
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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

25الفوج: 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 

العاديةمؤجل10.5010.0008.5004.0008.2510.5014.0012.2510.5010.0010.3312.0012.00190.9909.5520عمحمد سليمالوالي1191931091012
العاديةناجحة10.0010.0011.2508.0009.8110.5014.0012.2511.0006.0009.3308.0008.00202.7110.1430عأميرةبلعباسي2191931045594
العاديةناجحة10.5012.0010.0004.0009.1312.0014.5013.2511.5007.0010.0010.0010.00202.5610.1330عإكرامبن دايخة3191931059907
العاديةمؤجلة10.5010.0007.2504.5008.0607.0014.5010.7510.0010.0010.0012.0012.00181.7209.0920علينةبن عالل4191931067623
العاديةناجح07.5010.2510.5010.5009.6911.0014.0012.5011.5007.0010.0008.0008.00204.2810.2130عفاروقبن كراوش5191931090987
العاديةمؤجلة10.0010.0009.0006.0008.7511.5014.0012.7508.7507.0008.1710.0010.00190.5109.5317عحنينبوقبس6191931047698
العاديةناجحة07.0010.0012.0005.0008.5014.5014.5014.5010.2510.0010.1710.0010.00200.5110.0330عأحالمتولوم7191931082791
العاديةمؤجلة10.0010.0010.0001.0007.7514.0013.5013.7510.2505.0008.5011.0011.00184.5009.2324عآسياحسان8191931082800
العاديةمؤجلة06.0010.0011.2501.0007.0614.0014.0014.0011.7505.0009.5013.0013.00182.2209.1119عسالمةرابحي9191931082756

العاديةناجحة13.0010.0011.5010.0011.1314.0014.5014.2510.2510.0010.1710.0010.00231.0711.5530عروزارزقان10191931050722
العاديةناجحة10.0010.0011.7510.0010.4412.0013.5012.7507.0007.0007.0012.0012.00209.2810.4630عأمينةسواق11191931042410
العاديةناجح12.0010.0010.7510.0010.6910.5013.5012.0013.0002.0009.3313.0013.00217.2710.8630ععثمانطويلب12191931066950
العاديةمؤجل05.0010.0008.0010.0008.2507.0013.5010.2511.2510.0010.8308.0008.00180.4909.0219عيونسطيان13191931089809
العاديةناجحة05.0011.5011.0014.0010.3810.0010.0010.0009.0010.0009.3308.0008.00200.5510.0330عفريالعباس14191931071645
العاديةمؤجل11.5008.5010.3810.0010.1000.0012.0006.0000.0000.0000.0012.0012.00157.2007.8624إدماجعبدالرحمنعقون151531049783
العاديةمؤجلة10.0010.2508.7501.0007.5012.0013.5012.7510.7505.0008.8312.0012.00179.4908.9719عإكرامغربي16191931082741
العاديةمؤجلة07.0010.0008.2510.0008.8110.0010.5010.2510.0010.0010.0011.0011.00187.7209.3920عمروةفرحات17191931043021
العاديةمؤجل46.2902.310غائبغائب00.0000.0000.0002.0000.67غائب06.5003.2504.0001.0003.69عتوفيقفرطاس1894003858

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

25الفوج: 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 

العاديةمؤجل05.0005.0007.5001.0004.6300.0000.0000.0010.5005.0008.6711.0011.0092.5704.633معيدإسماعيلقراح191732045033
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبغائب00.00عأسامةكنوش201731074422
العاديةمؤجلة10.5012.0008.7501.0008.0608.0010.5009.2511.5005.0009.3310.0010.00171.7108.5916عهندمداني21191931060295
العاديةمؤجلة79.5003.986غائبةغائبة10.0004.2500.0000.0000.0009.2510.0009.50غائبة07.0000.00عسرينمزيان22191931041355
العاديةمؤجلة06.0011.7510.0010.0009.4410.0010.0010.0009.7510.0009.8312.0012.00194.7709.7423عأمالمقنوش23181831066314
العاديةمؤجل05.0005.0005.7510.0006.4410.0010.0010.0010.2510.0010.1712.0012.00159.7907.9915ععبد الرحماننعماني24191931041368

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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كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

26الفوج: 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 

العاديةناجحة10.0010.0010.5010.0010.1314.0013.0013.5012.2505.0009.8311.0011.00216.0510.8030عشهرزادبطاط1191931042923
العاديةمؤجل00.0000.0005.0012.0007.3311.0011.00158.9907.9522غائب10.0010.0010.0012.0010.50عمحمد إسالمبكوش2191931063978
العاديةناجح11.0010.0011.0011.5010.8810.0012.0011.0010.7511.0010.8312.0012.00219.0510.9530عمولود محمد منوربلمشري3191931039142
العاديةناجحة10.5010.0010.7510.0010.3114.0012.0013.0012.0010.0011.3312.0012.00221.7111.0930عكاتيةبلهادي4191931067598
العاديةناجحة13.0010.0010.0010.0010.7513.0013.0013.0010.7510.0010.5008.0008.00220.5011.0330عفريال مريمبن براهيم5191931048169
العاديةناجحة05.0010.0010.0014.0009.7514.0014.0014.0010.2502.0007.5012.0012.00207.5010.3830ععفافبن عبدي6191931063917
العاديةناجحة10.5011.0011.0011.0010.8813.0012.0012.5013.2510.0012.1710.0010.00227.0711.3530عرباببوسنان7191931066808
العاديةمؤجلة10.5010.0003.5012.0009.0010.0012.0011.0011.0010.0010.6710.5010.50194.5109.7325علميسبوصوفة8181831046167
العاديةناجحة14.0012.5011.0012.0012.3814.0012.0013.0012.5013.0012.6714.0014.00252.5712.6330عأمينةجربيب9191931061689

العاديةمؤجلة11.0012.0005.0010.0009.5008.0012.0010.0013.0002.0009.3311.0011.00192.9909.6524عرانيةحجيمي10191931061746
العاديةناجحة15.0010.0011.5014.0012.6313.0014.0013.5013.2513.0013.1714.0014.00259.0712.9530عليدياحمودي11191931061857
العاديةناجح11.0010.0011.5010.0010.6307.0011.0009.0012.7502.0009.1713.0013.00204.0710.2030عاسالمدحماني12191931047668
العاديةناجحة12.0010.0010.0010.0010.5012.0013.0012.5010.0004.0008.0009.0009.00209.0010.4530عمريمدحيمن13191931067063
العاديةناجحة11.0011.2510.0007.5009.9413.0012.0012.5011.2510.0010.8312.5012.50214.2710.7130عأمينةسامي14191931041325
العاديةمؤجلة12.5008.5004.5014.0009.8808.0010.0009.0012.5011.0012.0000.0000.00190.5609.5316عليلياسبيحي15191931046650
العاديةناجحة10.5010.0008.7511.0010.0610.0012.0011.0012.0012.0012.0012.5012.50213.2210.6630عنريمانسلمان16191931040042
العاديةناجح10.0010.0009.0010.0009.7511.5012.0011.7509.7510.0009.8312.5012.50205.9910.3030عنبيل عيمادسيساني17191931067341
العاديةناجحة11.0011.5010.2513.5011.5610.5012.0011.2510.0010.0010.0011.0011.00224.7211.2430علتسياطرزالت18191931048026

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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........................................................................................................................................................................................................................
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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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

26الفوج: 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 

العاديةمؤجل03.0010.0008.0001.0005.5006.0011.0008.5010.5000.2507.0812.0012.00133.2406.6611عأنيسطقموت19191931064113
العاديةمؤجل07.0008.0008.7511.0008.6911.5011.0011.2511.5000.0007.6714.0014.00186.2909.3114ععبدالرؤوفعبدي20181831069503
العاديةمؤجل07.0010.5006.0010.0008.3814.0012.0013.0012.2507.0010.5013.0013.00197.0609.8520عيحي مرجانعبدي21191931041215
العاديةناجحة11.5012.0013.0010.5011.7513.0012.0012.5012.0012.0012.0012.0012.00239.0011.9530عسيرينفروخي221531086397
العاديةناجح10.5010.0011.0010.0010.3812.0011.0011.5013.0010.0012.0011.5011.50218.0610.9030عبراهيمكيموش23191931040889
العاديةمؤجلة10.0010.5007.0007.0008.6308.0013.0010.5010.5010.0010.3312.0012.00188.5509.4320عأمالمناصرية241631109499
العاديةناجحة12.0010.0009.0010.5010.3814.0012.0013.0010.7507.0009.5011.5011.50216.5610.8330عامالموالي25191931088040
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0087.5604.385غائب02.00غائب10.0005.5004.5006.5006.6304.00ععبد الوهابوادفل26191931041065

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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........................................................................................................................................................................................................................

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:44:46حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

27الفوج: 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 

العاديةناجحة11.0010.0010.0010.0010.2510.0014.5012.2510.0007.0009.0015.0015.00214.0010.7030عحنانأيت بوعلي1191931053128
العاديةمؤجلة12.0005.0011.2501.0007.3109.0010.0009.5011.5007.0010.0012.5012.50168.2208.4117عندى مالكابراهيمي2191931062284
العاديةمؤجل05.0002.5003.5000.0002.7500.0000.0000.0003.0012.0006.0000.0000.0051.0002.551معيدمروانالعلواني31731097206
العاديةمؤجل11.0007.0006.7505.0007.4407.0012.0009.5010.7506.0009.1708.0008.00162.7908.1410عسيد أحمدبرزوان4191931063861
العاديةمؤجلة10.5010.2508.2506.5008.8804.0012.0008.0011.0000.0007.3312.0012.00172.5508.6316عإيمانبقار51731096406
العاديةناجح14.5011.0010.0012.0011.8812.0013.0012.5012.5010.0011.6710.0010.00237.5711.8830عزين الدينبويدة6191931080396
العاديةمؤجلة11.0010.0005.7506.0008.1910.5014.5012.5010.5003.0008.0013.5013.50185.7809.2919عيسرىتمكيت7191931060048
العاديةناجح14.5011.2511.2512.0012.2515.0013.5014.2510.5010.0010.3314.0014.00248.9912.4530ععبد الرزاقتنفيش8191931080534
العاديةمؤجلة11.5000.0000.0000.0002.8800.0010.0005.0000.0010.0003.3310.0010.0074.5503.7310معيدةليلىحدبي91731092449

العاديةناجحة11.5010.5010.5007.0009.8810.5013.5012.0011.5000.0007.6710.5010.50200.0710.0030عهديل أنفالحشيشي10191931083765
العاديةناجحة07.0010.0008.5010.0008.8813.5014.5014.0012.5003.0009.3312.0012.00202.5510.1330عفاطمة الزهرةدريش11191931082766
العاديةمؤجل05.0010.0008.7501.5006.3105.0013.5009.2510.5007.0009.3310.0010.00150.7107.5411عأكرمسبيع12191931050948
العاديةناجحة14.0010.0010.5010.0011.1315.5014.0014.7511.0013.0011.6714.0014.00241.5712.0830عنور الهدىشاذلي13191931062296
العاديةناجحة12.0012.7513.5011.5012.4414.0014.5014.2513.2512.0012.8314.0014.00258.7712.9430عمسعودةشبوط14191931067679
العاديةناجحة12.0010.0011.7510.0010.9413.5013.5013.5010.7510.0010.5015.0015.00231.7811.5930عنسرينشيخ15191931042478
العاديةناجحة10.5011.7511.5011.0011.1913.0012.5012.7513.5010.0012.3313.0013.00235.2711.7630عيسرىشيخ16191931047948
العاديةناجح11.0012.0009.0012.0011.0011.0012.5011.7511.5000.0007.6708.0008.00210.0110.5030عنور اإلسالمصابري17191931083757
العاديةمؤجل12.5003.5010.0012.0009.5000.0000.0000.0010.5000.0007.0000.0000.00135.0006.7517معيدأيوبعزيزي181731068944

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  09:44:50حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

27الفوج: 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 

العاديةمؤجل10.0009.5008.5001.0007.2505.0010.0007.5008.0010.0008.6700.0000.00143.0107.159عمهدي محمدعفان19181831070271
العاديةمؤجل10.5002.5001.5012.0006.6313.0010.5011.7510.0005.0008.3310.0010.00161.5508.0819ععبد الجليلفضيل20191931083973
العاديةناجحة11.5010.2514.5012.0012.0611.0011.0011.0011.5014.0012.3313.0013.00238.7111.9430عسارةقدوري21191931059570
العاديةناجحة08.0011.0013.0011.0010.7512.0011.0011.5010.5010.0010.3312.5012.50218.4910.9230عهاجرقواسمي22181831056511
العاديةناجحة11.0011.7511.2507.0010.2515.5014.5015.0012.5010.0011.6711.0011.00229.0111.4530عصفاءكرنان23191931045631
العاديةمؤجل07.0010.0012.7510.0009.9406.0012.5009.2511.0010.0010.6711.0011.00199.2909.9622عأيمنمخلوفي24191931062088
العاديةناجحة11.5010.0011.5012.5011.3813.5010.0011.7513.2507.0011.1712.5012.50229.5711.4830عإكراممراربي25191931059447
العاديةناجحة12.5010.0010.2506.5009.8114.0010.5012.2514.2512.0013.5014.0014.00221.2211.0630عجيهانمعزوز26191931063783
العاديةمؤجل05.0006.0005.0010.0006.5003.0013.5008.2510.5002.0007.6712.0012.00146.0107.3011عأوسامة مسعودميهوبي27181831054151
العاديةمؤجلة05.0005.0007.7501.0004.6910.0010.5010.2509.0010.0009.3311.5011.50136.7706.848عرحابنصيبي28191931081739
العاديةناجح11.5013.5014.2514.0013.3110.0012.5011.2514.2510.0012.8311.0011.00254.2112.7130عنبيلهاللي29191931078380
العاديةمؤجل07.0010.0007.0011.0008.7506.0012.0009.0010.2502.0007.5012.0012.00175.5008.7816عسميرياسف30181831086802
العاديةمؤجل12.5000.0000.0010.0005.6300.0000.0000.0000.0010.0003.3300.0000.0077.5503.8811إدماجمصعب عبد الجليليحياوي311731044432

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

28الفوج: 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 

العاديةناجح10.5010.0010.0011.5010.5010.0013.0011.5010.0010.0010.0011.0011.00213.0010.6530عأسامةبلي1191931061710
العاديةناجحة10.0010.0013.5015.0012.1310.0013.0011.5012.5010.0011.6714.5014.50241.0712.0530عهديلبوفراش2191931082712
العاديةناجحة14.0010.0010.0010.0011.0010.0013.0011.5012.0007.0010.3308.0008.00216.9910.8530عغنيمةحمالوي3191931064424
العاديةمؤجل10.0010.0008.2501.0007.3110.0013.0011.5009.7510.0009.8310.0010.00173.2108.6618عايمن الطاهرحميتوش4191931046574
العاديةناجحة11.5012.0012.7510.0011.5613.0013.0013.0013.5010.0012.3314.0014.00241.7112.0930عفريالخواص5191931067593
العاديةناجح07.0007.5012.5012.5009.8810.0013.0011.5012.2510.0011.5011.0011.00210.0610.5030عريانرحمة6191931088707
العاديةمؤجلة11.0010.0007.7510.0009.6910.0000.0005.0010.7502.0007.8312.5012.50172.2708.6121عصوفياسعيداني7191931060190
العاديةمؤجلة11.0010.0010.0001.0008.0010.0013.0011.5009.0010.0009.3303.5003.50173.4908.6722عكنزةسويسي8191931080538
العاديةمؤجل07.0010.0006.7508.0007.9411.0013.0012.0007.5012.0009.0010.5010.50180.7809.0413عطارق عبد الرزاقسي شايب9191931062200

العاديةناجحة07.3310.0010.00230.9911.5530غائبة12.0010.5013.5015.0012.7510.0013.0011.5011.00عمريمسي محمد10191931078350
العاديةمؤجلة12.0010.0010.0010.5010.6310.0013.0011.5008.5002.0006.3304.5004.50197.0509.8526عأنفال زينبشيخي11191931067395
العاديةناجح06.0010.0011.2510.5009.4410.0013.0011.5009.7511.0010.1712.0012.00201.7910.0930عالسعيدعباز12191931042335
العاديةناجحة11.0010.0011.2510.0010.5610.0013.0011.5010.2504.0008.1710.0010.00207.2310.3630عخديجةعزوز13191931041251
العاديةناجح10.5010.0012.0011.0010.8812.0013.0012.5012.0010.0011.3310.5010.50225.0511.2530عأكرمعزي14191931067191
العاديةمؤجل07.5010.0010.7510.0009.5610.0013.0011.5009.5002.0007.0011.5011.50193.2209.6622عياسرعمريو15191931078420
العاديةناجحة12.0008.5010.5010.0010.2510.0013.0011.5011.0010.0010.6711.5011.50212.5110.6330عأسماءفدال16191931041321
العاديةناجحة14.0012.2512.5010.5012.3113.0013.0013.0013.0011.0012.3314.0014.00250.7112.5430عنسرينفلفول17191931091264
العاديةناجحة12.5010.0014.2515.0012.9412.0000.0006.0014.2512.0013.5010.0010.00229.7811.4930عخديجةقدور18191931047702

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  09:44:55حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

28الفوج: 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 

العاديةناجحة10.0010.0013.0015.0012.0010.0013.0011.5010.0005.0008.3312.0012.00226.9911.3530عصبرينةكراش19191931062192
العاديةناجحة12.0008.0014.5015.0012.3810.0013.0011.5012.0007.0010.3312.5012.50238.0511.9030عصونية ليسياكرماد20191931073604
العاديةمؤجل04.6711.5011.50137.7906.8914غائب10.5010.0008.7501.5007.6910.0000.0005.0007.00عساميكسيلي21191931052024
العاديةمؤجلة10.5002.5009.0011.0008.2510.0000.0005.0010.0005.0008.3306.5006.50150.4907.5215عرانيامراقة22191931081736
العاديةمؤجلة04.0000.0000.0067.5603.385غائبة11.5003.0003.0001.0004.6300.0000.0000.0006.00عهاجرمرسي23191931042381
العاديةمؤجل07.0010.0010.7500.0006.9410.0013.0011.5009.0002.0006.6711.0011.00160.2908.0117عسيد عليوالي24181831041389
العاديةناجحة13.5012.2512.0014.0012.9413.0013.0013.0012.5010.0011.6708.0008.00250.2912.5130عبسمةوعلي25191931067445

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  09:44:56حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

29الفوج: 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 

العاديةمؤجلة12.0013.0002.0001.0007.0000.0000.0000.0004.0010.0006.0010.0010.00112.0005.6012معيدةأميرةأنوار11631103304
العاديةمؤجلة07.0008.0011.0006.0008.0010.0012.5011.2510.7512.0011.1712.5012.50187.0109.3515عرميساءإسعد2191931080594
العاديةناجحة10.0013.2513.2515.0012.8810.0014.0012.0013.5013.0013.3313.5013.50256.0512.8030عأمالبراهيم3191931049981
العاديةمؤجل06.0010.0007.5010.0008.3810.0013.0011.5011.5005.0009.3311.0011.00185.5509.2819عمحمدبورزاق4191931085602
العاديةمؤجل06.5010.0002.5011.0007.5010.0012.5011.2504.0000.0002.6710.5010.50153.5107.6817ععبدو ريانتزكرات5191931083833
العاديةناجحة12.5013.2511.5010.0011.8110.0014.5012.2510.5010.0010.3315.0015.00236.7111.8430عحسيبةتيزي وقدال6191931092813
العاديةناجحة10.0010.0010.2507.0009.3110.0014.0012.0013.2512.0012.8312.0012.00210.2110.5130عرميساءجعدي7191931049402
العاديةناجحة10.0013.0013.5014.5012.7510.0013.5011.7512.5010.0011.6713.0013.00248.0112.4030عنسيبةحجاج8181931094937
العاديةناجحة10.0011.2513.2511.0011.3810.0014.5012.2513.7512.0013.1713.0013.00238.0711.9030عإكرامدودو9191931061961

العاديةمؤجلة00.0000.0006.0000.0004.0011.5011.50103.0605.156غائبة00.0007.5005.0014.0006.63عرزانشرقي10191931049397
العاديةناجحة14.0011.5013.5013.0013.0010.0013.5011.7509.0010.0009.3311.0011.00241.9912.1030عياسمينةشوية111731048193
العاديةناجحة14.5010.0014.0012.0012.6310.0012.5011.2510.0010.0010.0013.5013.50240.0612.0030عسيرينصحراوي الطاهر12191931059599
العاديةناجحة11.0012.0013.7512.5012.3110.0014.0012.0011.0011.0011.0014.5014.50243.2212.1630عهاجرعيشوش13191931085784
العاديةناجح10.5010.0012.0012.0011.1310.0013.0011.5011.5011.0011.3313.0013.00226.5511.3330عمحمد لمينعيشون141831051054
العاديةمؤجلة05.6910.0010.5010.2503.5000.0002.3305.5005.50121.7706.0911غائبةغائبة14.0008.75عداللقاسمي15191931061741
العاديةناجحة10.0011.5008.7515.0011.3110.0010.5010.2506.5010.0007.6707.0007.00206.7310.3430عأيةقصاب16191931043211
العاديةمؤجلة07.0009.7508.5011.5009.1910.0013.5011.7508.5008.0008.3312.0012.00194.2709.7112عكوثرلرقم17191931089985
العاديةمؤجلة06.0010.2510.0005.0007.8110.0012.5011.2507.0011.0008.3312.5012.50176.2108.8118عنور الهدىلركش18191931084047

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  09:44:59حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

29الفوج: 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 

العاديةمؤجلة05.0006.7510.0010.0007.9410.0012.5011.2510.2512.0010.8310.5010.50183.2709.1620عشيماءمحالبي191731086879
العاديةناجح10.5007.0010.0013.0010.1310.0012.0011.0007.7510.0008.5012.0012.00203.0610.1530عمحمدمشالي20191931082772
العاديةمؤجل07.5010.0011.0007.0008.8812.0012.5012.2510.0010.0010.0014.0014.00199.5609.9820عمحمد يزيدنايلي21191931051880
العاديةناجح11.0008.0011.5012.5010.7510.0013.5011.7512.0012.0012.0010.0010.00222.0011.1030عباللوهواه22191931040914

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  09:44:59حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

30الفوج: 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 

العاديةناجحة10.5011.5011.7514.0011.9411.0013.0012.0007.0012.0008.6708.0008.00225.2911.2630عرانيةبن تورة11531099210
العاديةناجحة10.0011.5011.5013.0011.5012.5013.0012.7512.7510.0011.8312.0012.00236.4911.8230عآيةبن حمادة2191931091123
العاديةناجحة11.5010.0008.2507.5009.3113.0013.0013.0009.7510.0009.8314.5014.50207.7110.3930عياسمينبن رجدال3191931067364
العاديةناجحة10.5012.7511.5011.5011.5612.5000.0006.2514.5010.0013.0011.5011.50214.2210.7130علويزةبوزازة4171831079993
العاديةمؤجل00.0000.0000.0012.0003.0010.0011.5010.7500.0010.0003.3300.0000.0088.9904.4512معيدإسالم عليبوزيدي51731055725
العاديةناجحة10.5010.0009.0008.0009.3813.0013.0013.0011.2510.0010.8315.5015.50212.5510.6330عباية سلمىتزروت6191931078590
العاديةناجحة10.5011.0010.5012.0011.0012.5013.0012.7510.0010.0010.0013.0013.00226.0011.3030عهاجرتقور7191938063159
العاديةناجحة13.0014.5016.0015.0014.6314.0013.0013.5015.5013.0014.6714.5014.50288.0714.4030عدنياجماح8191931051951
العاديةمؤجلة07.5010.5010.50103.5605.1813غائبة00.0000.0011.25غائبة00.0012.0005.88غائبة11.50عيسمينةحبيب9191932050033

العاديةمؤجلة10.5010.0008.5010.0009.7511.0000.0005.5009.5000.5006.5007.0007.00165.5008.2818عرميسةحدوش10191931067483
العاديةناجح10.0010.0006.0010.0009.0013.0013.0013.0013.7505.0010.8310.0010.00202.4910.1230عأميرةحميدي11191931078580
العاديةناجحة10.0010.2514.0014.0012.0612.5013.0012.7513.0010.0012.0010.0010.00241.7212.0930عندىخليفي12191933051145
العاديةمؤجلة12.0010.0007.5008.5009.5012.5000.0006.2508.0010.0008.6707.0007.00172.0108.6014عشيماءذوادي13191931083647
العاديةمؤجلة10.5010.0005.0008.0008.3813.0013.0013.0006.0002.0004.6713.0013.00179.5708.9817عجزيلةزبار14191931066762
العاديةناجحة11.0011.0012.0010.0011.0010.5013.0011.7510.5010.0010.3309.0009.00218.9910.9530عراضيةسامي15191938063118
العاديةناجحة12.0012.2512.7513.0012.5013.0013.0013.0013.7511.0012.8312.5012.50252.9912.6530عفلةسليماني16191931039126
العاديةمؤجلة10.0010.0007.5013.0010.1300.0012.0006.0010.0011.0010.3310.0010.00186.5509.3327عأميرةسوالمية17191934017343
العاديةمؤجل10.5010.0007.5005.0008.2512.0013.0012.5009.7510.0009.8310.5010.50188.9909.4518عوليدشرادي18191931078813

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  09:45:03حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

30الفوج: 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 

العاديةناجحة10.5013.0010.0013.0011.6311.5013.0012.2511.5012.0011.6713.5013.50237.0711.8530عحفيظةشلوش191831084577
العاديةناجح15.5015.2514.0010.5013.8111.0014.0012.5015.0014.0014.6715.0015.00274.7313.7430عياسرشيباني20092017204
العاديةمؤجلة02.3308.0008.0097.5504.883غائبة05.0007.5006.0001.0004.8812.0000.0006.0003.50عاكرام نسرينعثماني211736031675
العاديةمؤجلة10.5005.5007.0006.5007.3800.0000.0000.0006.5011.0008.0007.0007.00119.5605.986عهديل عمروني22181836047792
العاديةناجحة10.0010.2511.5011.0010.6910.5013.0011.7512.0010.0011.3313.0013.00222.2711.1130عمنالغزغوز23181831070884
العاديةناجحة10.5011.5011.5015.0012.1311.5013.0012.2511.2510.0010.8310.5010.50237.5511.8830عحسنةفنطازي24191932049882
العاديةناجحة13.0012.5011.0015.0012.8811.5013.0012.2513.0013.0013.0009.0009.00251.5612.5830عليلياقادة25191931090048
العاديةمؤجل13.0010.0004.5010.5009.5010.0012.0011.0008.0013.0009.6710.0010.00197.0109.8523عمحمد منيرالستي26191931078509
العاديةناجح10.0010.0008.0010.0009.5011.5013.0012.2509.5011.0010.0011.0011.00204.0010.2030عيونسلقرع271434077642
العاديةناجحة11.5011.0010.5011.5011.1311.5013.5012.5012.5005.0010.0010.5010.50224.0611.2030عنور اليقينمسعودي28191931044426
العاديةمؤجلة07.3314.5014.50165.4908.2716غائبة11.0012.5005.5006.0008.7512.0000.0006.0011.00عأميرةيحياوي29191931087053

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  09:45:05حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

31الفوج: 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 

العاديةناجح11.0012.0010.7507.0010.1914.0014.5014.2510.7510.0010.5013.5013.50224.2811.2130عأيمنالعجرود1191931051941
العاديةناجحة12.0010.2512.2511.0011.3814.0014.0014.0014.5013.0014.0014.0014.00248.5612.4330عمنالباسطة2191931067686
العاديةمؤجل05.0010.0008.0010.0008.2511.5013.5012.5004.0007.0005.0005.5005.50169.5008.4816ععصامبدر الدين3191931046826
العاديةناجحة12.0010.0010.5004.0009.1313.0015.0014.0009.5010.0009.6710.7510.75205.3210.2730عنايلةبن أمزال4191931085649
العاديةناجحة11.0012.7510.7515.0012.3812.0014.5013.2512.0010.0011.3310.7510.75246.3012.3230عزينببن النوي51935006664
العاديةناجحة11.0014.2514.2515.0013.6314.0015.5014.7514.5013.0014.0014.0014.00278.5613.9330عمريمبن شيخ6191931067056
العاديةمؤجل06.0010.0010.0010.0009.0012.0013.5012.7507.5007.0007.3311.0011.00191.9909.6022ععمربن عامر7191931082765
العاديةناجحة13.0014.0014.5012.0013.3812.5015.5014.0014.2514.0014.1713.0013.00272.0713.6030عفهيمةبن لشهب8191931053910
العاديةناجحة10.0013.7512.2510.5011.6312.5000.0006.2510.7510.0010.5012.0012.00208.0610.4030عمريمجلي9191931089881

العاديةناجح10.0010.0006.0008.0008.5015.5014.0014.7509.0010.0009.3312.5012.50201.4910.0730عصبرينةحاجي101932025267
العاديةناجح10.0013.2510.0007.0010.0612.0014.0013.0007.5007.0007.3312.2512.25206.9610.3530عمحمد حسامحواج11191931046839
العاديةناجحة05.0010.7510.7510.0009.1313.0013.5013.2511.0010.0010.6712.5012.50207.0710.3530عفوزيةدايد12191931050790
العاديةناجحة11.0010.0011.7510.0010.6913.0013.5013.2510.2506.0008.8308.7508.75216.5210.8330عمنالرايح13191931041393
العاديةناجحة10.0012.7512.7512.0011.8812.0014.0013.0011.5007.0010.0008.2508.25232.8111.6430عسلمىرحال14191931063852
العاديةمؤجل00.0000.0010.0010.0005.0000.0014.0007.0000.0000.0000.0010.0010.0098.0004.9014معيدمروانرفاف15181831074950
العاديةناجحة10.0010.2511.2510.0010.3814.0014.5014.2508.0010.0008.6707.7507.75215.3210.7730عخولةسقالب16191931066788
العاديةمؤجلة13.5006.7507.0007.0007.0005.2505.25168.8108.4418غائبة10.0010.0008.5010.0009.63عليدياسي الخيضر17191931078497
العاديةناجحة10.0011.2513.5012.0011.6913.5014.0013.7510.0010.0010.0011.0011.00236.2811.8130عرهامشاطر18191931085829

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  09:45:08حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

31الفوج: 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 

العاديةمؤجل04.6714.0014.00195.0109.7522غائب06.5010.5010.0010.0009.2514.0014.0014.0007.00عجمال الدينشعبي19181831084573
العاديةمؤجل07.5009.2508.0006.0007.6914.0013.5013.7508.5002.0006.3313.7513.75180.0209.007عمحمد فؤادصحراوي20191931054728
العاديةناجحة07.5012.0010.5013.0010.7513.0014.0013.5012.7510.0011.8313.5013.50231.9911.6030عبايةعقابة21191931088691
العاديةناجحة10.0010.5010.0012.0010.6314.0014.5014.2509.0012.0010.0011.7511.75226.3111.3230عفريالعوار22191931039021
العاديةمؤجل06.0013.2510.0006.0008.8113.0013.0013.0008.0007.0007.6711.7511.75192.4809.6217عحمزةعياد23191931039791
العاديةمؤجلة10.0010.0008.7506.0008.6915.0013.5014.2504.5011.0006.6710.0010.00191.2909.5618عنسرينقايدي24181831047369
العاديةناجحة15.0013.5013.2512.0013.4414.0014.5014.2513.2512.0012.8313.0013.00269.7713.4930عنريمانقسمي25191931088024
العاديةمؤجل07.0010.0012.5012.0010.3814.0000.0007.0010.7500.0007.1709.0009.00183.0709.1525ععماد الدينلونيس26191931083835
العاديةناجحة13.0014.2513.5010.5012.8113.5014.0013.7512.0012.0012.0009.0009.00253.7212.6930عدليلةليماني27191931085446
العاديةناجح06.0010.0010.0010.0009.0014.5014.0014.2509.7510.0009.8306.5006.50200.9910.0530عالطيبميلودي28191931025005
العاديةمؤجل10.0010.0007.7510.0009.4414.5013.5014.0005.5010.0007.0006.5006.50196.7809.8422ععيسىميلودي291731028763

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  09:45:09حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

32الفوج: 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 

العاديةمؤجلة07.0013.5013.5010.0011.0000.0013.0006.5009.2506.0008.1704.0004.00186.5109.3323عكنزةأرشيد1191931067604
العاديةمؤجل00.0008.5002.0006.3300.0000.00102.2705.115غائب07.0010.0008.7502.0006.9400.00عكمالابزار2191931059705
العاديةمؤجلة12.5010.0009.0005.0009.1313.5013.5013.5006.0010.0007.3312.0012.00197.5509.8818عنور منىبزو3191931088652
العاديةمؤجلة07.0008.5003.0006.6711.2511.25138.8206.944غائبة07.0009.5006.0004.0006.6314.00عبشرىبقباقي4191931083913
العاديةناجح10.0011.5012.5011.0011.2513.0013.5013.2511.5002.0008.3312.2512.25225.2411.2630عمحمد أمينبلبواب5191931067650
العاديةناجح07.0010.5012.0010.0009.8812.5013.0012.7507.0010.0008.0010.0010.00203.5610.1830عالمعتصم بابن عيسى6191931047981
العاديةناجحة07.0010.0012.0012.0010.2514.0013.0013.5011.5011.0011.3309.2509.25220.2411.0130عمسعودة ريمابوراجي7191931043034
العاديةناجحة10.0013.2512.5015.0012.6914.0013.0013.5009.5003.0007.3310.0010.00238.2711.9130عمالكبولشلوش8191931088769
العاديةمؤجلة10.0010.0008.7510.0009.6912.0013.0012.5011.0001.0007.6708.0008.00197.2909.8623عرانياتليوانت9191931078459

العاديةمؤجلة04.0004.0004.00144.2807.2120غائبة00.0006.00غائبة06.0012.7513.0011.0010.6900.00عمنالحمادو10191931087169
العاديةناجح07.5010.2508.2510.0009.0012.5013.5013.0011.0010.0010.6711.7511.75203.7610.1930ععبد الرؤوفخليل شارف11191931067554
العاديةناجحة10.0010.5011.0012.0010.8813.0013.5013.2511.0010.0010.6711.5011.50227.0711.3530عسرين شهنازدحمان12191931049741
العاديةمؤجلة10.0007.2503.0010.0007.5613.5013.0013.2507.5008.0007.6710.5010.50177.2308.8617عفريالدويب13191931067594
العاديةمؤجلة10.0010.0012.5001.0008.3814.0013.0013.5010.2513.0011.1708.7508.75196.8209.8424عإيمانديلمي14191931080508
العاديةناجحة11.5011.0013.0011.5011.7514.0013.0013.5012.2508.0010.8310.0010.00237.4911.8730عوسامرحماوي15191931091115
العاديةناجحة11.0010.2511.0010.0010.5613.5013.5013.5011.0010.0010.6710.0010.00222.7311.1430عفاطمة الزهرةزعمون16191931050785
العاديةمؤجلة05.0006.0012.2510.0008.3113.0013.0013.0008.7510.0009.1707.7507.75186.9809.3517عشهيناززواوي17191931087091
العاديةمؤجل10.0010.0010.2501.0007.8112.0013.0012.5006.5010.0007.6702.0002.00168.7308.4422ععبد هللا أمينزيطاري18191931050774

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  09:45:12حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

32الفوج: 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 

العاديةناجح06.5012.0011.0015.0011.1314.0013.0013.5008.7511.0009.5008.7508.75224.8111.2430عهناءسماعيلي19191931091053
العاديةمؤجلة06.5010.0007.0009.0011.0011.00164.5608.2321غائبة10.0010.0003.5010.0008.3813.00عهيلداسياب20191931049788
العاديةمؤجلة10.0010.0006.0010.0009.0013.0013.5013.2508.5007.0008.0008.0008.00193.0009.6521عشهينازسيليني21191931059610
العاديةناجحة07.0010.0012.2510.0009.8112.5013.0012.7511.2510.0010.8310.2510.25211.4610.5730عريمةطواهرية22191931049409
العاديةمؤجلة06.2509.7511.0010.1708.0008.00165.5108.2816غائبة05.0010.0009.0010.0008.5012.50عصارةعتوت23191931067546
العاديةناجحة10.0010.2513.0015.0012.0613.5013.0013.2510.0007.0009.0008.0008.00232.7211.6430عنسرينعراش24191931091043
العاديةمؤجلة06.8308.5008.50183.9909.2018غائبة08.0005.7510.2510.0008.5013.5013.0013.2510.25عرميسةفراغ25191931087078
العاديةمؤجلة06.2507.0005.0006.3306.0006.00154.9907.7513غائبة10.0010.0007.0008.0008.7512.50عنائلةفرج هللا26191931051897
العاديةناجحة07.0010.0010.5010.0009.3814.0013.0013.5010.0010.0010.0010.0010.00206.5610.3330عرانيةقاسمي27191931091087
العاديةمؤجل04.0010.0010.2502.0006.5612.0013.0012.5007.5003.0006.0012.2512.25158.9707.9517عفيصلكودري28191931050792
العاديةناجحة10.0010.0011.0010.0010.2512.5013.5013.0012.0010.0011.3306.2506.25215.2410.7630عمروةماجور29191931051884
العاديةمؤجلة07.2508.5007.0008.0006.5006.50163.0608.1518غائبة10.0011.5012.0001.0008.6314.50عمليسةمصباح30191931084033

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  09:45:13حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

33الفوج: 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 

العاديةناجحة10.0012.3811.0010.0010.8514.0014.5014.2510.5006.0009.0011.2511.25225.4511.2730عريانأوتو1191931059940
العاديةناجحة12.0008.5011.2512.0010.9416.0014.0015.0014.0012.0013.3311.5011.50242.7712.1430عياسمينبراهيمي2191931049793
العاديةناجح14.0007.0009.0013.0010.3307.0007.00203.2710.1630غائب12.5013.0010.2510.0011.44عياسربلعالم3191931041409
العاديةمؤجلة10.0010.1308.7501.0007.4712.0013.5012.7507.0005.0006.3308.5008.50168.1308.4116عإكرامبلقاسمي4191931039102
العاديةناجح12.5010.3809.0011.0010.7211.0014.0012.5006.5010.0007.6713.0013.00214.6510.7330علقمانبن جياللي5191931091001
العاديةناجح10.0010.1311.2512.5010.9711.0014.0012.5004.0006.0004.6711.0011.00206.6510.3330عأسامةبن رابح6191931066710
العاديةمؤجل06.0010.0007.5008.0007.8813.0014.0013.5007.5002.0005.6713.0013.00178.5708.9312عمحمدبن عميرة7191931067634
العاديةمؤجل12.0011.7505.5008.0009.3111.0014.0012.5009.0007.0008.3311.7511.75198.4609.9217عزين الدينبوخالفة8191931091176
العاديةمؤجلة10.0010.0007.7505.0008.1913.0015.0014.0008.5005.0007.3308.5008.50184.7709.2416عزينببوزراي9191931089945

العاديةناجحة10.5010.5007.5011.0009.8811.0014.0012.5008.7511.0009.5015.0015.00212.0610.6030عحورية ياسمينبوفراش10191931067234
العاديةناجحة11.5012.6311.0013.5012.1611.0014.0012.5010.0005.0008.3311.5011.50232.4111.6230عإلهام عبيربولنوار11191931064316
العاديةناجحة11.0011.2510.0011.5010.9411.0015.0013.0009.0005.0007.6712.5012.50218.7910.9430عماريا شيرازجمعة12191931084010
العاديةناجحة11.5014.3814.5011.0012.8515.0014.5014.7508.7514.0010.5011.5011.50256.2012.8130عإيناسجندي131631098393
العاديةناجحة11.5011.2510.7513.0011.6312.0013.5012.7510.7510.0010.5010.0010.00232.0611.6030عليندةحمداني14191931064455
العاديةمؤجل14.0007.0005.5000.0003.6706.5006.50142.7107.1413غائب07.0010.1305.2510.0008.10ععبد المؤمنخراز15191931049475
العاديةناجح11.5010.0012.0010.5011.0013.0015.0014.0013.2512.0012.8310.5010.50236.9911.8530ععليخمخوم16191931083984
العاديةمؤجل06.5010.0010.0005.0007.8814.0014.0014.0009.2512.0010.1715.0015.00196.0709.8020عأنيس نوفلداف بن سليمان17191931051240
العاديةناجحة11.0014.5014.0013.0013.1315.0014.5014.7511.7510.0011.1710.0010.00260.0713.0030عنزهة الدينداود18181931074069

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  09:45:16حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

33الفوج: 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 

العاديةناجح12.0011.5010.5010.0011.0013.0014.5013.7510.0010.0010.0006.0006.00223.0011.1530ععبدالرحيمزرخف19191931063909
العاديةناجحة10.0010.0010.0010.0010.0011.0014.0012.5008.0010.0008.6712.5012.50208.5110.4330عندىزواتن20191931051039
العاديةمؤجل06.0010.8808.2511.0009.0311.0013.0012.0006.0006.0006.0014.0014.00188.3609.4217عإسالمشايب الراس21191931091142
العاديةمؤجل12.0010.2508.5011.5010.5612.0014.0013.0002.5006.0003.6706.5006.50196.2309.8126عفيصلطالب221833049025
العاديةناجح11.5013.5011.5010.5011.7512.0013.5012.7510.0002.0007.3311.7511.75225.7411.2930عيوسفغراب231936000747
العاديةمؤجلة14.0007.0007.0010.0008.0003.5003.50188.2209.4124غائبة10.0011.5010.7512.0011.06عدنياقميري24191931047712
العاديةناجح10.0010.0008.2511.0009.8113.0013.5013.2507.5010.0008.3310.0010.00205.7110.2930عمحمد فؤادكشير25191931078755
العاديةمؤجل07.5010.0008.5010.5009.1313.0014.0013.5007.0010.0008.0010.0010.00197.5609.8818عرزقيلرادي26191931078212
العاديةناجحة12.0014.5012.5012.0012.7515.0015.0015.0012.2505.0009.8312.0012.00254.4912.7230عمروةلعرابة27161734053015
العاديةمؤجلة11.0010.0010.0001.0008.0012.0013.5012.7508.0006.0007.3310.5010.50179.4908.9722عنور سيرينلعزوني28191931084049
العاديةمؤجلة11.5010.5010.0012.0011.0000.0013.0006.5007.5010.0008.3311.0011.00193.9909.7025معيدةنريمانمارك29181831094010
العاديةمؤجل00.0010.0000.0000.0002.5010.0013.5011.7500.0000.0000.0010.0010.0087.0004.3512معيدشكيبمحمدي301731056278
العاديةناجح10.0010.0010.0011.0010.2511.0013.5012.2509.0008.0008.6711.5011.50209.5110.4830ععبد الرزاقمراح31191931049466
العاديةمؤجل05.0010.0008.2508.5007.9411.0013.5012.2508.2500.0005.5006.5006.50167.2808.3611عكريممزرار32191931040030
العاديةناجحة10.0010.5012.5010.5010.8813.0013.5013.2508.0010.0008.6710.0010.00219.5710.9830عسندس إيمانمسعودي33191931089857
العاديةناجح10.0010.2511.7510.0010.5011.0014.0012.5005.0010.0006.6707.5007.50203.5110.1830عرمزيمصفح34181831047240
العاديةمؤجل11.0010.0010.0006.0009.2511.0014.0012.5004.5002.0003.6708.5008.50180.5109.0321عمحمد مرواننموشي35191931067044
العاديةناجحة13.0012.3811.2506.0010.6613.0014.0013.5010.0010.0010.0015.0015.00226.9211.3530عشيماء نور الهدىيعالوي36191931064399

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  09:45:19حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

33الفوج: 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 

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 : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

3                                     الصفحة 24-03-2022  09:45:19حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

34الفوج: 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 

العاديةناجحة10.0010.5012.7511.5011.1911.0006.0008.5011.0010.0010.6710.0010.00210.2910.5130عشهينازأمبارة1191931078673
العاديةناجحة12.5010.0010.0012.0011.1312.0012.5012.2512.5013.0012.6710.0010.00230.5711.5330عإكرامبراهيمي2191931067409
العاديةناجح12.5010.0010.7511.0011.0613.0012.0012.5010.7505.0008.8310.5010.50219.7110.9930ععبد اللطيفبساعد3191931061813
العاديةناجحة12.0012.0013.7510.0011.9414.0013.0013.5013.5012.0013.0010.5010.50246.7812.3430عماريةبقاق4191931047851
العاديةناجحة11.0010.2510.0012.0010.8113.0012.0012.5012.5010.0011.6707.0007.00221.7311.0930عكلثومةبكوش5191931088622
العاديةناجحة05.0007.0012.7515.0009.9413.0012.0012.5012.0010.0011.3309.5009.50212.7710.6430عسميرةبلحايد6191931041430
العاديةمؤجل10.0010.0010.0006.0009.0012.0006.0009.0007.7512.0009.1709.0009.00180.5109.0319عأسامةبن بريك7191931078130
العاديةمؤجلة12.5010.0010.7513.0011.5600.0000.0000.0009.2510.0009.5007.0007.00174.2208.7121عايمانبن بشير8191931078586
العاديةمؤجلة10.0011.0010.5012.5011.0000.0010.0005.0011.0010.0010.6708.0008.00192.0109.6026عرانيةبن عيسى9191931042871

العاديةمؤجلة10.0000.0000.0012.0005.5010.0012.5011.2511.5013.0012.0013.0013.00160.0008.0020معيدةمنالبوزيت101731069628
العاديةناجحة11.5010.0011.0010.0010.6313.0012.0012.5010.2505.0008.5009.0009.00212.0610.6030عنهادبوطي11191931062289
العاديةناجح13.0011.5010.0010.0011.1314.0007.0010.5010.7506.0009.1709.0009.00212.0710.6030عأمينجرجار12191931085799
العاديةناجحة13.0010.0010.7511.0011.1915.0012.5013.7509.5010.0009.6710.0010.00228.2911.4130عفطيمةجمة13191931060211
العاديةناجحة12.5013.5013.0004.0010.7513.0012.0012.5011.7512.0011.8307.0007.00221.4911.0730عنور الهدىحدادي14191931091048
العاديةمؤجلة05.0010.0010.0012.0009.2513.0012.0012.5008.7505.0007.5009.0009.00192.5009.6321عرشاءحمدوش15191931094584
العاديةناجحة12.0011.0011.5012.5011.7514.0011.5012.7509.5010.0009.6710.5010.50231.5111.5830عأنياحمو16191931060106
العاديةمؤجل05.0009.5009.50157.0607.8515غائب10.0011.0008.0010.5009.8800.0007.0003.5007.50ععبد الرحمانخروبي17191931049754
العاديةمؤجل06.6708.0008.00181.7309.0918غائب11.5010.0008.2507.5009.3110.0011.0010.5010.00عهيثمدرواز18191931041187

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  09:45:22حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

34الفوج: 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 

العاديةناجح10.0010.0009.0010.5009.8811.0012.0011.5009.0010.0009.3309.0009.00201.5510.0830عأيوبزواغي19191931091148
العاديةمؤجل11.0008.2510.0008.0009.3110.0010.0010.0012.0012.0012.0009.5009.50197.2209.8619عأنيسسويسي20191931050890
العاديةمؤجل05.0005.5007.2505.0005.6914.0010.0012.0008.0010.0008.6707.0007.00149.2907.467عمحند شريفشعبان21191931052049
العاديةمؤجلة05.0010.0007.0015.0009.2512.0012.0012.0008.0010.0008.6709.0009.00194.0109.7017عرانياطهير22191931050976
العاديةناجحة10.0010.6313.0007.5010.2812.0010.0011.0012.2512.0012.1709.5009.50213.3710.6730عأمينةعمران231731062254
العاديةناجحة07.0013.0014.0011.0011.2513.0012.5012.7513.2510.0012.1710.0010.00232.5111.6330عرانية احالمعوينة24191931048115
العاديةناجح12.0011.7510.0012.0011.4414.0007.0010.5011.2505.0009.1709.0009.00215.7910.7930عاسامةعيساوي25191931087052
العاديةناجح11.5010.0011.0014.5011.7511.0011.5011.2510.0010.0010.0010.0010.00226.0011.3030عمحمدفالح26191931067637
العاديةناجحة05.0011.0013.7514.0010.9414.0013.0013.5010.0011.0010.3310.5010.50226.7711.3430عنسرينقرباج27181831042837
العاديةناجحة10.0011.3811.5014.0011.7213.0010.0011.5010.2510.0010.1710.0010.00227.1511.3630عروفيدةقميري28191932025437
العاديةناجحة11.5010.0010.5014.5011.6316.0010.0013.0011.7510.0011.1710.5010.50235.5711.7830عنسرينمرسي29191931045566
العاديةناجحة10.0010.0011.5012.0010.8812.0012.5012.2510.5010.0010.3307.0007.00217.5510.8830عضحىمزيدي30191931091202
العاديةناجحة10.0012.3813.5013.0012.2212.0011.0011.5013.7510.0012.5009.0009.00239.1411.9630عآيةمعطاء هللا31191931025001

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  09:45:24حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

35الفوج: 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 

العاديةناجحة12.0011.0012.0010.0011.2513.0013.5013.2511.0007.0009.6710.5010.50227.5111.3830عجوهرةأيت رادي1191931089928
219198SAU7469العاديةمؤجلة06.0013.2510.0001.0007.5613.0013.5013.2510.7510.0010.5009.0009.00184.2209.2119عسناءالحارثي
العاديةناجحة10.0011.5011.2507.0009.9413.0013.5013.2507.5010.0008.3309.5009.50206.7710.3430عسليمةامحمدي3191931049425
العاديةمؤجل11.5002.0000.0010.0005.8800.0010.0005.0007.5012.0009.0013.0013.00130.5606.5315معيدعبد السميعبالنقاس4181831026536
العاديةناجحة07.0010.0010.0012.0009.7514.0013.5013.7511.5002.0008.3311.0011.00207.9910.4030عليلىبلعباس5191931050921
العاديةمؤجل10.0010.0010.0005.0008.7500.0013.5006.7511.2510.0010.8310.5010.50174.9908.7522عيوسفبن سالم6191931074251
العاديةناجحة11.0010.0011.5013.0011.3800.0013.5006.7511.0012.0011.3308.0008.00205.5510.2830عنورالهدىبن قاسي7191931085924
العاديةناجحة10.0013.8812.0013.5012.3514.0013.5013.7511.0012.0011.3309.5009.50246.6912.3330عسعادبوترعة8191931053396
العاديةناجحة07.5013.2514.2515.0012.5013.0013.5013.2510.7510.0010.5011.0011.00245.5012.2830عنرجسبوخويدم9191931091034

العاديةمؤجلة05.0003.5002.5014.5006.3800.0000.0000.0001.5001.0001.3309.5009.5090.0504.505عغزالن زنيدةبولفراخ101531106241
العاديةمؤجل09.6707.0007.00185.2909.2625غائب10.0012.7507.0011.0010.1900.0013.5006.7514.50عحسينتميمونت11191931053084
العاديةمؤجل10.0011.0006.7504.0007.9400.0013.5006.7506.5010.0007.6709.0009.00154.2907.7114ععليحربادي12191931088739
العاديةناجحة12.0012.5011.7506.0010.5613.0014.0013.5010.5013.0011.3310.0010.00224.7111.2430عسليناحميدي13181931054651
العاديةناجحة10.0013.0013.5011.0011.8815.0014.0014.5010.7502.0007.8310.5010.50234.5511.7330عمنالختيمي14191931043042
العاديةناجحة12.0015.3814.2515.0014.1612.0014.5013.2514.2513.0013.8311.0011.00275.4113.7730عرشيدةخشاب15191931050715
العاديةمؤجل07.0010.0010.0005.0008.0012.0014.0013.0009.5007.0008.6710.0010.00184.0109.2017عسيد أحمدرايسي16191931072792
العاديةناجح10.0010.0010.5013.0010.8812.0013.5012.7507.2505.0006.5010.0010.00211.0610.5530عشكيبسالمي17191931089678
العاديةمؤجل06.0010.2510.0003.0007.3100.0013.5006.7508.2505.0007.1709.5009.50145.7307.2913عميسبساسيد عثمان18191931060269

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

35الفوج: 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 

العاديةناجح14.0011.8812.5011.5012.4713.0014.0013.5012.0011.0011.6709.5009.50248.1512.4130ععبد الوهابسيدي عيسى19191931064416
العاديةناجحة10.0011.0014.0010.5011.3800.0013.5006.7509.7507.0008.8310.0010.00200.0510.0030عبشرىشرفي20181931073215
العاديةمؤجلة07.6710.0010.00184.5709.2326غائبة11.0010.0010.5010.0010.3800.0013.5006.7511.50عسارةشنافي21191931041260
العاديةمؤجل00.0003.0003.003.0000.150غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائبغائب00.00غائبعيوسفطيلب221533034853
العاديةناجحة06.8310.0010.00221.6911.0830غائبة11.5011.8809.0012.0011.1015.0014.0014.5010.25عفاطمة الزهراءعشاشي23191931042982
العاديةناجح05.0011.6310.0012.0009.6613.0013.5013.2509.7507.0008.8310.5010.50205.9110.3030عمرادعليم24191931094359
العاديةمؤجل03.5009.5009.50129.5606.488غائب06.0010.0006.5005.0006.8800.0013.5006.7505.25عمحمد جمالعليوش25191931048033
العاديةمؤجل10.5010.7507.5008.0009.1910.0011.0010.5011.2511.0011.1710.0010.00195.7909.7920معيدنورالدينقندة261531119480
العاديةمؤجلة10.0010.0010.0010.0010.0000.0014.0007.0008.7507.0008.1710.0010.00182.5109.1324عسميرةلعريبي27191931081690
العاديةمؤجل06.0010.0011.5010.0009.3800.0013.5006.7511.7511.0011.5009.0009.00183.0609.1521عمحمد يانيسيربوب28191931071991

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

36الفوج: 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 

119198SAU7168العاديةناجحة12.0012.0010.5012.0011.6313.0014.0013.5011.5012.0011.6710.0010.00238.5711.9330عسميرةابو سبيحة
العاديةناجح11.5010.5010.7510.0010.6913.0012.5012.7511.0010.0010.6709.0009.00220.2911.0130عجمالبلعطاف2191931051790
العاديةناجحة12.0012.2513.7514.0013.0016.0013.0014.5012.0014.0012.6711.5011.50263.5113.1830عريهامبن حميميد3191931062905
العاديةمؤجلة00.0000.0007.0007.007.0000.350غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة00.0000.0000.00عمريمبن دالي4191931097583
العاديةمؤجل04.0009.0009.0087.7204.393غائب12.0006.0006.00غائب08.2500.0003.56غائب06.00عانيسبن فاتح5181831084536
العاديةناجحة14.0010.0010.0010.5011.1313.0012.0012.5012.0010.0011.3309.0009.00226.5511.3330عنجاةبن قطاف6191931043049
العاديةمؤجل00.0003.0003.003.0000.150غائب00.0000.0000.00غائب00.0000.0000.00غائب00.00عبهاء الدين محمدبن منصور7191934033871
العاديةناجح12.5012.0011.5014.0012.5012.0010.0011.0011.0010.0010.6708.5008.50234.5111.7330عساميبوختالة8191931045374
العاديةناجحة10.0005.0011.0012.0011.3307.0007.00216.2710.8130غائبة14.0011.0011.7515.0012.94عريانبورقعة9191931081538

العاديةناجح10.0011.7510.2513.0011.2512.0012.5012.2510.0010.0010.0003.0003.00217.0010.8530عضياءثوري10191932049530
العاديةناجحة10.0013.0014.2515.0013.0615.0011.5013.2510.5010.0010.3309.0009.00249.7112.4930عمنارجرود11181831046383
العاديةمؤجل00.0011.7505.5000.0004.3115.0010.0012.5011.0000.0007.3306.0006.00129.7106.4913معيدمحمدحيدر12181831092388
العاديةناجحة12.0014.0013.0015.0013.5016.0012.5014.2514.5010.0013.0009.5009.50267.5013.3830عصبرينةخلفاوي13191931045392
العاديةمؤجلة00.0009.5009.50101.7805.093غائبة04.0006.7508.0000.0004.6911.0007.0009.0000.00ععبيررابحي14181831090694
العاديةمؤجل00.0003.0003.003.0000.150غائب00.0000.0000.00غائب00.0000.0000.00غائبغائبعشمس الدينزرقي15191934017420
العاديةناجح14.0012.5013.2512.0012.9414.0011.5012.7512.0010.0011.3310.5010.50250.7712.5430عيحيىسالم شريف16191931026786
العاديةناجحة12.5012.8813.5006.5011.3514.0012.0013.0012.5012.0012.3309.0009.00234.1911.7130عخديجةشاوش17191939053459
العاديةمؤجل00.0003.0003.003.0000.150غائب00.0000.0000.00غائب00.0000.0000.00غائبغائبعصهيبشوادر18161735076746

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  09:45:32حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

36الفوج: 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 

العاديةمؤجل00.0003.0003.003.0000.150غائب00.0000.0000.00غائب00.0000.0000.00غائبغائبعمقرانصايم19191931054209
العاديةناجحة12.0011.2514.2510.5012.0013.0012.0012.5008.7512.0009.8309.5009.50232.9911.6530عليندةصحراوي20191931028514
العاديةناجحة14.0013.0013.0014.0013.5013.0012.0012.5011.7506.0009.8310.0010.00251.4912.5730عنداعتو21191931081800
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0012.0000.0006.0000.0000.0000.0000.0000.0024.0001.203إدماجسيف الدينعزيزي221731074672
العاديةناجحة12.5011.7510.0007.0010.3113.0010.0011.5008.7510.0009.1710.5010.50207.7310.3930عسهيلةغلوس23191931025029
العاديةمؤجلة04.0006.2509.0001.0005.0610.0010.0010.0006.0006.0006.0007.0007.00125.7206.296عأنيسةقشيش24191931087193
العاديةناجح13.0014.2515.5014.0014.1916.0014.0015.0015.0010.0013.3311.0011.00281.2714.0630عزهيرقطني25191932058215
العاديةناجحة12.0010.0009.0010.0010.2514.0011.5012.7509.0010.0009.3310.0010.00211.9910.6030عريانلعزيري26181935021788
العاديةناجحة14.0012.0013.2513.0013.0611.0012.5011.7511.0010.0010.6709.0009.00244.7312.2430عرشيدةماجور27191931081741
العاديةناجحة11.0011.7510.0010.0010.6912.0012.0012.0009.2510.0009.5010.5010.50215.2810.7630عليديامرسلي28191931059713
العاديةناجحة14.0012.2511.5014.5013.0614.0012.5013.2511.0011.0011.0010.5010.50253.2212.6630عأصالةمطهري29191931046718
العاديةناجحة10.0005.0011.5012.0011.6707.0007.00203.7310.1930غائبة10.0011.2511.5014.5011.81عصبرينةمني30191931041042
العاديةناجح10.0011.0011.5011.5011.0012.0012.5012.2510.5010.0010.3308.5008.50220.4911.0230ععمارمومن31181831092645

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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