
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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

21الفوج: 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 

مؤجلة06.0009.2518.0012.1711.0000.0010.0008.0011.0011.00127.5107.978غائبة09.0006.0009.00عسرينباي 1202031086282
ناجح12.5011.7510.5011.0011.4415.5018.0016.3311.0013.0008.0010.7512.0012.00195.5112.2230عرضااخناق2212131071176
مؤجل8.0100.500غائبغائب00.00غائب00.0004.0000.0002.6700.0000.00غائبغائب00.00غائبعخوسي عبد النورباستور3212131051028
مؤجل53.5103.340غائبغائب02.50غائب04.1905.0000.0003.3305.0000.00غائب06.7505.0005.00ععمادبدة4212134081482
ناجحة10.7509.0012.0009.0010.1914.0017.0015.0010.0010.0005.0008.7512.0012.00173.5210.8530عمروةبرزاق5212131051102
ناجح08.7510.5012.0011.0010.5614.0018.0015.3312.0011.0010.0011.2510.0010.00185.4711.5930ععبد الحميدبرميلة6212131055431
ناجح11.0011.7511.2508.0010.5014.0016.5014.8308.0016.0011.0010.7511.0011.00182.4911.4130ععبد القادربلحاجي7212138042541
مؤجلة10.0011.2510.0008.0009.8111.0017.0013.0012.0002.0006.0008.0010.0010.00159.4809.9721عربيعة سالفبن مهال8212131073718
ناجح10.0012.5012.0011.0011.3814.0012.0013.3311.0013.0010.0011.2511.0011.00187.0311.6930عحسينةبوراس9212133018129

ناجحة10.5011.0012.5011.0011.2513.5018.0015.0013.0010.0005.0010.2510.0010.00186.0011.6330عنسرينبوستة10212131051115
مؤجل09.2506.5011.0010.0009.1911.0018.0013.3307.0010.0010.0008.5011.0011.00158.5109.9118معيدمروانبوسنة11202031080094
ناجح08.2510.7510.0010.0009.7514.0012.0013.3312.0006.0010.0010.0010.0010.00167.9910.5030عسيد أحمدبوشنافة12212131092717
مؤجل08.2507.0009.0007.0007.8110.0014.0011.3310.0006.0010.0009.0010.0010.00142.4708.908عشكيببوطاري13212131044070
مؤجلة07.7509.0007.5009.0008.3105.0014.0008.0006.0003.0005.0005.0010.0010.00120.4807.532عرفيلةبويفرو14212131053629
مؤجلة10.0010.5011.5006.0009.5014.0012.0013.3307.0004.0005.0005.7511.0011.00149.9909.3719عهدىتيزيرين15212131053526
مؤجلة07.7507.5008.0009.0008.0609.0017.0011.6712.0003.0005.0008.0010.0010.00141.4908.846عامينةجبالي16212131051020
ناجحة08.2508.2513.0012.0010.3812.0012.0012.0014.0002.0007.0009.2510.0010.00166.0410.3830عاسيةحمادن17202038032822

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

21الفوج: 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 

ناجح12.0011.2514.0012.0012.3111.5018.0013.6716.0016.0012.0015.0011.0011.00210.4913.1630عصالح الدينخميس18212131078348
ناجحة11.0011.2512.5012.0011.6916.0010.5014.1707.0005.0007.0006.5014.0014.00176.0311.0030عندىراحم19212131100250
مؤجل91.0405.694غائبغائب00.0007.0008.5007.0005.6306.0000.0004.0010.0004.0010.0008.50عاسماعيل رؤوفرحماني20212131071303
ناجح10.0007.0010.0011.0009.5013.5016.0014.3310.0005.0010.0008.7510.0010.00163.9910.2530عمحمد عدالنساسي21212131077025
ناجحة11.2510.0010.5010.0010.4412.0013.0012.3313.0006.0010.0010.5011.0011.00173.5110.8430عريمةعقون22212131048683
ناجحة12.2513.2514.0014.0013.3816.0011.0014.3315.0016.0011.0014.2513.0013.00220.0313.7530عشريفة رانيةعالم23212131087671
ناجحة10.0013.0010.5010.0010.8816.5016.0016.3312.0015.0012.0012.7511.0011.00198.0312.3830عأنيسةعمراني24212131045147
مؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبةغائبة00.0000.00عمنالقرومي25212131096724
مؤجل95.5105.973غائبغائب08.0005.2508.5009.0007.6908.0018.0011.3300.0000.0000.0000.00عمحمد أكرمكحول26212131098920
مؤجلة08.0009.0004.0007.0007.0005.5018.0009.6705.0002.0005.0004.2511.0011.00113.0107.062عبسملةلعراس27212131049657
ناجحة10.5011.2509.2514.0011.2516.5012.0015.0015.0014.0013.0014.2513.0013.00205.0012.8130عحنان إيناسموساوي28212131052207

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

22الفوج: 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 

ناجحة13.5005.5013.5016.0012.1316.5017.0016.6711.0014.0010.0011.5000.0000.00193.0512.0730عحدةبن العايزة 1202032041399
ناجحة09.0012.0011.7511.0010.9407.7520.0011.8312.0012.0000.0009.0013.0013.00172.0110.7530عليزاحدادي 2212131019264
ناجحة07.0005.0003.0013.0013.00163.4710.2230غائبة11.0010.2513.0012.0011.5613.0020.0015.33عإيمان معصوم محي الدين 3202032051969
ناجحة12.2511.0014.0016.0013.3113.0012.0012.6716.0015.0012.0014.7510.0010.00213.4913.3430عهندبربار4212131043197
مؤجلة10.0012.0002.7512.0009.1912.2516.5013.6703.0008.0006.0005.0000.0000.00134.5308.4118معيدةإكرامبن بعزيز5202031056660
ناجح08.7509.5011.5012.0010.4410.0017.0012.3310.0008.0005.0008.2510.0010.00163.5110.2230عأمينبوطويل6212131045143
ناجحة10.0010.0011.0012.0010.7514.0018.0015.3312.0007.0011.0010.5010.0010.00183.9911.5030عإيمانتوزالين7212131092864
مؤجل06.0010.5009.0008.0008.3805.0018.0009.3308.0008.0010.0008.5010.0010.00139.0308.699عأحمد ايمنتيبورتين8212131071282
مؤجل69.0304.312غائبغائب07.0005.0003.00غائب04.3811.0000.0007.33غائب06.5003.0008.00عمروانحاج أيوب9212131043153

ناجح08.7512.7509.2511.0010.4410.5018.0013.0011.0010.0007.0009.7510.0010.00171.5210.7230عرضوانحاج علي10212131058556
مؤجل08.2510.5008.7508.0008.8810.5017.0012.6708.0010.0010.0009.0010.0010.00155.0509.6913عزين الدينحداد11212131085680
ناجحة07.7512.0008.5011.0009.8107.0018.0010.6711.0013.0011.0011.5010.0010.00166.4910.4130عايلياحريزي12212132070718
ناجح09.0012.0012.0010.0010.7512.0017.0013.6710.0010.0010.0010.0010.0010.00177.0111.0630علونيسحمزاوي13212131045512
ناجحة09.2511.0010.5010.0010.1914.0018.0015.3310.0006.0011.0009.2510.0010.00174.5110.9130عوفاءدهيليس14212131057289
مؤجلة150.4809.4127غائبةغائبة09.0012.0011.2513.0011.3111.0008.0010.0010.0000.0010.0007.50عرحابدهينة15212131076686
ناجحة10.0010.7513.0014.0011.9412.0017.0013.6713.0008.0011.0011.2511.0011.00192.5312.0330عآيةرباع16212131084874
ناجحة10.7513.0011.5009.0011.0615.0018.0016.0011.0010.0010.0010.5010.0010.00188.4811.7830عماريارزقي17212131054575

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

22الفوج: 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 

مؤجل00.0000.0006.5000.0001.6304.0010.0006.0000.0012.0000.0003.0012.0012.0055.0403.444معيدزكرياءسعودي18181831088256
ناجحة10.7511.0011.0013.0011.4413.0012.0012.6711.0010.0008.0010.0012.0012.00181.5311.3530عماياشبلي19212131090770
مؤجلة08.2512.0009.0009.0009.5611.0000.0007.3307.0007.0008.0007.2511.0011.00138.4708.658عيسرىشالغة20212131054687
مؤجلة08.7509.2510.0007.0008.7512.0018.0014.0005.0008.0011.0007.2511.0011.00152.0009.5011عحنيفة سميةعامر21212131050918
ناجح10.0011.5011.7509.0010.5609.0014.0010.6711.0012.0010.0011.0010.0010.00170.4910.6630عباللفكار22212131098859
مؤجلة118.0007.385غائبةغائبة06.0003.5008.5006.0006.0009.0018.0012.0008.0007.0011.0008.50عمليسةقاصدي23212131087744
مؤجلة04.6912.0000.0008.0005.0008.0000.0004.5010.0010.0089.5205.603غائبة07.7502.5008.50عهدىقاوة24212131096688
مؤجلة07.0002.0002.2510.0010.00104.0406.509غائبة12.5009.0006.8808.0014.0010.00غائبة06.00عخلودكرميش25212131089596
مؤجلة06.5003.0008.5009.0006.7512.0017.0013.6712.0010.0010.0011.0010.0010.00149.0109.3110عياسمينكوريبة26212131044190
مؤجل03.0008.0002.7510.0010.00136.0408.5014غائب08.0009.5011.0011.0009.8810.0016.0012.00عهشامكويسي27212131062260
ناجحة08.7513.0011.7516.0012.3814.0012.0013.3316.0013.0012.0014.2510.0010.00206.0312.8830عيمينةناجم28212131104403

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

23الفوج: 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 

ناجحة09.0012.7509.2517.0012.0011.0018.0013.3312.0014.0007.0011.2508.0008.00188.9911.8130عإكرامالقطاس1202031039978
مؤجل0.0000.000غائبغائب00.00غائب00.0000.0000.0000.00غائب00.0000.0000.00غائب00.00ععبد العزيزبلعلمي2212131068525
مؤجل06.0009.0009.7508.0008.1911.0013.0011.6707.0010.0002.0006.5008.0008.00134.5308.415عأسامةبن عكي3212131045133
ناجح11.0008.0010.5010.0009.8812.0018.0014.0007.0011.0011.0009.0009.0009.00166.0410.3830عقدور إسالمبن عوان4212131098643
ناجح07.5011.7509.7511.0010.0011.0017.0013.0011.0010.0010.0010.5008.0008.00169.0010.5630ععبدالوهاببوخلف5212131059032
ناجحة11.0011.2512.0007.0010.3112.0016.0013.3310.0010.0008.0009.5010.0010.00170.4710.6530عآيةبوعوكل6212131095797
مؤجل08.0009.7509.0006.5008.3111.5018.0013.6706.0004.0005.0005.2510.0010.00138.4908.664عأسامة عبد الرؤوفبوغاللي7212131095798
ناجحة13.5012.7512.2511.0012.3815.5018.0016.3314.0013.0008.0012.2510.0010.00207.0312.9430عأسماءبوكروني8212131098756
مؤجلة10.0012.5010.2510.5010.8111.0000.0007.3314.0010.0002.0010.0010.0010.00158.4709.9029إدماجسارةتليجين9202031087511

ناجحة10.0013.0012.2516.0012.8113.0018.0014.6714.0013.0011.0013.0013.0013.00211.4913.2230عاكرامجعفري10212131053615
مؤجل99.5306.229غائبغائب10.2506.0005.8810.2500.0006.8311.0005.0005.0008.00غائب07.25عفارسحجاج11212131098634
ناجحة12.7510.7513.7511.0012.0613.5017.0014.6712.0015.0010.0012.2512.0012.00201.4912.5930عنور المنى هديل حساين12212132055038
مؤجل09.0008.0012.5009.0009.6313.0010.0012.0000.0000.0000.0000.0010.0010.00123.0407.699معيدسيد عليحشاش13202031083579
ناجحة12.2512.5015.0014.0013.4416.5017.0016.6716.0015.0011.0014.5014.0014.00229.5314.3530عآيةحواس14212131071278
ناجحة10.2512.7509.7513.0011.4411.0014.0012.0010.0013.0011.0011.0011.0011.00182.5211.4130عسارةرباحي15212131043237
مؤجلة00.0010.0010.0067.0404.193غائبة04.0005.5007.0000.0004.1312.0000.0008.0000.0000.00عيسرىرومانة16212131094060
ناجح11.5008.0007.0010.5009.2513.0018.0014.6713.0007.0010.0010.7511.0011.00172.0110.7530ععبد الواحد محمدسعاي17212131093886

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  09:17:01حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

23الفوج: 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 

ناجحة11.5011.2512.2512.0011.7511.0015.0012.3312.0010.0010.0011.0012.0012.00186.9911.6930عنسرين فطيمةعمار18212131095889
مؤجل0.0000.000غائبغائب00.00غائب00.0000.0000.0000.00غائب00.0000.0000.00غائب00.00عبوبكرغرزولي19212131068494
ناجحة10.0010.5010.0011.0010.3812.5014.5013.1714.0013.0008.0012.2513.0013.00184.5511.5330عآية أسيلغلوم20212131073655
مؤجل02.5003.0004.5000.0002.5001.0000.0000.6703.0000.0000.0001.5000.0000.0028.0101.750معيدلطفيفاضلي21202031069776
ناجحة11.0010.5010.0014.5011.5013.0013.5013.1713.0012.0008.0011.5008.0008.00185.5111.5930عاسماءقاصدي22212131079835
ناجحة12.5009.0013.7512.0011.8113.0012.0012.6712.0007.0010.0010.2510.0010.00183.4911.4730عدعاءكروش23212131076289
مؤجل08.2508.5010.0007.0008.4411.5014.5012.5003.0006.0005.0004.2511.0011.00133.0208.319عمروانلعزوني24212131049720
ناجحة14.2510.5011.0010.0011.4413.0018.0014.6712.0013.0005.0010.5012.0012.00189.5311.8530عآيةلكحل25212131055337
مؤجلة10.0010.5011.0012.0010.8812.0000.0008.0005.0004.0002.0004.0014.0014.00141.0408.8223عيمينةمهناوي26212131081114
ناجحة11.5013.0014.0015.0013.3812.0017.5013.8315.0011.0002.0010.7512.0012.00203.5312.7230عنور الهدىموسوني27212131049532
ناجحة10.2510.5010.5014.0011.3112.5014.5013.1712.0014.0007.0011.2512.0012.00186.9911.6930عنزيهة هاجرياسف28212131073880

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  09:17:03حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

24الفوج: 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 

ناجحة10.5012.7507.5005.0008.9413.5012.0013.0014.0014.0007.0012.2512.0012.00171.5210.7230عنريمانأعراب1212131053519
ناجح07.5013.0007.7513.0010.3112.5015.5013.5015.0000.0002.0008.0015.0015.00169.9810.6230معيدلينةادام2202031061720
مؤجلة07.4409.5000.0006.3306.0004.0005.0005.2512.5012.50112.0107.006غائبة09.2507.5013.00عأسماءالعيشاوي3212131045407
ناجحة09.2512.2512.2511.0011.1913.0012.0012.6712.0007.0002.0008.2511.5011.50172.0310.7530عوفاءبن اسماعيل4212131100717
ناجح10.7512.2511.5013.0011.8813.0018.0014.6710.0004.0007.0007.7513.0013.00183.0511.4430ععبد المالكبوغقال5212131088991
مؤجلة10.0000.0000.0012.0005.5012.5014.0013.0000.0011.0000.0002.7511.0011.00105.0006.5616معيدةرشابوكابوس6202031076444
ناجح10.0009.0010.2511.0010.0613.5018.0015.0005.0007.0010.0006.7513.0013.00165.4810.3430عحسينجربوعي7212131047629
ناجح10.0011.2511.2512.0011.1312.0017.5013.8308.0012.0010.0009.5015.0015.00183.5311.4730عمحمد بهاء الدينحسين8212131100152
مؤجل10.0000.0000.0000.0002.5000.0012.5004.1700.0000.0000.0000.0012.0012.0044.5102.787معيداكرمحيواني9191931087200

ناجح13.5014.2512.5016.0014.0614.0013.0013.6712.0012.0011.0011.7512.0012.00212.4913.2830عرشيد رياضخزناجي10212131073721
ناجحة08.7512.7511.5012.0011.2513.0011.0012.3311.0010.0008.0010.0016.0016.00182.9911.4430عكنزةدرحمون11212131071395
ناجحة08.5011.2513.2515.0012.0013.0012.0012.6710.0010.0011.0010.2514.0014.00189.0111.8130عدهاقرفاس12212131069209
ناجحة11.5010.5013.0011.5011.6316.5011.5014.8313.0013.0011.0012.5014.5014.50202.0312.6330عليديةزيان13212131093936
ناجحة13.7512.2513.2515.0013.5614.0018.0015.3313.0013.0007.0011.5012.0012.00212.4713.2830عهاجر كوثر انفالزيان14212131092784
ناجحة10.0013.7511.5017.0013.0613.5017.5014.8315.0012.0010.0013.0015.0015.00215.9713.5030عصارةسويدي15212131049439
مؤجلة09.2509.5011.0005.0008.6912.0018.0014.0006.0010.0005.0006.7515.5015.50154.0209.6311عمريمسياخن16212131045492
مؤجل08.5008.7509.5010.0009.1912.0016.5013.5003.0007.0002.0003.7513.0013.00142.0208.889ععبد الرحيمشرادي17212131071006

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  09:17:07حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

24الفوج: 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 

ناجحة08.2512.5011.5014.0011.5614.0017.0015.0011.0007.0005.0008.5016.0016.00187.4811.7230عأميرةشالبي18212131056373
ناجح13.5010.0013.0018.0013.6313.0018.0014.6715.0016.0011.0014.2514.0014.00224.0514.0030عمحمد هيثمشنيتي19212131057227
مؤجل02.7508.0009.7506.0006.6312.0000.0008.0003.0002.0002.0002.5012.0012.0099.0406.193عمروانصابري20212131077036
مؤجلة00.0003.5013.0013.00121.4907.5913غائبة08.0011.2515.0008.5613.0000.0008.6707.00غائبةعسال فعزوقلى21212131092715
ناجحة08.0008.0011.0011.0009.5013.5017.0014.6707.0012.0007.0008.2514.0014.00167.0110.4430عأميرة فاطمةعزي22212131098758
ناجحة13.0013.0014.7513.0013.4412.0016.0013.3312.0014.0011.0012.2516.0016.00212.5113.2830عأناييس نوميديةعواشرية23212131089491
ناجحة09.2513.2510.0012.0011.1313.5018.0015.0005.0004.0008.0005.5013.5013.50169.5410.6030عشيماءماموني24212131049689

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  09:17:08حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

25الفوج: 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 

ناجحة10.2513.2513.0012.0012.1314.5016.0015.0010.0007.0007.0008.5017.0017.00193.0412.0730عهناءأودهار1212131105440
ناجح08.5012.5012.5014.0011.8810.5017.0012.6711.0006.0008.0009.0013.0013.00182.0511.3830ععبد الوهابأوهيب2212131045271
مؤجلة06.0013.0013.00150.0009.3826غائبة08.7510.7508.5012.0010.0010.5012.0011.0010.0004.00عزينةإجراوي3212131076907
مؤجل07.2509.5009.0008.0008.4410.5018.0013.0006.0006.0002.0005.0010.0010.00136.5208.534عمسيبسابحال4212131088997
ناجح11.0012.7512.0012.0011.9410.5018.0013.0012.0007.0010.0010.2512.5012.50188.0211.7530عمحمدبالوي5212131053574
ناجحة09.2512.2508.5013.0010.7514.0018.0015.3312.0006.0005.0008.7515.0015.00181.9911.3730عجازيةبن حباسة6212131070905
مؤجل05.5009.0005.0012.0007.8814.0010.5012.8300.0003.0005.0002.0012.0012.00121.5307.609عزين الدينبن عروس7212131089792
ناجحة09.2509.7510.0012.0010.2514.0017.0015.0011.0010.0007.0009.7512.0012.00178.0011.1330علينة شيرازبولنوار8212131056415
مؤجل07.7508.4007.5011.0008.6611.0018.5013.5010.0010.0005.0008.7513.0013.00157.7809.8613عأنيسدحماني9212131049335

ناجحة07.7509.7508.0016.0010.3814.0018.0015.3306.0010.0007.0007.2513.5013.50171.5310.7230عإكرامدكروش10212131099975
مؤجلة07.5005.5006.5010.0007.3810.5010.5010.5002.0003.0002.0002.2514.0014.00113.5407.109عليليارابحي11212131095863
ناجح12.7515.2514.7515.0014.4414.5016.0015.0013.0014.0010.0012.5017.0017.00227.5214.2230عوائل جمال الدينرشيدي12212131062285
ناجحة08.2511.0009.5010.0009.6913.5015.5014.1712.0011.0007.0010.5011.0011.00173.0310.8130عصونيازايدي13212131052259
مؤجلة08.0007.0004.0010.0007.2510.5007.0009.3303.0003.0002.0002.7514.0014.00110.9906.948عسميرة أسماءزيوش14212131095840
ناجحة10.2510.7511.0012.0011.0013.5008.5011.8313.0006.0008.0010.0018.5018.50181.9911.3730عسهامشيخ بالد15212131050248
مؤجلة05.5007.0005.5005.0005.7510.5008.5009.8303.0003.0005.0003.5013.0013.00102.4906.413عشهيناز كنزةشيوب16212131095845
مؤجل07.0010.0011.0015.0010.7510.5001.0007.3310.0011.0002.0008.2511.0011.00151.9909.5027عمحرزعطية17212131073843

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  09:17:10حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

25الفوج: 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 

مؤجل06.0009.0008.5013.0009.1313.5008.0011.6706.0006.0005.0005.7513.0013.00144.0509.009عهشامعكروف18212131092786
مؤجل09.2509.0013.0005.0009.0610.0006.0008.6702.0004.0002.0002.5014.0014.00122.4907.668ععبد النورعالم19212131092737
مؤجل10.0002.5010.7513.0009.0611.7510.0011.1703.0003.0000.0002.2516.0016.00130.9908.1919معيدعبد الغنيعليوش20202031064543
مؤجل01.5008.0007.2511.0006.9412.0011.0011.6700.0001.0000.0000.2516.0016.00107.5306.729معيدوليدلكات21191931067360
مؤجلة07.5012.2511.5013.0011.0613.0008.5011.5007.0007.0002.0005.7512.5012.50158.4809.9124عفراحمحمودي22212131047734
مؤجل09.5011.0006.8114.0012.5013.5006.0006.0002.0005.0011.5011.50126.4807.909غائب06.75عصالح الدينمهدي23212131053566
ناجح06.7510.0008.5011.0009.0614.0010.0012.6712.0010.0010.0011.0010.0010.00164.4910.2830عإبراهيمموسي24212131068626
مؤجلة08.2508.5009.2510.0009.0014.0018.0015.3310.0002.0002.0006.0012.0012.00153.9909.6211عصونيا نهادموكة25212131052260

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  09:17:13حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

26الفوج: 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 

مؤجل07.0001.5007.7510.0006.5610.0018.0012.6700.0001.0000.0000.2513.0013.00104.4906.539معيدمهديإجراوي1202031076498
ناجحة09.0011.5008.0017.0011.3812.7518.0014.5015.0005.0005.0010.0010.8510.85185.3911.5930عمريمبرواقن2212131054586
ناجحة11.7512.5011.0017.5013.1914.5011.5013.5010.0010.0007.0009.2510.5010.50193.5212.1030عزينببن عباس3212131069058
ناجح10.0012.0010.7513.0011.4413.5016.5014.5011.0013.0011.0011.5013.0013.00194.0212.1330عمصطفى ياسينبن عيشة4212131076531
ناجحة12.0013.5010.5014.0012.5010.5017.5012.8312.0014.0010.0012.0011.5011.50197.9912.3730عخولودبوحجار5212131085072
مؤجل06.2512.0012.5010.5010.3111.2510.0010.8307.0005.0010.0007.2511.0011.00154.9709.6926معيدياسربودكان6202031086154
ناجح06.5011.0012.0014.5011.0012.0018.0014.0012.0011.0010.0011.2509.0009.00184.0011.5030عمسعودبولبداوي7212131051104
ناجحة08.2512.7510.0014.0011.2514.0015.0014.3312.0011.0006.0010.2511.5011.50185.4911.5930عمايةبولعجول8212131069401
ناجح11.7513.0013.2515.0013.2512.0018.0014.0014.0016.0011.0013.7508.0008.00211.0013.1930معيدياسينحنيش9202031059334

مؤجل10.0011.5008.2510.0009.9410.0010.0010.0003.0001.0002.0002.2510.0010.00128.5208.0319معيدمهديحيمد10202031057453
مؤجل06.0008.0008.00141.0508.8210غائب07.5010.5009.5005.0008.1313.0018.0014.6712.0000.00ععوف عبد الرحمنخبيزي11212131061412
ناجحة08.2512.0012.00180.0511.2530غائبة11.0011.5009.0014.0011.3813.0018.0014.6713.0007.00عشيماءخواص12212131108087
مؤجلة08.2511.5010.5011.0010.3110.2518.0012.8303.0005.0002.0003.2510.5010.50144.4709.0324عوداددروش13212131085819
ناجحة09.2512.2512.7514.0012.0613.0018.0014.6712.0012.0010.0011.5010.0010.00196.4912.2830علبنىدودو14212131100131
مؤجلة08.2512.5007.0009.0009.1910.0018.0012.6705.0012.0002.0006.0008.0008.00143.5308.9710عحوريةرابية15212131071172
ناجحة170.5310.6630غائبةغائبة10.0012.0010.7510.0010.6914.5018.0015.6710.0010.0008.0009.50عاشواق الفردوسزيتوني16212131095809
ناجحة10.5013.2512.0011.0011.6915.0016.5015.5012.0012.0008.0011.0012.0012.00196.0212.2530عنسرينشبالل17212131054683

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  09:17:17حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

26الفوج: 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 

ناجحة10.5013.2512.0014.0012.4414.0012.0013.3314.0014.0011.0013.2511.5011.50204.0112.7530عدرياشرقو18212131076287
مؤجلة05.5011.5011.50154.0009.6326غائبة07.0010.5011.0011.5010.0012.0016.5013.5010.0002.00عضحىشطيطح19212131073777
ناجح10.0013.2510.0012.0011.3114.0015.5014.5012.0006.0002.0008.0012.0012.00177.9811.1230ععبداللطيفطرفاية20212131044238
ناجحة10.0014.5009.5012.0011.5012.0016.0013.3311.0005.0007.0008.5012.0012.00177.9911.1230عسيليةطيان21212131101369
مؤجلة00.0000.0000.0014.5003.6301.0015.5005.8300.0000.0000.0000.0000.0000.0046.5302.916إدماجأميرةعاشور221635098838
مؤجلة07.2511.5009.2512.0010.0013.5012.5013.1710.0003.0005.0007.0011.0011.00158.5109.9126عياسمينعدمان23212131069410
مؤجلة00.0010.5010.50118.0307.3823غائبة08.7511.0012.0009.0010.1913.0000.0008.6700.0000.00عهندروانعالف24212131088960
ناجح10.0013.5011.0012.0011.6312.0012.0012.0011.0005.0010.0009.2512.0012.00178.0411.1330عرنيمعاللقة25212131052222
ناجحة07.5013.7508.0014.0010.8114.0016.0014.6713.0011.0010.0011.7512.0012.00189.4911.8430عريملعوج26212131043301
ناجحة07.5012.0009.7513.0010.5614.0012.0013.3314.0007.0011.0011.5012.5012.50182.9711.4430عسكينةنقازي27212131105004
مؤجل06.5013.5010.0010.0010.0011.5013.0012.0005.0002.0002.0003.5012.0012.00142.0008.8824معيدلقمان أسامةنقال28202031086086
مؤجلة10.0000.0000.0000.0002.5012.1311.5011.9210.5000.0000.0005.2500.0000.0076.7604.8010إدماجسيرين كميلياوادور29181831040677

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  09:17:20حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

27الفوج: 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 

ناجحة11.5011.0014.0012.0012.1312.5015.0013.3305.0010.0011.0007.7512.5012.50180.5311.2830عشيماءالعربي1212131046272
ناجح11.0007.0012.5015.0011.3813.5012.0013.0011.0012.0010.0011.0013.0013.00187.0411.6930عمحمد ايمنايت سليمان2212131092757
مؤجل12.5010.2504.5006.0008.3103.0000.0002.0000.0004.0005.0002.2509.0009.0090.4805.6610معيدرانية بلحاج31832038152
مؤجل00.0008.0008.0017.0401.070غائبغائب01.1300.0000.0000.0000.00غائب04.5000.00غائبعريانبلخير4191931078631
مؤجل05.0013.5013.5090.5505.665غائبغائب03.8813.0000.0008.6710.00غائب06.0004.5005.00عباللبن بلقاسم5212131058740
ناجحة10.0014.2510.0012.0011.5615.0012.5014.1710.0005.0008.0008.2510.5010.50178.4911.1630عصبرينةبن عيش6212131096593
ناجح10.0010.2512.2513.0011.3812.0016.0013.3313.0004.0005.0008.7510.5010.50176.5311.0330عمحمدبوجنانة7212131076483
مؤجل10.0009.2512.0010.0010.3111.5018.0013.6703.0001.0001.0002.0011.0011.00142.4908.9124عمحمد ايوببوديسة8212131076494
ناجح10.5010.5011.2514.5011.6912.0017.5013.8306.0012.0002.0006.5010.0010.00171.0110.6930ععبد النوربوطريق9212131053647

ناجحة11.0011.7512.2514.0012.2514.0000.0009.3308.0005.0007.0007.0012.5012.50166.4910.4130عمريمبوطيش10212131046431
مؤجل00.0000.0000.0000.0000.0008.0014.0010.0000.0000.0000.0000.0008.0008.0038.0002.383معيدريان أمينبوعدنه11191931078632
ناجحة12.5015.2513.5011.0013.0613.0010.0012.0012.0006.0005.0008.7508.0008.00183.4811.4730عماريابيطوش12212131058781
ناجح10.0008.5012.2508.0009.6912.5018.0014.3310.0007.0010.0009.2510.5010.50168.0110.5030عيحيجلول13212131053537
ناجح08.2512.5012.0011.0010.9413.0017.0014.3310.0004.0002.0006.5009.0009.00165.5110.3430عيونسحجار14212131045447
مؤجل05.0012.5012.50118.5507.4110غائبغائب06.5007.0010.0008.0007.8811.5000.0007.6710.00عياسينحواس15212131058902
ناجحة10.2513.0012.7510.0011.5014.0012.0013.3308.0016.0011.0010.7510.5010.50185.4911.5930عكنزة ماليةدراوي16212131096616
مؤجلة03.7508.0008.00121.0307.5613غائبة07.7514.5007.2510.0009.8803.0013.0006.3300.0015.00عإيمانزمور17212131069020

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  09:17:24حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

27الفوج: 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 

مؤجلة05.0009.0009.00131.5208.2222غائبة10.0008.5010.2512.0010.1910.5000.0007.0008.0004.00عاكرامسوفلو18212131043978
ناجحة10.0011.0011.2512.0011.0613.0017.0014.3310.0004.0010.0008.5008.0008.00173.4710.8430عأمينةصحراوي19212131084880
ناجحة12.2513.5013.7511.0012.6315.5017.0016.0014.0015.0013.0014.0012.5012.50217.5413.6030عرهفظاظا20212131088983
ناجحة10.5013.5013.0013.0012.5012.0005.0009.6713.0013.0011.0012.5011.0011.00190.0111.8830عمليسةفرجي21212131090620
مؤجلة00.0000.0007.5000.0001.8800.0012.0004.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0027.0401.691معيدةشيماءقريدي22202031040328
ناجحة10.7515.2513.0010.5012.3810.5018.0013.0014.0012.0010.0012.5008.0008.00196.0412.2530عدنياقندوز23212131087633
ناجحة12.5013.0012.5011.0012.2511.0010.0010.6710.0011.0006.0009.2508.0008.00175.0110.9430عمنارلعرباوي24212131100168
ناجحة10.2511.0012.2512.0011.3814.0015.0014.3312.0014.0010.0012.0009.0009.00191.0311.9430عإيمانمحفوظ25212131055374

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  09:17:25حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

28الفوج: 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 

مؤجلة02.0007.5008.0007.0006.1304.0002.5003.5003.0002.0001.0002.2506.0006.0074.5404.660معيدةصبرينةأيت تويراد1202031079906
ناجحة10.2513.5012.0013.0012.1915.0012.0014.0012.0004.0011.0009.7510.5010.50189.0211.8130عأميرةبلمختار2212131053548
مؤجلة06.5006.0009.0006.5007.0011.0007.0009.6703.0003.0002.0002.7510.5010.50106.5106.663عخديجةبن سعيد3212131087855
مؤجلة08.0010.5011.0006.5009.0011.5016.0013.0003.0006.0002.0003.5012.0012.00137.0008.5614عصونيةبن طاع هللا4212131087889
ناجحة10.0009.5013.2512.0011.1913.5016.0014.3310.0013.0010.0010.7510.0010.00185.5111.5930عأميرةبوزرطيط5212131053604
ناجحة11.0014.5013.7513.5013.1914.5012.0013.6716.0004.0008.0011.0011.0011.00201.5312.6030عمريمتمزي6212131076523
مؤجلة09.2511.0010.7507.0009.5013.0012.5012.8308.0007.0002.0006.2508.0008.00147.4909.2213عمروةتونسي7212131068994
مؤجل00.0000.0010.5000.0002.6300.0011.5003.8300.0000.0000.0000.0011.0011.0043.5302.727معيدجهاد شريفحساني8191931078453
مؤجلة08.0008.0072.0104.502غائبةغائبةغائبةغائبة06.0008.0005.0000.0004.7513.0000.0008.67عرميساءحيمي9212131098569

مؤجل10.2510.0010.7502.0008.2512.0012.0012.0007.0005.0002.0005.2510.5010.50133.5008.3419عفؤادخواص10212131079614
ناجحة08.0013.0009.0010.5010.1312.5013.0012.6711.0010.0011.0010.7510.0010.00172.0510.7530عهاجررزالي11212131053524
ناجح11.5007.5013.0010.5010.6311.5016.0013.0010.0011.0008.0009.7508.0008.00171.0410.6930ععبد الرحمانرزيق12212131047045
ناجح11.0008.0004.7513.0013.00167.9910.5030غائب10.0014.0011.2513.0012.0612.0015.5013.17عطاهر طارقزربوط13212131069271
مؤجل10.0006.5012.2507.0008.9411.0018.0013.3302.0007.0002.0003.2513.0013.00137.5108.5914ععبد المالك أمينزروقي14212131073301
ناجحة11.7515.2511.5016.0013.6314.0016.5014.8310.0014.0007.0010.2512.5012.50207.0312.9430عباية اكرامسفيان15212131060321
مؤجل10.7507.0002.5012.0008.0601.0017.5006.5003.0004.0002.0003.0011.0011.00106.9806.6912إدماجعبد المالكسلماني16202031061202
ناجحة09.0013.7510.0008.5010.3114.0011.0013.0008.0011.0005.0008.0012.5012.50165.9810.3730عفدوى ريهادشالبي17212131057343

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  09:17:29حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

28الفوج: 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 

ناجحة12.7515.0012.2512.0013.0014.0014.0014.0014.0013.0004.0011.2511.0011.00202.0012.6330عصونياطواهري18212131055578
مؤجلة09.2505.5009.2506.5007.6312.0018.0014.0010.0010.0004.0008.5012.5012.50149.5409.358عفريالعقون19212131046297
مؤجل08.0007.0010.0001.0006.5012.0013.0012.3308.0001.0008.0006.2512.5012.50126.4907.919عيوسف عبد الجليلفضيل20212131045446
ناجحة13.7510.2511.0008.5010.8811.0014.0012.0012.0010.0008.0010.5011.0011.00176.0411.0030علينةمداس21212131094110
ناجحة12.7513.2514.5015.5014.0013.0018.0014.6714.0015.0011.0013.5012.5012.50222.5113.9130عيسرىهالل22212131077113
مؤجل09.2505.5006.5006.5006.9410.0014.5011.5005.0003.0002.0003.7511.5011.50116.5207.284عسامي ريانيعقوبي23212131073750

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  09:17:30حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

29الفوج: 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 

مؤجل09.0009.7510.5014.0010.8110.5000.0007.0000.0000.0000.0000.0012.0012.00119.4807.4723معيدمحمد أنيسأبزار1202031041542
مؤجلة04.0009.0012.2500.0006.3111.0012.0011.3300.0007.0000.0001.7510.0010.00101.4706.349إدماجعائشةاخزام2191931064410
مؤجل03.0007.0002.5010.0010.0098.0106.133غائب08.67غائب07.0006.0009.0004.0006.5013.00عمحمد مهديايماش3212131077030
مؤجلة06.5013.0009.5011.5010.1312.0007.5010.5005.0005.0004.0004.7506.5006.50138.0408.6323عبشرىبن أمزال4212131045182
مؤجل157.9709.8727غائبغائب07.50غائب12.2512.2512.7509.0011.5613.5008.5011.8310.0010.00عمحمدبن شيخ5212131049494
مؤجل82.0405.132غائبغائب00.0004.0001.00غائب09.00غائب07.5005.5008.5004.0006.3813.50عأيمن عبد المالكبن علي6212131095761
مؤجلة11.5006.2509.5009.0009.0614.0016.5014.8305.0001.0002.0003.2505.0005.00134.9708.448عرانيابن عميرة7212131045203
مؤجلة10.0010.7510.5007.5009.6914.5013.5014.1703.0012.0004.0005.5012.5012.50154.5309.6621عماية ياسمينجكون8212131090709
مؤجل120.5307.538غائبغائب10.0005.0009.5004.0007.1311.0016.5012.8307.0007.0004.0006.25عيوسفجوادي9212131049560

ناجحة173.5310.8530غائبةغائبة11.5011.5013.7511.0011.9415.0017.0015.6703.0012.0013.0007.75عمروىخديجي10212131058663
مؤجلة111.4706.978غائبةغائبة10.0007.2508.5006.5008.0613.0014.0013.3302.0001.0002.0001.75عمليسة زهورزادي11212131069117
مؤجلة88.0205.503غائبةغائبة05.1913.0014.5013.5002.0001.0001.0001.50غائبة06.0007.7507.00عنوالزنجبيل12212131076575
مؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدشكيبسعداوي13202031057179
مؤجل10.0000.630غائبغائب00.00غائب00.00غائبغائبغائبغائب01.25غائب00.00غائب05.00عصابرشاكر14212131058769
مؤجلة10.0000.630غائبةغائبة00.00غائبة00.00غائبةغائبةغائبةغائبة01.25غائبة00.00غائبة05.00عأميرةعباس15212131081369
مؤجلة09.0010.2511.2507.0009.3813.5011.5012.8305.0010.0002.0005.5009.0009.00144.5309.0315عابتهال سعديةعثماني16212131055376
مؤجلة08.0004.5011.5004.0007.0013.0017.0014.3306.0003.0001.0004.0013.5013.50128.4908.039عسلمى احالمعريبي17212131085980

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  09:17:35حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

29الفوج: 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 

ناجحة09.2513.0009.5011.0010.6915.5018.0016.3306.0003.0005.0005.0010.0010.00164.5110.2830عرميساءفراز18212131100042
ناجحة11.5011.0012.5010.0011.2513.0017.0014.3316.0010.0002.0011.0005.0005.00181.9911.3730عبشرىقندوز19212131056190
مؤجل06.0011.0011.00133.0108.316غائب08.7504.0008.2506.0006.7513.5017.0014.6710.0004.00ععبد الرحيملزريف20212131085871
مؤجل08.5007.5010.0011.0009.2513.0018.0014.6703.0003.0004.0003.2509.0009.00140.0108.7513ععبد هللالونيس21212131076415
ناجحة10.0011.2510.0007.5009.6914.5018.0015.6710.0012.0005.0009.2511.0011.00172.5310.7830عكميليامسعودان22212131098804
ناجحة08.5011.0012.0003.0008.6315.7514.0015.1714.0003.0012.0010.7508.5008.50166.0510.3830عمروةميلودي23212131091605

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  09:17:36حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

30الفوج: 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 

مؤجلة07.0012.5009.5009.0009.5013.2511.0012.5010.0002.0002.0006.0000.0000.00137.5008.5910عإيمانأمغار1212131076834
مؤجلة05.5005.0010.0009.0007.3811.2508.0010.1711.0006.0006.0008.5000.0000.00123.5507.7210عسهامأوخرفالح2212131015035
مؤجل12.0005.0004.2500.0000.00121.4907.5910غائب06.0012.5009.5002.0007.5013.7517.0014.83عطارقالفياض3212131096596
مؤجل08.2510.2514.0007.0009.8813.0017.0014.3306.0014.0002.0007.0000.0000.00150.0309.3815عأسامةبغدالي4212131094069
مؤجل06.0013.0011.0002.0008.0013.0018.0014.6710.0012.0013.0011.2500.0000.00153.0109.5619عسفيانبوشكارة5212131058571
ناجح12.7510.7511.5002.0009.2514.2518.0015.5012.0013.0010.0011.7500.0000.00167.5010.4730عوليدتيوة6212131053533
مؤجل10.0002.0003.0000.0000.00131.5208.2215غائب08.5007.7511.5011.0009.6914.5013.0014.00ععمادحالل7212131087824
ناجح06.5012.0010.5013.0010.5014.0017.5015.1713.0010.0002.0009.5000.0000.00167.5110.4730عمحمدحمديني8212131085114
مؤجلة05.0010.2511.2507.0008.3813.7517.5015.0011.0005.0002.0007.2500.0000.00141.0408.8215عفاتن فراحدبار9212131050764

ناجحة06.2511.5010.5013.0010.3114.7518.5016.0010.0007.0004.0007.7500.0000.00161.4810.0930عنزيهةرابية10212131086062
ناجحة09.2510.5013.5013.0011.5615.7517.5016.3313.0014.0006.0011.5009.5009.50196.9712.3130عأسماءرمال11202035056487
مؤجل07.0009.7510.0002.0007.1913.0018.0014.6710.0013.0010.0010.7500.0000.00144.5309.0314عمحمد إبراهيمسخري12212131068855
ناجحة11.5013.2515.5010.0012.5613.5017.0014.6714.0016.0012.0014.0013.5013.50213.9913.3730عسهيلةسعودي13212131085033
مؤجلة09.5010.0010.00121.5107.598غائبة04.2513.0013.5013.1712.0014.00غائبة05.7506.0005.25عشهرزادشايب14212131069258
ناجحة08.0012.2513.0011.0011.0614.7510.0013.1714.0011.0011.0012.5005.5005.50183.4911.4730عأميرةصوان15212131048456
ناجحة12.7514.0012.2513.0013.0015.5011.5014.1714.0013.0010.0012.7506.5006.50204.0112.7530عشيماءعبيد16212131054436
ناجحة06.5011.2513.2506.0009.2515.0017.5015.8314.0014.0002.0011.0011.5011.50176.9911.0630عمريمقاسمي17212131057459

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

30الفوج: 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 

مؤجلة05.0011.2512.0010.0009.5614.0018.0015.3310.0013.0002.0008.7500.0000.00157.4709.8422عآية جمانةلعدايسية18212131085915
ناجحة09.0012.5011.5012.0011.2514.7517.5015.6713.0010.0002.0009.5006.5006.50181.5111.3430عكوثرمداس19212131095145
مؤجلة14.0006.0005.0010.5010.50158.0209.8821غائبة11.5005.5011.7511.0009.9415.0018.0016.00ععائشةمراح20212131090696
ناجحة10.5005.5013.5011.0010.1314.0017.0015.0012.0007.0002.0008.2507.0007.00166.0410.3830عشيماءمريداد21212131092894
مؤجل07.7505.7511.5002.0006.7515.0017.5015.8312.0010.0007.0010.2500.0000.00142.4908.9114ععلينفاد22212131087695

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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