
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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

41الفوج: 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

مؤجلة07.0003.7504.5010.0006.3110.5018.0013.0003.0006.5006.0004.6311.5011.50119.5007.479عفاطمة الزهراءأوشان1212131052271
مؤجلة06.5002.0007.0010.0006.3811.5000.0007.6703.0008.0005.0004.7512.5012.50105.5506.608علينةالعايب2212131076995
مؤجلة07.5009.0011.5010.0009.5013.5019.0015.3303.0008.5004.0004.6316.2516.25156.7609.8014عأحالمبداوي3212131084875
مؤجل08.7508.5007.5010.0008.6911.5020.0014.3310.0000.0008.0007.0012.7512.75153.2609.5811عزكريابلحاج4212131071182
مؤجل00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.00غائب00.00غائبغائبغائب00.00عسيد علىبن غرناط5212131048553
ناجحة05.5013.5012.0010.0010.2512.5020.0015.0010.0010.0007.0009.2516.7516.75180.7511.3030عرميساءبوريب6202033029065
مؤجل08.0004.0005.5006.0005.8814.5017.0015.3306.0009.0010.0007.7513.2513.25137.2808.586ععبد الكريمجدايني7212131097281
مؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0010.0010.0010.0000.631غائبة00.0000.00إدماجكاتيةحمدوش8191931093616
ناجحة12.2512.5012.5014.0012.8116.0019.0017.0011.0009.5006.0009.3813.5013.50204.5012.7830عنشوىخفاش9212131100367

ناجح15.0014.2512.0016.0014.3116.5017.0016.6715.0012.5013.0013.8815.0015.00235.0114.6930ععادلدرياسة10212131087681
مؤجل07.8812.7512.75147.7409.236غائب05.7509.0007.5008.0007.5612.5018.0014.3311.0009.50عسميرزرواطي11212131047674
ناجحة12.7514.0011.5011.0012.3115.5019.0016.6714.0011.5007.0011.6316.0016.00211.0113.1930عايةزمالي12212131051022
ناجحة07.7510.0009.0013.0009.9414.0014.0014.0014.0007.5007.0010.6312.0012.00176.0411.0030عخديجةزيادات13212131098554
ناجح10.7512.5011.0015.0012.3115.5015.5015.5012.0012.0008.0011.0012.0012.00200.9812.5630ععبد النورصيد14212131053484
ناجحة09.7512.5013.0006.0010.3114.0019.0015.6714.0010.5011.0012.3816.7516.75195.7612.2430عوفاءطيايبة15212131076609
ناجحة05.5012.0003.5010.5007.8813.7508.5012.0012.0012.0013.0012.2515.0015.00163.0410.1930عزينب عباس16202031087507
ناجحة08.5011.7512.0015.0011.8113.0018.0014.6707.0009.0005.0007.0016.5016.50182.9911.4430عنصيرةعبدلي17212131087926

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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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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

41الفوج: 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

ناجحة10.7513.2511.7515.0012.6910.0018.5012.8316.0009.5012.0013.3816.7516.75210.2813.1430عياسمينعثماني18212131085826
مؤجل00.0000.0007.0006.0007.0006.7500.0000.0062.0403.885غائب07.5010.0004.38غائب00.00ععبد الرؤوفعاللي19212131097420
ناجحة10.0012.5010.0013.0011.3813.0016.0014.0012.0011.5011.0011.6314.5014.50194.0612.1330عأحالمفكير20212131099943
مؤجلة00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةغائبة00.00عفاطمة سهامكرفة21212131087896
ناجح11.7504.5011.0010.0009.3111.0019.0013.6713.0010.5010.0011.6316.5016.50178.5111.1630عرستم تقي الدينكريطوس22212131046445
مؤجل04.5004.7510.5007.0006.6909.0020.0012.6711.0009.5010.0010.3810.0010.00143.0508.9415عمحمدلمدغري23212131045513
ناجحة08.0012.0011.5008.0009.8813.5019.0015.3315.0009.0006.0011.2513.2513.25183.2811.4630عرميساءمنور24212131051036
مؤجلة00.0010.0010.0010.0000.631غائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبةغائبة00.00عإبتسامميتوشي25212131101488

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
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الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 
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4مادة 

5/ر2م
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5مادة 
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6/4
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1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

مؤجل00.0000.0000.000.0000.000غائب00.00غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.00غائبغائبععبد المؤمنبن قلعي1212131095855
مؤجل07.5010.5009.0008.0008.7511.0016.0012.6710.0005.0007.0008.0016.5016.50156.5109.7811معيدصالح الدينبورناني2202031085078
مؤجل00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.00غائب00.00غائب00.00غائبغائبعبالل سيف الدينبوعزيز3212131070902
مؤجل01.0005.1304.5009.0004.9102.5020.0008.3300.0001.0005.0001.5013.0013.0083.2705.202عأشرف عبد الرحمانحسن4212131085841
ناجحة08.0011.0011.5013.0010.8810.0016.0012.0010.0011.0005.0009.0013.0013.00172.0410.7530عمنالحالتة5212131094232
ناجح08.0012.2510.2507.0009.3809.0017.0011.6713.0005.5008.0009.8813.7513.75163.3210.2130ععماد الدينخير6212131076734
ناجحة08.0012.5010.5008.0009.7513.0015.0013.6712.0008.0005.0009.2512.5012.50168.5110.5330علوبنةدرويش7212131058642
مؤجل07.0010.5006.2508.0007.9410.0019.0013.0010.0007.5012.0009.8815.0015.00157.0409.8213عمحمد رضازيتون تركي8212131058655
مؤجل00.0010.5010.5021.5401.351غائب00.0000.0000.0000.00غائب01.38غائب05.5000.00غائبعنزيمصادمي9212131094126

ناجحة09.0010.7513.0012.0011.1913.5012.5013.1712.0005.0009.0009.5013.2513.25180.2811.2730عكنزةصويلح10212131034190
ناجحة08.0010.7512.5008.0009.8113.0013.0013.0013.0007.0006.0009.7516.5016.50172.9810.8130عنسيمةعماروش11212131046450
ناجح09.0010.5013.0010.0010.6309.0017.0011.6711.0007.0005.0008.5013.7513.75167.8010.4930عفاتحقصابي12212131057182
مؤجلة00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.00غائبة00.00غائبة00.00غائبةغائبةعماريةكاسل13212131066800
مؤجلة07.5009.7507.0010.0008.5612.5000.0008.3313.0008.0011.0011.2510.0010.00148.4709.2814عأميمةكوريبة14212131099955
مؤجل07.0010.2505.7510.0008.2510.5019.0013.3301.0008.5012.0005.6313.5013.50142.0108.8816عمحمد خالدلعروسي رويبات15212131058653
مؤجل07.0009.2506.0010.0008.0609.0019.0012.3306.0005.0012.0007.2514.5014.50144.9709.0611ععبد الرزاقماضي16212131058609
ناجحة09.0009.7506.0012.0009.1911.5020.0014.3310.0006.5007.0008.3816.7516.75166.7810.4230عاكراممروان17212131070886

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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5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

42الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 
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النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

مؤجل07.5004.5007.0010.0007.2507.0000.0004.6703.0005.5001.0003.1312.5012.5097.0306.066ععبد الوادود أسامةمقطيف18212131100103
مؤجل00.0013.0013.0060.0103.751غائب03.7508.5000.0005.6700.0000.00غائب05.0005.0005.00ععبد المؤمنمكي19212131057164
مؤجل06.0012.0005.7510.0008.4409.5019.0012.6705.0010.0013.0008.2514.0014.00152.5309.5318عسميرمنصوري20212131058577
ناجحة08.0010.2509.2510.0009.3813.5016.0014.3310.0011.0006.0009.2516.5016.50171.5310.7230عامينةموايزية21212131094082
ناجحة08.0011.5012.5006.0009.5011.0015.0012.3314.0013.5005.0011.6314.7514.75174.2610.8930عروضةميسيوري22212131057095
مؤجل00.0000.0000.0010.0002.5011.0013.0011.6700.0010.0000.0002.5012.0012.0077.0104.8111معيدعالء الدينهندة23202031061486

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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3جامعة الجزائر 
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محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

43الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 
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5/ر2م
3مادة 
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و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

ناجحة11.0011.7511.2512.0011.5013.2514.5013.6710.0013.0007.0010.0010.0010.00183.0111.4430عنورهانالبوطي1212131044269
مؤجلة09.0010.7510.0010.0009.9410.0016.0012.0006.0006.0010.0007.0012.0012.00155.5209.7221عاناسايت مزياني2212131069028
ناجحة10.0006.5011.5008.0009.0010.5012.5011.1715.0008.5013.0012.8811.0011.00168.0310.5030عسماحبركي3212131054425
ناجحة10.2512.2511.5013.0011.7510.5016.0012.3314.0013.0010.0012.7516.0016.00197.9912.3730إدماجاكرامبرويبح41631054721
مؤجل02.5004.5010.2510.0006.8109.0000.0006.0013.0005.0010.0010.2507.0007.00120.4807.5316عمولودبن عابد5212131076551
ناجحة09.7512.0006.5010.0009.5611.0015.0012.3310.0011.5013.0011.1312.5012.50170.4910.6630عياسمين صونيابوتفغوة6212131068956
ناجحة09.2510.2509.7507.5009.1910.5018.5013.1714.0006.5007.0010.3810.0010.00164.5510.2830عنهادحجازي7212131076571
مؤجلة11.0007.0007.0010.0008.7505.7500.0003.8312.0009.0007.0010.0010.0010.00131.4908.2217عإيمانخنافي8212131081404
ناجحة11.5005.5013.2507.5009.4413.0014.0013.3314.0006.5008.0010.6311.0011.00169.0310.5630عإحسانديب9212131054356

ناجح09.5011.5011.7508.5010.3112.0014.0012.6713.0009.0008.0010.7512.0012.00175.4910.9730عنزيهراكد10212131044159
ناجح10.0006.2515.0015.0011.5609.5019.0012.6716.0007.5012.0012.8810.0010.00192.0112.0030عباللشريف11192131060364
مؤجل09.0005.0006.5006.0006.6311.2512.0011.5008.0006.0009.0007.7512.0012.00130.5408.164ععبد هللاشيبيخ12212131054568
مؤجل09.0012.5009.2510.0010.1910.5013.5011.5010.0006.5010.0009.1300.0000.00152.5409.5327إدماجمهدي زين الدينصابوني13181831086880
مؤجلة08.5010.5010.0010.0009.7510.0019.0013.0007.0005.5005.0006.1314.0014.00155.5209.7219عمهاصالح14212131069120
مؤجل08.0002.7507.7508.0006.6311.0014.5012.1710.0004.5005.0007.3810.0010.00129.0708.076عسامي فاتحعريبي15212131054629
ناجح16.0014.5014.7514.5014.9413.5014.5013.8315.0012.5012.0013.6313.5013.50229.0314.3130عخير هللاعقون160101626584
مؤجلة00.0006.0006.0043.0502.690غائبةغائبة02.8807.0000.0004.6700.00غائبة05.5000.0006.00عهناءعيرش17212131073457

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  11:17:13حرر 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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

43الفوج: 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

ناجح09.5011.5012.7512.0011.4410.5019.0013.3313.0006.5005.0009.3810.0010.00179.0311.1930عأسامةقاسي18212131043949
ناجح08.5011.7511.0011.0010.5612.0010.0011.3314.0012.0015.0013.7500.0000.00173.4710.8430معيدفاهمقهلوز19202031090718
ناجح09.0006.5009.7510.0008.8111.5018.0013.6713.0008.5011.0011.3810.0010.00167.0110.4430عمهديمخلوف20212131087749
مؤجلة09.0005.7507.5004.0006.5611.0011.0011.0010.0006.5006.0008.1310.0010.00128.0008.006عيسرىواشك21212131068966
مؤجل09.7513.2507.5010.0010.1310.0000.0006.6703.0005.5010.0005.3812.0012.00134.5708.4125ععبد الرزاقوناس22212131044089

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  11:17:15حرر 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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

44الفوج: 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

120209DZA10262مؤجل06.0007.0010.0001.0006.0010.0019.0013.0010.0001.0001.0005.5006.0006.00115.0007.1910ععتبةاألنصاري
220209DZA10260مؤجل07.0008.0010.0006.0007.7510.5014.0011.6711.0001.0001.0006.0006.0006.00127.0107.9410ععماراألنصاري
ناجحة09.2510.7509.5007.0009.1312.5015.0013.3314.0005.5007.0010.1312.5012.50166.0510.3830عيسرى نور الهدىالبشاري3212131097573
ناجحة10.5012.7513.0006.0010.5613.5009.0012.0014.0005.0007.0010.0010.5010.50170.9810.6930عأسماءبطاط4212131047585
مؤجل09.5002.0007.2508.0006.6910.0018.0012.6705.0006.5005.0005.3800.0000.00113.0507.073عمحمد حسام الدينبلحداد5212131044256
ناجح12.0011.5009.5011.0011.0010.7516.0012.5014.0012.0008.0012.0007.0007.00180.5011.2830عسفيانبن دريهم6212131060887
مؤجلة08.5011.5009.5006.5009.0012.0020.0014.6707.0006.5010.0007.6310.5010.50157.0309.8111علويزةبن غراب7212131076461
ناجح09.5011.5009.0013.0010.7511.5018.0013.6713.0005.5010.0010.3813.5013.50182.0311.3830ععبد الحقبوزيدي8212131048740
ناجح13.5010.0007.5010.0010.2511.7514.0012.5013.0007.5012.0011.3806.0006.00171.0210.6930عأحمد زيادجباري9202035035994

مؤجلة00.0000.0000.000.0000.000غائبةغائبة00.0000.0000.0000.00غائبةغائبةغائبةغائبةغائبةعهاجرجفجاف10212131105431
مؤجلة12.0005.5007.0007.00121.4907.5910غائبة06.5003.5011.0006.0006.7510.7517.0012.8305.00عخدوش وصالحدي11212131044009
مؤجل00.0010.0010.0077.5304.853غائبغائب07.5002.0009.2505.0005.9410.0000.0006.6700.00عباللحماداوي12212131043993
مؤجل06.5010.0009.5008.0008.5005.0000.0003.3314.0002.5014.0011.1307.0007.00129.5108.0911عرضوانحمدي13212131076303
مؤجلة03.0003.7511.0011.00109.0106.814غائبة06.5004.0007.5006.0006.0007.5020.0011.6706.00عياسمينسماعيل14212131076798
مؤجلة10.0004.0000.0000.0065.5304.102غائبة04.0002.7507.0007.0005.1904.0000.0002.6703.00عكوثرشراف15212131044107
مؤجلة07.0009.5009.0007.0008.1311.2519.0013.8305.0002.5006.0004.6307.0007.00132.0508.253عسارةغزالي16212131043302
ناجحة07.5011.2513.5017.0012.3110.5019.0013.3313.0002.0009.0009.2500.0000.00175.4710.9730عهبةمبدوعة17212131049537

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  11:17:18حرر 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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

44الفوج: 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

مؤجلة00.0000.0000.0028.9901.810غائبةغائبة02.0006.5000.0004.3300.00غائبة05.0003.00غائبةعحنانمتيش18212131044302
ناجحة09.5010.0009.5007.0009.0010.5017.5012.8314.0002.0014.0011.0007.0007.00161.4910.0930عسميةمعيزة19212131053465
مؤجل08.2510.2508.7510.0009.3110.0000.0006.6703.0002.5010.0004.6300.0000.00113.0107.0614عمحمد امينمنصور20212131062647

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  11:17:18حرر 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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

45الفوج: 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

ناجحة09.7515.7510.0007.0010.6310.5020.0013.6713.0008.5011.0011.3805.0005.00176.5711.0430عمنال نسريناألسد1212131097336
مؤجل07.5012.2513.0011.0010.9410.5017.0012.6703.0003.5006.0003.8812.0012.00153.0509.5724عإسحاقباي زكوم2212131043281
ناجحة09.2513.2512.7513.0012.0610.2517.0012.5014.0008.0006.0010.5010.0010.00185.9811.6230عسارةبن تومي3212131104972
ناجحة09.2515.5009.0010.0010.9410.0019.0013.0015.0009.0005.0011.0010.0010.00180.5211.2830عمريمبن قاصير4212131091789
مؤجل07.0013.5008.5010.0009.7505.0018.0009.3306.0004.5011.0006.8813.0013.00146.5109.1614عزكرياءبوجاجة5212131089739
مؤجلة09.2513.7502.5010.0008.8810.7515.5012.3315.0003.5006.0009.8810.0010.00157.5509.8516عوسام ريانبوحفص6212131082064
ناجحة09.5014.7509.5010.0010.9410.5018.0013.0006.0008.0010.0007.5010.0010.00166.5210.4130عمليسة سجيةجدو7212131086101
مؤجلة06.5013.5008.5010.0009.6310.5018.0013.0010.0008.5005.0008.3805.0005.00154.5609.6615عصابرينةجعود8212131085034
ناجحة13.0014.7514.0014.0013.9412.5015.0013.3317.0009.0007.0012.5010.0010.00211.5113.2230عصفاحريزي9212131045249

ناجحة07.0014.2508.5011.0010.1910.5020.0013.6713.0004.5003.0008.3810.0010.00166.0510.3830عسارةحيرش10212131098784
مؤجل09.5012.5001.5010.0008.3810.0018.0012.6707.0004.0001.0004.7500.0000.00124.0507.7513عالشيخسعيد11202031058973
ناجحة10.2515.0007.5010.0010.6912.0015.0013.0014.0002.0009.0009.7509.0009.00172.5210.7830عمريمسماعيلي12212131087915
مؤجلة09.2515.0009.0006.0009.8110.5019.0013.3303.0001.5005.0003.1309.0009.00139.9908.758عمارية منالعدالة13212131073605
ناجحة11.2514.5009.5010.0011.3110.7511.5011.0013.0008.0011.0011.2512.0012.00180.4811.2830عجوهرةعويداد14212131014552
مؤجلة10.2513.5003.0010.0009.1910.0018.0012.6706.0007.0006.0006.2511.0011.00147.5309.2219عمنالفرقان15212131053583
ناجح09.5014.5011.5013.0012.1311.2519.0013.8314.0003.0012.0010.7511.0011.00192.5312.0330عمسينيساقروج16212131093983
ناجحة10.5015.5011.5010.0011.8811.0014.5012.1714.0005.5007.0010.1312.0012.00184.0711.5030عداليالعجيمي17212131087858

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  11:17:22حرر 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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

45الفوج: 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

ناجح10.7513.2508.0010.0010.5011.2517.0013.1713.0001.0006.0008.2511.0011.00167.5110.4730عأيمنمراح18212131070868
ناجحة08.5013.2511.0010.0010.6910.0018.0012.6713.0004.5010.0010.1309.0009.00173.0510.8230عهديلمزيري19212131095747
ناجحة10.2515.5007.5012.0011.3110.7516.5012.6712.0005.0005.0008.5010.0010.00172.4910.7830عأية الرحمانملياني20212131091706
مؤجلة06.2512.0012.00140.5308.7811غائبة09.7513.7506.0000.0007.3812.2520.0014.8312.0001.00عنعيمةنايت قاسي21202031049899

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  11:17:23حرر 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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

46الفوج: 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

112128SAU10304مؤجلة04.2500.5017.0006.0000.0002.0005.0001.7512.0012.0071.0004.447غائبةغائبة07.0010.00عحصهالمطيري بنت مسعود
ناجح11.7513.5013.0015.0013.3111.5019.0014.0012.0014.5015.0013.3812.5012.50214.5013.4130عمحي الدين رسيمبارودي2212131076511
مؤجل09.0010.5012.0010.0010.3810.5019.0013.3300.0007.5006.0003.3809.0009.00145.5509.1023عحفصبراهيم رحماني3212131060448
مؤجلة10.0011.0006.0008.0008.7510.0015.0011.6710.0006.0012.0009.5010.0010.00153.0109.5618عايةبن النوي4212131079871
ناجحة09.7510.0013.2515.0012.0010.2517.0012.5013.0013.5014.0013.3812.0012.00199.0212.4430عفرحبن يحي قويدر5212131097297
ناجحة11.2514.7514.7519.0014.9412.2518.0014.1715.0015.0016.0015.2512.0012.00235.0314.6930عايةبودينة6212131096544
مؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0010.0012.0010.6710.0000.0000.0005.0015.0015.0067.0104.196معيدةسعديةبوزامة7191931078650
ناجحة13.7509.2512.0010.0011.2510.0013.0011.0012.0009.0009.0010.5010.0010.00175.0010.9430عفراحبوعراب8212131076439
مؤجلة06.5010.5011.5011.0009.8810.2513.0011.1708.0007.5010.0008.3812.5012.50158.5709.9121عياسمين ريانحفصي9212131069143

مؤجل138.0108.6324غائبغائب09.5010.7509.0013.0010.5610.0000.0006.6707.0006.5013.0008.38عسيد عليخالص10212131049428
مؤجلة19.5201.220غائبةغائبة00.00غائبة01.6903.0000.0002.0000.0000.00غائبةغائبة06.75غائبةعيسريخليل11212131100390
مؤجل147.0409.1915غائبغائب09.5008.2510.0011.0009.6910.0019.0013.0006.0007.5011.0007.63عمرواندورة12212131093963
مؤجل09.5011.5013.5008.0010.6310.2516.0012.1706.0000.0007.0004.7512.0012.00152.5509.5324عوسيمزوقاري13212131053589
1421219DZA10465مؤجل04.5000.5003.5004.0003.1305.5000.0003.6705.0003.5005.0004.6312.5012.5067.0704.191عريانشاوي
مؤجل0.0000.000غائبغائب00.00غائب00.0000.0000.0000.00غائبغائبغائبغائبغائبغائبعمحمدشناح15212131103771
ناجح10.5007.5012.0010.0010.0009.2515.0011.1714.0005.0006.0009.7513.0013.00165.5110.3430عيوسفعجيمي16212131071271
ناجحة11.2511.7514.0008.0011.2512.0014.5012.8310.0006.0012.0009.5010.0010.00176.4911.0330عوفاءعمار خوجة17212131053532

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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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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

46الفوج: 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

ناجحة10.7513.5014.5015.0013.4411.5018.5013.8313.0010.5006.0010.6310.0010.00201.5312.6030عاسماءفالح18212131099008
مؤجل13.0003.5013.5010.0010.0010.2500.0006.8310.0005.0006.0007.7511.0011.00142.4908.9125عمهديقارة19212131049628
ناجح12.0010.0012.7510.0011.1910.0018.0012.6714.0008.0011.0011.7510.0010.00184.5311.5330عأيوبقتو20212131057023
مؤجل6.0000.380غائبغائب00.00غائب03.0000.0002.0000.0000.00غائبغائبغائبغائبغائبعاكرملعلوي21212131060219
2218188SAU10605مؤجلة00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.00غائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبةعأنفالمشعل بن سعود المقاطي
مؤجلة10.7509.0009.0008.0009.1910.5014.0011.6713.0006.5007.0009.8810.0010.00158.0509.8811عإكراممقراوي23212131047603

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

47الفوج: 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

مؤجلة04.0010.5006.0010.0007.6313.0013.0013.0000.0000.0006.0001.5005.0005.00111.0406.9413عشنازبالعيد1212131100079
مؤجلة07.5011.5009.5010.0009.6309.5000.0006.3305.0004.0006.0005.0009.0009.00125.0307.8110عمنال لينةبدار2212131076772
ناجح10.0012.2505.0013.0010.0613.0019.0015.0014.0012.0005.0011.2513.0013.00183.4811.4730ععليبريبر3212131091755
مؤجلة08.0011.0009.0007.0008.7514.0009.5012.5003.0009.5001.0004.1311.0011.00135.0208.449عوفاءبن كوسة4212131071262
مؤجلة07.5008.0010.0013.0009.6312.5014.5013.1703.0005.0008.0004.7510.0010.00145.5509.1014عياسمينبوزيدي5212131095894
مؤجلة07.0010.0006.0006.0007.2511.7515.0012.8313.0005.5009.0010.1309.0009.00146.0109.1314عشكيرةبوعالق6212131090754
ناجحة08.0012.0013.0010.0010.7512.5017.0014.0010.0007.5010.0009.3811.0011.00176.5211.0330عمريمتواتي7212131090715
مؤجل00.0000.0000.0067.4704.225غائب04.5007.2502.5013.0006.8106.5000.0004.3300.0000.00عحسن زيادجمعة8212131076865
مؤجل00.0000.0000.0043.0502.690غائب03.6307.0000.0004.6700.0000.00غائب06.0006.0002.50عوائلحيواني9212131052330

مؤجلة09.0009.0008.5010.0009.1310.0013.0011.0013.0004.5005.0008.8810.0010.00151.5609.4711عمارياخيار10212131047747
ناجحة09.0011.5012.7510.0010.8111.0019.0013.6714.0009.0008.0011.2512.0012.00184.4911.5330معيدةسارةراحو11202031040076
مؤجلة06.5010.0009.0007.0008.1310.0000.0006.6705.0007.0006.0005.7510.5010.50118.5507.418عرميساءشلول12212131091823
ناجحة10.0011.2508.5010.0009.9410.0017.0012.3314.0007.0003.0009.5010.0010.00164.5110.2830عرميسا ءشنيب13212131100233
ناجحة08.5010.0012.0010.0010.1310.0020.0013.3308.0005.0011.0008.0010.0010.00163.0310.1930عسيلياعبدلي14212131087670
ناجحة09.2512.0012.00162.0510.1330غائبة08.5017.2510.7510.0011.6310.0000.0006.6714.0009.00عندىعيواز15212131077076
مؤجل12.5007.5002.5013.0008.8805.5013.0008.0003.0004.0005.0003.7516.0016.00126.0407.8812معيدعبد النورغبغوب16202031069745
ناجحة09.0011.0011.2507.0009.5610.0015.0011.6714.0010.0002.0010.0012.0012.00163.4910.2230عمروةفراحي17212131103900

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

47الفوج: 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

ناجحة11.7514.0012.0015.0013.1912.5018.0014.3313.0010.0010.0011.5013.0013.00207.5112.9730علينةقبايلي18212131090708
مؤجلة07.0011.0009.5008.0008.8809.0000.0006.0007.0008.5006.0007.1310.0010.00127.5607.976عمريمقوديكان19212131027208
ناجحة10.0012.0012.0012.0011.5013.5019.0015.3316.0010.0010.0013.0011.0011.00200.9912.5630عبشرىكريمي20182131104811
مؤجلة06.2511.2506.2502.0006.4410.0017.0012.3312.0005.5008.0009.3809.0009.00135.0308.4410عآية ندى أصالةيماني21212131090726

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 -
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........................................................................................................................................................................................................................
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5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :
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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

مؤجلة52.0503.255غائبةغائبة00.00غائبةغائبة10.0004.3808.5000.0005.6700.00غائبة02.5005.00عمرام وجدانسلمي 1212135032921
مؤجل48.0003.000غائبغائب00.00غائبغائب03.7509.0000.0006.0000.00غائب02.5007.5005.00عأنيسفارح 2212134020672
مؤجل08.5009.0004.0011.0008.1309.0020.0012.6706.0004.5007.0005.8814.0014.00140.5708.799عنوفلأبركان3212131056360
419198YEM6863مؤجل03.5004.0000.0007.0003.6307.0010.0008.0000.0011.0005.0004.0010.0010.0079.0404.944معيدمحمد امين محمد محمدالسلمي
مؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0005.0000.0000.0002.5000.0000.0010.0000.630إدماجسيد عليالعفري5191931039118
ناجحة10.5012.0004.5010.0009.2510.0019.0013.0013.0007.5005.0009.6312.0012.00163.5210.2230عرانيةالوالي6212131100286
مؤجل09.5009.0002.5010.0007.7508.0017.0011.0007.0005.5007.0006.6310.0010.00131.5208.229عنور الدين محمودبن عمارة7212131057361
مؤجل08.5007.5002.5010.0007.1311.0018.0013.3314.0003.5007.0009.6311.0011.00146.5509.1611عمحمد اسالم   بوسبولة8212131078617
مؤجل08.2507.5004.5011.0007.8111.0000.0007.3314.0006.5006.0010.1311.5011.50136.4908.5314عسليمانبوهالي9202031074422

ناجحة08.0010.5007.2510.0008.9408.5013.0010.0014.0011.0009.0012.0013.0013.00162.5210.1630عمريمتابتي10212131061903
مؤجل08.0005.0001.0012.0006.5010.5010.0010.3310.0000.0005.0006.2518.0018.00125.9907.8711معيدمحمد إسالمتواتي طليبة11191931067644
مؤجلة31.0001.940غائبةغائبة00.00غائبةغائبة08.0002.7504.5000.0003.0000.00غائبةغائبة03.00عرشيدةحمزة12212131052433
مؤجل08.5006.5001.2510.0006.5612.0018.0014.0006.0005.0007.0006.0010.5010.50128.9808.069عزياددبوزة13212131091646
مؤجلة06.0007.5005.0010.0007.1310.0018.0012.6706.0004.0008.0006.0015.5015.50134.5508.419عمنالزيدان14212131091611
مؤجل08.5009.5005.0010.0008.2512.0013.0012.3313.0007.0007.0010.0010.0010.00152.9909.5615عأيمنزيدي15212131058503
ناجحة12.5007.5001.0013.0008.5010.0019.0013.0016.0001.0010.0010.7513.0013.00163.0010.1930عرحابسبع16212131100039
ناجحة11.0015.2506.0019.0012.8115.0013.0014.3315.0013.5015.0014.6314.0014.00217.9913.6230عمسعودةسعودي17212131061930

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  11:17:38حرر 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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

48الفوج: 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

مؤجل05.2505.0000.0000.0002.5607.0010.0008.0000.0000.0000.0000.0014.0014.0058.4803.662معيدمهديشباطة18202031070712
مؤجل08.7508.0003.5006.0006.5611.0020.0014.0014.0007.0009.0011.0011.0011.00149.4809.3410عاسامة حمزةشرماط19212131102247
مؤجل09.0008.0005.7507.0007.4410.0000.0006.6715.0008.5010.0012.1311.0011.00139.0508.699ععبد الرحمانشعوادي20212131049453
مؤجل08.7508.0000.0010.0006.6907.5018.5011.1714.0000.0006.0008.5012.0012.00133.0308.3111معيدعبد الباسططالش21202031059454
مؤجلة09.7508.2503.5010.0007.8813.0017.0014.3310.0003.5008.0007.8811.0011.00148.5509.2811عهند سلمىكردال22212131044349
مؤجل0.0000.000غائبغائب00.00غائبغائب00.0000.0000.00غائبغائبغائبغائبغائبغائبعإديرمجقان23212131091708
مؤجلة09.2507.0003.5010.0007.4412.0012.5012.1707.0004.0007.0006.2511.0011.00132.0308.259عنور الهدىمسعودي24212131071255
مؤجلة11.5007.5002.5010.0007.8806.5017.0010.0015.0008.5005.0010.8811.0011.00147.5609.2220عفريالمقيمح25212131055454
مؤجلة10.0008.5002.5010.0007.7511.5000.0007.6707.0003.5009.0006.6313.0013.00124.5307.7813عمريممكري26212131043163

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  11:17:41حرر 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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

49الفوج: 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

ناجحة11.5007.5014.0010.0010.7510.0019.0013.0016.0011.5008.0012.8810.0010.00186.5211.6630عرانياقليل   1212131100034
ناجح09.5007.5011.0010.0009.5009.0015.5011.1711.0007.5007.0009.1315.0015.00161.0310.0630ععبد هللابن علقمة 2212131071016
310108SAU10305مؤجل05.0009.0011.0010.0008.7510.0017.0012.3300.0004.0010.0003.5000.0000.00120.9907.5615عماجدالمطيري
ناجحة12.5016.2514.0014.0014.1913.2500.0008.8315.0015.0000.0011.2513.5013.50198.5112.4130إدماجكوثرباشا4182031072900
ناجح09.7507.5008.0013.0009.5610.7517.0012.8313.0004.0012.0010.5012.0012.00168.9710.5630عابراهيم الخليلباني5212139086973
مؤجل00.0011.0011.0022.0401.381غائب00.0000.0000.0000.00غائب01.38غائبغائب00.0005.50عمحسنبراهيمي6212131050796
مؤجل00.0011.0011.0011.0000.691غائب00.0000.0000.0000.00غائب00.00غائبغائب00.0000.00عيونسبرحال7202031040746
ناجح08.5012.0010.0013.0010.8812.2517.0013.8316.0010.0013.0013.7513.0013.00196.5312.2830ععبد الواحد ابراهيمبعطوط8212139068249
919198SAU10604مؤجل09.5010.0004.8810.0010.00122.5507.6614غائب08.1305.0018.0009.33غائب12.5013.7506.25عسلطانبن مشعل بن سعود المقاط

ناجحة11.5015.0010.0012.0012.1313.5017.5014.8316.0012.0010.0013.5011.5011.50207.0312.9430عرزانبو رمل10202031086733
مؤجل09.2510.5010.2510.0010.0009.5017.0012.0008.0005.5005.0006.6312.0012.00154.5209.6624عمريمبوجلة11212132031289
ناجح09.0010.0012.7510.0010.4410.0019.5013.1710.0007.0005.0008.0011.0011.00166.0310.3830عأكرمبوخاري12212131043952
مؤجلة04.0001.0002.0010.0004.2508.5015.0010.6703.0010.0000.0004.0011.5011.5093.5105.8411ديونرانيةبوكابوس13202031076441
ناجحة11.2511.2513.5010.0011.5011.5015.0012.6715.0009.0005.0011.0013.5013.50187.5111.7230عليناخالف14212131074269
ناجحة09.0008.5014.2510.0010.4410.2518.0012.8314.0012.5005.0011.3813.5013.50181.0311.3130عنديرةخالف15212131081936
مؤجلة09.2507.0010.7510.0009.2512.0010.5011.5006.0011.5012.0008.8811.0011.00155.0209.6918عصونياخوني16212131080380
مؤجلة08.5009.5008.7510.0009.1910.0019.0013.0012.0004.5007.0008.8811.0011.00159.0409.9411عآيةدردوري17212139055148

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  11:17:45حرر 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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

49الفوج: 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

مؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0010.0003.3300.0000.0000.0000.0011.0011.0020.9901.312معيدعبد المالكدريوش18202031051478
مؤجل01.1311.0011.0041.5702.601غائب02.6302.5000.0001.6700.0004.50غائب00.0002.5008.00ععبد الرحمانرحاب19212131071000
مؤجل00.0011.5011.5054.5503.411غائب04.3804.0000.0002.6700.0000.00غائب06.0005.5006.00عمعادرمول20202031074313
ناجح08.5009.0011.0012.0010.1310.0020.0013.3310.0000.0013.0008.2511.0011.00165.0310.3130عأسامةروابح21212131070844
مؤجل00.0011.0011.0023.0001.441غائب00.0000.0000.0000.00غائب01.50غائبغائب00.0006.00عانيس عبد الكريمروابحي22212131050673
مؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0010.0003.3300.0011.0000.0002.7513.0013.0033.9902.124إدماجأحمدزياني23123029089
ناجحة10.2515.7511.0010.0011.7510.7517.5013.0007.0013.0010.0009.2513.5013.50183.5011.4730عأحالمسطور24212131099305
مؤجل09.0010.5008.5007.0008.7510.0014.0011.3311.0009.0011.0010.5011.0011.00156.9909.8115عاريجسمصار25212135008586
ناجحة13.0009.5010.5010.0010.7510.5020.0013.6714.0012.0005.0011.2511.0011.00183.0111.4430عرانيةشعالن26212131069389
ناجحة09.0012.0012.0012.0011.2510.0017.0012.3311.0007.5010.0009.8811.0011.00177.5111.0930عمريمعداد27212131090318
مؤجل00.0013.5013.5077.9904.876غائب06.3107.0000.0004.6700.0000.00غائب06.0006.5012.75عأسامةقرين28171731083538
ناجحة09.2511.5012.0010.0010.6911.7513.0012.1715.0007.0012.0012.2511.0011.00182.0311.3830عكوثركيموش29192131066660
ناجح15.0011.5013.0015.0013.6313.7517.0014.8314.0014.5014.0014.1315.0015.00225.0514.0730عاحمدموسود30212131079817

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  11:17:48حرر 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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

50الفوج: 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

مؤجل150.0509.3828غائبغائب10.2509.2511.0010.0010.1310.0000.0006.6716.0005.0012.0012.25ععبد الغني ناصف 1212133019877
206068SAU10306ناجحة11.7512.2510.0014.0012.0010.5019.0013.3312.0010.5005.0009.8813.0013.00188.5111.7830عوفاءالمالكي
مؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0010.0003.3300.0000.0000.0000.0000.0000.009.9900.621معيدةفاطيمةاوهيبة31738014115
مؤجلة12.0003.0013.5013.5025.5001.593غائبة00.0000.0000.00غائبة00.00غائبة00.00غائبةغائبةعهناديباشا4191931074147
ناجحة09.7509.5011.0013.0010.8110.0020.0013.3312.0011.5015.0012.6313.5013.50190.4911.9130عنسرينبشاطة5212131101898
مؤجلة09.0011.2511.5012.0010.9412.0014.5012.8305.0004.0008.0005.5011.0011.00159.0109.9424عوئام ليليابلقصة6212132032150
ناجحة09.5012.2512.2513.0011.7510.0019.0013.0016.0006.5007.0011.3811.0011.00189.5211.8530عفريدةبن هنيدة7212131032810
821219DZA9685ناجحة12.5008.0009.5018.0012.0010.0019.0013.0010.0003.5009.0008.1316.5016.50184.0211.5030علينة عقيلةبوتفنوشات
ناجحة14.2513.2512.2512.0012.9413.7520.0015.8317.0010.0012.0014.0013.5013.50220.5113.7830عسارةبوتي9212131045419

مؤجلة143.0208.9410غائبةغائبة07.5006.0006.5012.0008.0010.2520.0013.5014.0002.5008.0009.63عشفاء نور اإليمانبيرزمزم10212138012003
مؤجلة09.7506.2510.2511.0009.3110.5015.0012.0012.0003.5005.0008.1311.0011.00154.0009.6316عمونيةتيغرسي11212132027332
ناجحة09.2510.5008.0012.0009.9413.5018.0015.0013.0007.5007.0010.1311.0011.00176.0411.0030عياسمينجابري12212131034262
مؤجل137.0508.5714غائبغائب09.5008.0011.0010.0009.6311.5000.0007.6714.0003.0006.0009.25عمعمرجيدل13212131047173
مؤجلة00.0000.0000.0010.0002.5000.0010.0003.3300.0000.0000.0000.0010.0010.0039.9902.507معيدةهاني عبد الرزاقزغماتي14191932052059
مؤجل10.5007.2512.7511.0010.3810.0020.0013.3300.0007.5010.0004.3812.0012.00152.5509.5326عوسيم عبد الحكيمزيوش15212131045502
ناجح166.4910.4130غائبغائب10.0008.0010.0010.0009.5011.2516.0012.8315.0010.0012.0013.00عالسعيدسعد16212135089686
ناجحة11.2512.0009.0013.0011.3110.0013.0011.0010.0005.0006.0007.7513.5013.50167.9810.5030عمروئشريط17212132035993

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

50الفوج: 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

ناجحة09.2509.0012.7510.0010.2510.7518.0013.1714.0004.5010.0010.6311.0011.00175.0310.9430عأميرةشلفيني18212132029444
ناجحة164.4710.2830غائبةغائبة12.2510.0011.0007.0010.0610.0017.0012.3314.0009.0010.0011.75ععائشةظريف19212135090108
مؤجلة09.0007.0008.0010.0008.5010.0018.0012.6712.0006.5008.0009.6311.0011.00155.5309.7211ععبيرعالم20212132059811
2121219DZA9654ناجح10.5013.2507.5014.0011.3111.2519.0013.8314.0011.5006.0011.3812.0012.00189.4911.8430ععبد القادرعبادة
مؤجل14.0000.880غائبغائب00.00غائبغائب00.0000.0000.00غائب01.75غائب07.0000.00غائبعطارقعاللي22212131100319
ناجحة14.0011.5014.2518.0014.4414.5020.0016.3317.0015.5010.0014.8813.5013.50237.5314.8530عماريةعليلي23212131071056
مؤجل150.5209.4119غائبغائب09.0010.0007.0010.0009.0010.0013.0011.0014.0008.5009.0011.38عمحمد باللمالك24212137089812
ناجحة14.0015.2513.5013.0013.9411.7520.0014.5017.0009.0010.0013.2512.5012.50220.5213.7830عرندةمرازي25212131052221
ناجحة10.0011.0011.0010.0010.5012.2520.0014.8305.0013.0009.0008.0014.0014.00174.4910.9130عأميرةمساعدية26212135051890
ناجحة12.2513.5011.7508.5011.5011.0019.5013.8307.0008.0005.0006.7511.0011.00171.4910.7230عنورمهداوي27212131052398
مؤجل09.2509.0000.0010.5007.1908.0011.0009.0012.0005.5008.0009.3800.0000.00122.0407.638معيدياسينوداش28202031074567

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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