
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
6المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

51الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

ناجحة11.5012.2509.1308.0010.2211.0010.5010.8307.0015.0007.5009.1315.0015.00165.7710.3630ديونإيمانإحدادن1202031062467
مؤجل12.7500.0000.0000.0003.1900.0000.0000.0011.0012.0010.0011.0018.5018.5088.0205.5012ديونأسامةإخلف2202031043910
مؤجلة09.1312.7511.0010.0010.7211.2510.0010.8300.0013.0011.5006.1300.0000.00142.7708.9227ديونشيماءبتقة3202031041491
مؤجلة00.0000.0014.5011.0006.3800.0015.5005.1713.0000.0000.0006.5000.0000.0092.5505.7813ديونأميرةبغداد41731044592
مؤجلة11.0010.0013.5013.0011.8800.0013.0004.3312.0010.0011.0011.2500.0000.00153.0309.5627ديونمنالبن شناف51731061219
مؤجلة09.0010.0014.0013.0011.5010.0000.0006.6710.0000.0013.0008.2500.0000.00145.0109.0626ديونشهينازبناي61731043229
مؤجلة00.0010.0013.0010.0008.2513.0013.0013.0010.0000.0012.0008.0000.0000.00137.0008.5622ديونهدىبوداعة7202031040364
مؤجلة10.0013.2510.0000.0008.3110.0000.0006.6710.0016.0010.0011.5010.0010.00142.4908.9124ديوننعيمةبوزيدي8202031045292
مؤجلة10.0010.0000.0013.0008.2511.5010.0011.0014.0000.0010.0009.5000.0000.00137.0008.5622ديونكاملياخلفاوي9202031076474

مؤجل11.2510.0013.2512.0011.6311.5012.5011.8300.0000.0010.0002.5011.0011.00149.5309.3526ديونعبد الرحمانسالم10202031057193
مؤجل00.0000.0000.0012.5003.1300.0014.0004.6700.0010.0000.0002.5000.0000.0049.0503.078ديونإسحاقسرحان11202031042517
ناجح12.0009.5010.0012.5011.0010.7510.0010.5009.5010.0008.0009.2507.0007.00163.5010.2230ديونمحمد أمينسعادي121331074256
مؤجلة00.0000.0010.0011.0005.2500.0000.0000.0000.0012.0000.0003.0000.0000.0054.0003.3812ديونليدياسالمي13191931042370
ناجح10.0016.0010.0011.0011.7513.0013.0013.0012.0006.0002.0008.0013.7513.75178.7511.1730ديونرمزيشيهب14181831047557
مؤجلة10.7500.0010.0010.0007.6900.0011.0003.6710.5000.0011.0008.0000.0000.00104.5306.5320ديونناديةطالب151531079096
مؤجلة13.0000.0000.0010.0005.7510.0000.0006.6706.0012.5000.0006.1300.0000.0090.5305.6614ديونماريةعقاب16202031086225
ناجح11.5010.0011.5010.8810.9706.8410.8408.1713.0010.0005.0010.2511.0011.00164.2710.2730ديونصهيبقاسيمي17202031049862

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 07-06-2022  08:44:51حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
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2/ر2م
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2/ر2م
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9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

ناجح10.2513.8811.6311.0011.6911.7508.5910.7005.1515.0004.1507.3610.0010.00165.0610.3230ديونوليدقتني18202031064425
مؤجل00.0010.7510.5011.0008.0600.0010.5003.5010.0013.0000.0008.2510.0010.00117.9807.3721ديونصالح الدينكحالوي19202039085630
مؤجل00.0000.0012.0000.0003.0009.5013.0010.6716.0003.0012.0011.7510.0010.00113.0107.0615ديونعبد الفتاحكموش20181831044718
مؤجلة10.0010.5000.0010.0007.6311.0013.5011.8315.0000.0011.0010.2500.0000.00137.5308.6024ديونليندةمحاي21202031089839
مؤجلة10.0011.3800.0000.0005.3509.5013.0010.6710.0000.0000.0005.0010.0010.00104.8106.5516ديونهاجرمرسي22191931042381
مؤجل00.0000.0012.1300.0003.0300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0011.0011.0035.2402.206ديونايوبمسعودي23202031083464
مؤجل10.0010.0010.0015.0011.2510.0000.0006.6712.0000.0010.0008.5000.0000.00144.0109.0026ديونهشامموسلي24181831086649
مؤجلة10.0010.0000.0000.0005.0000.0000.0000.0011.0010.0008.0010.0017.0017.0097.0006.0617ديونمنالموالي25191931094892
مؤجلة00.0000.0000.0010.0002.5008.0011.2509.0808.0010.0011.0009.2500.0000.0084.2405.2710ديونمنالنياف261631075133
مؤجلة11.0010.0000.0010.0007.7500.0000.0000.0012.0012.0007.0010.7510.5010.50115.5007.2222ديونصوفيةوزان27202031048574

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

اإلمضاء : 
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