
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة11.0012.7512.0012.0011.9409.0014.0011.5012.2512.5012.3312.5012.50238.7711.9430عكلثومأيت طاهر1191931044563
العاديةمؤجلة07.0011.5008.5010.0009.2511.0010.0010.5009.7510.0009.8305.0005.00187.4909.3717عهبةبغداد2191931041183
العاديةناجحة199.9910.0030غائبةغائبة10.5011.0011.5012.0011.2508.0013.5010.7507.5007.0007.33عهانيةبن سعدية3191931078402
العاديةناجحة14.5010.0011.5014.5012.6311.0013.0012.0011.0011.0011.0009.0009.00241.5612.0830عيسرابوربالة4191931044444
العاديةناجحة13.5010.2507.5008.0009.8113.5014.0013.7512.0011.5011.8307.0007.00215.2110.7630عنسرينبوزيان5191931052058
العاديةناجح12.5013.2512.0014.5013.0615.0014.0014.5010.5013.5011.5009.0009.00258.2212.9130عمحمد عليبوشوك6191931089738
العاديةناجحة11.0009.5009.2510.0009.9408.0013.0010.5010.7508.5010.0010.0010.00201.2810.0630عدنياجوهري7191931051952
العاديةناجحة13.0010.0010.0012.0011.2509.0013.5011.2509.7510.0009.8310.0010.00219.4910.9730عشيماءحواس8191931046746
العاديةمؤجلة179.5708.9816غائبةغائبة08.5008.0011.5011.5009.8809.0013.0011.0004.5008.0005.67عمنالخراف9191931052055

العاديةناجحة15.0013.0013.0010.0012.7509.0013.0011.0008.0010.0008.6712.0012.00235.0111.7530عغزالنخليفة10191931081770
العاديةمؤجل10.5007.0011.0009.0009.3808.0013.5010.7506.0010.0007.3309.0009.00186.5509.3317ععمادداودي11191931067581
العاديةناجحة07.5011.0010.0011.5010.0011.0013.0012.0010.5005.0008.6712.5012.50206.5110.3330عسارةدريف12191931049416
العاديةناجحة13.5010.2510.5011.5011.4415.0012.5013.7512.2513.5012.6709.5009.50239.7911.9930عهبةدهرور13191931084055
العاديةناجح13.0012.0011.5012.0012.1316.0012.5014.2511.5012.0011.6707.0007.00244.5712.2330عسالمزروقي14191931046604
العاديةناجح08.5011.0011.2510.0010.1910.5012.5011.5009.5005.0008.0013.5013.50205.7810.2930ععبد الرحيمشعبان15191931059656
العاديةناجحة15.0015.1314.0016.5015.1614.0013.5013.7512.5015.0013.3313.5013.50290.4114.5230عوسيلةعباس16191931047938
العاديةناجحة11.0010.5012.0012.0011.3809.0012.5010.7511.5012.0011.6711.5011.50226.0711.3030عفريالعجال17191931081773
العاديةناجحة11.0012.0013.0016.5013.1310.5013.5012.0010.5004.0008.3313.5013.50244.0512.2030عدنياعلواش18191931049386

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح11.5012.7512.0013.0012.3109.0013.0011.0011.0005.5009.1712.0012.00231.2311.5630عألياس وليدكرباش19191931078133
العاديةناجحة11.0010.5012.0013.0011.6309.0013.0011.0011.5005.0009.3300.0000.00211.5510.5830عهديلكرمي20191931081814
العاديةناجح11.0009.5011.5014.0011.5009.0013.0011.0009.5007.0008.6711.0011.00219.0110.9530عأيمنمقالتي21191931085410
العاديةمؤجلة12.5009.2510.5008.0010.0609.0012.5010.7507.0007.0007.0011.0011.00195.7209.7927عرانيامهمل22191931090887
العاديةمؤجلة08.5008.0006.0010.0008.1313.0013.5013.2507.5004.0006.3307.5007.50177.0508.8511عتينهينانموخبي23191931078452
العاديةناجح12.5012.5011.7512.5012.3109.0013.0011.0010.7510.0010.5009.0009.00232.2211.6130عمحمد أيمنهناوي24191931039037
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.00غائبة00.0000.0000.00غائبةغائبة00.00عأمينةهيشور25191931051997
العاديةناجحة11.5010.2510.0010.5010.5609.0013.0011.0011.0010.0010.6712.5012.50215.2310.7630عشرازواشم26191931064394

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة06.5010.2507.0010.0008.4408.0014.5011.2512.7505.0010.1700.0000.00176.7908.8419عفريالبسايسة1191931083994
العاديةمؤجلة05.5011.7507.0011.0008.8110.0015.5012.7511.0010.0010.6711.0011.00199.7309.9920عأحالمبلجازية2191931063694
العاديةناجح12.5011.5010.7516.5012.8111.5012.0011.7512.0010.0011.3307.0007.00241.7112.0930عأيمن أسامةبوجمعة3191931087203
العاديةمؤجلة10.5011.2507.0009.0009.4408.0012.5010.2512.0010.0011.3305.5005.50193.7709.6919عخولةبوسعادي4191931085444
العاديةناجحة11.0011.5007.0010.0009.8810.0012.0011.0009.5010.0009.6709.0009.00200.5710.0330عزينببوغمبوز5191931051819
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0099.7204.996غائب05.0007.2505.0000.0004.3110.0014.0012.00ععبد القادر كريمجالل6181831092340
العاديةناجحة11.0011.2508.7511.5010.6312.0013.0012.5010.0008.5009.5000.0000.00206.0610.3030علينة صابرينحجاج7191931088758
العاديةناجحة14.0012.0013.0012.5012.8811.0016.0013.5012.2516.0013.5013.0013.00262.0613.1030عهاديةحدوش8191931051913
العاديةمؤجلة08.5009.5007.2510.5008.9409.0012.0010.5008.5008.0008.3300.0000.00174.2708.7111عسارةحرحار9191931091182

العاديةناجحة12.5010.2511.5010.0011.0611.0012.5011.7513.0010.0012.0000.0000.00215.7210.7930عشناز ماجدةحمادو10191931052033
العاديةناجح12.5012.0011.5017.0013.2511.5016.0013.7509.5011.5010.1711.0011.00255.5112.7830عزكرياخروبة11191931088468
العاديةناجحة11.5012.7512.7518.0013.7512.0012.0012.0013.7514.0013.8300.0000.00254.4912.7230عحسينة سارةخلفاوي12191931039789
العاديةمؤجلة07.0010.2512.0008.5009.4407.0013.0010.0012.5010.0011.6700.0000.00188.2909.4119عريان ياسمينداداش13191931046738
العاديةمؤجل07.0007.7506.5008.5007.4407.0013.0010.0011.5010.0011.0013.0013.00175.2808.7610عحاتمدبابي14191931060118
العاديةمؤجلة01.0008.0003.3300.0000.0066.2703.310غائبةغائبةغائبة00.0005.5006.2507.0004.69عميساءزكراوي15191931039061
العاديةمؤجلة14.5007.2513.5007.0011.3309.0009.00167.2708.3621غائبة10.2511.5010.0007.94غائبةعسرينسليماني16191931043238
العاديةناجحة10.5011.0010.7511.5010.9407.0016.0011.5013.5010.0012.3307.0007.00221.2711.0630عشيماءشايب17191931048145
العاديةناجحة08.5010.2513.0012.0010.9409.0014.5011.7512.7510.0011.8300.0000.00213.7710.6930عمروىطيار18191931040127

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة12.0009.5011.5007.0010.0008.0015.5011.7512.0008.0010.6705.0005.00204.0110.2030عياسمينعشوش19191931050858
العاديةمؤجلة06.0008.5003.5010.0007.0007.0010.0008.5003.5007.0004.6709.0009.00141.0107.058عيسرىعماري20191931044449
العاديةمؤجلة189.2909.4625غائبةغائبة08.67غائبة14.5007.2513.00غائبة12.0011.0011.7510.0011.19عهاديةفريطاس21191931051914
العاديةمؤجلة04.0006.7500.5008.0004.8108.0015.0011.5007.7506.0007.1710.0010.00135.2306.767عسوميةقجتول22191931053501
العاديةناجحة10.5010.7508.5010.0009.9410.0011.5010.7512.7512.0012.5009.5009.50209.2810.4630عنريمانمدور23191931088643
العاديةمؤجل04.0009.0008.0008.5007.3808.0012.0010.0008.7506.0007.8307.0007.00159.0507.956عباللموهاب24191931045603
العاديةمؤجل00.0012.0000.0010.0005.5011.5011.0011.2500.0012.5004.1710.0010.00133.5106.6818إدماجعبد الرحمانوطاس251531054454
العاديةناجحة14.0012.7511.5011.5012.4410.0012.5011.2513.0015.0013.6712.5012.50247.7912.3930عصونيةيونس26191931082638

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة12.5009.2511.2508.5010.3810.5008.5009.5010.5005.0008.6706.0006.00194.5709.7325عإيمانإزراني1191931052005
العاديةناجحة07.0010.2508.5011.0009.1912.5011.5012.0013.2508.0011.5011.0011.00203.7810.1930عفلةبختي2191931064205
العاديةمؤجل02.0007.2507.5006.0005.6912.0010.0011.0012.5008.0011.0009.0009.00154.2807.719ععالء الدينبكاي3191931089970
العاديةناجحة12.5009.0009.0015.5011.5013.0013.0013.0012.0008.0010.6706.5006.50228.5111.4330عياسمينبن خديم هللا4191931049608
العاديةناجحة10.5010.0007.7510.0009.5613.0009.5011.2511.7515.0012.8308.0008.00206.2110.3130عأميمة وسامتواتي5191931050641
العاديةمؤجلة07.0000.0001.5000.0002.1300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0025.5601.280إدماجناديةحسين6181831090704
العاديةناجحة14.0010.7511.0014.0012.4413.0012.0012.5011.2511.5011.3309.0009.00242.2712.1130عشهينازخاتي7191931040098
العاديةناجحة11.5010.0012.5013.5011.8813.0011.5012.2512.0007.0010.3305.5005.50228.0511.4030عرندةدراجي8191931059532
العاديةناجحة13.0010.5010.5011.0011.2513.0012.0012.5012.7513.5013.0009.0009.00233.0011.6530عشهرزاددريهم9191931084746

العاديةناجحة08.5010.5010.5010.0009.8812.5011.5012.0010.7513.5011.6705.0005.00206.5710.3330عمدينةدهيم10191931042376
العاديةناجحة214.2210.7130غائبةغائبة11.0010.5010.7513.0011.3111.5012.0011.7510.7510.0010.50عرانيةزعيتر11191931051808
العاديةناجحة12.5010.5010.5010.0010.8811.0010.5010.7512.0010.0011.3310.0010.00217.5510.8830عحياةزواني121431052406
العاديةناجحة10.5008.5008.2511.0009.5611.0012.0011.5012.2508.0010.8310.0010.00203.2110.1630عنهادستي13181831040546
العاديةمؤجلة04.0007.0007.0010.5007.1312.5011.0011.7511.7510.0011.1712.0012.00178.0708.9015عمارياسيفور14191931087263
العاديةمؤجلة06.5010.0010.5006.7512.0007.0009.5011.5006.0009.6705.0005.00153.0107.6515غائبةعشهرزادشافع15191931078257
العاديةناجحة10.5009.0010.0010.0009.8812.0008.0010.0012.0010.5011.5010.0010.00203.0610.1530عسيلياشالبي16191931047766
العاديةمؤجلة11.0008.7511.0007.0009.4410.5007.0008.7512.5008.0011.0012.0012.00193.2809.6617عمروىعزوني17191931045667
العاديةناجحة13.0008.0010.0012.5010.8813.0013.0013.0012.0013.5012.5011.0011.00231.0611.5530عدوجةعطالوي18191931080691

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة11.0011.7512.0012.0011.6912.0014.0013.0012.2516.0013.5005.5005.50238.2811.9130عاكرامعكنون19191931050662
العاديةناجحة05.0009.0012.5012.5009.7512.0007.0009.5012.5012.0012.3310.0010.00201.9910.1030عرتيبةعمراني20191931081833
العاديةمؤجلة07.5008.5010.0009.0008.7510.5009.0009.7509.5006.0008.3307.0007.00175.9908.808عفريالفاقد21191931052042
العاديةناجحة11.0010.7511.7512.5011.5013.0014.0013.5012.5006.0010.3309.5009.50232.4911.6230عماريافراجي22191931044387
العاديةناجحة11.0011.2511.7513.5011.8811.5014.0012.7510.7516.0012.5009.0009.00240.0612.0030عالزهرةفرحات2311040003
العاديةناجحة13.0012.2512.5013.0012.6912.0007.0009.5013.2516.0014.1709.5009.50242.2912.1130عايمانقاسي عبد هللا24191931049355
العاديةناجحة11.5010.0007.5010.0009.7512.0009.0010.5011.7510.5011.3307.0007.00199.9910.0030عرميساءقايد25191931090900
العاديةمؤجلة10.0008.0007.0010.0008.7512.0007.0009.5011.2506.0009.5007.0007.00178.5008.9315عياسمينكسري26191931087177
العاديةمؤجلة05.0008.2509.0006.0007.0610.5007.0008.7512.0004.0009.3307.0007.00154.7107.745عصوفيا صونياكلفات27191931089962
العاديةمؤجلة10.0008.0004.0012.0008.5013.5009.0011.2509.2507.0008.5005.0005.00177.5008.8816عمريا لميسمالكي28191931092111
العاديةمؤجل05.0007.5007.0006.0006.3811.5007.0009.2512.5007.0010.6711.0011.00156.5707.837عمنصور وليديايسي29191931087170

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة14.5005.7508.0005.0008.3110.0000.0005.0002.7511.0005.5012.5012.50148.7207.4410معيدةهاجر فاطمة الزهراءأوزيدان1181831054216
العاديةمؤجل177.9908.9013غائبغائب06.5009.5008.5010.5008.7510.5012.0011.2510.0008.0009.33ععبدالرحمانإليمي2191931051850
العاديةمؤجلة10.5008.7513.0006.5009.6911.5012.0011.7510.5008.5009.8305.0005.00197.7709.8918عصارةبريبر3191931041270
العاديةمؤجل08.0009.5006.5008.0008.0005.5011.5008.5007.7511.5009.0007.0007.00164.0008.204عرفيقبكري4191931049400
العاديةمؤجلة08.5008.7509.0006.0008.0610.0012.0011.0009.0010.0009.3306.0006.00174.7108.747عزينببلقرفي5191931059561
العاديةناجحة11.5010.0010.0012.5011.0012.0011.0011.5008.5010.0009.0007.5007.50212.5010.6330ععائشة سلمىبن رحماني6191931060192
العاديةمؤجلة08.0008.2507.5006.5007.5612.5013.0012.7508.0008.5008.1713.0013.00179.2308.967عمريم نورهانبوخاللة7191931085777
العاديةمؤجل08.5011.2508.5010.5009.6906.0010.0008.0004.0007.0005.0011.0011.00174.2808.7114عمنصف نوفلبوعكاز8191931080655
العاديةمؤجلة10.0009.5011.0006.5009.2511.0013.0012.0008.0008.5008.1712.0012.00195.5109.7817عرانيةبومية9191931083927

العاديةناجحة11.0008.5011.2514.0011.1912.0010.0011.0010.5011.5010.8306.0006.00216.7710.8430عإكرامبونجمة101932027825
العاديةمؤجل08.5009.0006.5010.5008.6311.0013.0012.0009.0010.0009.3305.0005.00184.5509.2312عمحرزتابتي11181831054017
العاديةمؤجلة06.0008.5010.2515.5010.0609.0010.0009.5008.5004.0007.0005.0005.00184.7209.2423عصونياجنادي12191931048152
العاديةناجحة10.5011.0009.5009.0010.0012.5011.0011.7510.0010.0010.0009.5009.50206.5010.3330عإكرامحشايشي13191931083898
العاديةمؤجلة06.5007.7507.5005.0006.6912.0012.0012.0010.0006.0008.6709.0009.00163.2908.168عأسيةحمراوي14191931064280
العاديةمؤجل03.0007.5008.5010.5007.3811.5010.0010.7506.0011.5007.8311.0011.00166.0508.3013عأحمدحمنيش15191931050626
العاديةناجحة11.0010.0011.7515.0011.9411.5010.0010.7510.0008.5009.5007.0007.00221.7811.0930عرانيةحموش16191931087304
العاديةناجحة12.5011.0010.5014.5012.1310.0014.0012.0011.2511.5011.3306.0006.00233.5511.6830عشفاءرياش17191931041268
العاديةناجح10.0008.7510.0012.5010.3109.0012.0010.5009.0008.5008.8310.5010.50202.7110.1430عأعمرزروقي18191931064281

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة10.0007.2512.2514.5011.0009.0010.0009.5010.0008.0009.3308.5008.50206.4910.3230عإكرامزوايد19191931047673
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.00غائبةغائبةغائبة00.0000.0000.0000.0000.00عميرةسامي20191931064507
العاديةمؤجلة194.2309.7119غائبةغائبة12.5008.5011.2507.0009.8110.0011.5010.7510.5012.5011.17عفراحسواكري21191931059698
العاديةمؤجل08.5007.2508.0011.0008.6910.5012.5011.5009.2505.0007.8311.5011.50185.2709.2612عأسامة محمد أمينشقات22191931081677
العاديةناجحة08.5009.7514.7514.5011.8811.5012.0011.7513.5010.5012.5006.0006.00233.0611.6530عجوهر أمنيةعروسي23191931078188
العاديةناجحة13.5009.5008.0017.5012.1308.0012.0010.0011.7515.0012.8313.5013.50237.5511.8830عكميلياعزوك24191931087115
العاديةمؤجلة10.5009.0010.0007.5009.2511.0012.0011.5007.0012.5008.8309.0009.00192.4909.6217عكاميلياعليوة25191931087166
العاديةمؤجلة10.0010.0010.5010.0010.1310.0010.5010.2507.5004.0006.3308.0008.00189.5509.4826عرميساءفاره26191931046596
العاديةمؤجلة10.0009.2511.0007.5009.4409.0011.0010.0011.0008.5010.1711.0011.00194.7909.7420عكوثرفقير27191931083844
العاديةناجحة12.5012.2512.0016.0013.1911.5012.0011.7512.0005.5009.8308.0008.00242.7712.1430عأسماءلسات28191931078131
العاديةمؤجل04.0005.0005.00127.7206.393غائب10.0005.0006.00غائب08.5008.7505.5007.5007.56علقماننقاش29191931041104

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح07.0011.5011.5008.5009.6312.5009.5011.0012.7510.0011.8309.5009.50204.5510.2330عريانأمين1191931046808
العاديةناجحة08.5011.5011.2510.0010.3113.5013.0013.2510.5010.0010.3305.0005.00212.7110.6430عمونيةبراهيمي2191931039943
العاديةناجحة13.0009.7510.0010.0010.6912.0010.0011.0010.2510.5010.3312.0012.00215.2710.7630عنيهالبرتوش3191931060289
العاديةمؤجل08.0011.7510.0008.0009.4413.0010.0011.5008.2508.0008.1709.5009.50193.2909.6616عأسامةبلحواس4191931040841
العاديةمؤجلة08.5007.7510.7506.5008.3809.0010.5009.7502.5006.0003.6706.0006.00156.5707.838عحنانبن أعراب5191931044294
العاديةناجحة13.5013.2513.2513.0013.2512.0014.0013.0011.2510.0010.8308.0008.00251.4912.5730عبايةبن حقوقة6191931040907
العاديةمؤجل05.0006.7508.5009.0007.3112.5011.0011.7510.2508.5009.6709.0009.00172.7308.648ععز الدينبوربابة7191931045642
العاديةناجحة11.5012.2510.0010.0010.9412.0010.5011.2511.0012.5011.5005.0005.00215.7810.7930عمريمبوشمال8181831042789
العاديةمؤجلة06.0010.0008.0008.0008.0013.0011.5012.2510.7508.0009.8307.0007.00181.4909.0713عأسماءبوفداش9191931049715

العاديةمؤجلة07.5010.2510.2507.5008.8812.0011.5011.7509.0008.5008.8306.5006.50186.5509.3316عشيماءبويحي10191931039853
العاديةمؤجلة08.0010.5010.5007.5009.1312.0012.0012.0009.7510.5010.0008.5008.50196.0609.8019عليدياحاج مسعود11191931049508
العاديةمؤجل07.5007.7509.5005.0007.4412.0008.0010.0006.0008.0006.6705.0005.00154.2907.716عكمالزواوي12191931088512
العاديةناجحة12.0012.2510.0006.0010.0614.0013.0013.5011.5008.0010.3312.0012.00217.7110.8930عإكرامصدوق بوزيان13191931045507
العاديةناجحة12.0012.7510.0010.0011.1913.5012.0012.7511.0010.0010.6707.0007.00224.2911.2130عمنالطوبال14191931045675
العاديةمؤجلة140.7307.042غائبةغائبة05.0007.7507.0007.5006.8109.0006.0007.5010.5008.0009.67عليديا جهانعماري15191931085882
العاديةناجح10.0009.0007.5010.0009.1312.0013.0012.5012.7511.5012.3309.5009.50206.0510.3030عأيمنعواجي16191931087888
العاديةناجحة14.0010.7513.5010.0012.0612.5013.0012.7510.7510.0010.5010.5010.50237.7211.8930عمنالعيادي17191931045677
العاديةمؤجلة144.4907.226غائبةغائبة08.5006.0006.0006.5006.7512.0009.5010.7508.2504.0006.83عوفاءغالب18191931046868

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:39:54حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح11.5009.2510.5006.0009.3112.0010.5011.2512.2513.5012.6705.5005.50200.2310.0130عأسامةفاسي19191931083518
العاديةمؤجل10.0009.2506.0009.5008.6913.5008.0010.7509.2507.0008.5007.5007.50180.2809.0111عمحمد عبد البارىقبالج20191931060237
العاديةمؤجلة08.5009.0012.0008.5009.5012.0010.0011.0011.0006.0009.3310.0010.00195.9909.8014عهدىقصراوي21191931044594
العاديةناجحة13.5015.0010.5011.0012.5014.0015.0014.5013.2510.0012.1707.5007.50252.0112.6030علبنىكركاش22191931041103
العاديةناجحة10.0011.0011.5008.0010.1313.0013.0013.0010.0006.0008.6706.5006.50206.0710.3030عكنزة فاطيمةلعماري23191931045647
العاديةمؤجل00.0006.2507.5005.0004.6912.0005.5008.7509.7510.0009.8310.0010.00130.7706.545ععبد الرؤوفمكاوي24191931062017
العاديةمؤجلة08.0010.5008.0008.0008.6314.0013.5013.7508.2506.0007.5011.0011.00192.0609.6012عكميليامورصلي25191931060213
العاديةناجحة11.0012.0010.0010.0010.7513.5012.5013.0010.5008.0009.6709.0009.00219.0110.9530عشيماءيوسفي26191931082827

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:39:55حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة08.5010.7511.7505.5009.1312.5012.5012.5010.7508.0009.8309.0009.00198.0509.9018عهانيةالهاشمي بن بختة1191931061922
العاديةمؤجلة14.0007.0008.7508.0008.5011.0011.00159.0607.9514غائبة05.0010.0010.0006.5007.88عبثينةبلبيري2191931085415
العاديةمؤجل00.0009.5010.2510.5007.5611.5012.0011.7508.2510.5009.0011.5011.50176.2208.8118ععبدهللا محمدبلجودي3191931066947
العاديةناجحة11.0013.7511.5011.5011.9413.0012.5012.7511.7506.0009.8308.0008.00231.7711.5930عسارة نسرينبلعة4191931046603
العاديةناجحة11.0012.7512.0008.0010.9413.0012.0012.5012.5011.0012.0006.0006.00223.2811.1630عفتيحةبن الصغير5191931079767
العاديةمؤجلة00.0001.5005.5010.0004.2507.0015.0011.0010.7510.0010.5010.0010.00136.5006.8315معيدةأسماءبن حدادي61631006397
العاديةناجحة11.5012.2512.7509.0011.3813.5012.5013.0012.5010.0011.6710.0010.00233.5711.6830عنسرينبن عالل7191931041160
العاديةناجحة10.0012.2511.2510.5011.0013.0011.5012.2512.0010.0011.3309.0009.00223.9911.2030علينةبن يوسف8191931067003
العاديةناجحة11.0013.0010.5005.5010.0013.0012.0012.5006.7508.0007.1712.0012.00203.5110.1830عرانيةبوحمادي9191931059928

العاديةناجحة06.5008.0010.0012.5009.2512.7513.0012.8813.0004.0010.0009.0009.00201.5210.0830عوصالبورطالة10191931067147
العاديةمؤجلة06.0008.5010.7510.0008.8112.0011.0011.5009.7504.0007.8312.0012.00187.2109.3617عإكرامبومعراف11191931067211
العاديةمؤجلة11.5005.2509.5005.0007.8112.5011.0011.7509.5008.0009.0007.0007.00174.7208.7411عصوفيابويدغاغن12191931061801
العاديةمؤجلة08.0008.5010.0006.0008.1312.5013.5013.0009.2504.0007.5009.0009.00181.0609.0511عهناء إيناسدحماني13191931067776
العاديةناجحة13.0008.7513.2509.0011.0012.0012.0012.0008.5010.0009.0008.0008.00215.0010.7530عصفاءدراري14191931091199
العاديةمؤجل01.0008.0006.5008.5006.0013.5012.0012.7507.7506.0007.1711.0011.00155.5107.787عجواد ادريسزيدان15191931087205
العاديةمؤجل06.0007.7510.2505.0007.2510.0012.0011.0009.7510.5010.0005.0005.00166.0008.3014عزين الدينسعيدي16181831051516
العاديةناجحة12.5007.7512.2511.0010.8812.0013.0012.5010.0012.5010.8309.5009.50222.5511.1330عإكرامشايد17191931091138
العاديةناجحة11.5008.7510.5011.0010.4413.0012.0012.5010.0012.5010.8308.0008.00215.7710.7930عآمالطيبي18191931078577

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:39:58حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة10.5005.0006.5011.0008.2512.0012.0012.0009.5004.0007.6707.5007.50177.5108.8816عدنيا عائدةعنصر19191931078455
العاديةمؤجل06.0007.2506.0006.0006.3110.0012.0011.0010.0008.0009.3305.0005.00152.7107.648عأحمد فيصلغول20191931088422
العاديةمؤجلة11.5006.0008.2508.0008.4412.0013.0012.5010.0010.0010.0009.0009.00190.2809.5114عسارةقارة21191931059949
العاديةمؤجل04.0006.0007.0008.0006.2511.0008.0009.5007.0006.0006.6712.0012.00145.0107.254عريان عادلمالك22191931087154
العاديةمؤجل06.0006.5006.5005.5006.1310.0011.0010.5006.5008.5007.1705.5005.50142.5707.136عمحمد محزرمبروكي23191931063987
العاديةناجحة04.0012.0007.5018.0010.3812.0011.0011.5013.0016.0014.0008.0008.00220.5611.0330معيدةحورية فاطنةمحامدية24078019576
العاديةناجحة11.0012.2510.0010.0010.8112.5013.0012.7507.7515.0010.1708.0008.00219.2310.9630عمنىمعمري25191931091029
العاديةمؤجل07.0008.2507.0005.0006.8112.5011.0011.7509.0010.5009.5006.0006.00163.2208.167عياسرمفالح26191931064076
العاديةمؤجلة04.0008.5006.5005.0006.0012.0012.0012.0006.2506.0006.1700.0000.00138.5106.936علبنة فراحمكيري27191931063933
العاديةناجحة12.5011.2511.2510.0011.2513.0012.0012.5007.5008.5007.8309.5009.50217.9910.9030عرانياوعاد28191931082811

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:40:00حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح10.0008.5012.5010.5010.3812.0011.0011.5013.0013.5013.1710.0010.00220.0711.0030عرياضأباينو1191931051813
العاديةناجح07.0010.0010.0010.0009.2511.0012.0011.5010.7510.5010.6711.0011.00200.0110.0030عموسىبراهمي2191931051895
العاديةمؤجلة12.5009.7508.5005.0008.9412.0012.5012.2506.5004.0005.6706.0006.00179.2908.9611عونيسةبلعمبري3191931087309
العاديةناجحة10.0011.5012.5007.5010.3808.0011.0009.5009.7510.0009.8311.0011.00203.0510.1530عحوريةبلقاجي4191931042847
العاديةناجحة10.5011.0009.0007.5009.5014.0010.0012.0010.7508.5010.0013.5013.50205.5010.2830عآيةبوجناك5191931085802
العاديةمؤجل00.0010.0006.5010.0006.6309.0006.0007.5008.7500.0005.8313.0013.00140.0507.0011ععبد المومنبورابية6181831070135
العاديةناجح11.0010.2510.5006.5009.5612.0014.0013.0010.5010.0010.3312.0012.00209.7110.4930عينيبوكعومه7181831051796
العاديةناجحة10.0015.0011.7513.5012.5615.0012.5013.7511.5013.5012.1714.0014.00256.2312.8130عليناحمودة8191931046834
العاديةمؤجلة178.5708.9314غائبةغائبة00.0006.0009.5015.0007.6311.0012.0011.5013.7513.5013.67عشيماءحمودي91731047961

العاديةمؤجلة08.0011.5010.0005.0008.6309.0006.0007.5012.0008.0010.6713.5013.50179.0708.9514عإيمانخوجة10191931089914
العاديةناجحة11.0011.5010.0011.5011.0016.0010.0013.0012.5012.5012.5008.0008.00229.5011.4830عأمينةساسي11191931086367
العاديةمؤجلة05.0008.0008.5008.0007.3812.0012.0012.0010.0010.5010.1711.0011.00178.0708.9010عمونةسدات12191931078779
العاديةمؤجلة04.0006.2507.5000.0004.4414.0013.0013.5013.0006.0010.6713.5013.50152.7907.6410عفريالسعودي13181831051761
العاديةناجحة12.0011.0010.5005.0009.6313.0010.0011.5011.7508.0010.5015.0015.00208.0610.4030عمنالشريف14191931067335
العاديةناجح13.0010.0011.0010.0011.0012.0011.5011.7513.2508.0011.5011.0011.00224.5011.2330عرفيقشليك15191931066819
العاديةناجح08.5011.7510.5010.0010.1913.0012.0012.5011.0010.5010.8313.0013.00217.7710.8930عأيمنعبالش16191931044262
العاديةمؤجلة12.0002.0012.5006.0008.1310.0000.0005.0006.5000.0004.3300.0000.00130.5506.5313معيدةخولةعقيني17181831092257
العاديةمؤجل06.0006.2510.0005.5006.9410.0013.0011.5012.0008.0010.6714.0014.00175.2908.7615عمخلوف  ساميفزاع18191931088059

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:40:03حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة07.0010.7509.5011.5009.6908.0012.0010.0012.7507.0010.8312.0012.00200.7710.0430عسارةقاضي19191931038953
العاديةمؤجلة05.5009.2507.5011.5008.4411.0006.0008.5012.0010.0011.3313.5013.50182.7709.1412عداللقطوش20191931085826
العاديةمؤجل08.5008.5007.5010.0008.6312.0010.0011.0013.2510.0012.1710.0010.00194.0709.7015عمسينيساكشاوي21191931044405
العاديةناجحة08.5008.0010.0012.5009.7512.0014.0013.0013.5011.0012.6711.0011.00218.0110.9030عريملعالم22191931062148
العاديةناجح12.0010.0011.0008.0010.2512.0014.0013.0014.0008.0012.0011.0011.00222.0011.1030ععبد الرفيقمنصور23191931088618
العاديةمؤجل05.0009.5008.5006.5007.3812.0012.0012.0011.5010.0011.0014.0014.00183.5609.1810عساميموزاوي24191931063842
العاديةناجحة13.0014.0010.0013.5012.6314.0014.0014.0012.0010.0011.3314.0014.00255.5512.7830عمليكةموسوس25191931041138

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

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



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل06.5007.0005.0004.6312.0013.0012.5014.2510.0012.8312.0012.00156.0507.8010غائبععبد الهاديالعفراوي1181831076568
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدحمزةبعالش21731047201
العاديةمؤجلة05.0006.0008.0011.5007.6310.0012.0011.0010.5008.0009.6712.5012.50177.0708.8514عآيةبقاص3191931043212
العاديةناجحة13.5012.0012.7514.5013.1912.0013.5012.7514.2508.0012.1711.0011.00256.7912.8430عسهامبكيس4191931089672
العاديةناجحة10.0006.0010.5009.0008.8812.0012.5012.2513.2510.0012.1715.0015.00207.0710.3530عسيليا نورةبلعربي5191931062181
العاديةناجحة13.5006.0010.0011.5010.2512.0012.0012.0012.7508.0011.1708.0008.00212.5110.6330عمريمبن شريف6191931090010
العاديةناجحة11.0011.7510.5010.0010.8115.0013.0014.0014.5012.0013.6712.0012.00238.7311.9430عوفاءبوترزي7191931078415
العاديةمؤجل03.0008.2508.0006.0006.3112.0013.5012.7511.2510.0010.8311.0011.00170.2108.5110ععبدالحقبوزيد8191931061817
العاديةمؤجلة10.5010.0009.0007.0009.1310.0010.0010.0010.0010.0010.0011.5011.50191.0609.5520عفاتنبوعليلي9191931083674

العاديةمؤجلة11.0007.5008.5005.5008.1312.0013.5012.7513.5008.0011.6713.0013.00196.5709.8315عنسرينبيرام10191931067115
العاديةناجح11.5009.5009.0005.0008.7515.0013.0014.0014.0010.5012.8311.5011.50210.9910.5530عمحمد نوفلجنادي11191931046844
العاديةمؤجل05.0011.2509.0007.0008.0612.0013.5012.7510.5010.0010.3307.0007.00185.7109.2914عسفيانخلفاوي12191931083622
العاديةناجحة11.0011.5011.5006.5010.1316.0014.0015.0012.5008.0011.0015.0015.00229.5611.4830عذهبيةرابية13191931048113
العاديةمؤجلة07.0007.0010.0008.0008.0013.0009.0011.0008.5008.0008.3311.0011.00175.9908.8012عسارة سليماني141935074053
العاديةمؤجل08.5008.0008.0006.5007.7512.0013.0012.5011.0010.0010.6712.0012.00187.0109.3510عينيسشبلي15191931059872
العاديةمؤجل03.0006.5008.0011.5007.2513.0012.5012.7510.2512.0010.8312.5012.50182.9909.1515ععبيدةشرشاري16191931053768
العاديةناجح11.5010.2510.5010.0010.5610.0013.0011.5011.0010.0010.6713.0013.00217.7310.8930ععبد الرحمانشويطر17191931085860
العاديةناجحة11.0005.7510.0010.0009.1912.0013.5012.7513.7508.5012.0013.0013.00210.2810.5130علينةعتصماني18191931091478

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:40:06حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل04.0006.0009.0007.5006.6310.0012.5011.2513.2511.5012.6715.0015.00177.5708.8810ععبد النورعطال19191931049476
العاديةمؤجل06.0006.0010.0010.0008.0011.0013.0012.0011.5010.0011.0012.0012.00189.0009.4520عايمنغويني20191931089920
العاديةناجح10.0006.0010.0010.0009.0011.0012.5011.7513.7508.0011.8315.0015.00205.4910.2730عأسامةفضيل21191931040838
العاديةمؤجل05.0005.5008.5007.0006.5000.0010.0005.0009.2511.5010.0010.5010.50138.5006.937ععبد الرحمانقطاف22191931041052
العاديةمؤجل05.5006.0006.5006.5006.1312.0012.0012.0012.2511.5012.0012.0012.00169.5608.4810عإسالمقويدر رحماني23191931038900
العاديةناجحة13.5008.5011.0008.0010.2508.0012.0010.0014.0008.5012.1712.0012.00211.5110.5830عياسمينةكركار24191931041209
العاديةمؤجلة10.5010.2510.0006.5009.3112.0007.0009.5012.7505.5010.3312.0012.00192.7109.6422عسوالفةلوصيف25191931089953
العاديةمؤجل54.0002.700غائبغائب02.00غائب05.0002.5000.0009.0004.5003.00غائب05.00غائبعاسامةمصطفاوي26191931063755
العاديةناجح10.5006.2508.5011.5009.1915.0012.5013.7512.5008.5011.1715.0015.00213.7910.6930عغيالسمهدي27191931089973

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:40:08حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة10.0010.0010.2515.5011.4410.5014.0012.2511.2508.0010.1712.0012.00228.7911.4430عهاجراولمي1191931081810
العاديةناجحة11.0008.2512.5007.5009.8110.5013.0011.7514.0011.0013.0015.0015.00218.7210.9430عإيمانايت موسى2191931046795
العاديةمؤجل05.0007.2511.0011.0008.5610.0014.0012.0011.2506.0009.5012.0012.00191.2209.5619عمحمد أمينبراهيمي3181831070212
العاديةناجحة13.0009.0008.2510.0010.0611.5012.0011.7511.5008.0010.3311.0011.00209.7110.4930عوهيبةبوحصير4191931041203
العاديةناجحة12.0010.2511.0010.0010.8112.0013.0012.5012.7510.5012.0011.0011.00226.7211.3430عأمينة نور الهدىبوختالة5191931059459
العاديةمؤجلة05.0006.5010.2505.0006.6909.0012.0010.5008.7505.0007.5010.0010.00154.7807.7412عمدينةبوزامة6191931067048
العاديةناجحة10.0008.0008.7512.0009.6911.0013.0012.0010.2506.0008.8314.0014.00204.7710.2430عصارةبوسكسو7191931067547
العاديةناجحة11.5008.0010.0007.0009.1310.0014.0012.0012.7508.0011.1712.5012.50203.5710.1830عامالبوسيف8191931041236
العاديةناجح08.5009.0011.0010.0009.6310.5014.0012.2511.7510.0011.1716.0016.00214.0710.7030عوليدتيار9191931060304

العاديةناجح11.0008.5011.2510.5010.3110.0014.0012.0013.0008.5011.5014.0014.00220.2211.0130عباللتيفن10191931083117
َّ حميطوش11191931067573 العاديةمؤجل08.0008.5007.7508.5008.1910.0014.0012.0010.7510.0010.5015.0015.00192.7809.6410ععبد
العاديةمؤجل08.0010.0008.7506.5008.3109.0013.0011.0008.7508.0008.5012.0012.00181.2209.0612عمحمد نجيبخالد12191931060240
العاديةمؤجل08.5006.7507.7505.0007.0010.0012.0011.0012.0010.0011.3313.0013.00174.9908.7510عأيمنسليماني13191931063767
العاديةناجحة11.0008.7510.0008.0009.4411.0012.0011.5012.2508.5011.0015.0015.00207.2810.3630عفلةسليماني14191931059985
العاديةمؤجلة07.0008.2509.2506.5007.7509.5012.0010.7511.7510.5011.3312.0012.00181.9909.1010عنهادصابور15191931083752
العاديةمؤجلة08.5008.2508.2511.0009.0010.5012.0011.2510.0010.0010.0009.0009.00192.0009.6014عصابرينةصراردي16191931083648
العاديةناجحة12.0011.5013.2515.0012.9410.0014.0012.0014.5011.0013.3312.5012.50255.7712.7930علمياءعدة17191931083698
العاديةناجحة10.5008.0009.0013.0010.1312.0012.0012.0014.0010.0012.6714.0014.00221.5711.0830عحنانعرجة18191931089610

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:40:11حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل06.0008.2510.7507.5008.1310.0012.0011.0011.0008.5010.1713.0013.00185.0709.2515عوليدعقابي19191931049790
العاديةمؤجل07.0009.5008.7506.5007.9409.0011.0010.0013.0011.5012.5011.0011.00183.7809.1910عسيف الدينعالل شريف20191931083641
العاديةمؤجل11.0009.0009.0007.5009.1309.0012.0010.5011.2511.0011.1712.0012.00197.0709.8515عمهديفكراوي21191931067091
العاديةناجحة05.0012.5012.5015.5011.3809.0012.0010.5011.5008.0010.3312.5012.50222.0511.1030علميسفليح22191931041284
العاديةناجحة11.0010.2510.5010.5010.5609.0013.0011.0012.5010.0011.6715.0015.00220.7311.0430عسبأكرمان23191931064172
العاديةمؤجلة07.0007.2510.0006.5007.6910.0012.0011.0012.5010.0011.6707.0007.00178.2908.9114عخولةمالكي24181831085293
العاديةمؤجل08.0007.2509.0012.0009.0609.0012.0010.5009.5010.5009.8314.0014.00194.2109.7113ععبد القادر هشاممتشاط25191931064414
العاديةمؤجلة12.0000.0010.0000.0005.5011.0010.0010.5000.0000.0000.0000.0000.00108.0005.4016معيدةعليةمزيهيد26181831041446

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:40:13حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل07.5010.0009.5011.5009.6308.0013.0010.5007.2510.0008.1713.0013.00195.0709.7518عتودرت أغيالسأيت حمودة1191931049725
العاديةناجحة13.5012.5012.5016.5013.7511.0013.5012.2513.5011.0012.6713.0013.00265.0113.2530عالميةالعايب2191931051016
العاديةمؤجل05.0008.5007.5011.5008.1309.0009.0009.0010.2510.0010.1712.0012.00176.0708.809عيونسبرغوت3191931041224
العاديةناجحة10.5009.0008.5012.5010.1310.0013.5011.7509.2508.5009.0014.0014.00209.5610.4830عأمينةبكاري4191931089908
العاديةناجحة12.5009.0011.5014.5011.8810.0013.0011.5011.2511.0011.1713.0013.00235.0711.7530عأمالبن اعمارة5191931088034
العاديةناجحة13.5007.5011.2508.0010.0611.5013.0012.2511.2512.5011.6713.0013.00217.7310.8930عخولةبن بلقاسم6191931091159
العاديةمؤجل06.0006.5005.5010.0007.0007.5008.0007.7508.5008.0008.3312.0012.00151.9907.606عمحمدبن حالة71731069154
العاديةناجحة12.0010.0011.7507.0010.1910.5014.5012.5011.7510.0011.1713.0013.00218.7910.9430عرقيةبن سالم8191931040970
العاديةمؤجلة04.0009.0008.0011.0008.0010.0012.5011.2511.0008.0010.0011.0011.00182.0009.1015عسميةبوزيد9191931038967

العاديةناجحة12.5011.0009.0009.0010.3809.0014.5011.7509.2510.5009.6713.0013.00213.5710.6830عمنىحليس10191931078374
العاديةناجحة10.0010.5012.5014.0011.7509.5015.0012.2513.0011.5012.5012.0012.00239.5011.9830عأنفالزيتوني11191931089589
العاديةناجح12.0010.0012.7514.0012.1910.0014.0012.0014.0013.5013.8312.0012.00247.7712.3930عمحمدزيدات12191931059735
العاديةمؤجل06.5009.5007.5011.0008.6309.0009.0009.0012.2508.0010.8312.0012.00184.0509.209عماهرسعيدون13191931042459
العاديةمؤجل08.5008.2509.5010.0009.0609.0013.0011.0009.7508.0009.1713.0013.00193.2309.6612عهشامسليح14191931059828
العاديةمؤجل07.3312.0012.00155.9907.809غائب04.0008.2507.7506.0006.5010.0012.0011.0011.00عإسالمشويعل15191931090840
العاديةناجحة11.0009.2509.5012.0010.4409.5013.0011.2512.5012.0012.3312.0012.00219.2710.9630عهدىعبوب16191931041304
العاديةناجح13.0009.0010.7514.5011.8111.0012.0011.5009.5011.0010.0011.0011.00228.7211.4430معيدموسىقدوش17181831069658
العاديةناجح08.0008.2511.0010.0009.3109.0014.0011.5012.5008.0011.0011.0011.00201.7210.0930عمحمدقهار18191931080450

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:40:16حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة10.5010.7511.5011.5011.0610.0014.5012.2514.7512.5014.0013.0013.00236.7211.8430عأمينةكولوقلي19191931040869
العاديةمؤجل06.0007.2511.5010.0008.6909.0014.0011.5012.2511.0011.8310.0010.00195.7709.7920عمنيرلكحل20191931042475
العاديةناجحة10.0010.2511.0007.0009.5610.0015.0012.5012.7511.0012.1711.0011.00212.2310.6130عمفيدةلوناس21191931060017
العاديةمؤجل13.5007.5008.5000.0007.3811.0009.0010.0008.0007.0007.6711.0011.00162.5708.1312معيدمنير عبد الوهابمحمدي221731047257
العاديةناجحة12.0009.0010.0007.0009.5010.5012.5011.5012.5008.0011.0011.0011.00204.0010.2030عخولة خضرةمدادي23191931094560
العاديةمؤجل14.0007.7511.5007.0010.0611.0009.0010.0010.5000.0007.0011.0011.00192.7209.6429معيديوسفمكري241731047273
العاديةناجحة13.0010.0011.0009.0010.7510.0013.5011.7509.2510.0009.5012.0012.00216.5010.8330عريمةمنان25191931045368
العاديةمؤجلة11.0008.5006.0012.0009.3809.5013.5011.5012.5004.0009.6712.0012.00199.5709.9819عأمالمنصوري26191931059399
العاديةناجحة12.5012.2513.2515.5013.3809.0014.5011.7511.2514.5012.3311.0011.00255.5512.7830عسارةمنصوري27191931059569
العاديةناجحة12.5008.5011.2513.5011.4410.5013.0011.7511.2508.0010.1712.0012.00226.7911.3430علمياءنكاع28191931088056

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:40:19حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة08.0005.5006.2508.0006.9410.5013.0011.7511.7510.0011.1712.0012.00175.7908.7910عمروى مروان 11932050167
العاديةناجحة10.5012.0008.7511.0010.5610.0010.0010.0010.7508.0009.8313.0013.00209.2110.4630عوجداناقمنفاد2191931042487
العاديةناجحة11.0007.5010.5010.0009.7510.5014.0012.2511.5008.0010.3312.0012.00208.9910.4530ععبيربلعيدي3181831066943
العاديةمؤجل10.0010.2509.5006.5009.0612.0013.0012.5008.5010.0009.0012.0012.00197.7209.8918عأحمدبن سعيد41636010397
العاديةمؤجلة11.5007.5007.2507.5008.4410.5013.0011.7510.0010.0010.0013.0013.00191.2809.5615عيسرىبن عياد5181831042886
العاديةمؤجلة10.0005.5008.0007.0007.6311.7513.0012.3810.5010.0010.3310.0010.00182.0709.1015عياسمينبودراع6191931062318
العاديةناجحة10.0009.0010.2511.0010.0610.5013.0011.7511.2510.0010.8313.0013.00213.2110.6630عيسرى منالبوعمامة7191931049615
العاديةناجحة10.5008.5010.5012.5010.5010.5013.0011.7511.7510.0011.1714.0014.00220.5111.0330عسهامتوازي8191931039841
العاديةناجحة13.5006.0008.7509.0009.3112.0013.0012.5012.2508.5011.0015.0015.00209.7210.4930عصبرينةتونسي9181831046351

العاديةمؤجل06.0007.5007.7509.0007.5610.5013.0011.7509.5010.0009.6711.0011.00177.7308.898عالطاهرجبالي10191931067425
العاديةمؤجلة05.0003.0006.7506.0005.1900.0005.0002.5006.0000.0004.0010.0010.0094.2804.711عسارةجوري11191931081545
العاديةمؤجل02.0006.0007.5005.0005.1300.0010.0005.0006.7500.0004.5011.0011.00106.0605.304عوليدحراق12191931047940
العاديةناجحة08.0011.7507.5011.0009.5610.5014.0012.2510.0010.0010.0012.0012.00205.7210.2930عأمينةحمالوي13191931060104
العاديةمؤجلة05.0006.5007.5006.5006.3800.0010.0005.0007.7507.0007.5012.0012.00131.0606.554عنايلةريان14191931067339
العاديةمؤجل07.5007.0006.2511.0007.9410.5011.0010.7508.5008.0008.3310.0010.00173.2708.6612ععماد الدينزيدان15191931045405
العاديةمؤجل07.0009.0005.0000.0005.2512.0013.0012.5011.2510.0010.8310.0010.00155.4907.7710معيديوسف أمينسعودي161731075657
العاديةناجح12.5009.7508.5007.0009.4410.5013.0011.7510.5008.0009.6712.0012.00201.2910.0630عمروانصالحي17191931080460
العاديةمؤجلة04.0009.5009.2506.5007.3110.5014.0012.2508.7508.0008.5012.0012.00174.2208.717عليلياعماري18191931089994

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:40:22حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة06.0008.7507.5007.0007.3110.5014.0012.2509.2508.0008.8312.0012.00175.2108.767عنهىلعبادي19191931080553
العاديةمؤجلة05.0007.0006.5010.5007.2510.5014.0012.2507.0006.0006.6712.0012.00168.0108.4012عأميرة غزالنلعوامي20191931064290
العاديةمؤجل07.0009.7500.0008.5006.3110.5013.0011.7509.2508.0008.8312.0012.00161.2108.067عسميرلكحل21191931049430
العاديةمؤجلة10.0008.0008.0009.0008.7512.0014.0013.0009.7510.0009.8312.0012.00198.4909.9213عإكراممداح22191931090843
العاديةناجحة08.0009.5008.5011.5009.3810.5014.0012.2511.5010.0011.0012.0012.00206.5610.3330عطاوسمعاشو23191931093322

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:40:23حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة08.5010.0010.2513.0010.4411.5013.5012.5010.0008.5009.5010.0010.00213.7810.6930عمونيةأودوة1191931067696
العاديةمؤجلة05.0008.2506.7505.0006.2510.5010.0010.2507.2504.0006.1710.0010.00144.5107.237عريانبداوي2191931041350
العاديةناجحة13.5010.0010.2511.5011.3111.5014.5013.0010.5012.0011.0010.0010.00230.7211.5430عبثينةبلقايد3191931062109
العاديةمؤجل08.5010.5009.0007.5008.8810.5014.0012.2510.0010.0010.0010.0010.00195.5609.7815ععبد الحميدبن مومة4191931085541
العاديةمؤجلة08.5008.0010.0006.0008.1310.0011.5010.7507.0008.0007.3310.0010.00172.5508.6312عوسيلةبوحفص5191931094974
العاديةمؤجل13.5000.0010.6300.0006.0300.0000.0000.0000.0010.0003.3310.0010.0092.3504.6212معيدزين الدينبوحيل6181831069384
العاديةناجحة07.5009.2510.5012.5009.9412.0011.0011.5011.5010.0011.0014.0014.00212.2810.6130عشيماءبولجنوح7181831069807
العاديةمؤجل05.0009.0007.5010.0007.8810.0013.0011.5010.0005.0008.3311.0011.00176.5508.8314عمحمدبويض8191931088533
العاديةناجحة11.0009.7508.5010.0009.8111.0014.0012.5011.0010.0010.6711.0011.00210.7310.5430عوسامجياللي9191931081816

العاديةناجحة10.0010.5009.2511.0010.1911.7515.5013.6305.5010.0007.0014.0014.00211.8010.5930ععبير فاتنخبوزة10191931062023
العاديةناجح10.0009.7511.7511.0010.6311.5016.0013.7511.0010.0010.6710.0010.00224.5711.2330عإسماعيل شعيبخوني11191931067208
العاديةناجح12.0010.2509.0012.0010.8111.7513.0012.3810.7508.0009.8313.0013.00221.7311.0930عمحمودخياطين12191931046846
العاديةناجحة13.5013.0009.5014.5012.6311.5013.0012.2511.5010.5011.1713.0013.00247.0712.3530عفاطمة إلهامدهري13191931066968
العاديةمؤجلة03.5011.0008.2510.0008.1910.5012.0011.2512.0010.0011.3310.0010.00187.2709.3620عليندةربوح14181831044769
العاديةناجحة08.5011.5010.5011.0010.3812.5012.0012.2510.7511.0010.8315.0015.00221.0511.0530عأسيازعتر15191931073013
العاديةناجحة08.5008.0008.2511.5009.0612.5016.5014.5010.7510.0010.5014.0014.00212.2210.6130عالزهراءزواوي16191931066722
العاديةمؤجل06.0005.5006.2505.0005.6900.0010.5005.2506.2508.0006.8312.0012.00121.7706.094ععماد الدينسناتي171731069932
العاديةمؤجل12.0008.2507.0005.0008.0610.5000.0005.2508.5007.0008.0015.0015.00156.7207.849عنديرعابد18191931084039

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة13.5010.0009.5010.5010.8811.5015.0013.2509.2500.0006.1710.0010.00212.0710.6030عإكرامعاللو19191931083538
العاديةناجحة11.0011.7511.2513.5011.8810.5014.5012.5011.0010.0010.6715.0015.00239.5711.9830عرانيةعوشر20191931089630
العاديةمؤجلة12.5009.5007.0009.0009.5011.0013.5012.2509.2508.0008.8310.0010.00199.4909.9712عفطيمةقاني21191931089708
العاديةناجحة10.5006.7510.5014.5010.5611.7516.5014.1310.5011.5010.8314.0014.00229.7311.4930عفريالكاسل22191931041282
العاديةناجحة10.5011.0009.7511.5010.6910.5011.5011.0008.0010.0008.6715.0015.00213.2910.6630عياسمينكراز23191931087296
العاديةناجحة10.0010.0008.7512.5010.3112.0012.5012.2510.7506.0009.1715.0015.00215.2310.7630عرانيا ليليامحفوظ24191931039808
العاديةناجح12.5009.7509.5013.0011.1910.0016.5013.2509.2508.0008.8314.0014.00227.7711.3930عإلياس مسيلمخزومي25191931067213
العاديةمؤجلة08.0009.7507.7509.5008.7512.0010.5011.2508.2510.0008.8315.0015.00191.4909.578عمالكمرادي26191931088768
العاديةمؤجلة06.5003.0008.2510.5007.0612.0000.0006.0007.0011.0008.3317.0017.00150.7107.5410معيدةمليسة لينةمكالتي27181831064799
العاديةناجحة10.0010.7508.5014.0010.8112.5014.5013.5010.7508.0009.8316.0016.00229.2111.4630عمليسةمنصوري28191931067684
العاديةناجحة11.5010.0010.0011.5010.7512.0012.5012.2510.5008.0009.6714.0014.00221.0111.0530عسارةواكر29191931061987

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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