
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: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

31الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

مؤجلة06.0009.0011.2506.0008.0610.0018.0012.6706.0000.0003.0003.7514.0014.00131.4908.229عوئامعرعار 1212134019317
ناجحة10.0008.7511.2514.0011.0011.0018.0013.3310.0011.0006.0009.2514.0014.00178.9911.1930عإيناسآيت الحاج2212131085936
مؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00معيدةليلىالشيخ3091035351
ناجحة08.5010.2512.2511.0010.5010.0017.0012.3302.0015.0008.0006.7515.0015.00162.9910.1930عسارة ياسمينبلعيد4212131104985
ناجح09.0010.5011.0010.0010.1312.7510.0011.8310.0007.0005.0008.0012.0012.00160.5310.0330معيدياسينبلفقير5202031057074
ناجحة10.5013.0013.0015.0012.8812.5019.5014.8311.5012.0008.0010.7515.0015.00205.5312.8530عفلةبن أحمد6212131095780
ناجحة12.5014.0014.0017.0014.3813.5018.0015.0011.0010.0011.0010.7516.0016.00219.0413.6930عالميس نهادبن عزوز7212131063224
ناجحة07.0010.5013.5013.5011.1309.5018.0012.3313.0016.0005.0011.7516.0016.00189.0311.8130عضحىبن عميرة8212131080383
ناجح10.5012.5013.7513.0012.4413.0019.0015.0012.5010.0011.0011.5013.0013.00203.5212.7230عياسينبوزنادة9212131056318

ناجحة06.2513.0011.7508.0009.7511.0020.0014.0010.0007.0007.0008.5013.0013.00167.0010.4430عهاجربوقرة10212131089062
ناجحة12.0011.5013.7515.0013.0613.0018.0014.6712.0008.0011.0010.7514.5014.50205.9912.8730عصبرينةجزيري11212131061113
ناجح06.5010.5013.7514.0011.1913.0020.0015.3311.0012.0010.0011.0012.0012.00191.5111.9730ععمرحابل12212131097291
ناجح12.0010.5012.5014.0012.2510.5020.0013.6711.0010.0010.0010.5012.5012.50193.5112.0930ععبد المهيمنحابو13212131056248
ناجحة08.0011.2511.7510.0010.2510.0018.0012.6710.0005.0010.0008.7514.0014.00169.0110.5630عأسماءديش14212131052175
مؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.0000.0000.0000.00غائبةغائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبةعندى الريحانرحماني15212131043331
ناجحة13.2513.2514.2516.5014.3114.5017.0015.3313.0013.0010.0012.2516.0016.00225.4714.0930عماريازكراوي16212131048611
ناجح11.0013.5014.2515.0013.4413.0018.0014.6714.0017.0012.0014.2514.0014.00222.5313.9130عبشيرسلموني17212131060345

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

31الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجحة10.7512.7513.7515.0013.0613.5018.0015.0009.0014.0010.0010.5016.0016.00207.4812.9730عشيرازسي سماعيل18212131095908
مؤجلة0.9900.060غائبةغائبة01.0000.3300.0000.0000.0000.00غائبة00.00غائبة00.0000.00غائبةعانتصارشابي19212131076847
مؤجل06.2508.5011.0007.0008.1909.0018.0012.0010.0008.0010.0009.5013.0013.00152.5209.5313عمحمد رياضشوفي20212131045321
ناجحة06.2510.5012.2510.0009.7511.0017.0013.0011.0010.0007.0009.7514.0014.00170.0010.6330عمالكشيتور21212131054670
ناجحة10.0011.0014.5013.0012.1310.5020.0013.6713.5007.0002.0009.0015.0015.00189.0511.8230عشيماء نسرينعاللي22212131056235
ناجحة07.7512.7513.5009.0010.7511.0016.5012.8305.0010.0011.0007.7510.0010.00165.4910.3430عخديجةغمراسي23212131093757
مؤجل08.2509.5012.5002.0008.0604.0019.0009.0007.0013.0010.0009.2516.0016.00144.4809.0311عسليمان عبد الرحيمقراشي24212131053635
مؤجل04.6708.5010.0007.0008.5010.0010.00102.0106.388غائب05.5007.00غائب06.5010.5005.00ععبد القادركدو25212131054459
ناجحة10.0012.0014.2515.0012.8108.5018.0011.6708.0012.0011.0009.7513.0013.00189.4911.8430عندىمكي26212131057255
مؤجل0.0000.000غائبغائب00.0000.0000.00غائبغائبغائبغائب00.00غائب00.0000.00غائبعاسماعيلهماش27212131056182

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

32الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجحة15.5013.5014.7512.0013.9409.0016.0011.3313.0007.0010.0010.7514.0014.00202.5112.6630عبربار شيماء 1212131034144
مؤجلة05.0010.7504.0010.0007.4406.2518.0010.1700.0000.0011.0002.7510.0010.00111.0306.9416عراوية يامونداأوسليماني2212131094089
ناجحة12.0009.5009.0013.0010.8806.0017.5009.8307.0012.0008.0008.5010.0010.00160.5310.0330عوفاءإزليار3212131100377
ناجحة16.5013.5015.0013.0014.5014.2518.0015.5010.5013.0012.0011.5014.0014.00222.5013.9130عزبيدة مالكالعايب4212131097499
مؤجلة05.7506.2519.0010.5000.0000.0010.0002.5016.0016.00103.5006.4711غائبة06.0012.0005.00عأيةالعمراني5212131094146
مؤجلة06.0012.0005.0014.0009.2506.0020.0010.6700.0000.0010.0002.5014.0014.00130.0108.1316عسرينالعمراني6212131094184
ناجحة16.0011.7510.2513.0012.7508.0012.0009.3309.0007.0010.0008.7510.0010.00174.9910.9430عمريمالعموري7212131047762
ناجح14.0008.0011.0013.0011.5010.2514.0011.5011.0014.0011.0011.7510.0010.00183.5011.4730عزكريابن شليغم8212131085673
ناجحة13.0010.0013.5012.0012.1309.0014.5010.8310.0008.0011.0009.7514.0014.00182.5311.4130عيسرىبونبيرات9212131057365

ناجحة11.0010.7513.2512.0011.7512.0016.0013.3306.0010.0012.0008.5014.0014.00181.9911.3730عيسرى شرينتماني10212131069371
ناجحة15.0011.7511.7508.0011.6311.5016.0013.0010.0007.0011.0009.5015.5015.50185.5411.6030عليدياحمداد11212131091767
ناجح11.0010.5006.5015.0010.7506.5018.0010.3310.0008.0010.0009.5010.0010.00164.9910.3130ععمرانخيار12212131089641
مؤجل00.0010.0010.0029.0001.811غائب00.00غائب03.00غائب01.2504.50غائب05.0000.00غائبعأحمددودو13212131076168
ناجح10.2511.7519.0014.1710.0014.5007.0010.3813.0013.00179.0311.1930غائب14.5012.2514.25عأحمد كمالزنود14131331075425
ناجحة11.0012.5011.2512.0011.6910.7520.0013.8310.5006.0011.0009.5016.0016.00189.0111.8130عفطيمةزيدان15212131090704
ناجح13.5009.0012.2508.0010.6908.7512.0009.8309.0007.0010.0008.7513.0013.00163.0110.1930عمحمدسليماني16212131068845
ناجحة10.5012.2511.2508.0010.5012.0017.0013.6708.0007.0010.0008.2510.0010.00168.0110.5030عنور الهدىصاحبي17212131076581

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

32الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجحة10.0011.2511.2508.0010.1311.2520.0014.1707.0005.0011.0007.5016.0016.00169.5510.6030عفراحعيسيو18212131091661
مؤجل12.5009.2510.7510.0010.6308.5006.5007.8310.5007.0010.0009.5010.0010.00156.5309.7825ععبد الرحمانفارس19212131071003
ناجح12.5012.2511.7507.0010.8807.0020.0011.3311.5006.0011.0010.0014.5014.50175.5310.9730عأسامةقاسي عيسى20212131092854
ناجحة15.0015.7514.5012.0014.3114.5014.0014.3311.5010.0011.0011.0013.5013.50214.9713.4430عمسعودةقصاب21212131048624
مؤجلة33.0102.060غائبةغائبة00.00غائبة03.6700.0000.00غائبة02.7505.50غائبة06.0005.00غائبةعمروىكروش22212131057233
ناجحة13.5010.0011.7508.0010.8108.0018.0011.3312.5007.0011.0010.7514.0014.00177.4711.0930عأحالملرباس23212131097387
ناجح13.5011.7512.7510.0012.0007.2518.0010.8310.0012.0011.0010.7513.0013.00184.4911.5330عمحمدمشري24212131052280

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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 المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

33الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجحة13.0014.0013.5012.0013.1306.0017.0009.6712.0007.0011.0010.5016.0016.00192.0512.0030علينة فاطمةإدري1202031064851
مؤجل30.0101.880غائبغائب00.6700.0000.0002.0000.50غائب06.0001.5002.5003.0003.2501.00ععليإدير2212131090700
مؤجل60.5303.780غائبغائب06.0003.0001.5003.0003.3802.5009.5004.8306.0006.0001.0004.75عأنيسإيقي3212131087941
مؤجل10.0007.0010.0014.0010.2510.0000.0006.6712.0000.0000.0006.0011.0011.00137.0108.5625ديونيحي شكيبالقلي41731092878
ناجحة13.0011.2512.5012.0012.1907.0016.0010.0009.0008.0011.0009.2514.0014.00178.5211.1630عإيمانايت اوسنة5212131101337
ناجحة13.0010.5013.2511.0011.9409.7517.0012.1706.0008.0011.0007.7515.0015.00178.0311.1330عمونية مفيدةبابوش6212131054509
مؤجل14.0011.5011.7508.0011.3105.2511.0007.1708.0007.0002.0006.2513.0013.00149.9909.3722ععبد العاليبايو7212131063149
مؤجل00.0012.0012.0025.0001.561غائب01.0000.0000.00غائب01.2501.50غائبغائب05.00غائبععبد الحكيمبلعربي8212131073781
مؤجل00.0000.0000.0000.0000.0009.0013.0010.3300.0010.0000.0002.5011.5011.5052.4903.286معيدمحمد رسيمجديد9181831067002

مؤجل56.9903.560غائبغائب00.3306.0007.0003.0005.50غائب06.0004.0004.0003.0004.2500.50عحمزة عبد القادررافع10212131048509
ناجحة13.0010.5011.5013.0012.0006.0011.0007.6707.0007.0011.0008.0014.0014.00165.0110.3130عأمالساعد11212131058491
ناجحة16.5013.5015.0010.0013.7512.5019.0014.6715.0016.5012.0014.6315.0015.00227.5314.2230عمليكةسريجي12212131080852
ناجح15.5014.0013.2512.0013.6913.0018.0014.6711.0013.5011.0011.6313.0013.00213.0513.3230عباللسويسي13212131060349
مؤجلة12.0000.0011.0008.0007.7511.5013.0012.0000.0006.0000.0001.5014.0014.00118.0007.3814معيدةحفيظةشرع هللا14202031064996
ناجحة10.5012.5008.7510.0010.4408.5020.0012.3310.0008.0011.0009.7515.0015.00174.5110.9130عآياتصفصاف15212131076810
ناجحة13.5014.0013.5011.0013.0006.5018.0010.3307.5015.0012.0010.5014.0014.00190.9911.9430عوردية نسرينعجاس16212131094041
ناجحة14.0012.0011.0015.0013.0009.0018.0012.0013.0010.0011.0011.7514.5014.50201.5012.5930عشهينازقاسيمي17212131100308

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

1                                     الصفحة 21-06-2022  11:51:59حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

33الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجح07.5009.5010.0011.0009.5007.0018.0010.6711.0007.0010.0009.7513.0013.00160.0110.0030ععبد الرزاققطاش18212131076410
ناجحة11.5011.7512.0012.0011.8111.5015.0012.6713.0012.5011.0012.3813.0013.00195.0112.1930عأسماءققاية19212131058486
ناجح10.0013.0013.2512.0012.0607.5020.0011.6708.0011.0011.0009.5013.0013.00182.4911.4130عصهيبمرابط20212131055427
ناجحة15.0015.5014.5014.0014.7513.2519.0015.1711.5013.5011.0011.8813.0013.00224.0314.0030عنفيلةمقروني21212131080962
ناجحة14.0015.5014.7516.0015.0611.5020.0014.3312.0017.5011.0013.1314.0014.00229.9914.3730علينةوابل22212131090601
ناجح13.0011.5012.7513.0012.5607.0018.5010.8308.0014.0010.0010.0013.0013.00185.9711.6230ععبد الرزاقوالي23212131098623

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

2                                     الصفحة 21-06-2022  11:52:00حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

34الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

مؤجل77.9704.877غائبغائب02.8100.5013.5004.8310.0010.0011.0010.25غائب03.5005.5002.25عزكرياأيت سي علي1212131049593
ناجحة11.0013.2510.0013.0011.8112.0019.0014.3310.5007.0011.0009.7505.5005.50181.9711.3730عكنزةبختي2212131087717
ناجحة13.0012.5011.0014.0012.6310.0016.0012.0012.5012.0011.0012.0010.0010.00195.0412.1930عرانيةبريكي3212131076883
ناجحة11.5011.7511.0014.0012.0612.2520.0014.8312.5006.0011.0010.5010.5010.50193.4712.0930عمناربلكحل4212131052392
ناجحة13.7512.2512.5015.0013.3812.7519.0014.8310.5013.0012.0011.5010.0010.00207.5312.9730عزهية فاطمة الزهرةبن مطير5212131078219
ناجحة12.0012.0013.5016.5013.5012.0018.0014.0011.0014.5012.0012.1305.0005.00203.5212.7230عمرامبن نوح6212131027389
مؤجلة12.5010.2510.5012.0011.3105.5008.0006.3309.0007.0010.0008.7505.0005.00149.4709.3422عدعاءبنور7212131045198
ناجح10.5004.0009.0015.0009.6311.0015.0012.3310.0012.0012.0011.0005.0005.00163.0310.1930ععبد العزيزبنور8212131093878
ناجحة14.0003.0013.5016.0011.6311.2520.0014.1710.5011.0011.0010.7511.0011.00189.5511.8530عإكرامبوشاشية9212131090511

ناجحة13.5011.5011.0010.0011.5006.0020.0010.6709.0006.0010.0008.5011.0011.00169.0110.5630عصفاءبولكويرات10212131052257
ناجحة11.0011.5012.0012.0011.6312.7515.0013.5010.0013.0010.0010.7505.0005.00181.5411.3530عخلودحمادي11212131100021
مؤجل10.0000.0010.0011.0007.7501.0017.0006.3306.0010.0000.0005.5013.5013.50116.4907.2819معيدمحمد األميرحمانة12202031085091
مؤجل08.0009.5008.5010.0009.0004.5020.0009.6707.0007.0010.0007.7505.0005.00137.0108.568عشكيبحمزاوي13212131094192
ناجح13.7507.0008.0015.0010.9406.0018.0010.0009.0010.0005.0008.2510.0010.00160.5210.0330عيوسف عبد الرشيدروابحية14212131071485
ناجحة12.5010.0010.0011.0010.8806.7520.0011.1712.5012.0010.0011.7508.0008.00175.5510.9730عايةزاكي15202031061404
ناجحة11.5011.5011.2512.0011.5611.7514.0012.5008.0007.0010.0008.2505.5005.50168.4810.5330عفاطمة سلينعثماني16212131095708
مؤجل07.0005.0010.0012.0008.5009.0018.5012.1707.0012.0011.0009.2506.0006.00147.5109.2217عأيمن عبد الرحيمعالق17212131058505

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

1                                     الصفحة 21-06-2022  11:52:04حرر 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: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

34الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجحة12.5012.5011.5011.0011.8812.5014.0013.0010.0011.0010.0010.2505.0005.00180.0411.2530عهدىعليوة18212131046355
مؤجلة10.2509.7509.5010.0009.8808.0006.0007.3309.0006.0002.0006.5010.0010.00137.0308.5611عأيةمداحي19212131085924
مؤجل19.0401.190غائبغائب00.00غائبغائب00.0000.00غائب02.3800.00غائب06.0000.0003.50عأمازيغمقدال20212131092803
مؤجل105.0006.568غائبغائب06.75غائب09.0003.0005.0010.0006.7502.0020.0008.0010.0007.00عسيد عليمهدي21212131056228
ناجحة11.2511.5013.0012.0011.9412.2520.0014.8310.5013.0005.0009.7506.0006.00185.0111.5630عفاتننعار22212131048587

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

2                                     الصفحة 21-06-2022  11:52:05حرر 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: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

35الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

مؤجلة09.5011.0012.5007.0010.0007.5014.0009.6706.0007.0010.0007.2505.0005.00143.0108.9423ععائشةأسامر1212131047144
ناجح11.0006.5013.0015.0011.3808.5018.5011.8311.0011.0011.0011.0005.0005.00175.5310.9730عأدمأوبراهم2212131076172
مؤجلة09.5009.0012.0008.0009.6307.5017.0010.6707.0007.0010.0007.7506.5006.50146.5509.1610عنسرينبن أحمدو3212131091796
مؤجل110.7706.9217غائبغائب04.5906.0007.0010.0007.25غائب11.5010.0008.5006.88غائب12.50ععماد الدينبور4212131057178
ناجح12.0010.0013.0013.0012.0008.8813.5010.4210.5011.0008.0010.0005.0005.00172.2610.7730عوليدبورمة5212131050876
مؤجل13.0004.0011.5007.0008.8806.5020.0011.0011.5011.0011.0011.2507.5007.50156.5409.7819عزكريابوزرطيط6212131097244
ناجحة13.5010.2513.5015.0013.0607.5011.0008.6708.0008.0005.0007.2511.0011.00170.4910.6630عمليلةبوهنة7212131089681
مؤجلة10.5010.0009.5005.0008.7505.0015.0008.3306.5012.0007.0008.0008.5008.50135.4908.4713عيسمينةحراث8212131052406
مؤجلة141.5308.8513غائبةغائبة11.0010.0009.5008.0009.6309.5016.5011.8307.0007.0008.0007.25عفاطيمة الزهراءحماني9212131058860

مؤجلة09.5008.0013.5008.0009.7507.0016.5010.1706.0006.0010.0007.0010.5010.50147.0109.1911عتسعديت أميرةدحومان10212131088903
ناجحة15.0013.0015.0016.5014.8811.3817.0013.2510.5017.0012.0012.5007.0007.00215.7913.4930عخولةزكراوي11212131073169
ناجحة12.0011.0010.7511.0011.1911.3820.0014.2506.0006.0008.0006.5009.0009.00167.2710.4530عيسرىزواغي12212131091826
ناجحة14.5011.5012.5010.0012.1312.5015.5013.5011.5012.0011.0011.5011.5011.50195.0412.1930عسارةزين13212131089328
مؤجلة10.0004.5014.0008.0009.1308.5018.0011.6710.0012.0011.0010.7505.0005.00156.0509.7519عالميةسليماني14212131090593
مؤجل89.4905.597غائبغائب00.6705.0007.0010.0006.75غائب09.5003.5010.2507.0007.5601.00عصهيب ياسرسنون15151531100217
مؤجل05.0009.5011.0008.0008.3808.2517.0011.1710.5010.0011.0010.5005.0005.00147.5509.2214عصالح الدينعبد الالوي16212131057145
ناجحة11.5010.5009.0011.0010.5011.1320.0014.0908.0007.0011.0008.5014.5014.50174.7710.9230عحنانعلون17212131104508

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

1                                     الصفحة 21-06-2022  11:52:08حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

35الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

مؤجل118.2707.397غائبغائب07.5003.0008.5007.0006.5006.1318.0010.0910.0006.0010.0009.00ععبد الكريمفرحات18212135007371
مؤجلة11.5010.0011.2508.0010.1907.5012.0009.0010.5006.0010.0009.2510.0010.00155.5209.7226عمنالكاب19212131076771
ناجحة13.5012.2512.5012.0012.5610.3820.0013.5912.5000.0011.0009.0011.0011.00188.2511.7730عمريم نور الهدىلوكال20212131069334
مؤجل31.0001.940غائبغائب00.00غائب03.0000.0000.00غائب01.5003.0001.5005.0002.7504.50ععيسىميمون21212131056256

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

2                                     الصفحة 21-06-2022  11:52:09حرر 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: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

36الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

مؤجلة12.7506.0012.0007.0009.4405.5018.5009.8305.0010.0006.0006.5018.0018.00149.0109.3114عجيهانأكليل1212131057319
ناجحة14.0012.7513.2515.0013.7511.5019.5014.1711.5006.0011.0010.0018.0018.00210.5113.1630عمريمأكنين2212131095784
ناجحة13.5013.0012.5010.0012.2507.0016.0010.0009.0006.0005.0007.2513.5013.50170.5010.6630عسارةاكبوج3212131097248
ناجح13.0011.5011.0008.0010.8811.0019.0013.6706.0007.0011.0007.5014.5014.50172.5510.7830عمحمد فايزالزاوي4212131054661
ناجحة14.2512.5010.2513.0012.5011.0018.0013.3311.0007.0011.0010.0014.0014.00193.9912.1230عرحاببلميهوب5212131087863
مؤجلة12.5010.0009.0006.0009.3811.0019.0013.6707.0005.0005.0006.0000.0000.00140.0508.7513عياسمينتمرابط6212131050984
مؤجلة11.7512.7510.0010.0011.1307.5008.5007.8305.0005.0010.0006.2511.0011.00148.5309.2823عرانيا سمرحشفة7212131048519
ناجح12.0010.5012.5012.0011.7512.0007.0010.3311.5012.0011.0011.5010.0010.00180.9911.3130عأنس وائلحمداش8212131048459
مؤجلة06.5016.0016.00146.5409.1623غائبة11.5010.5012.5008.0010.6308.2503.0006.5008.0010.00عزهيةخريف9212131095907

ناجح11.0011.0011.7508.0010.4409.5018.0012.3308.0007.0010.0008.2510.0010.00163.5110.2230عسالمدوادي10212131052234
مؤجلة12.0009.5012.2508.0010.4408.5014.0010.3307.0007.0007.0007.0013.0013.00155.5109.7224عشريفةسامبي11212131073761
ناجحة09.5012.2513.0014.0012.1909.7517.5012.3310.0007.0008.0008.7514.0014.00183.5111.4730عمريمسايح12212131068882
مؤجلة08.0010.0010.5008.0009.1305.7510.0007.1708.0006.0002.0006.0016.0016.00134.5508.4112عجميلةضيف13212131073698
ناجحة15.0012.7511.2513.0013.0007.7519.0011.5015.0007.0007.0011.0015.0015.00197.5012.3430علينةطاهر14212131056351
مؤجلة13.0011.0012.5010.0011.6306.5003.5005.5010.0007.0006.0008.2514.5014.50157.0409.8223عميميعمور15212131077070
ناجحة13.5011.0011.5012.0012.0008.0019.0011.6710.0006.0010.0009.0016.5016.50183.5111.4730عاية فاطمةفالح16212131076851
ناجحة09.5012.5011.7514.0011.9408.7518.0011.8310.0008.0010.0009.5012.5012.50181.5111.3430عمنالكريمات17212131087920

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

1                                     الصفحة 21-06-2022  11:52:12حرر 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: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

36الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجحة07.2519.0019.00191.4711.9730غائبة10.5012.7513.0014.0012.5612.0019.0014.3311.0007.00عصفاءلزاريف18212131098611
ناجح11.5013.7512.5013.0012.6911.0010.0010.6710.5012.0010.0010.7514.0014.00190.5311.9130عصفيانلعقابي19212131046398
ناجحة12.5011.7511.5010.0011.4411.2514.0012.1708.0006.0011.0008.2511.0011.00172.0310.7530عيسرىمالك20212131089065
مؤجل13.0005.7500.0010.0003.3300.0000.0000.0000.0017.0017.0072.9904.567غائب04.5005.50معيدأيمنمساسي21202031064652
ناجحة13.0010.2512.5010.0011.4406.0019.0010.3308.0007.0010.0008.2516.0016.00171.5110.7230عرانيةوازين22212131069040

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

2                                     الصفحة 21-06-2022  11:52:13حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

37الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجحة07.2510.2511.7509.0009.5612.5020.0015.0009.0008.0004.0007.5014.5014.50165.9810.3730عمالك إنتصارالعرباوي1212131048754
مؤجلة6.0000.380غائبةغائبة00.00غائبةغائبة00.0000.00غائبة00.7500.00غائبةغائبة02.5000.50عرميساءبن احمد2212131053442
ناجحة10.7510.0011.7512.0011.1311.5014.0012.3308.0007.0010.0008.2516.0016.00175.0310.9430عآيةبوزيدي3212131044209
مؤجل08.5010.2509.5009.0009.3108.0020.0012.0005.0006.0001.0004.2514.5014.50141.9808.879عأنوربوكرش4212131091817
مؤجل156.4909.7825غائبغائب11.2511.7510.2510.0010.8111.5015.0012.6707.0007.0011.0008.00ععمربومدين5212131046290
مؤجل06.2510.2512.0012.0010.1306.7515.0009.5007.0008.0002.0006.0014.0014.00147.5409.2222عضياء الدينتباني6212131058601
ناجح11.7511.2512.7512.0011.9412.0017.0013.6709.0008.0011.0009.2516.0016.00189.5311.8530ععز الدينحبارك7212131053486
مؤجل107.4906.727غائبغائب07.6702.0007.0001.0003.00غائب06.5009.0011.7509.0009.0611.50عرزق هللاحبطيش8212131091723
ناجح11.2509.2512.0012.0011.1310.2520.0013.5009.0011.0011.0010.0015.0015.00184.5411.5330ععبد العليحدو9212131048689

مؤجل00.0000.0011.0000.0002.7500.0010.0003.3300.0010.0000.0002.5013.0013.0054.9903.449معيدعبد الحليمحمداوي10105083514
ناجحة06.2511.5011.7512.0010.3811.5018.0013.6709.0007.0010.0008.7515.5015.50174.5510.9130عسارةزيتوني11212131097412
مؤجلة147.9809.2525غائبةغائبة10.7508.2512.2510.0010.3107.2520.0011.5009.0002.0011.0007.75عكوثرسرير12212131100330
ناجحة14.2513.2513.2514.0013.6911.5017.0013.3311.5008.0012.0010.7517.0017.00209.5113.0930عهناءسعد الدين13212131073898
ناجح11.2512.5012.7512.0012.1309.7520.0013.1707.0006.0010.0007.5015.5015.50182.0511.3830عياسينشافعي14212131048707
ناجحة13.7513.5012.7514.0013.5011.0020.0014.0010.0015.0012.0011.7514.5014.50211.5013.2230عليناشبتي15212131089811
مؤجل06.7509.0010.2511.0009.2506.5010.0007.6707.0006.0003.0005.7500.0000.00120.0107.5011معيدزين الدينطيبي16202031074413
مؤجلة06.0010.0010.00135.4908.4714غائبة09.0012.2505.7512.0009.7506.5010.5007.8307.0010.00عنزيهةعاشور17212131087755

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

1                                     الصفحة 21-06-2022  11:52:17حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

37الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجحة11.5011.7512.7513.0012.2511.5018.0013.6710.0008.0008.0009.0014.5014.50189.5111.8430عمنالعمي18212131073622
مؤجل119.9907.508غائبغائب06.7507.0020.0011.3309.0007.0007.0008.00غائب07.2508.2511.50عالياسمرواني19212131091820
ناجحة12.5014.0012.7514.0013.3109.0019.0012.3308.0010.0011.0009.2519.5019.50199.9712.5030عمريممغاري20212131073858
ناجح11.0013.2513.2512.0012.3810.0020.0013.3310.5008.0010.0009.7514.0014.00192.0312.0030عمحمد يعقوبمنصور21212131048619
ناجحة11.2512.5012.5013.0012.3108.2514.0010.1709.0006.0003.0006.7512.5012.50168.4910.5330عدنيايطو22212131047110

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

2                                     الصفحة 21-06-2022  11:52:18حرر 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: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

38الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

مؤجل07.7504.0009.5011.0008.0610.5018.0013.0010.0006.0002.0007.0010.5010.50141.9808.8711عأمينأوقاسي1212131044213
مؤجلة08.7510.0010.2512.0010.2507.0010.0008.0010.0008.0010.0009.5010.5010.50154.5009.6626عأمالبابا حاجي2212131069010
مؤجل07.7505.0008.7511.0008.1306.5020.0011.0008.0006.0002.0006.0000.0000.00122.0407.638معيدالياسبرواقن3202031048532
ناجح08.7510.7512.2512.0010.9412.5018.0014.3308.0010.0010.0009.0010.5010.50177.0111.0630ععبد الكريمبن بتقة4212131092736
ناجح08.7512.0011.2513.0011.2508.0019.0011.6710.0006.0010.0009.0011.0011.00172.0110.7530ععبد النورتبيزي5212131051065
مؤجلة08.0008.7510.2512.0009.7508.5019.0012.0007.0006.0008.0007.0012.5012.50154.5009.6614عإيناستدالة6212131076838
ناجحة08.0011.7513.2513.0011.5013.5018.0015.0010.0006.0011.0009.2510.5010.50184.5011.5330عياسمينحنيفي7212131089713
ناجحة11.2511.7512.2513.0012.0608.0016.0010.6710.0007.0008.0008.7511.5011.50174.9910.9430عخولةدحيدح8212131047640
ناجحة12.5016.0014.7515.0014.5614.0015.0014.3316.0017.0011.0015.0012.5012.50231.9714.5030عياسمينر زق هللا9212131069364

ناجحة07.7510.2511.7513.0010.6907.5020.0011.6709.0006.0008.0008.0010.5010.50163.0310.1930عمريمرزيق10212131053675
ناجحة12.5008.5013.0012.0011.5011.0016.0012.6710.0012.0011.0010.7511.0011.00184.0111.5030عنسيمةصحراوي11212131053682
مؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00معيدامحمدعراش12191931090854
ناجحة10.5013.5013.2512.0012.3110.5010.5010.5010.0012.0010.0010.5011.5011.50183.4811.4730علينا فاطمة الزهراءعوير13212131049711
ناجحة13.0014.5014.2512.0013.4413.5013.0013.3307.0012.0012.0009.5012.0012.00197.5112.3430عنسرينفضيل14212131100186
مؤجل03.6307.0012.0008.6707.0007.0003.0006.0010.5010.5089.5505.602غائب04.7502.5007.25عفارسقالون15212131045275
مؤجلة09.0003.5010.0007.0007.3808.5017.0011.3309.0006.0011.0008.7510.0010.00138.0308.6311عالميةكبور16212131100332
مؤجلة09.0008.5011.5012.0010.2508.5019.0012.0010.5006.0002.0007.2511.5011.50158.5009.9126عمريملرجان17212131069330

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

1                                     الصفحة 21-06-2022  11:52:23حرر 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: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

38الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجحة09.7508.0012.2511.0010.2513.0018.0014.6710.5010.0010.0010.2510.5010.50177.5111.0930عإكراملعوج18212131058821
مؤجل07.5007.2510.7506.0007.8809.5015.0011.3308.0006.0010.0008.0010.5010.50139.5308.7211ععبد الوهابمريني19212131071381
ناجحة09.5009.7513.2512.0011.1310.5020.0013.6711.0008.0010.0010.0010.5010.50180.5511.2830عليليامساني20212131046315
ناجحة12.0010.5011.0008.0010.3809.0020.0012.6710.0008.0002.0007.5010.5010.50161.5510.1030عمليسةموساوي21212131094230

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

39الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجحة11.0009.0010.0013.0010.7510.5018.0013.0010.0010.0010.0010.0013.0013.00178.0011.1330عنادينأسالسي1212131073627
مؤجلة08.5008.5010.0007.0008.5006.5010.0007.6705.0002.0002.0003.5000.0000.00105.0106.566معيدةأحالمأوشريف2202031037168
ناجحة10.0010.0011.7512.0010.9412.5008.0011.0008.0008.0008.0008.0012.5012.50165.0210.3130عنورهانالعوفي3212131094022
ناجحة10.5013.2512.0014.0012.4414.0017.5015.1712.5012.0012.0012.2511.5011.50205.5312.8530عرشابداني4212131097235
مؤجلة10.0006.0010.0010.0009.0011.7518.0013.8309.0004.0010.0008.0013.5013.50158.9909.9421عميليسة سيرينبراهيمي5212131044266
ناجحة11.5011.0010.5012.0011.2514.5015.0014.6709.0008.0011.0009.2512.5012.50183.5111.4730عرحمةبلدرع6212131093778
ناجحة12.0011.2513.5013.0012.4414.0017.0015.0013.0011.0011.0012.0011.0011.00203.5212.7230عيسرىبن جياللي7212131094058
ناجحة11.7510.7512.0013.0011.8813.5018.5015.1713.0010.0011.0011.7512.5012.50200.0512.5030عزينببن مجغاية8212131071185
مؤجل30.0001.880غائبغائب00.00غائب04.0000.0000.00غائب02.2506.00غائبغائب05.0004.00عيانيس سفيربن ورجة9212131073913

ناجحة11.5011.0011.0009.0010.6313.5011.5012.8310.0006.0008.0008.5013.0013.00170.5310.6630عإلهامحمدي10212131091819
مؤجلة08.3114.0015.0014.3308.0010.0011.0009.2512.5012.50158.9709.9418غائبة08.5011.7513.00عيسرىسويدي11212131054211
مؤجلة09.5008.5011.0009.0009.5009.0017.0011.6709.0007.0007.0008.0014.0014.00157.0109.819عأفراحصغير12212131044210
ناجح08.5011.2505.7509.0008.6312.5018.0014.3310.0006.0011.0009.2511.0011.00160.0310.0030ععبد النورطكوك13212131071020
ناجحة14.0009.2512.7511.0011.7508.7517.0011.5011.5006.0010.0009.7511.5011.50179.0011.1930عإيمانطويل14212131094153
مؤجل07.5009.0002.0010.0007.1308.7513.0010.1708.0004.0010.0007.5000.0000.00117.5507.3510معيدزكرياءعتباوي15202031081943
ناجحة13.0013.7512.5013.0013.0612.5020.0015.0011.5012.0010.0011.2513.0013.00207.4812.9730عسلمىعمارة16212131098884
مؤجل04.5010.0005.0009.0007.1308.7515.0010.8310.0006.0010.0009.0014.5014.50140.0308.7513ععبد الحكيمفالح17212131055430

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

1                                     الصفحة 21-06-2022  11:52:28حرر 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: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

39الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجح09.0011.2509.0010.0009.8113.0018.0014.6711.5007.0010.0010.0011.0011.00173.4910.8430ععدالنقدوري18212131087693
مؤجل09.0011.2506.5010.0009.1908.2511.0009.1706.0006.0011.0007.2511.0011.00141.0308.8114عأيثملوصيف19212131046194
ناجحة11.5009.5012.0012.0011.2510.7515.0012.1706.0007.0010.0007.2512.0012.00167.5110.4730عصونيةمنادي20212131055428
ناجحة10.5011.5013.0012.0011.7511.5007.0010.0011.5008.0011.0010.5011.5011.50177.5011.0930عسلمىمندير21212131090750
ناجحة13.5011.2510.5012.0011.8113.0019.0015.0010.5012.0010.0010.7515.5015.50197.9812.3730عفاطمة ايةموهوب22212131053651

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

40الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجحة12.5012.2512.7513.0012.6311.0020.0014.0010.0006.0010.0009.0011.7511.75190.7911.9230عنسرينأولمان1212131058689
ناجح10.5009.5011.2511.0010.5607.5018.0011.0010.0006.0010.0009.0014.0014.00167.4810.4730معيدسفيانأيت أوعيسى2202031076267
مؤجلة11.2509.2511.5010.0010.5008.0019.0011.6707.0007.0002.0005.7511.5011.50153.5109.5924عليلياالعبودي3212131071508
ناجحة11.0011.0011.0012.0011.2508.7520.0012.5008.0006.0003.0006.2511.5011.50164.0010.2530عرانيةبن عيد4212131068701
مؤجلة09.5010.0006.0010.0008.8807.5014.5009.8310.0005.0010.0008.7512.5012.50148.0309.2516عهاجربوخريصة5212131090721
ناجحة12.7511.0011.7512.0011.8811.2520.0014.1708.0014.0010.0010.0013.5013.50191.0511.9430عإكرامبوسدراية6212131098522
ناجح13.0010.7511.5012.0011.8110.2520.0013.5010.0006.0011.0009.2514.0014.00185.9811.6230ععبد الرزاقبوقرة7212131027206
ناجحة15.5012.7513.2513.0013.6313.7520.0015.8310.0014.0012.0011.5013.5013.50216.0313.5030عسوميةجباري8212131101367
ناجحة12.5013.0011.0012.0012.1311.2517.0013.1709.0006.0005.0007.2512.5012.50178.0511.1330عخديجةحليش9212131098553

ناجحة14.7511.5013.5014.0013.4413.0020.0015.3307.0006.0010.0007.5012.5012.50196.0112.2530عنهالخالصي10212131089836
مؤجلة07.7507.5006.0007.0008.0000.0002.0004.5013.5013.50114.5007.1611غائبة09.5010.2511.25عريمةخلوفي11212131071500
ناجحة13.5012.7512.7510.0012.2511.0017.0013.0010.0007.0010.0009.2513.5013.50187.5011.7230عليدية إيماندردار12212131057349
مؤجل03.0000.0000.00101.5306.353غائب04.0009.2509.5006.0007.1907.5017.0010.6706.0000.00عصالح الديندلماجي13212131049692
ناجح10.0009.0012.0010.0010.2507.2517.0010.5010.0007.0011.0009.5013.0013.00164.5010.2830عفارس أميرسهتال14212131080539
ناجحة10.0010.0011.5009.0010.1310.5020.0013.6709.0006.0010.0008.5012.0012.00168.0510.5030عنهادشرايطية15212131069130
ناجحة12.2511.0013.0013.0012.3113.0020.0015.3311.0016.0011.0012.2514.5014.50207.9713.0030عجيهانعبد الكريم16212135025445
ناجح10.0008.5013.0010.0010.3807.7520.0011.8310.0006.0010.0009.0013.0013.00167.5310.4730عمالك ياسينعبد المطلب17212131087725

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

40الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
و.ت.أ
20/8

5مادة 
2/ر2م

6مادة 
1/ر1م

و.ت.م
3/3

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

و.ت.إ
6/4

10مادة 
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجحة06.0010.0010.0014.0010.0011.5016.0013.0010.0001.0010.0007.7512.5012.50162.5010.1630علينة شيماءقورشقورش18212131098660
مؤجلة09.5010.7511.2509.0010.1310.5011.5010.8309.0006.0007.0007.7514.5014.50159.0309.9424عهاجرمخالدي19212131071518
ناجحة10.5011.5011.5012.0011.3809.5020.0013.0014.0006.0010.0011.0012.5012.50186.5411.6630عسارةميهوبي20212131098877
ناجحة13.5010.0008.0010.0010.3807.5019.5011.5010.0006.0010.0009.0012.0012.00165.5410.3530عراضيةونسة21212131047112

الدليل : 
5/ر:2 - م:2:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات - م:2مادة 5/ر:2 - م:2:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:2:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:2:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:2:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:2:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مذاهب فلسفية كبرى - م:9مادة 2/ر:1 - م:2:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:1/ر:1 - م:2:لغة أجنبية10مادة -

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