
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

31الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل08.0008.5008.0007.2507.9506.5006.0006.3307.0009.5008.2514.0014.00128.9908.061عأسامةأبركان1202031042789
العاديةمؤجل08.0009.0007.0003.5007.0006.0007.0006.3305.0005.5005.2515.7515.75115.2407.201عبلعيد رمزيأيت محمد2202031074374
العاديةمؤجلة08.2509.5009.0010.5009.1805.7502.5004.6702.0009.5005.7513.7513.75131.0608.196عشيماءبراهيمي3202031087281
العاديةمؤجلة09.2510.0009.5012.0010.0306.0002.5004.8307.0008.0007.5012.0012.00141.7908.8621عمنالبن عبد العزيز4202031087371
العاديةمؤجلة06.5008.5003.5010.5006.8006.2500.0004.1713.0008.0010.5016.5016.50118.0107.3810معيدةريانبوسنينة5191931085469
العاديةمؤجل15.7515.7598.7406.171غائبغائبغائب08.0007.0007.0005.5007.0005.7501.5004.33ععبد النوربوطابة6202031037201
العاديةمؤجلة06.5012.7512.0013.5010.8008.0003.0006.3305.0012.0008.5015.7515.75159.7409.9823ععقيلةتلمساني7202031036243
العاديةمؤجلة07.2507.5006.5007.5007.1305.5004.0005.0005.0007.0006.0013.0013.00111.3006.961عأمينةحجاج8202031042699
العاديةمؤجل08.7506.0005.0002.5005.8300.5003.5001.5000.0000.0000.0013.0013.0075.8004.741ععبد المالكحميري9202031038088

العاديةمؤجل08.0011.5006.7508.7508.4806.7501.5005.0006.0007.0006.5015.7515.75128.5508.036عمحمددرموش10202031047141
العاديةمؤجل00.0000.0013.7513.75117.9607.371غائب09.0009.0009.2506.5008.5707.0004.5006.17عمحمد صابرزيان11191931063982
العاديةمؤجل02.5008.7502.5006.5004.5507.5002.5005.8305.0009.5007.2514.7514.7592.2405.771عياسينسعودي12202031059577
العاديةمؤجلة07.0009.5009.5007.5008.3507.0005.0006.3306.0009.5007.7518.7518.75136.7408.551عصوفياسماعيل13202031059449
العاديةمؤجل09.0009.5008.5014.2510.0008.0006.0007.3312.5009.5011.0015.0015.00158.9909.9425عزين الدينسيلمي14202031046893
العاديةمؤجلة09.2509.5007.7511.5009.3008.0001.5005.8308.0008.0008.0015.0015.00141.4908.846عفريالشبيلي15202031087325
العاديةمؤجل09.0007.7507.5007.7508.0504.5003.5004.1705.0008.0006.5018.0018.00124.0107.751عابراهيم حمزةشلبي16191931087198
العاديةمؤجل09.5009.5006.2510.0008.6309.5006.0008.3311.0012.0011.5017.0017.00151.2909.4610ععبد الرحمانصحراوي17202032028523
العاديةمؤجل09.5004.7517.0017.00123.5107.721غائب09.0008.5009.5003.0007.8506.2506.0006.17عمنيرطالب18202031048497

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

اإلمضاء : 
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........................................................................................................................................................................................................................
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20/10
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العاديةمؤجل09.0012.5008.0004.5008.5008.0005.0007.0008.0007.0007.5015.7515.75136.7508.556ععفافعبد الهادي191939001959
العاديةمؤجل07.5008.5008.7506.0007.7806.2503.5005.3309.0007.0008.0015.7515.75125.5407.851عمحمدعشوش20202031048597
العاديةناجحة10.7512.0010.0012.5011.1307.5010.5008.5014.5008.0011.2513.7513.75173.0510.8230عياسمينغول21202031085040
العاديةمؤجلة08.5011.2508.0010.0009.2006.5001.0004.6706.0000.0003.0015.0015.00127.0107.9411عأحالمكابي22202031037876
العاديةمؤجلة07.0009.0012.2507.0008.9806.7505.0006.1707.0009.5008.2518.0018.00142.8108.936عخولةكتام23202031037119
العاديةناجح10.7510.5013.0014.5012.1310.2512.5011.0017.0008.0012.5017.7517.75197.0512.3230عنور الهدىمجبور241932026480
العاديةمؤجل08.0008.5010.7507.5008.8206.7505.5006.3302.0007.0004.5015.0015.00131.1908.206عياسينمخازني25202031036277
العاديةمؤجلة05.5008.0012.2508.0008.5308.5002.5006.5004.0009.5006.7514.7514.75133.0508.326عنور الهدىمكاس26202031045606
العاديةمؤجل08.0008.5010.0013.0009.7006.0007.5006.5005.0008.0006.5011.7511.75141.2508.8311عإبراهيممهدي271931087059
العاديةمؤجلة07.0007.5005.0007.5006.6007.5001.0005.3302.0000.0001.0012.5012.5096.4906.031عمروةموتر28202031074134
العاديةمؤجلة08.5010.0010.7508.5009.4807.2505.0006.5009.0009.5009.2514.0014.00146.8009.1811عرانيانيناش29202031038281

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-
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1148YEM8900العاديةمؤجل12.5006.2505.0005.2507.5506.0004.5005.5000.0000.0000.0017.0017.00109.0006.816عاكرم عبد االله عبد اللالظاهري
العاديةمؤجلة11.5010.5010.0007.7510.1007.7504.0006.5015.0009.5012.2514.7514.75159.7509.9825عايةبركات2202031064076
العاديةناجح11.5009.5010.0008.7510.1007.7507.0007.5014.5009.5012.0015.5015.50163.0010.1930عإسالمبرنو3202031078621
العاديةناجحة12.5012.0009.8808.5010.8105.7505.0005.5015.0012.0013.5014.0014.00165.6010.3530عجميلةبصيالت4202031089077
العاديةناجح11.0008.5010.0013.5010.7006.5007.5006.8312.5009.0010.7515.5015.50164.4910.2830ععادل عبد العزيزبقرار5202031056863
العاديةمؤجلة11.0008.5012.0011.7510.9506.0006.5006.1708.0008.0008.0015.5015.50159.5109.9721عوسامبكيري6202031057043
العاديةمؤجلة12.0007.5008.5009.5009.5507.7506.0007.1707.0006.0006.5013.7513.75143.7608.996عسرين وسيلةبن تشيكو7202031059427
العاديةمؤجل10.0010.0008.7512.7510.1805.7510.0007.1710.0009.5009.7511.7511.75154.5609.6625معيدمحمدهشامبن سالم8191931025409
العاديةمؤجل08.0008.0003.7508.5006.8305.5005.0005.3305.0008.0006.5014.2514.25111.5406.971ععبدالرحمانبن سي علي9202031084339

العاديةناجحة11.5010.5012.0007.2510.6007.5005.5006.8312.0008.0010.0015.0015.00161.4910.0930عأية مريمبوجمعة10202031061415
العاديةناجح12.5011.0009.2509.5010.6310.5010.0010.3312.0008.0010.0016.0016.00173.2910.8330ععالء الدينبوشكارة11202032015242
العاديةمؤجلة08.0010.0010.0011.2509.6507.2503.0005.8314.0009.0011.5015.5015.50152.4909.5320عسرينبوكروح12202031074260
العاديةمؤجلة10.5010.5008.7512.0010.2807.0007.0007.0012.5007.0009.7514.0014.00157.3009.8323عشيماءتوامي13202031084967
العاديةمؤجلة09.5004.7514.7514.75143.7508.9811غائبة11.0009.5010.5007.5009.8507.5006.0007.00عشيرازجمعة14202031085075
العاديةمؤجلة10.5010.5008.5010.7509.9508.0010.0008.6710.0008.0009.0016.0016.00159.5109.9720عرياندحمان15202031078878
العاديةناجحة12.0011.0009.5013.5011.3508.5010.0009.0009.0007.0008.0016.0016.00172.5010.7830عشيماءزعيط16202031079726
العاديةمؤجل10.0005.0003.7502.5005.6300.5013.0004.6710.0007.0008.5010.5010.5097.8106.1110إدماجعبدالرحمانسالمي17181831070139
العاديةمؤجل09.0011.0012.5009.5010.5506.2505.5006.0010.0008.0009.0018.0018.00159.5009.9723عشهرزادسليماني18202031080042

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-
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الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
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20/10
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3/ر2م
6مادة 
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5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 
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الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل00.0000.0014.0014.0085.7905.361غائب06.0006.7507.2503.5006.0304.7502.0003.83ععبد الرؤوفسواط19202031084334
العاديةمؤجلة12.5008.5010.2508.5010.2308.7507.0008.1711.0007.0009.0015.0015.00159.8109.9923عفريالشوانية20202031046960
العاديةمؤجلة10.0010.5008.0010.0009.5007.5007.0007.3310.0008.0009.0014.5014.50149.4909.3418عإكرامشويدر21202031042804
العاديةناجح11.5009.5009.0009.0009.8510.2506.5009.0011.0009.5010.2515.0015.00161.0010.0630عشعيبعجرود22202031074025
العاديةمؤجل00.0007.5002.0004.5003.0000.5000.0000.3308.0000.0004.0000.0000.0038.9902.440معيدأميرقديري23191931046546
العاديةمؤجلة11.0010.0007.7507.0009.0306.7504.0005.8315.0009.5012.2514.0014.00146.2909.1415عمالكقزقوز24202031044201
العاديةناجحة08.5012.0012.2510.0010.6310.7504.5008.6708.0007.0007.5014.5014.50161.8110.1130عبشرىقماش25202031079881
العاديةمؤجل09.0007.0007.7509.5008.3205.2505.0005.1706.0012.5009.2516.5016.50133.7108.363عاسامةكدار26191931085390
العاديةمؤجلة10.5010.0009.2509.0009.7306.0009.0007.0009.0008.0008.5014.0014.00149.3009.3311عإيمانلبان27202031076213
العاديةمؤجل08.5008.0007.5007.5007.9005.7504.0005.1711.0009.5010.2516.0016.00131.0108.195عوسيملعرابة28202031037234
العاديةمؤجل07.0008.5007.5006.0007.2506.0003.5005.1703.0005.5004.2516.0016.00112.5107.031عسيف الدينمحقون291831051749
العاديةناجحة10.5009.0012.0012.2511.0008.0002.5006.1715.5009.5012.5014.5014.50168.0110.5030عإكراممسيعود30202031081916
العاديةمؤجلة10.0009.0008.5013.0009.9505.7505.0005.5016.0012.5014.2513.5013.50158.0009.8815عرانيةمكاوي31202031045092
العاديةمؤجل07.0010.5008.5005.0007.7505.5001.0004.0008.0009.5008.7515.5015.50122.5007.666عصالح الدينموزالي32202031037199

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-
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33الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل00.0000.0002.5004.0001.5500.0000.0000.0000.0000.0000.0013.7513.7529.2501.831إدماجيحي شكيبالقلي11731092878
العاديةناجحة09.0008.5011.5011.0010.0514.0006.5011.5012.0008.0010.0016.5016.50171.5010.7230عميليةاورابح2202031085102
العاديةناجح05.5012.0012.7512.5010.3811.2501.5008.0011.0011.5011.2514.0014.00164.3010.2730عفراحبختي3202031078733
العاديةمؤجل11.2505.7508.0010.0008.9308.0010.0008.6707.0008.0007.5015.7515.75146.0609.1313معيدهشامبلعيدي4191931067355
العاديةناجحة10.7510.7513.2507.0010.7508.2507.0007.8307.0009.5008.2515.0015.00162.4910.1630عنزيهةبلقاسم5202031064394
العاديةمؤجل08.7508.2510.5010.0009.4305.5007.0006.0005.0008.0006.5014.0014.00139.3008.7111عمحمدبوجمعي6202031040196
العاديةمؤجلة00.0003.2500.0012.5003.1500.0000.0000.0012.0000.0006.0000.0000.0043.5002.727معيدةوفاءبوجمعي7191931085695
العاديةمؤجل05.5015.7515.75125.2607.8313غائب10.0000.5006.5014.0007.8507.2505.5006.6711.00عنوفلبودراجي8202031081981
العاديةمؤجل03.0012.0012.00105.5106.591غائب06.5006.5008.5008.5007.5004.5003.5004.1706.00عسعيدبوراوي9202031079700

العاديةمؤجل01.0015.0015.00107.0006.691غائب03.5002.00غائب09.0006.7508.0007.5007.9505.25عمحمدبوشليف10202031045235
العاديةمؤجلة10.5011.0008.5007.5009.4008.5006.0007.6710.0009.5009.7516.0016.00152.5109.5313عمونيةبوعروة11202031057456
العاديةناجحة13.5010.5008.7508.5010.4809.7510.0009.8313.0009.5011.2517.5017.50174.2910.8930عبشرىبولحية12202031037115
العاديةمؤجل07.5006.5011.2507.2508.3805.0006.0005.3305.0008.0006.5013.0013.00125.7907.866عبدر الدينتواتي13202031040008
العاديةمؤجل06.5010.0010.7508.0008.7805.7507.5006.3305.0005.5005.2516.7516.75134.0408.3811عنبيل نور الدينتومي14202031082094
العاديةمؤجل09.0010.5005.5010.5008.5511.2502.5008.3306.0008.5007.2517.7517.75142.7408.9214عمحمد إلياستونسي15202031059306
العاديةمؤجلة09.2509.0013.0009.0010.2807.7507.5007.6706.0009.5007.7516.5016.50157.8109.8621عحمامةحامد16202031052206
العاديةمؤجل64.4904.030غائبغائب01.00غائب07.5001.2502.5007.0004.6505.2505.5005.3302.00عشعيبزبدي17202031081701
العاديةمؤجلة09.0009.5005.5010.0008.2512.7504.0009.8306.0007.0006.5016.7516.75141.7408.869عمليساسي العربي18202031085100

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

33الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل13.0008.0006.7514.5010.4305.7507.5006.3305.0009.5007.2514.0014.00151.7909.4921عباللصايفي19202031037958
العاديةمؤجلة12.0008.5008.7510.5010.0306.0010.0007.3311.0010.5010.7515.7515.75159.5409.9727عالميةعبد الكبير20202031045402
العاديةمؤجل11.5008.0007.7510.5009.4809.7503.5007.6706.0005.5005.7515.0015.00144.3109.0211عزين الدينعربية21202031045531
العاديةمؤجلة09.0011.5007.0009.5009.0004.5010.0006.3302.0009.5005.7512.0012.00132.4908.288عفيروزعياش22202031079923
العاديةمؤجل09.2508.5009.0011.5009.4807.2506.5007.0007.0006.0006.5015.5015.50144.3009.026عحسانفراق23202031078653
العاديةمؤجل02.0007.0010.5005.5006.2505.2500.0003.5010.0005.5007.7510.0010.0098.5006.168معيدياسينقرباج24181831042882
العاديةمؤجل28.8001.800غائبغائبغائبغائبغائب02.50غائب03.2505.0002.1303.75غائب00.50ععبد الحميدكيال25202031049781
العاديةمؤجل01.5017.0017.00113.3107.081غائب07.2508.5008.5006.0007.6306.2504.5005.6703.00ععبد القادر رحيملراشي26202031042866
العاديةمؤجل00.5007.7504.2512.0005.3800.0001.5000.5010.0000.0005.0014.5014.5079.8004.998معيدساميمدور27191931064171
العاديةمؤجل60.0103.750غائبغائب01.00غائب03.1702.00غائب07.0001.0004.5006.0004.8504.75علطفيمرابط28202031074473
العاديةمؤجل07.5009.0010.7509.0009.0707.2507.0007.1707.0009.5008.2514.7514.75143.4608.976عمدينةمغالسي291931084023

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:29:32حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

34الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة07.5009.0006.0008.2507.5011.5006.0009.6706.0013.0009.5000.0000.00123.0107.695عاكرامالعبري1202031077341
العاديةمؤجلة03.0008.5010.0005.5006.7001.5002.0001.6705.0000.0002.5000.0000.0077.0104.815عوسيلةبارك2202031064955
العاديةمؤجلة11.0008.5008.5007.2509.0006.2501.5004.6703.0012.0007.5013.0013.00132.0108.258عكنزةبضياف3202031036088
العاديةمؤجلة08.0008.7506.0004.0006.7507.5003.0006.0009.0000.0004.5010.0010.00104.5006.531عحنانبلعروسي4202031037968
العاديةمؤجلة06.0008.5007.5008.2507.4006.0002.5004.8311.0009.5010.2513.0013.00121.9907.625عنور الهدىبلور5202031064409
العاديةناجحة12.0010.5012.0012.5011.8005.7503.5005.0012.0009.5010.7513.0013.00167.5010.4730عشنازبن تركي6202031080041
العاديةناجحة12.0011.0011.0006.5010.4006.2510.0007.5012.5009.5011.0013.0013.00161.5010.0930عهديلبن سراي7202031047045
العاديةمؤجلة08.0009.0009.5005.5008.1506.2502.0004.8311.0000.0005.5010.0010.00116.9907.313عرحمةبن صاري8202031067900
العاديةمؤجلة08.5009.0006.5007.5007.8006.0000.0004.0003.0009.5006.2512.0012.00114.5007.161عوردة فاطمة الزهراءبن لعالم9202031059186

العاديةمؤجل10.5009.5010.0013.0010.6505.0013.5007.8305.0007.5006.2515.0015.00157.4909.8423معيدصهيببهيج10191931067277
العاديةمؤجلة06.0010.0009.5008.7508.4006.5003.0005.3310.0000.0005.0013.0013.00122.9907.698عصارةبوزياني11202031084323
العاديةمؤجل09.0010.5007.0007.5008.4002.5010.0005.0016.0011.5013.7510.0010.00136.5008.5312عسفيانبوستة12202031051235
العاديةناجح11.0012.2512.0010.7511.5008.0013.5009.8317.0015.0016.0015.0015.00191.4911.9730عاسماعيلبوقرشوحة13059019384
العاديةمؤجلة00.0000.0011.0011.00105.4906.591غائبة09.7509.0008.2506.2508.4505.0000.0003.33عخديجةجليد14202031049764
العاديةمؤجلة12.0009.5008.7508.0009.7307.5010.0008.3308.0012.0010.0012.0012.00154.2909.6412عسارةحلو15202031089314
العاديةمؤجلة07.0010.5008.5008.2508.4006.7510.0007.8308.0012.0010.0010.0010.00137.4908.5912عآسياحمدي16202031064002
العاديةمؤجل09.0007.0010.5010.0009.2505.7507.0006.1702.0012.0007.0000.0000.00125.0107.8112ععبد الرؤوفدريسي17202031077661
العاديةمؤجل06.0007.5005.5008.2506.6001.0000.0000.6707.0008.0007.5000.0000.0083.0105.190ععقبةرباعة18171831055905

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

34الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة13.5011.2507.5014.0011.3508.7510.0009.1705.0009.5007.2511.0011.00166.5110.4130عبثينةرقاد19202031038334
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0010.0010.0010.0011.0011.0031.0001.945معيدةزهرة نجيةستيتي20181831092610
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0060.5003.780غائب06.0006.0004.5002.5004.8506.0000.0004.00علخضر أسامةسدي21202031064837
العاديةمؤجلة08.0009.0003.2508.7506.9302.5010.0005.0005.0012.0008.5012.0012.00113.3007.085عنائلةشقران22202031057458
العاديةمؤجل10.0004.0000.0010.0005.8000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0058.0003.6310إدماجفاروق عياشيصالحي23181831064735
العاديةمؤجلة08.0012.7508.5011.5009.8006.7507.5007.0008.0014.0011.0000.0000.00141.0008.8114عنيزةصغير مختار24202031064944
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0062.6103.910غائب06.5002.2506.3807.2505.7602.5000.0001.67ععبد هللاعكوش25191931044355
العاديةناجحة12.0012.2508.5011.2510.8512.0006.5010.1713.0012.5012.7512.0012.00176.5111.0330عسهيلةفرحون26202031086287
العاديةناجح14.5009.5007.0011.2510.6010.7515.0012.1711.0013.0012.0012.0012.00178.5111.1630عيوسفقديمي27202031045334
العاديةناجحة12.0010.7513.0014.7512.6013.2507.0011.1715.5012.0013.7512.0012.00199.0112.4430عسرينكنان28202031057354
العاديةمؤجلة09.5010.0008.5008.5009.1008.0010.0008.6705.0007.0006.0012.0012.00141.0108.818عآفراحمسيف29202031045456
العاديةمؤجلة11.0009.5006.5008.2508.8009.5002.0007.0005.0008.0006.5012.0012.00134.0008.386عفوزية رانيةولد مالك30202031080065
العاديةمؤجلة11.0011.0006.7508.0009.1309.5007.0008.6708.0008.0008.0010.0010.00143.3108.9611عمليسةولد محمد31202031080107

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

35الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة11.5011.0006.2509.2509.3811.0007.0009.6710.0010.5010.2512.0012.00155.3109.7118عإيناس أمينةأورابية1202031064057
العاديةمؤجلة07.5008.8811.5012.2509.9303.0005.5003.8305.0007.0006.0005.0005.00127.7907.9910عزينببرجان2202031068046
العاديةمؤجل10.0002.5001.0010.0005.8010.2502.5007.6710.0000.0005.0000.0000.0091.0105.6915معيدباللبن سماية3191931082569
العاديةمؤجلة10.2508.6309.0007.5009.0005.5001.5004.1700.0007.0003.5011.0011.00120.5107.536عدنيابن عبد العزيز4202031042719
العاديةمؤجل07.5011.2506.0008.7508.0503.0008.0004.6705.0007.0006.0011.0011.00117.5107.346ععبد المالكبن يحي5202031039483
العاديةمؤجل45.4902.840غائبغائب01.00غائب01.5007.0003.5004.5003.8001.0003.5001.8302.00عاسامةبودراع6202031037106
العاديةمؤجلة06.5008.5005.5006.7506.6501.5003.5002.1702.0011.5006.7510.0010.0096.5106.033عسارةبوطة7202031076451
العاديةناجحة07.5013.7510.7514.0011.0311.0007.5009.8311.0011.5011.2512.0012.00174.2910.8930عهاجرتيفريت8202031048508
العاديةمؤجل116.9907.319غائبغائب11.5005.75غائب07.0011.7506.5007.5007.9006.0014.5008.83ععبد القادرجملي9202031089592

العاديةمؤجلة93.9905.870غائبةغائبة01.00غائبة08.0007.5009.5005.0007.7506.0002.5004.8302.00عزهرةجورادي10202031037193
العاديةناجحة171.3110.7130غائبةغائبة13.0011.8810.0014.2512.1311.0004.0008.6714.5009.5012.00عفاطمةحجايجي11202031040427
العاديةمؤجلة10.2508.3808.5010.7509.4506.0003.0005.0006.0007.0006.5011.0011.00133.5008.3411عياسمينحميش12202031076518
العاديةمؤجلة91.5105.720غائبةغائبة05.5008.0005.5007.0006.3007.0001.5005.1705.0008.0006.50عرانيةخليفة13202031047287
العاديةمؤجلة87.8005.492غائبةغائبة07.2507.5005.0005.0006.1805.2501.5004.0002.0012.0007.00عبشرىدنداني14202031037114
العاديةمؤجلة138.5008.6624غائبةغائبة07.5012.0009.0013.2510.0006.2510.0007.5005.0011.0008.00عشهرزادزيتوني15202031064775
العاديةمؤجل141.4908.8420غائبغائب11.5010.5008.5014.2510.9507.0003.5005.8305.0009.5007.25عيوسفسليماني16202031042947
العاديةمؤجلة149.9909.3722غائبةغائبة10.0010.7512.0012.2511.2005.7507.5006.3311.0008.0009.50عدينا ريانشقاليل17202031036017
العاديةناجح167.0110.4430غائبغائب10.5005.25غائب12.5014.2511.5011.2512.3013.0007.5011.17عخليفةشويخي18202031040036

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

35الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل10.0009.6305.5008.2508.2309.5002.5007.1704.0008.0006.0010.0010.00125.8107.866ععصامشيخ19202031049628
العاديةمؤجل05.0006.7505.5009.5006.4006.5005.5006.1702.0006.0004.0013.0013.00103.5106.471عرشادصاولي20202031057325
العاديةمؤجل99.0106.190غائبغائب08.0008.2504.5007.5006.9006.0005.0005.6705.0008.0006.50عهشامصحراوي21202031044067
العاديةمؤجل03.0010.0010.00143.8008.9913غائب10.5008.8808.0013.0009.9308.5011.5009.5006.00عريانعمراني22202031081662
العاديةمؤجل12.0100.750غائبغائبغائبغائبغائب00.0001.0001.0000.0000.67غائب05.00غائبعأيوبفراد23202031056651
العاديةمؤجلة67.5104.220غائبةغائبة01.50غائبة04.5006.5005.0006.0005.3505.5000.0003.6703.00عأمينة سارةكراع24202031048525
العاديةناجحة13.5011.5009.5013.0011.8006.2506.0006.1717.0012.5014.7510.0010.00176.0111.0030عتنهينانمختاري25202031067657
العاديةمؤجلة09.2504.2508.5012.5008.6804.5010.0006.3302.0010.0006.0010.0010.00127.7907.9910عوفاءمختاري26202031061373
العاديةناجحة173.9910.8730غائبةغائبة13.0013.0012.0013.5012.8009.7507.0008.8312.5007.0009.75عميمونةمساعل27202031090379
العاديةمؤجل100.4906.285غائبغائب10.5009.5004.0006.5007.5503.0007.0004.3305.0007.0006.00عمحمد ايمننور28191931041113
العاديةمؤجلة158.0109.8820غائبةغائبة11.2512.2513.2513.0012.4006.0005.0005.6708.0009.0008.50ععليةورناني29202031059103

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

36الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل07.0007.5007.0010.5007.8011.5010.0011.0010.0009.5009.7509.0009.00139.5008.7212عمحمدقريني 1202033049042
العاديةمؤجلة12.5012.0009.0009.0010.6508.2505.5007.3307.0000.0003.5011.0011.00146.4909.1621عأمالأعراب2202031064637
العاديةناجحة10.0012.0011.5012.2511.3009.0006.5008.1709.0008.0008.5012.0012.00166.5110.4130عمونيةإصالحي3202031049796
العاديةمؤجلة08.0009.7508.5015.0009.9011.0001.5007.8306.0008.0007.0011.0011.00147.4909.229عزينببختاش4202031077646
العاديةناجح13.0008.5011.0012.5011.4010.0007.0009.0007.0010.0008.5007.0007.00165.0010.3130عانيسبكة5202031041423
العاديةمؤجل04.0004.0000.0002.0002.4000.0006.0002.0000.0000.0000.0000.0000.0030.0001.880معيدعليبن دوحو61731044351
العاديةناجحة14.0010.2510.8808.5011.2106.2506.5006.3315.0008.0011.5011.0011.00165.0910.3230عإناسبن دومية7202031073917
العاديةمؤجل11.0009.0003.7514.0009.0305.5006.5005.8302.0012.0007.0010.0010.00131.7908.2413عأسامةبومالي8202031037880
العاديةمؤجلة00.0000.0004.0004.0028.0101.750غائبة00.67غائبة05.0002.2001.00غائبةغائبة04.00عرانية ربيعةبومهن9202031042552

العاديةمؤجلة08.0007.0006.5014.0008.5507.0006.5006.8310.0009.5009.7510.0010.00135.4908.478عداليا صونياتشيكو10202031082017
العاديةمؤجل01.0013.5003.0001.0010.0004.0002.0000.0001.0003.0003.0047.0002.947غائبغائبععبد الستارحارك11202031036958
العاديةمؤجل08.2506.5002.5013.5007.2303.0007.0004.3311.0000.0005.5003.0003.0099.2906.217عأيمنحرش12202031036848
العاديةمؤجلة08.0007.0009.0009.5008.4005.7504.5005.3305.0009.5007.2506.0006.00120.4907.530عهاجرحومراني13202031061362
العاديةمؤجلة00.0009.5007.2513.7506.8307.0010.5008.1712.0012.5012.2511.0011.00128.3108.0212إدماجرانيةدومة بوطيبة141731069488
العاديةمؤجلة08.0007.0006.7514.0008.6304.7507.5005.6705.0009.5007.2509.0009.00126.8107.935عامينةربيحي15202031086185
العاديةمؤجلة11.0008.5008.0015.5010.5010.5007.0009.3310.0000.0005.0010.0010.00152.9909.5626عفيروزربيع16202031051653
العاديةمؤجل07.7508.0004.5013.2507.9300.2507.5002.6710.0009.5009.7508.0008.00114.8107.187عشعيبروان17181831051502
العاديةمؤجل05.0001.2501.0004.0002.8501.2504.5002.3308.0006.5007.2511.0011.0060.9903.811عمحمد انيسزرارقة18202031070613

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

36الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة09.7506.0005.7804.5004.5004.5002.0000.0001.0004.0004.0077.3004.830غائبة05.50عنور الهدىزيان19202031061532
العاديةمؤجلة01.5009.0005.0006.0004.9501.0005.0002.3314.0009.5011.7506.0006.0085.9905.374عدينازيتوني20191932036427
العاديةناجحة13.0013.0013.0012.7512.9514.5006.5011.8306.0012.5009.2512.0012.00195.4912.2230عزهية يسمينةشامي21202031045529
العاديةمؤجلة10.2509.2507.0013.7509.7806.5003.5005.5010.0012.0011.0008.0008.00144.3009.0214عسلمىعبد الاللي22202031051240
العاديةمؤجل11.2507.5009.3814.0010.4905.2510.0006.8302.0012.0007.0010.0010.00149.3909.3425عادمعسال23202031076378
العاديةمؤجلة04.0008.0009.5008.7505.0005.00143.3008.9620غائبة09.2509.0011.0015.0010.8806.00عديناعوالي24202031081638
العاديةمؤجل04.0009.0003.7513.0006.7305.7510.0007.1710.0000.0005.0011.0011.00109.8106.8610عمريم غالل251938063540
العاديةمؤجلة07.0010.0004.5014.0008.2506.0007.0006.3305.0000.0002.5013.0013.00119.4907.4711عدنيا إشراققارة26202031081637
العاديةمؤجل08.0009.0006.2513.2508.7306.2504.0005.5005.0008.0006.5007.0007.00123.8007.745عهشامقدوري27202031076357
العاديةمؤجل04.5012.0004.2001.5007.5003.5002.0000.0001.0009.0009.0063.5003.975غائب01.50ععدالن عبد العاليمحلوس28202031044122
العاديةمؤجلة08.0009.0008.2514.0009.4807.0000.5004.8307.0010.5008.7509.0009.00135.7908.497عسارةموساوي29202031079693

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

37الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة06.0003.2510.2512.7508.0708.0006.0007.3303.0007.0005.0010.0010.00122.6907.6711عميليسةأوسعديت1202031064383
العاديةمؤجل08.5009.0007.0007.5007.9506.0005.0005.6702.0008.0005.0000.0000.00106.5106.660عريانإخلف2202031076251
العاديةمؤجلة10.0009.0012.2510.0010.4806.7506.0006.5010.0009.5009.7512.0012.00155.8009.7423عوصالالعربي شريف3202031064614
العاديةمؤجلة14.0011.0003.5011.5009.7504.0007.0005.0012.0008.0010.0010.0010.00142.5008.9120معيدةايمانالعزرقي4191931085408
العاديةناجحة11.0009.5012.7512.0011.4310.3806.0008.9208.0010.5009.2511.0011.00170.5610.6630عبهية رشاباقي5202031064692
العاديةمؤجل01.8302.0000.0001.0005.5005.5045.7902.860غائب02.5008.0001.7502.0003.2802.75عأعمربدوهن6202031056633
العاديةمؤجلة07.5010.0010.2508.5009.0310.0010.0010.0007.0009.5008.2510.0010.00146.8009.1816عاسماءبن ساعد7202031085995
العاديةمؤجلة06.5008.5008.2511.0008.3206.0009.0007.0008.5009.5009.0014.0014.00136.2008.516عياسمين مايابن صيام8202031059574
العاديةمؤجل08.5008.5013.0010.0010.1507.0006.0006.6707.0009.5008.2507.5007.50145.5109.0920عزكرياءبوسنة9202031037126

العاديةناجحة11.5010.5009.0014.5011.1512.2504.0009.5010.0009.5009.7505.0005.00164.5010.2830عجناتبوالل10202031037962
العاديةمؤجلة07.0009.0009.0011.0008.8005.5005.0005.3309.0008.0008.5010.0010.00130.9908.196عسرينجنادي11202031064511
العاديةمؤجلة09.0009.5003.7501.5006.0307.2508.5007.6714.5008.0011.2510.0010.00115.8107.245عهندحبوب12202031087446
العاديةمؤجلة09.0009.5012.0008.5009.9012.8803.5009.7508.0009.5008.7512.5012.50158.2509.899عياسمينحبوش13202031052720
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0012.0012.0012.0000.751معيدةإيمان عائشةشيتة14181831066654
العاديةمؤجل08.0007.5007.0013.7508.7507.5010.0008.3315.5007.0011.2512.0012.00146.9909.1912معيدابراهيمشيهاني15191931080509
العاديةمؤجلة10.5010.5008.7508.5009.5708.5008.0008.3306.0006.0006.0008.0008.00140.6908.7910عماريةطايبي16202031064569
العاديةمؤجلة11.5009.0008.5008.5009.5012.8810.0011.9210.0007.0008.5005.5005.50153.2609.5812عسماحغياطو17202031040088
العاديةمؤجل08.0010.2508.7502.0007.4810.5005.5008.8305.0008.0006.5010.0010.00124.2907.779عيونسقطاف18202031042687

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:29:50حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

37الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة09.0008.5010.0007.0008.8008.0010.0008.6710.0007.0008.5010.5010.50141.5108.8410ععائشةقويدري19202031059453
العاديةمؤجلة08.5007.5006.5011.5008.3005.5003.0004.6706.0012.0009.0009.0009.00124.0107.757عرانياكامل20202031090294
العاديةناجح13.0010.0014.5013.7513.0007.5014.0009.6709.0013.0011.0010.0010.00191.0111.9430ععبد الحميد زين الدينلطرش21202031038297
العاديةمؤجلة08.5005.5011.0009.7508.9005.5006.0005.6703.0008.0005.5008.5008.50125.5107.845عفاطمة دوريةمزياني22202031057206
العاديةمؤجل13.0009.5010.5012.7511.5000.5010.0003.6710.0000.0005.0010.5010.50146.5109.1625معيدمحمد زين الدينمصواف23181831053054
العاديةمؤجلة10.5008.0009.0009.0009.2509.7507.0008.8313.0008.0010.5010.0010.00149.9909.3710عأنايسنايت مازي24202031057120
العاديةمؤجلة08.5008.5010.2502.5007.8308.5012.0009.6714.5007.0010.7506.0006.00134.8108.4311عمريمهاشمي25202031047289
العاديةمؤجلة09.0009.0009.5008.5009.0512.0007.0010.3309.0010.0009.5012.0012.00152.4909.538عشيماءوايني26202031022710

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

38الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة09.5013.5012.0012.0011.5506.5010.0007.6705.0012.0008.5014.5014.50170.0110.6330عصبرينةإيخنازن1202031048473
العاديةمؤجلة00.5013.5010.5014.0008.8008.5005.0007.3312.0008.0010.0012.0012.00141.9908.8720عخديجةبرابح2202031087215
العاديةمؤجلة10.0010.2509.0012.7510.3007.0013.0009.0009.0012.0010.5008.0008.00159.0009.9426عخديجةبن فرحات3202031047103
العاديةمؤجل08.5008.0009.0010.2508.9008.0005.0007.0005.0009.5007.2514.0014.00138.5008.666عزين الدينبوهالي4202031086038
العاديةمؤجلة08.0007.0011.5008.0008.8509.2507.0008.5010.0010.5010.2504.0004.00138.5008.669عأمينةتوام5202031064645
العاديةمؤجلة07.0008.5009.0011.0008.7005.2510.0006.8306.0008.0007.0014.0014.00135.4908.478عجازيةجالل6202031083466
العاديةمؤجلة08.5009.0009.5009.0009.0005.2505.5005.3306.0008.0007.0013.5013.50133.4908.341عفاطيمة زهراءجالل7202031074281
العاديةمؤجل11.0008.0009.7511.0010.0307.0005.0006.3308.0009.5008.7510.0010.00146.7909.1721عأيمنحليمي8202031048202
العاديةمؤجلة11.0010.5012.2509.0010.8810.2501.0007.1706.0008.0007.0013.0013.00157.3109.8324عبايةحمداد9202031078871

العاديةناجح10.0010.0010.5015.7511.3007.0007.0007.0017.0009.5013.2511.0011.00171.5010.7230عياسينحيمران10202031086157
العاديةمؤجل02.5010.5011.2513.5008.9308.0005.0007.0005.0009.5007.2513.0013.00137.8008.6116ععبد الهاديدحمان11202031086062
العاديةناجح11.5009.5009.7511.5010.5808.7511.0009.5009.0010.5009.7507.0007.00160.8010.0530عيونس عماد الدينربوح12202031087414
العاديةمؤجلة23.0001.440غائبةغائبة00.00غائبة01.0002.5000.0006.0002.0001.5000.0001.0000.00عزينبرقاز13202031059422
العاديةناجحة12.0010.0012.2514.5012.1812.7510.0011.8308.5011.0009.7507.0007.00183.7911.4930علينا نورهانزرمان14202031081788
العاديةناجحة11.0011.0012.7514.7512.2815.2511.0013.8315.5010.5013.0011.5011.50201.7912.6130عايمانساسي15202031059233
العاديةناجح11.0010.5011.5013.5011.5512.0005.5009.8307.0009.5008.2510.5010.50171.9910.7530عباللسليمان16202031081928
العاديةمؤجلة10.0009.0011.7510.0010.3308.2507.5008.0007.5008.5008.0014.5014.50157.8009.8621عهالةشراد17202031077605
العاديةمؤجل08.5010.0007.5012.5009.3005.5003.5004.8305.0009.5007.2514.0014.00135.9908.5011ععقبةشريف18202031038094

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

38الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل08.5012.0003.0009.0007.6506.5006.5006.5007.0007.0007.0010.0010.00120.0007.506عنور الدينشنوف19202031045294
العاديةمؤجلة65.0104.060غائبةغائبة02.75غائبة02.5004.2507.0006.5005.0004.0001.5003.1705.50عكريمةصبان20202031081772
العاديةناجحة12.0010.0011.0012.5011.4011.5010.0011.0007.0013.0010.0011.0011.00178.0011.1330عجميلةطوطاوي21202031041690
العاديةمؤجل03.0005.5010.0011.5007.3003.0010.0005.3314.0012.0013.0010.0010.00124.9907.8117عيوسفعبان22202031044078
العاديةمؤجلة08.5008.0005.5008.0007.4005.7507.0006.1705.0009.5007.2513.0013.00120.0107.501عكمالعليوي23202031045213
العاديةمؤجل00.0008.0006.2508.0005.0800.7504.0001.8303.0000.0001.5010.0010.0069.2904.331معيدمحمدفرج24191931047857
العاديةمؤجلة08.5011.5011.0009.0009.9506.7504.5006.0005.0008.0006.5014.5014.50145.0009.0611عنور االيماناللة25202031077699
العاديةمؤجلة00.0006.0011.2504.0005.3803.0010.0005.3300.0000.0000.0012.5012.5082.2905.148إدماجإكرام ليليامريم261631109066
العاديةمؤجلة11.5008.5008.7510.0009.7811.0007.0009.6705.0012.0008.5012.0012.00155.8109.7416عليليامقيرش27202031076482
العاديةمؤجلة08.0009.0009.0011.5009.2006.5010.0007.6712.0010.0011.0007.0007.00144.0109.0011عمناليوسفي28202031047008
العاديةمؤجل10.0010.0009.0011.5010.0008.2507.0007.8306.0008.0007.0015.0015.00152.4909.5321عوسيميونسي29181831051792

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

39الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح09.0012.0013.7511.5011.5309.0011.0009.6705.0008.5006.7508.5008.50166.3110.3930عرانياأمتوت 11931087210
العاديةمؤجلة08.0005.0007.5003.5006.3506.2502.0004.8306.0007.0006.5018.5018.50109.4906.841عسيليااسكر2202031083631
العاديةمؤجل09.0008.5012.7512.5010.7306.5002.5005.1705.0008.0006.5013.5013.50149.3109.3321عجمال الدينالخير3202031083569
العاديةمؤجلة12.0008.0008.0008.5009.3006.2507.0006.5008.0007.0007.5012.5012.50140.0008.756عمروىالعايب4202031080097
العاديةناجحة09.0010.5010.5011.7510.3011.5007.0010.0008.0009.5008.7512.5012.50163.0010.1930عصبرينةبن عروس5202031086296
العاديةمؤجلة12.0008.5010.5009.2510.3006.2504.5005.6716.5007.0011.7515.0015.00158.5109.9125عمليسة صارةبن مداني6202031077596
العاديةناجحة12.0012.0011.7509.0011.3306.5010.0007.6710.0009.5009.7509.0009.00164.8110.3030عسماحبنينال7202031045132
العاديةناجحة12.0010.0010.5011.7511.1007.5013.0009.3307.0008.0007.5014.0014.00167.9910.5030عشيماءبوصفط8202031081711
العاديةمؤجل05.0011.0009.5008.5008.2505.7510.0007.1705.0005.5005.2516.0016.00130.5108.168عزين الدينجماح9202031043969

العاديةمؤجل08.5004.6003.5000.0002.3302.0000.0001.0012.5012.5067.4904.221غائب05.0007.00ععامرحميدي10202031045550
العاديةمؤجل06.5008.5007.7510.2508.0306.2506.5006.3302.0005.5003.7510.0010.00116.7907.306عمحمد زكرياءخلف هللا11202031056955
العاديةمؤجل00.0000.0010.0010.00104.5106.531غائب08.0008.5005.5008.5007.4507.0006.0006.67عموالي عبد المالكخياط12202031061330
العاديةناجحة13.5015.0009.7514.5012.8813.7512.0013.1712.0013.5012.7512.5012.50206.3112.8930عمريمزحاف13202031089941
العاديةمؤجلة12.0007.0009.0008.5009.4006.7504.5006.0011.0007.5009.2510.5010.50141.0008.818عمريمزرماني14202031038171
العاديةمؤجلة06.5012.0012.5010.5010.2009.0007.0008.3306.0009.5007.7510.5010.50152.9909.5621عاكرامسماني15202031038272
العاديةناجحة08.5012.0010.0013.5010.6511.0004.0008.6710.0008.0009.0015.0015.00165.5110.3430ععبيرشربال16202031042870
العاديةمؤجلة12.0008.5008.5013.0010.4506.2507.0006.5006.0009.5007.7514.0014.00153.5009.5921عنجمةشرقي17202031045281
العاديةمؤجل05.5002.7517.0017.00109.2906.836غائب06.0008.5008.2510.7508.1302.7500.0001.83عأيمنشريفي18202031052366

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:29:59حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

39الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل10.5008.5013.0009.7510.7006.0010.0007.3302.0008.0005.0010.0010.00148.9909.3123عمحمد رياضصالحي19202031079793
العاديةمؤجلة06.0009.5010.2508.5008.4808.0005.5007.1702.0008.0005.0013.5013.50129.8108.116عأميمةصايبي20202031049817
العاديةناجحة11.5014.0011.2511.7511.9810.0011.5010.5012.5009.5011.0010.0010.00183.3011.4630عمروىقدور باي21202031038381
العاديةمؤجل3.0000.190غائبغائب00.0000.00غائب00.0001.5000.0001.00غائبغائب00.00غائبععليكمار22181831051759
العاديةمؤجلة09.0009.0010.5009.0009.4505.5010.0007.0009.0007.0008.0006.5006.50138.0008.637عساميةمزيان23202031084951
العاديةمؤجل09.0008.0004.0010.2507.5506.5005.5006.1702.0007.0004.5009.0009.00112.0107.005عريانمقروش24202031059032
العاديةناجحة11.0013.0009.7512.5011.3309.7510.0009.8306.0008.5007.2506.5006.50163.7910.2430عإيمانوهواه25202031039987
العاديةناجحة11.0009.5012.2509.0010.6809.7510.5010.0013.0009.5011.2506.0006.00165.3010.3330عشيماءوهواه26202031040110

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:30:00حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

40الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل09.5007.2507.0008.0008.0009.0006.0008.0015.0007.0011.0007.0007.00133.0008.314عليليا مهني 11931045650
العاديةمؤجلة07.0007.5007.6308.2507.5405.2502.0004.1711.0008.5009.7510.0010.00117.4107.343عأميرةأحمد محمد2202031041670
العاديةمؤجل02.5010.0010.00137.5008.5911غائب09.5008.5009.0010.0009.2512.0006.0010.0005.00عرابحبباسي3202031049766
العاديةمؤجل05.5010.0010.00111.8106.998غائب11.0006.0003.7508.7507.3806.0005.0005.6711.00ععليبلقرون4202031045554
العاديةمؤجلة05.5008.0006.0007.2506.5008.0005.0007.0006.0009.5007.7510.0010.00111.5006.971عأمينةبوشابو5202031045477
العاديةمؤجل03.8300.0012.0006.0005.0005.0091.7905.742غائب06.0007.0008.7502.5006.3305.75عإسحاقتبتروكية6191931090839
العاديةمؤجلة11.0007.5007.7514.5010.0307.0005.0006.3311.0009.0010.0010.0010.00149.2909.3325عمليسةترفاس7202031080106
العاديةناجحة10.3312.0012.5012.2511.0011.00208.9913.0630غائبة13.5013.0015.0015.5014.2515.50عحسيبةجوادو8202031050950
العاديةمؤجلة07.0009.0008.7509.5008.4312.5004.5009.8310.0010.0010.0006.0006.00139.7908.747عأميرة ايمانحاجي9202031081915

العاديةمؤجلة00.0010.0010.0050.7903.171غائبة03.3300.00غائبة02.5005.5003.7500.5003.0805.00عنور الهدىحمزة10202031064941
العاديةمؤجلة10.0008.5010.7510.0009.9307.7502.5006.0016.5008.0012.2511.0011.00152.8009.5520عنسرينخربوش11202031080182
العاديةمؤجل06.5011.0011.0009.0009.2505.5010.0007.0009.0012.5010.7507.0007.00142.0008.8816عقمر الديندراج12202031039580
العاديةمؤجلة06.5009.5009.0008.0008.1505.5010.0007.0005.0007.5006.2510.0010.00125.0007.813عحسناءدراجي13202031064108
العاديةمؤجل05.0003.0003.0087.0005.447غائب02.5006.0010.0004.0005.7505.2506.0005.5010.00عرضارويني14202031061449
العاديةمؤجلة09.0010.0007.5010.0008.9506.5006.0006.3313.5012.0012.7512.0012.00145.9909.1215عمارية ايةريم15202031065005
العاديةمؤجل01.0010.0010.00113.2907.0811غائب11.0006.5005.2510.2508.2307.5004.0006.3302.00عأنيسزروقن16202031058956
العاديةمؤجل08.0004.0011.7509.2508.5706.2502.5005.0006.0009.5007.7507.0007.00123.2007.705عمهديزوبيري17202031045274
العاديةناجح13.5015.2515.2516.2514.9316.0010.0014.0010.0014.5012.2514.0014.00229.8014.3630عفوزيسلطاني18202031089754

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:30:03حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

40الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة07.0003.0013.0009.0008.4007.0008.5007.5008.0008.5008.2509.0009.00132.0008.255عنور الهدىشاوش19202031061786
العاديةمؤجل06.0005.5000.0009.5004.8010.7506.0009.1710.0000.0005.0000.0000.0085.5105.345ديونأنيسطقموت20191931064113
العاديةمؤجل09.0007.5012.5008.5009.6506.2502.5005.0012.0008.0010.0011.0011.00142.5008.9110عيونسطوطاوي21202031041658
العاديةناجحة07.0012.0011.5014.7510.9012.0010.0011.3310.0008.5009.2510.0010.00171.4910.7230عنسيمةعميري22202031049699
العاديةناجحة10.5011.5009.7513.7511.1315.0010.0013.3315.0010.5012.7508.0008.00184.7911.5530عأسماءعيادي23202031045463
العاديةناجحة12.5009.0014.7513.0012.5812.0008.0010.6715.0008.0011.5009.0009.00189.8111.8630عامانيقنسوس24202031080166
العاديةناجحة10.0012.0014.2514.2512.5316.0014.5015.5016.0014.5015.2512.0012.00214.3013.3930علبنىقواسمي25191933025099
العاديةمؤجلة12.5010.0012.3809.7511.4106.5005.0006.0000.0009.5004.7509.0009.00150.6009.4120عأسماءكبيش26202031079971
العاديةمؤجل06.2509.0009.00127.8007.999غائب10.5006.5007.2508.7508.3805.5011.5007.5012.50عساميلراشيش27202031081679
العاديةمؤجل05.0003.0003.0099.5006.222غائب05.0007.7509.0004.0006.5507.5006.0007.0010.00ععبد الصمد نذيرلقمش28202031083508
العاديةمؤجلة07.5007.0011.0010.5009.0507.0011.0008.3308.0008.0008.0009.0009.00140.4908.7812عليليامجبور29202031039588
العاديةناجحة11.0012.5010.0010.2510.8507.5010.0008.3314.5009.0011.7509.0009.00165.9910.3730عسارةمحفوفي30202031088516
العاديةمؤجلة00.6702.0009.5005.7507.0007.00101.8106.360غائبة06.5009.0008.2509.5008.1301.00عرميساءمناصرية31202031061621

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:30:05حرر في 


