.917عآية سلسبيلشبين 1202031036822
مؤجل00.0012.0000.0011.0005.7510.0012.7510.9213.0012.0010.0012.0006.5006.50133.2608.3319معيدسفيانإفروجان2202031074013
ناجح09.5006.5010.0010.5009.1311.0011.2511.0813.0010.0010.0011.5011.0011.00163.2810.2130علعلى أنيسالعبسي3212131076981
ناجحة13.0010.0011.0011.0011.2512.0010.0011.3315.0012.0011.0013.2512.0012.00188.9911.8130عشهينازبن بلخير4212131098600
مؤجل11.0006.5009.0005.0007.8812.3809.5011.4213.0010.0007.0010.7512.5012.50152.8009.5515عنصر الدينبوزوران5212131073887
مؤجلة09.0006.2503.5010.0007.1903.0002.0002.6701.0010.0007.0004.7510.5010.5095.0305.948عدعاءبوزيان6212134020555
مؤجلة09.5006.2505.5005.0006.5613.7509.2512.2513.0010.0011.0011.7511.0011.00147.2309.2010عنور الهدىبوسامت7212131086069
ناجحة14.2506.5013.0011.0011.1913.5013.2513.4213.0011.0015.0013.0011.5011.50193.2812.0830عصارةبوسنة8212131073770
ناجحة12.0010.0010.5008.0010.1314.1309.2512.5014.5012.0013.5013.6311.0011.00184.0611.5030عصبرينةحاج محمد9212131086912

ناجحة11.5008.2509.0006.0008.6912.0011.2511.7513.5010.0007.0011.0014.0014.00162.7710.1730عزكيةدداش10212131100237
مؤجل09.7506.0006.0007.0007.1911.6310.0011.0913.5010.0007.0011.0008.5008.50143.2908.969عراميدريوش قلعي11212131044024
ناجحة12.0010.7510.0004.0009.1913.0014.5013.5013.5011.0007.0011.2513.5013.50172.5210.7830عريحانرحالي12212131047122
مؤجل10.0007.5011.5011.50127.4807.9711غائب11.0007.7504.5007.0007.5607.2511.0008.5010.00عريانرمضاني13212131054560
ناجحة10.2508.2510.5008.0009.2513.0006.7510.9216.0013.0011.0014.0013.0013.00175.7610.9930عنجالء ماريازمور14212131058883
مؤجل0.0000.000غائبغائبغائبغائبغائبغائب00.00غائب00.0000.00غائب00.00غائبغائبعمحمد يقينسبع15212131063314
ناجحة13.7508.7509.0009.0010.1313.5010.0012.3313.5012.0011.0012.5012.5012.50180.5311.2830عيسرىعالل16212131047812
ناجحة11.5007.0009.0005.0008.1311.7512.5012.0014.5012.0007.0012.0012.0012.00161.0410.0730عماياعيشون17212131052463

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  09:15:12حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

17الفوج: 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 

مؤجلة04.1706.0012.0012.0009.0007.5007.50112.4907.039غائبة09.2506.5002.5010.0007.0606.25عإلهامغربي18212134020244
مؤجلة0.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةعحنانموالي19212138078608
ناجحة13.2508.7511.5013.0011.6311.8808.0010.5914.0014.0015.0014.2515.0015.00196.8112.3030عأمينةنهاري20212131082820

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  09:15:13حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

18الفوج: 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 

مؤجل07.2508.2509.5006.0007.7512.0006.2510.0813.0012.0010.0012.0013.0013.00153.2409.5810عأكرم طيبأوكيل1212131054607
مؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000إدماجتمزيغتبن شيخ2202031038338
مؤجلة00.0007.0007.0065.4904.092غائبة00.00غائبة06.67غائبة05.7507.0006.5000.0004.8110.00عسارةبن يحي3212131076343
ناجح10.5009.7511.0007.0009.5613.0005.5010.5010.0012.0011.5010.8810.0010.00161.5010.0930معيدعبد هللابهلولي4202031049623
مؤجلة07.5010.0008.0007.0008.1313.3807.0011.2513.0011.0007.0011.0006.5006.50149.2909.3314عروميسةبوبكري5212131048530
مؤجلة08.0010.0010.5000.0007.1313.0008.7511.5813.0012.0005.0010.7511.5011.50146.2809.1420عفايزة نيلةبوعكاز6212131076969
مؤجلة00.0000.000.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.00عمنالججيق7212131077058
مؤجلة09.2506.7506.0001.0005.7510.5010.0010.3307.0010.0012.0009.0007.0007.00119.9907.507عناديةحساين8212131054681
ناجح15.0008.5014.0018.0013.8812.6312.7512.6714.0013.0016.0014.2508.5008.50214.5513.4130عأمينخاليفية9212131098510

ناجحة12.0007.5011.5015.0011.5013.7514.0013.8315.0013.0013.0014.0013.5013.50202.9912.6930عليتسياداعون10212131046426
مؤجلة07.3303.0010.0001.0004.2511.0011.0097.9906.1210غائبة10.2506.2505.5002.0006.0011.00عبايةرزق هللا11212131085067
مؤجل09.0004.5007.0000.0005.1312.2509.2511.2514.0000.0007.0008.7513.0013.00122.7907.676معيدأيمنزعيم12202031087419
ناجحة12.5007.5009.5008.0009.3812.0009.0011.0013.0013.0011.0012.5010.5010.50168.5410.5330عريحاب رقيةسلمان13212131096578
ناجح09.5007.0012.5013.0010.5010.5013.0011.3307.0012.0010.0009.0012.5012.50166.4910.4130عمصطفي الهاشميصغير14212131095910
مؤجلة09.2510.0011.0010.5010.1913.0014.0013.3302.0012.0007.0005.7511.5011.50156.0109.7526عهندعاشور15212131098940
ناجحة09.7507.5011.5014.0010.6911.2511.5011.3315.0013.0012.5013.8811.5011.50186.5311.6630عسارةعطوش16202031038350
ناجح13.2510.0011.5009.0010.9410.0013.7511.2513.0012.0013.0012.7515.0015.00187.2711.7030عياسينعلوش17212131047188

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  09:15:17حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

18الفوج: 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 

ناجحة08.5007.5011.0011.0009.5012.7510.2511.9215.0012.0013.0013.7510.5010.50177.2611.0830عنورالهدىعيواش18212131092782
ناجح11.5012.2512.5013.0012.3109.3813.2510.6713.0013.0014.0013.2513.0013.00196.4912.2830عمحمد شريففايد19212131103845
ناجح09.7507.2511.0009.0009.2511.2509.2510.5814.0013.0013.5013.6311.0011.00171.2610.7030عمهديمقداد20212131069342
مؤجل07.0008.7509.0009.00152.5309.5315غائب11.0010.0007.5008.0009.1311.0013.5011.8314.00عنور االسالممكموش21212131076577
ناجحة09.0007.2511.5014.0010.4411.7507.7510.4215.0012.0012.0013.5011.5011.50180.2811.2730عليديامولكاف22212131098650
ناجح12.2508.0009.0008.0009.3111.0012.7511.5811.0012.0007.0010.2513.0013.00163.2210.2030عمحمد عليهابت23212131089050

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  09:15:18حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

19الفوج: 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 

ناجح13.2513.0014.0012.0013.0613.0013.7513.2514.0013.0010.0012.7515.5015.50210.7313.1730عيونسبوحاجب1212131063490
مؤجل11.5001.0002.5011.0006.5000.0000.0000.0013.5012.0004.5010.8800.0000.0095.5205.9716معيدطارقجاتي2202031049611
ناجحة11.2510.0011.0007.0009.8112.0008.0010.6713.0010.0007.0010.7510.0010.00163.4910.2230عبايةحمودي3212131070898
ناجحة10.2507.5010.0008.0008.9412.7507.0010.8314.0011.0010.0012.2512.0012.00165.0110.3130إدماجسارةحميدي4202031023469
ناجح11.5010.0011.5010.0010.7511.7511.0011.5015.0012.0010.0013.0012.0012.00184.5011.5330عحكيمحواس5212131054384
ناجحة13.0006.5011.0014.0011.1312.0009.2511.0815.0010.0011.0012.7516.5016.50189.7811.8630عمونيةخروف6212131098818
ناجحة12.5011.7512.0010.0011.5612.2509.0011.1713.0011.0010.0011.7514.5014.50187.4911.7230عشيماءزليلف7212131099539
مؤجل10.2510.0007.5000.0006.9412.0000.0008.0013.0011.0010.0011.7510.0010.00136.5208.5319معيدرسيمساسي81935009560
ناجح09.0010.0008.5014.0010.3812.2510.5011.6714.0013.0012.5013.3810.5010.50182.0711.3830عمحمدسبع9212131057209

ناجح10.0012.2509.5006.0009.4411.5011.0011.3315.0011.0010.0012.7510.2510.25170.7610.6730عكمالطوبان10212131091585
مؤجلة09.2506.5010.0008.0008.4406.2506.0006.1714.0011.0012.0012.7504.5004.50141.5308.8511عصباحعبابو11202038054688
ناجحة13.0010.0011.0013.0011.7513.0006.5010.8314.0013.0011.0013.0010.0010.00188.4911.7830عميمونةعالني12212131088952
مؤجل06.0006.5009.0000.0005.3811.2508.5010.3315.0011.0007.0012.0012.0012.00134.0308.3810معيدعماد الدينعليوة13202031083583
مؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبةغائبةغائبة00.0000.00غائبةغائبةغائبةعرزانعون14212131052431
ناجحة09.2508.2507.5010.0008.7513.0009.7511.9213.0013.0012.0012.7504.5004.50161.2610.0830علينةقطيش15212131100141
ناجحة08.1715.0013.0011.0013.5010.0010.00174.5110.9130غائبة11.7508.2510.0013.0010.7512.25عسالفكريمو16212131068738
ناجحة14.0008.0013.5013.0012.1312.7510.0011.8315.0012.0013.0013.7510.0010.00197.5312.3530عبشرىكسوري17212131049356

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  09:15:22حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

19الفوج: 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 

ناجحة13.7512.7513.5015.0013.7513.2511.7512.7514.0013.0016.0014.2513.5013.50218.7513.6730عالصفىمنصوري18212131043287
ناجحة15.2510.2513.5017.0014.0013.2510.2512.2515.0013.0016.0014.7515.0015.00222.7513.9230عسيليةهبال19212131071347

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  09:15:23حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

20الفوج: 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 

ناجحة13.7510.0012.0010.0011.4412.5009.5011.5012.0011.0010.0011.2512.0012.00183.0211.4430عأسماءأعراب1212131051000
مؤجلة06.0006.0008.0002.0005.5012.2500.0008.1710.0000.0008.0007.0007.0007.00103.5106.474عفتحيةبالصحراوي2212131044240
ناجحة12.7510.5012.5009.0011.1911.2513.0011.8315.0012.0006.0012.0014.0014.00187.0111.6930عأسماءبقطاش3212131077123
ناجحة14.7510.7512.0014.0012.8812.7507.7511.0813.0012.0011.0012.2508.5008.50193.7812.1130عايمانبوزيدي4212131043988
مؤجل07.0008.7509.0009.00135.4908.479غائب11.5007.7505.0007.0007.8110.2508.5009.6714.00عحسين مروانبولعشب5212131076867
مؤجل11.0008.0008.5006.0008.3812.5010.0011.6705.0012.0005.0006.7506.0006.00135.0508.4410عبلقاسمبونعجة6212131053620
مؤجل05.7510.0008.0004.0006.9410.0010.0010.0003.0010.0002.0004.5006.5006.50110.0206.8810عمحمد مهديجعفري7212131073384
مؤجل12.0006.5008.5008.50116.8007.3010غائب10.7507.2507.5000.0006.3811.2508.7510.4207.00عسيف الدينحمور8212131106051
مؤجل12.7507.2503.0002.0006.2511.2509.0010.5015.0012.0012.0013.5010.0010.00145.5009.0915معيدانيسحيمران9202031049520

مؤجلة11.0000.0000.0000.0002.7506.0000.0004.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0034.0002.135معيدةصوفيا حنانخالل10202031061472
مؤجل00.0000.0011.2500.0002.8100.0000.0000.0012.0011.0007.0010.5010.0010.0074.4804.6612معيدأنيسزغاش11202031049487
ناجحة12.7508.0013.2507.0010.2512.2508.0010.8315.0012.0008.0012.5008.0008.00172.4910.7830عرؤيةسالم12212131058549
ناجحة12.7510.0013.5007.5010.9412.5009.7511.5814.0012.0006.0011.5014.5014.50182.7611.4230عنورةسايب13212131098719
مؤجلة11.2506.7512.2506.0009.0610.2510.2510.2511.0010.0006.0009.5006.0006.00147.2309.2017عهديلشقوفي14212131047081
ناجحة12.7507.0010.0006.0008.9411.0008.5010.1714.0012.0007.0011.7516.0016.00165.0310.3130عالميةصدوقي15212131085041
ناجحة11.7507.5009.2510.0009.6311.2511.2511.2514.0010.0013.0012.7515.5015.50177.2911.0830عحفصاءصفارباتي16212131057320
ناجح12.0011.0011.0016.0012.5012.2508.5011.0014.0013.0014.0013.7506.5006.50194.5012.1630عفيصلطالس17212131057192

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  09:15:27حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

20الفوج: 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 

ناجحة13.0010.0012.7504.0009.9410.5008.7509.9215.0012.0008.0012.5010.0010.00169.2810.5830عليناطواهري18212131095865
مؤجلة10.2510.0010.0000.0007.5600.0000.0000.0000.0011.0008.0004.7514.0014.0093.4805.8418ديونأية فراحغالش19202031036846
ناجحة13.5010.0012.5009.0011.2511.5007.2510.0814.0013.0011.5013.1314.0014.00186.7611.6730عفرياللغواطي20212131054475
ناجح13.2507.7513.0014.0012.0011.2508.7510.4212.0012.0012.0012.0008.5008.50183.7611.4930عإسالممحمد21212131095650
ناجحة13.0010.0011.0013.0011.7511.5009.7510.9216.0013.0008.0013.2509.0009.00188.7611.8030عإبتساممزاري22212131076209

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  09:15:29حرر في 


