
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة09.5008.0014.5011.0010.7510.0015.0012.5012.5004.5009.8313.5013.50221.9911.1030عنهادأرون1191931048215
العاديةناجح12.5010.2512.0012.0011.6915.5015.0015.2510.2505.0008.5014.0014.00240.7812.0430عمحمد أمينأولبصير2191931051972
العاديةناجحة11.5010.5012.0010.0011.0013.5000.0006.7512.0009.0011.0013.0013.00205.0010.2530عوفاءبلحمدي3191931045698
العاديةمؤجل00.0000.0010.0000.0002.5000.0000.0000.0000.0000.0000.0012.0012.0042.0002.106معيدمحمد رياضبلقاضي4181831056208
العاديةناجح13.0008.0013.7514.0012.1911.0015.0013.0010.0003.0007.6712.0012.00233.2911.6630ععماد الدينبن جامع5191931046640
العاديةناجحة10.0006.0013.0014.0010.7513.5016.0014.7510.5006.0009.0013.0013.00228.0011.4030عداليةبن عميروش6191931048111
العاديةمؤجل00.0000.0010.7502.0007.8313.0013.00190.2109.5123غائب14.0010.5013.7513.0012.81عإسالم زيدانبوراس7191931050954
العاديةمؤجل12.0012.0012.0000.601غائبغائبغائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عاكرم اسالمبوعزيزي8191931051939
العاديةناجحة14.0007.0015.0012.0012.0016.0000.0008.0011.5009.0010.6713.0013.00221.0111.0530عشيماءبوعيشة9191931042360

العاديةناجحة11.0005.0013.0012.0010.2515.5014.0014.7506.5001.0004.6714.5014.50210.5110.5330عأمينةتشتيوين10191931050950
العاديةناجحة12.0011.5012.0011.0011.6311.5015.0013.2511.2511.0011.1713.0013.00239.0711.9530عمالكتفات11191931043035
العاديةناجح11.5013.7512.7514.0013.0012.5015.0013.7511.2516.5013.0015.0015.00265.0013.2530ععمر نسيمحاوشين12191931089972
العاديةناجح10.5007.5012.0014.0011.0010.0014.0012.0011.0008.0010.0013.0013.00223.0011.1530عمحمد منصفحدوفي13191931063988
العاديةناجح10.0010.5011.5012.0011.0011.0015.0013.0011.7507.0010.1713.0013.00227.5111.3830عأيوبحمودة14191935051605
العاديةناجحة10.0010.7511.5013.0011.3113.0015.0014.0010.0005.0008.3315.0015.00231.7111.5930عيمينةخوجة15191931091293
العاديةناجحة08.0009.2511.0012.0010.0607.0016.0011.5010.0004.0008.0014.0014.00204.7210.2430عريانرقيبة16191931025223
العاديةناجحة13.5004.0013.0011.0010.3814.5016.0015.2511.0008.5010.1714.5014.50230.5711.5330عماية ماريةزبوج17191931091241
العاديةناجح11.0011.0012.5010.0011.1314.5015.0014.7510.0008.5009.5013.0013.00234.0611.7030عيانيس بوعالمسرار18191931090030

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة14.0008.5015.2512.0012.4415.0015.0015.0011.2506.0009.5014.0014.00251.7812.5930عياسمينسعداوي19191931089800
العاديةناجحة10.5009.0012.0012.0010.8813.5016.0014.7513.5007.5011.5015.0015.00239.0611.9530عسيرينسيفي20191931043242
العاديةناجحة14.0010.5014.7512.0012.8113.0015.0014.0012.0005.0009.6714.0014.00252.7312.6430عأمينةشبوط21191931079325
العاديةناجحة10.5011.5015.5011.0012.1314.5015.0014.7512.0007.0010.3313.0013.00248.5512.4330عمروة صالحي221932022337
العاديةناجحة12.0008.2513.2512.0011.3813.0015.0014.0007.7504.5006.6710.0010.00222.5711.1330عسيريةصخري23191935057911
العاديةناجحة06.0007.5014.7513.0010.3114.0015.0014.5011.5008.0010.3313.0013.00225.7111.2930عميسةعالب24191931049561
العاديةمؤجلة13.5007.0010.0010.0010.1307.0015.0011.0008.0001.5005.8316.0016.00199.0509.9527عريمةفضيل25181931054948
العاديةناجح12.0012.7512.0012.0012.1911.0015.0013.0008.7508.5008.6713.0013.00237.2911.8630عحسامقريش26191931052007
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0004.2416.0010.1200.0000.0000.0000.0000.0040.4802.026معيدةاسيامحيوت271631017366
العاديةناجحة13.0010.5013.7513.0012.5615.0015.0015.0011.2508.5010.3314.5014.50256.2112.8130عمريممشاط28191931060256
العاديةناجحة12.5007.5014.5012.0011.6312.0016.0014.0010.0007.0009.0017.0017.00239.5611.9830عنايلةنايلي29191931067340
العاديةناجحة13.0010.5011.2511.0011.4410.0015.0012.5010.2504.0008.1715.0015.00226.7911.3430عرانيانزالي30191931063810

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة11.5012.2514.7514.0013.1315.0015.0015.0010.5007.0009.3313.0013.00258.5512.9330ععبير حتو 11932049533
العاديةمؤجل12.5003.5010.0010.0009.0008.0015.0011.5010.0004.0008.0011.0011.00189.0009.4524عسميحأباينو2191931051829
العاديةناجحة07.0006.2513.5008.6714.0014.00212.0110.6030غائبة13.0010.5012.5012.0012.0014.00عزينبأوكرين3191931078641
العاديةناجح07.5011.2507.5010.0013.5013.50217.5010.8830غائب14.0006.7515.2512.0012.0015.00عمحمد أمينإمرزوقن4191931093750
العاديةناجح12.0007.5012.5012.0011.0014.0015.0014.5013.0002.0009.3313.0013.00230.9911.5530ععبد المعينباسي5191931044357
العاديةناجح13.5009.0013.7511.0011.8110.0014.5012.2512.0007.0010.3312.5012.50234.2111.7130عهيثمبقباقي6191931067725
العاديةناجحة13.5010.5014.5012.0012.6314.0015.0014.5007.2506.5007.0014.0014.00244.5612.2330عمريمبن عاشور7191931088636
العاديةناجحة14.0009.5015.0015.0013.3813.0015.0014.0008.2515.0010.5013.0013.00261.0613.0530عمليسةبن عمارة8191931039935
العاديةناجح10.5007.5012.2514.0011.0604.0015.0009.5011.0005.5009.1714.0014.00212.2310.6130ععبدالحقبوعليلي9191931051849

العاديةناجحة14.0008.0012.7513.0011.9415.0015.0015.0012.7514.0013.1714.0014.00256.7912.8430عسيرينبولحدور10191931062180
العاديةناجحة14.0008.5013.5013.0012.2515.0015.0015.0002.0002.0002.0014.0014.00227.0011.3530عيسرىبولعشب11191931051932
العاديةناجحة10.0007.5013.7511.0010.5615.0014.5014.7507.7509.0008.1714.5014.50224.7311.2430عرانياجديوي12191931050977
العاديةناجحة03.0012.0006.5010.1713.0013.00212.2310.6130غائبة12.0010.0014.2516.0013.0606.00عاميرةحقيرة13181831092472
العاديةمؤجل05.5005.0003.5004.5015.0015.00174.2208.7124غائب11.0008.0014.2508.0010.3111.00عشارفحميدو14191931000204
العاديةمؤجلة07.5007.0000.0004.6716.0016.00181.5709.0824غائبة13.0011.5016.0000.0010.1315.00عساميةرمضاني15191931049421
العاديةناجحة12.0009.0014.2511.0011.5612.0015.0013.5012.7507.0010.8313.0013.00238.2111.9130عايمانزبوشي16191931081723
العاديةناجحة12.0010.0014.0010.0011.5015.0014.5014.7511.2504.0008.8314.0014.00237.4911.8730علينةسكندري17191931088755
العاديةناجحة11.0012.7515.7512.0012.8813.0014.5013.7508.0014.5010.1713.0013.00253.0712.6530عرميساءطاجين18191931082596

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة10.5006.5013.7510.0010.1911.0015.0013.0010.7510.0010.5013.0013.00218.7810.9430عنهادعوان19191931085662
العاديةناجح13.0010.0015.2510.0012.0614.0015.0014.5010.5009.0010.0012.0012.00244.7212.2430عبراهيمعيسات20191931063773
العاديةناجح11.5010.0008.5013.0010.7508.0015.0011.5007.5004.0006.3312.0012.00205.9910.3030عياسينعيمر21191931083776
العاديةناجحة14.0007.2513.5012.0011.6908.0014.5011.2507.5003.0006.0014.0014.00217.2810.8630عنور اإليمانقارة22191931085920
العاديةناجحة06.0010.0014.0013.0010.7515.0015.0015.0010.0006.0008.6713.0013.00228.0111.4030عإيمان إحسانقالم23191931039779
العاديةناجحة14.0010.5014.5011.0012.5012.0014.5013.2510.2507.5009.3313.0013.00243.9912.2030عأنفالقالل24191931051770
العاديةناجح12.5009.5012.2512.0011.5604.0015.0009.5011.5005.0009.3313.0013.00217.7110.8930عوسيمكنان25191931044434
العاديةمؤجلة04.0012.0004.0009.3314.0014.00197.5509.8823غائبة10.0011.0012.5013.0011.6308.00عماليالموتي26191931089873
العاديةناجحة16.0010.0012.0011.0012.2508.0014.5011.2511.5007.0010.0012.5012.50234.5011.7330عسارةمازة27181831047249
العاديةناجحة13.0011.0014.2513.0012.8110.0015.0012.5010.0007.0009.0013.0013.00243.7212.1930عسناء محارب281932052944
العاديةمؤجلة03.5012.5005.0010.0014.0014.00190.7209.5424غائبة10.0006.5014.7513.0011.0607.00عإيمانموفق29191931096352

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة14.0011.7515.0016.0014.1914.5000.0007.2513.5016.0014.3317.0017.00259.2712.9630عأحالمأمينة1191931061707
العاديةناجحة14.0008.0011.0013.0011.5010.0000.0005.0012.0005.0009.6714.0014.00201.0110.0530عفاطمة الزهرةباشي2191931087253
العاديةناجحة12.0013.5014.7513.0013.3116.0000.0008.0013.7508.5012.0013.0013.00240.7212.0430عمالكبحري3191931047340
العاديةمؤجلة09.0007.0005.5010.0007.8813.5000.0006.7510.0006.0008.6712.0012.00159.5707.9811عصبرينةبربوشة4191931051840
العاديةناجحة10.0008.0014.0012.0011.0016.0000.0008.0014.5011.5013.5013.0013.00217.5010.8830عبسمةبرور5191931066747
العاديةمؤجلة14.0012.0004.2511.0010.3113.0000.0006.5010.2507.0009.1712.0012.00189.2309.4626عصوفياتوزوت6191931051843
العاديةمؤجلة11.5005.0006.0011.0008.3808.0000.0004.0010.0001.0007.0014.0014.00151.5607.5813عبايةتونسي7191931040074
العاديةناجحة16.5006.5014.5012.0012.3811.0000.0005.5011.7507.0010.1712.0012.00213.0710.6530عاكرامجنادي8191931088683
العاديةمؤجل12.5005.0013.7512.0010.8106.5000.0003.2510.7502.0007.8312.0012.00178.2108.9123عزين الدينحبيب9191931051956

العاديةمؤجل10.5009.2510.5014.0011.0612.0000.0006.0011.5003.0008.6712.0012.00194.7309.7426عأسامةحجرس10191931087882
العاديةمؤجل10.0008.2510.5011.0009.9410.0000.0005.0011.0007.0009.6711.0011.00179.2908.9621عياسرحشمان11191931051927
العاديةمؤجلة12.0005.5005.0010.0008.1310.5000.0005.2510.7505.0008.8300.0000.00145.0507.2515عنسرينحمراوي12181931074077
العاديةناجحة14.0009.5013.5014.0012.7514.5000.0007.2511.2505.0009.1712.0012.00221.5111.0830عخديجةحيدر13191931090878
العاديةمؤجل14.0006.0012.0011.0010.7510.0000.0005.0010.7504.0008.5014.0014.00188.5009.4326عكريمخروفة14191931064209
العاديةناجحة13.5010.0012.0008.0010.8814.5000.0007.2513.0003.0009.6712.0012.00200.5710.0330عياسميندادي15191931040049
العاديةمؤجلة10.0008.2512.5014.0011.1911.0000.0005.5010.2502.0007.5013.0013.00191.7809.5926عبسمة خديجةداسي16191931089921
العاديةمؤجل13.0003.5004.0011.0007.8807.5000.0003.7511.2501.0007.8310.0010.00143.0507.1513عايمندالي17191931051999
العاديةناجحة14.0006.5013.0012.0011.3814.0000.0007.0012.5012.0012.3312.0012.00213.5510.6830عصارةدحيم18191931059630

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة10.5006.0012.2510.0009.6915.5000.0007.7512.2504.0009.5013.0013.00188.7809.4421عوسيلةديلمي19191931085691
العاديةمؤجل14.0006.0011.0008.0009.7511.0000.0005.5008.5003.0006.6711.0011.00170.0108.5014عبدرالدينزقور20191931039781
العاديةناجحة12.0010.0008.0013.0010.7513.5000.0006.7513.5012.5013.1713.0013.00208.5110.4330علينة زهيةسالمي21191931051019
العاديةناجحة11.0008.0014.2511.0011.0616.0000.0008.0010.0005.0008.3312.0012.00201.7110.0930عياسمينشريفي22191931050857
العاديةمؤجلة10.5006.5012.0010.0009.7508.0000.0004.0007.7504.0006.5012.0012.00164.5008.2316عنسيلةشالبي23191931039211
العاديةمؤجل10.5008.0010.5013.0010.5011.5000.0005.7507.0004.0006.0013.0013.00180.0009.0024عمحمد إسالمصدقاوي24191931051875
العاديةناجح11.0008.0014.0014.0011.7511.5000.0005.7511.0003.0008.3313.0013.00201.9910.1030عالياسعتو25191931078176
العاديةمؤجل07.0009.0011.2511.0009.5611.5000.0005.7510.0004.0008.0012.0012.00173.7208.6916عنسيمعدي26191931083750
العاديةناجحة13.5006.0012.5011.0010.7515.5000.0007.7511.2507.5010.0013.0013.00203.0010.1530عزينبعزوقي27191931085478
العاديةناجح11.0010.5013.7513.0012.0611.0000.0005.5011.5004.0009.0012.0012.00205.7210.2930ععبد الرؤوفعمار28191931078288
العاديةمؤجلة10.0007.5014.2513.0011.1910.0000.0005.0011.5003.0008.6712.5012.50192.7909.6426عصبرينةعيشون29191931073588
العاديةمؤجلة13.0006.5010.0012.0010.3811.0000.0005.5012.7514.0013.1712.0012.00198.0709.9027عمروىلرقط30191931039205
العاديةمؤجل08.0006.5013.5011.0009.7507.0000.0003.5011.7504.0009.1713.0013.00171.5108.5813عمروانلعروسي31191931085772
العاديةمؤجل12.5009.0007.0014.0010.6312.0000.0006.0011.0006.0009.3313.5013.50193.0509.6526عأنيسلوناس32191931089591
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0013.0013.0013.0000.651إدماجعبد الرحيمواكلي331631081642

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح11.0009.0014.2512.0011.5611.0015.0013.0010.2502.0007.5012.5012.50225.7211.2930ععبد الوهابأولمي1191931063906
العاديةمؤجلة04.2510.2504.0008.1712.0012.00137.5106.8813غائبة07.0008.50غائبة10.5007.5010.00عصابريناحميد2191931025486
العاديةمؤجلة06.5007.2509.2511.0008.5009.0015.0012.0010.5001.0007.3313.0013.00184.9909.2514عصفاءالعافية3191931025487
العاديةناجح12.5005.0010.5011.0009.7507.5017.0012.2512.2503.0009.1713.0013.00206.5110.3330عماسينيساالياس4191931025499
العاديةناجحة12.5007.2506.5012.0009.5610.0015.0012.5010.2504.0008.1713.5013.50202.7310.1430عسلمةانتكمام5191931025484
العاديةناجح11.5011.7513.2513.0012.3809.0017.0013.0012.7508.5011.3312.5012.50247.0512.3530ععبد المالكبحاكمي6191931059665
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0016.0004.0011.5014.5013.0007.0010.0008.0010.0010.00134.0006.7013معيدةنسرينبلبيض7181831041509
العاديةناجحة11.5011.5013.7511.0011.9409.5016.5013.0012.2506.0010.1712.5012.50238.2911.9130عمروةبن لشهب8191931043023
العاديةمؤجلة04.5008.2504.0006.8312.5012.50167.2708.3616غائبة06.0010.5011.2511.0009.6909.00عشهينازبناي91731043229

العاديةناجح10.0009.0012.0012.0010.7510.5013.0011.7511.0013.5011.8310.0010.00221.4911.0730معيدعبد الرحيمبوشليت10181831042688
العاديةناجحة11.0009.5014.7512.0011.8117.0014.5015.7512.7509.0011.5015.5015.50254.7212.7430عحنانبوعشة11191931051794
العاديةمؤجلة06.0007.2509.0011.0008.3105.5015.0010.2510.2504.0008.1713.5013.50178.7308.9414عالزهرةبوكراوة12191931025473
العاديةناجحة13.0010.7513.5012.0012.3117.0015.0016.0013.0007.5011.1715.5015.50260.7313.0430عماريةشيحات13191931040033
العاديةناجح09.5007.7512.5011.0010.1916.5017.0016.7510.0005.0008.3313.5013.50227.7711.3930عفوضيلصالح14191931059704
العاديةناجح10.5009.0011.5011.0010.5009.0014.5011.7507.7501.0005.5013.5013.50203.0010.1530عمحمد أيمنصايبي15191931051874
العاديةناجحة09.0007.0013.0011.0010.0011.5015.0013.2510.2504.0008.1713.5013.50211.0110.5530عإيمانصدوق16191931046800
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0012.0003.0010.0016.5013.2507.0000.0004.6712.0012.00115.0105.7512معيدةأحالمطيان171631051034
العاديةناجحة09.0011.2514.2512.0011.6312.0016.5014.2512.7512.5012.6714.5014.50249.0712.4530عكاميليةطيبي18191931051861

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة07.0007.5003.0006.0012.0012.00182.5609.1324غائبة11.5010.0009.0011.0010.3814.00عأميرةعادل19191931050640
العاديةناجحة12.5010.2514.5013.0012.5614.0016.5015.2512.2505.0009.8312.5012.50253.7112.6930عإكرامعبد الغفار20191931042801
العاديةناجحة10.5011.2516.0011.0012.1909.5017.0013.2512.7516.0013.8313.5013.50254.2712.7130عشهينازعبيدي21191931059968
العاديةناجح09.0010.0014.7510.0010.9413.5014.5014.0008.7507.0008.1711.5011.50223.2911.1630عحسينعزي22191931059485
العاديةناجحة11.5008.5012.7510.0010.6910.0017.0013.5008.5003.0006.6712.5012.50214.7910.7430عمنار عمراندي231932016967
العاديةناجحة04.0010.2513.0011.1715.0015.00215.2310.7630غائبة11.0012.7515.5011.0012.5608.00عريمةقدور24191931051815
العاديةناجحة10.0008.5014.5012.0011.2514.0017.5015.7510.0004.0008.0016.5016.50238.5011.9330عنسرينقزوت25191931051977
العاديةمؤجلة06.2510.7507.0009.5013.5013.50189.2809.4626غائبة07.5011.5010.7511.0010.1912.50عسماحلعرباوي26191931050742
العاديةناجحة08.0011.5014.2514.0011.9412.5017.0014.7512.7505.0010.1712.5012.50245.2912.2630عوساملعروسي رويبات27191931067728
العاديةناجحة12.0010.0016.0011.0012.2510.0016.0013.0010.0010.0010.0015.5015.50244.5012.2330عمنالمختاري28191931059785
العاديةناجحة08.5012.7516.5014.0016.5016.50242.5012.1330غائبة13.0011.0014.0012.0012.5017.00عأمانيمشتي29191931051764
العاديةمؤجلة03.0010.2503.0007.8312.5012.50162.7108.1413غائبة10.5009.0008.7510.0009.5606.00عالزهرةنوري30191931025474
العاديةناجح09.5006.5012.0012.0010.0011.0015.0013.0010.5004.0008.3313.5013.50210.4910.5230عمحند شريفياسيني31191931090006

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

17الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة10.0013.0009.0010.0010.5013.0015.0014.0012.7505.0010.1713.5013.50226.0111.3030ععائشةالعابد1191931059639
العاديةناجح09.0008.7512.7513.0010.8810.0014.0012.0008.2504.0006.8313.5013.50212.5510.6330عفيصلالعايب2191931042451
العاديةناجح05.5013.0005.0010.3313.0013.00200.9910.0530غائب12.0009.0013.0011.0011.2511.00عنصرالدينالغربي3191931049575
العاديةمؤجلة07.0000.0004.6700.0000.0014.0100.700غائبةغائبةغائبة00.00غائبةغائبة00.00غائبةعأمالبوترعة4191931073044
العاديةناجحة06.5008.7506.5008.0012.5012.50222.2211.1130غائبة12.0014.0013.5013.7513.3113.00عأمينةبوخديمي5191931081712
العاديةمؤجل12.0000.0004.0010.0006.5010.0016.0013.0007.7508.0007.8313.0013.00166.4908.3217إدماجأيمن خير الدينبوداود61531098906
العاديةناجحة12.5008.0009.0010.0009.8812.0014.0013.0008.7507.0008.1713.0013.00208.0710.4030عنسرينبومزراق7191931060278
العاديةمؤجل06.0008.2505.0007.1713.0013.00187.5109.3824غائب12.5008.5010.0012.0010.7512.00ععزالدينبونيف8191931051852
العاديةناجحة10.0010.0010.7515.0011.4414.0015.0014.5013.0008.0011.3311.5011.50240.7712.0430عدنياتالوت9191931062127

العاديةمؤجل06.0010.5005.0008.6711.0011.00199.7309.9926غائب14.0008.7511.5012.0011.5612.00ععبد الرحمانجبالحي10191931041276
العاديةمؤجلة06.0007.7505.0006.8315.5015.50157.5507.8814غائبة10.0006.0011.5005.0008.1312.00ععواطفجرود11191931044560
العاديةناجح12.5008.5013.2512.0011.5614.0015.0014.5012.2506.0010.1712.5012.50239.7311.9930عهشامجمعة12191931078405
العاديةناجحة12.5008.5013.0011.0011.2510.0016.0013.0008.7503.0006.8315.5015.50222.9911.1530معيدةحوريةحفيان13181831044118
العاديةمؤجلة06.0012.7514.0013.1712.0012.00191.0709.5522غائبة08.0010.5010.0010.0009.6312.00عليدياخشيش14191931061858
العاديةناجحة12.5012.0010.5011.7511.6913.0014.0013.5010.2503.0007.8311.5011.50229.2711.4630عمريمخوميخم15191931045449
العاديةناجح13.0010.7508.5007.5009.9412.0015.0013.5008.2503.0006.5012.5012.50205.2810.2630عرابحرحيش16191931051803
العاديةناجح09.9411.0014.0012.5013.0007.0011.0015.5015.50217.7810.8930غائب14.0012.5013.25عمحمد يوسفزروق17191931051881
العاديةناجح10.0010.0009.2511.0010.0612.0014.0013.0012.0004.0009.3312.0012.00212.7110.6430عريانسفاق18191931045521

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-06-2022  13:25:40حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

17الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة06.5007.0001.0005.0010.5010.50143.0607.159غائبة08.0005.0010.5007.0007.6313.00عبوثينةسالماني19191931078594
العاديةناجحة06.0012.2508.0010.8313.0013.00211.2110.5630غائبة11.0009.0014.2513.0011.8112.00عأنفالعامر20191931083894
العاديةناجحة06.5013.0010.0012.0011.5011.50219.7810.9930غائبة10.0012.5014.2512.0012.1913.00عمنالعكاك21191931088640
العاديةناجح08.0008.0012.5012.0010.1310.0014.0012.0010.0010.0010.0014.0014.00213.5610.6830عسيد أحمد رمزيعيسات22191931046743
العاديةناجح14.0010.5013.2514.7513.1312.0015.0013.5010.2507.0009.1712.5012.50251.5712.5830ععبد القادرفدغوش23191931051846
العاديةناجحة07.0012.7506.0010.5013.5013.50222.2811.1130غائبة11.5014.5012.2511.5012.4414.00عمنالكسراوي24191931088020
العاديةمؤجلة07.0008.0002.0006.0013.0013.00185.7209.2924غائبة08.0011.5011.2511.5010.5614.00عهندلحمر25191931085948
العاديةمؤجلة00.0008.2503.0006.5015.5015.50123.5606.186غائبة10.0003.5008.0008.0007.3800.00عسيرينلعزيزي26181831044147
العاديةناجح11.0008.5012.2510.0010.4409.0014.0011.5010.2500.0006.8313.5013.50205.2710.2630عمحمد كمالمازري27191931064228
العاديةمؤجلة102.0605.1012غائبةغائبة00.0012.7500.0008.50غائبة06.3800.00غائبة10.0005.5010.00عساميةمقسم28191931091184
العاديةناجحة07.0010.2506.0008.8314.5014.50220.5511.0330غائبة12.5014.5010.5013.0012.6314.00عدنيامكرطاري29191931081734
العاديةناجح13.5012.5012.7513.0012.9412.0015.0013.5012.5004.0009.6714.0014.00252.2912.6130ععبد الحكيممناصرية30191931049461
العاديةناجح06.0010.5008.0009.6713.0013.00207.0110.3530غائب13.5009.0010.5014.0011.7512.00عنور الدينميمون31191931054375

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

18الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00عوسيلةبركان1191931039214
العاديةمؤجل14.0008.7511.0010.0010.9413.0000.0006.5008.2506.0007.5013.5013.50193.2809.6624عمحمد أمينبريش21932026457
العاديةناجحة12.0010.0015.0013.7512.6917.5014.0015.7512.7504.0009.8313.0013.00257.7712.8930عدنيابلحرير3191931050972
العاديةناجحة10.0008.0014.0012.5011.1317.0015.0016.0010.2506.0008.8311.0011.00235.0511.7530عزهرةبن سعيد4191931090909
العاديةمؤجلة10.0007.7511.0009.0009.4414.0000.0007.0012.2505.0009.8311.0011.00181.7709.0916عدالية دليلةبواتو5191931064340
العاديةناجح11.5008.2511.5011.5010.6914.0014.0014.0008.7505.0007.5012.5012.50219.2810.9630عوسيم مسعودبوتوتة6191931062310
العاديةناجحة11.5009.2507.7511.0009.8814.5015.0014.7508.7507.0008.1713.5013.50215.5710.7830عصارةتواتي7191931090954
العاديةمؤجل10.0007.7512.0010.0009.9405.0016.0010.5008.7504.0007.1711.5011.50194.2909.7122عوليدجحا8191931072991
العاديةناجحة11.0007.2513.2512.5011.0014.0000.0007.0010.0012.0010.6712.5012.50204.5110.2330عوسامجريبي9191931060357

العاديةمؤجلة00.0007.2513.0014.0008.5616.5000.0008.2508.7512.0009.8314.5014.50179.7108.9915عوئامحميدي10171931077557
العاديةناجحة12.0012.0012.5011.0011.8817.5014.0015.7513.2508.0011.5011.5011.50251.5612.5830عخديجةحواس11181831082468
العاديةناجحة12.0010.0013.7512.0011.9415.0015.0015.0012.7505.5010.3312.0012.00246.2712.3130عليدياخالف12191931064446
العاديةمؤجلة07.5008.2502.5009.0006.8109.0000.0004.5010.2502.0007.5011.0011.00133.2206.663عرانيةزاهي13191931080589
العاديةناجحة09.0010.5013.7514.7512.0010.5000.0005.2510.2509.0009.8311.0011.00205.4910.2730ععائشةسماح14191931081581
العاديةناجح11.0010.0014.5012.0011.8817.5000.0008.7513.0010.5012.1712.0012.00226.0711.3030عإسماعيلصالوي15191931060098
العاديةمؤجل10.5011.0010.2511.0010.6908.0000.0004.0010.0003.5007.8311.5011.50179.2708.9623عأحمد عبد الحليمطراعة16191931067187
العاديةناجح13.5008.5012.0011.5011.3816.0014.5015.2511.0005.0009.0012.5012.50237.0611.8530ععصام الدينطيب بن عباس17191931044559
العاديةمؤجل11.5010.0003.7512.0009.3117.0000.0008.5010.2504.0008.1712.0012.00182.2309.1121عرمزيعوان18191931088604

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

18الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة10.0010.0013.2511.5011.1916.5014.0015.2512.0002.0008.6712.5012.50233.7911.6930عاشواقعيوز19191931051778
العاديةمؤجلة148.2907.4121غائبةغائبة00.0000.0008.0010.0008.67غائبة10.0006.5011.2513.0010.19عأحالمغماري20191931040891
العاديةمؤجل11.0009.0004.7513.0009.4407.0013.5010.2507.7505.0006.8311.5011.50186.2709.3117عمحمد لمينفرفار21191931084088
العاديةناجحة13.0012.0012.3813.0012.6016.5014.5015.5010.5005.0008.6712.0012.00251.2112.5630عإشراقمحتوت22191931040894
العاديةناجح10.0012.2513.7510.0011.5018.0014.0016.0010.2505.5008.6712.5012.50240.5112.0330عفارسهطال23191931063926

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-06-2022  13:25:47حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

19الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل06.0008.5010.5010.0008.7511.0015.0013.0006.0004.0005.3312.0012.00184.9909.2517عنسيمأحمد زيتوني1191931039212
العاديةمؤجلة09.5007.2511.2511.0009.7512.0000.0006.0010.5005.0008.6714.0014.00181.0109.0516عنسرينأرحاب2191931045686
العاديةناجحة10.5009.2513.0012.0011.1911.0015.0013.0006.7506.5006.6710.5010.50216.7910.8430عأمينةالخربة3191931085800
العاديةمؤجل187.2709.3625غائبغائب08.5010.7512.5013.0011.1914.0000.0007.0011.5002.0008.33ععصامبلعربية4191931085750
العاديةناجحة12.0009.2512.0012.0011.3112.0015.0013.5011.2503.0008.5008.0008.00223.2211.1630عرانيةبن عاشور5191931081685
العاديةمؤجل14.0005.0011.0012.0010.5010.0000.0005.0006.5002.0005.0002.5002.50163.5008.1823ععبد الرحمانبوتعنقيق6191933050832
العاديةمؤجلة11.0009.2513.0011.7511.2514.0000.0007.0008.5006.0007.6708.0008.00194.0109.7023عبشرىبوتوتو7191931049643
العاديةمؤجل14.0007.5013.2512.0011.6912.0000.0006.0007.5004.0006.3313.5013.50196.7709.8424عمحمد اسالمحاج رابح8191931088058
العاديةناجح12.0012.7513.5011.7512.5014.0016.0015.0011.5011.0011.3311.5011.50255.4912.7730عوليدحضري9191931067733

العاديةمؤجلة11.5007.0010.5006.0008.7513.0014.0013.5008.7502.0006.5014.5014.50193.0009.6517عحسينةحيدر10191931050966
العاديةمؤجلة11.0006.7510.0006.0008.4413.0000.0006.5008.0001.0005.6713.0013.00157.2907.8614عمنالخالل11181831053066
العاديةناجح10.0010.0011.7511.7510.8814.0015.0014.5010.0006.0008.6706.0006.00220.5711.0330عهشامخلدون12191931049588
العاديةناجحة10.5010.2512.5014.7512.0014.0000.0007.0012.2505.0009.8308.5008.50209.9910.5030عفاطيمة الزهرةخوجة13191931044372
العاديةمؤجل10.5006.5011.2512.0010.0612.0014.0013.0006.5005.0006.0007.0007.00197.7209.8926معيدعبد هللادريدي14181831088314
العاديةمؤجل147.0107.3518غائبغائب10.0004.0011.0012.0009.2511.0000.0005.5005.5003.0004.67عجوادزميت15191931050679
العاديةناجح11.5012.7514.0013.7513.0014.0015.0014.5011.7510.5011.3315.0015.00262.9913.1530عأمينسفيان16191931085720
العاديةناجحة09.0007.2511.0012.0009.8113.0015.0014.0010.0004.0008.0006.5006.50204.2210.2130عمنالشايب17191931060019
العاديةناجحة10.5010.2514.0013.0011.9412.0014.0013.0007.0006.0006.6707.5007.50222.7911.1430عدانيا فاطمة الزهراءشطيبي18191931089931

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-06-2022  13:25:51حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

19الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح12.0010.7505.5012.0010.0614.0014.0014.0007.5004.0006.3316.5016.50212.2110.6130عريادشية19181831092504
العاديةناجح10.5011.7511.5012.0011.4409.0016.0012.5007.0003.0005.6700.0000.00204.2910.2130معيدرؤوفشيهب20181831047554
العاديةناجحة08.5011.5011.0012.0010.7513.0014.0013.5005.5005.0005.3316.5016.50215.4910.7730عهناء وجدانصحراوي21191931041306
العاديةمؤجلة09.5007.0012.7513.0010.5611.0015.0013.0005.5006.0005.6703.5003.50199.2309.9626عمريم أنياسعبد الرحماني22191931089882
العاديةمؤجل12.2510.5012.0008.6909.0014.0011.5007.5010.0008.3306.5006.50181.7709.0922غائبعأحمد أيمنعبد السالم23191931088440
العاديةناجحة11.5008.7509.0013.0010.5612.0015.0013.5008.0006.0007.3306.5006.50209.2110.4630عسميةعبد القادر24191931046609
العاديةمؤجلة10.0008.0009.0011.0009.5011.0013.0012.0005.5006.0005.6706.5006.50185.5109.2816عمروة منالعربي25191931041441
العاديةناجح13.0009.7513.7514.7512.8114.0015.0014.5010.0009.0009.6713.0013.00253.7312.6930عأحمد صابرعلوش26191931060063
العاديةناجحة09.5009.2512.7513.7511.3113.0015.0014.0011.2504.0008.8306.5006.50224.7111.2430عمدينةعويدات27191931072002
العاديةناجحة09.0007.2512.7511.0010.0013.0016.0014.5010.5004.0008.3313.0013.00215.9910.8030عبشرىغربي28191931060330
العاديةمؤجلة08.1912.0000.0006.0010.0006.0008.6706.0006.00154.2907.7120غائبة11.0011.2510.50عمروة ليتيسيافرحاني29191931049534
العاديةمؤجلة10.5009.2510.0012.0010.4411.0000.0005.5006.0005.0005.6711.5011.50175.7908.7924عيسرى فاطمةقاسي30191931078540
العاديةمؤجلة03.1913.0016.0014.5005.5004.0005.0000.0000.00111.2805.566غائبة06.2506.50غائبةعآية ماريةمطاري31191931083879
العاديةمؤجل00.0004.0003.5000.0001.8810.0000.0005.0005.0000.0003.3300.0000.0052.5502.633معيدهشامموسلي32181831086649
العاديةمؤجلة07.5007.2512.5011.0009.5611.0014.0012.5007.0007.0007.0006.5006.50192.2209.6116عمناليحياوي33191931080654

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-06-2022  13:25:55حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

20الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل08.0009.5010.0010.0009.3817.0000.0008.5008.5010.0009.0014.0014.00187.5609.3815عمحمدإكيوان1191931044571
العاديةمؤجل00.0007.7511.2500.0004.7505.0000.0002.5006.0002.0004.6700.0000.0081.0104.055معيدابراهيماسعاد2181831090563
العاديةمؤجلة08.0008.5011.0010.0009.3808.0000.0004.0005.5006.0005.6708.0008.00153.5707.6810عرانيةبارش3191931047993
العاديةمؤجلة09.0006.5010.0009.0008.6315.0000.0007.5007.0002.0005.3310.0010.00159.5507.989عمالكبركاين4191931051030
العاديةناجح10.0009.0014.2513.0011.5614.0000.0007.0010.0002.0007.3316.0016.00204.7110.2430عسيد أحمدبن شاطر5191931088610
العاديةمؤجلة13.0005.5009.2511.0009.6913.0000.0006.5006.5003.0005.3314.5014.50172.7708.6414عشيماءبوبكر6191931088614
العاديةناجح07.5007.7514.0013.0010.5610.0014.5012.2506.0004.0005.3310.5010.50202.2110.1130عمحمدبودربالة7191931043011
العاديةمؤجلة09.0008.2511.2512.0010.1312.0000.0006.0006.5002.0005.0011.5011.50172.0608.6024عمريمبوروح8191931085775
العاديةمؤجلة06.0007.7509.5010.0008.3117.0016.5016.7504.5002.0003.6700.0000.00177.7308.8911عياسمينبورياحي9191931083869

العاديةناجحة11.0008.0014.5011.5011.2516.0000.0008.0012.2510.0011.5006.0006.00207.5010.3830عشيماءبوسليماني10191931039851
العاديةناجحة10.0009.2513.0014.0011.5617.0016.0016.5013.0015.5013.8316.5016.50262.7113.1430عنور الهدىبوقريعة11191931062063
العاديةمؤجل07.3114.5000.0007.2505.5005.0005.3304.5004.50137.2106.8613غائب07.5010.7511.00عتوفيقبولحية12191931070421
العاديةناجح09.0009.0014.0012.0011.0014.5000.0007.2510.5011.0010.6715.0015.00208.0110.4030عالياسبوماجن13191931085810
العاديةمؤجل12.5000.0000.0000.0003.1310.0000.0005.0000.0010.0003.3310.0010.0077.5503.8810إدماجأسامةدحو141731043441
العاديةناجحة11.5008.0014.0014.7512.0616.5015.0015.7512.7507.0010.8308.5008.50248.7112.4430عخديجةدوالي15191931046587
العاديةناجح08.0010.0012.2510.5010.1914.0015.0014.5007.0010.0008.0010.0010.00214.2810.7130ععماد الدينروابح16191931049483
العاديةناجح10.0010.7512.2513.0011.5017.0015.0016.0011.5013.0012.0013.0013.00251.0012.5530عسلطان اسماعيلزعباطي17191931061778
العاديةمؤجلة09.0006.5008.5009.0008.2510.0015.5012.7508.0002.0006.0011.5011.50179.5008.987عالهامزيار18191931060090

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-06-2022  13:26:00حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

20الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة10.0007.5009.5011.0009.5012.0015.0013.5004.5004.0004.3305.0005.00185.9909.3016عإيمانزيان19191931062108
العاديةمؤجل10.0006.0010.7511.5009.5608.0000.0004.0010.0006.0008.6705.0005.00161.7308.0917عتقي الدينزياني20191931051787
العاديةناجح11.0009.7513.7511.0011.3813.5000.0006.7506.5012.0008.3314.5014.50203.0510.1530عفارسسليماني21191931044487
العاديةمؤجل10.0008.2511.7507.5009.0000.0004.5007.5011.0008.6700.0000.00134.0106.7011غائبعسيد أحمدسنياني22191931041022
العاديةمؤجلة00.0000.0002.5003.0002.6700.0000.0071.7303.595غائبة05.0001.0005.2510.0005.31علينة أمالشاللي23191931064217
العاديةناجحة14.0008.2514.5012.5012.3110.0000.0005.0008.2512.0009.5011.0011.00207.2210.3630علبنىصغير24191931089989
العاديةمؤجل08.5006.5007.0010.0008.0005.0000.0002.5005.0005.0005.0003.0003.00124.0006.205عسعيدطالب25181831040424
العاديةناجحة12.0014.5014.5012.0013.2514.0000.0007.0012.5010.0011.6716.5016.50238.5111.9330عندىعظيمي26181831081844
العاديةناجحة10.0007.0011.7514.7510.8805.0016.0010.5010.0005.0008.3310.0010.00207.5510.3830عودادعليلي27191931088563
العاديةمؤجلة11.0008.2511.5012.0010.6912.0000.0006.0010.5007.0009.3310.0010.00190.2709.5126عوسامعيمن28191931085786
العاديةناجحة11.0013.7513.2515.5013.3812.5000.0006.2508.5015.0010.6706.0006.00223.5711.1830عنور الهدىفدان29191931047914
العاديةناجحة08.3116.0016.0016.0014.0016.5014.8316.5016.50224.7111.2430غائبة10.0009.2514.00عسيلياقلو30191931062978
العاديةمؤجل09.0008.0008.7507.0008.1905.0000.0002.5004.5002.0003.6714.0014.00133.2906.661عياسينكويتيني31191931089802
العاديةمؤجل10.0007.2510.0010.0009.3113.0000.0006.5008.5012.0009.6711.0011.00177.7308.8920عمحمد يوسفليتيم32191931049528
العاديةمؤجلة07.0007.5012.2511.0009.4414.0015.0014.5007.5003.0006.0006.5006.50195.7809.7916عشهرزادمحمد شريف33191931061792
العاديةناجحة06.0007.0009.2514.7509.2515.5015.0015.2507.0010.0008.0010.5010.50206.5010.3330عناديةمزوان34191931078523
العاديةمؤجلة11.0007.5010.2512.0010.1912.0000.0006.0006.0007.0006.3312.0012.00177.2708.8624عسليمة هاجرمغاري35191931085741
العاديةمؤجل08.5008.0006.0011.0008.3811.0000.0005.5003.5002.0003.0007.0007.00138.5606.938عزين الدينمهاجري36191931067499

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-06-2022  13:26:03حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

20الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة148.5707.438غائبةغائبة06.0008.0008.5012.0008.6315.5000.0007.7505.0004.0004.67عمنالموالي37191931064238
العاديةناجحة10.5012.7513.2511.0011.8814.5015.5015.0011.5003.0008.6714.5014.50243.0712.1530عأميرةهوادي38191931088673

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 21-06-2022  13:26:04حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

21الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة11.0005.0010.2510.0009.0611.0000.0005.5007.5007.0007.3304.5004.50157.2107.8618معيدةسوالف عالل 11831052994
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدكريمأوتمزابت21731058778
العاديةمؤجل12.5007.0012.7510.0010.5611.0000.0005.5010.0003.0007.6703.5003.50175.2308.7625عمحمدالشيخ صالح3191931071886
العاديةناجحة08.0012.5014.2513.7512.1313.0015.0014.0011.7512.0011.8308.0008.00245.0512.2530عخديجةبريكي4191931040938
العاديةناجح11.5004.0013.0011.0009.8812.0015.0013.5007.5007.0007.3308.5008.50203.0510.1530عنبيلبشيم5191931089761
العاديةناجحة12.5006.5010.2512.0010.3113.0015.0014.0007.7510.0008.5007.5007.50212.7210.6430عدنيابن يخلف6191931066792
العاديةمؤجل10.0005.5007.0010.0008.1312.0015.0013.5008.0001.0005.6706.0006.00174.5708.7316معيدمحمد لمينجناني71536058345
العاديةناجحة12.0011.5012.2514.5012.5613.0000.0006.5010.5004.0008.3308.0008.00209.7110.4930عمنالحبيب8191931087130
العاديةمؤجلة38.5001.933غائبةغائبة00.2511.0000.0005.5006.7500.0004.50غائبة01.0000.00غائبةعدنياحدون9191931085449

العاديةمؤجل11.0008.0010.0012.0010.2512.0000.0006.0010.5006.0009.0013.5013.50187.5009.3826عيونسحطابي10191931040051
العاديةمؤجل09.0001.0006.7510.0006.6910.0014.0012.0004.0007.0005.0006.5006.50149.7807.4911عأسامةحنجار11191931070005
العاديةمؤجل10.0005.0010.0012.0009.2512.0000.0006.0009.0006.0008.0002.5002.50161.5008.0718عمحمدخابو12191931025234
العاديةمؤجلة12.0009.0012.0014.0011.7511.0000.0005.5005.5007.0006.0010.5010.50191.5009.5724عنور الهدىدروغ13191931088025
العاديةمؤجل11.5008.0010.0011.0010.1312.0000.0006.0006.0006.0006.0010.0010.00173.5608.6824عكريمرايس14191931087958
العاديةمؤجلة12.0007.5009.0011.5010.0011.0000.0005.5007.5004.0006.3305.5005.50166.4908.3223عكاميليا يمينةزاغ15191931083998
العاديةمؤجل12.5006.5013.7510.0010.6912.0000.0006.0006.0008.0006.6704.5004.50176.7908.8423عأيمن عبد اللطيفزروق16181831069286
العاديةناجحة12.5008.0013.2514.0011.9413.0015.0014.0011.7503.0008.8311.0011.00236.7711.8430عمفيدةشريح17191931078520
العاديةناجحة11.0001.0013.0011.0009.0013.0016.0014.5011.7502.0008.5010.0010.00201.5010.0730عأمينةشريف18191931092060

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

21الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.0000.00غائبععادلعلي باشا19191931064188
العاديةمؤجل08.0006.0012.7512.0009.6912.0000.0006.0011.0006.0009.3306.5006.50174.7708.7415ععبد المؤمنعياد20191931041062
العاديةناجحة11.5012.0010.5013.0011.7512.0014.5013.2508.0007.0007.6710.5010.50227.5111.3830عسارةقنفود21191931062162
العاديةناجحة07.0007.0014.5012.0010.1311.0015.0013.0008.0005.0007.0010.0010.00204.5610.2330عمشيرةكريم22181831042791
العاديةمؤجلة00.0000.0007.2503.0005.8306.0006.00103.0505.155غائبة05.0001.0007.0013.5006.63عيامنةكمال23191931039087
العاديةناجحة10.0007.0014.2512.0010.8113.0015.0014.0012.0003.0009.0013.5013.50226.2211.3130عمناركودري24191931051033
العاديةناجحة14.0011.5012.0009.0011.6312.0015.0013.5010.0002.0007.3308.0008.00223.5511.1830عوساملعبيدي25191931048225
العاديةمؤجل10.0005.5010.0011.0009.1312.0016.0014.0007.0002.0005.3308.5008.50190.0509.5021عمحمدلعوفي26181831050033
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة00.0000.00غائبةعشهيرةملوج27181931053540
العاديةمؤجل07.9413.0000.0006.5007.5002.0005.6710.0010.00148.2907.4114غائب11.0008.0012.75عطيبنويوة28191931038998
العاديةناجح12.5008.0013.0012.0011.3813.0000.0006.5012.0004.0009.3313.5013.50204.0510.2030ععبيدة نور الدينوطار29191931064199
العاديةمؤجلة09.0011.0013.0008.2512.0015.0013.5010.0006.5008.8310.0010.00189.4909.4719غائبةعرانياوهاب30191931039806

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

22الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدعادلأحمد يحي11731060648
العاديةناجحة10.5008.0010.2511.0009.9413.0014.5013.7506.8811.5008.4212.0012.00211.5410.5830عليلياأعومار2191931080699
العاديةمؤجلة09.0009.0010.0007.0008.7514.0015.0014.5006.3806.0006.2510.0010.00191.7509.5912عوسام الغاليةأكير3191931060299
العاديةناجحة06.0008.2512.2512.0009.6313.0015.0014.0010.0005.0008.3311.0011.00207.5510.3830عإيمانأيت مزياني4181831062583
العاديةناجحة13.5008.0014.0012.5012.0016.0015.0015.5006.2503.0005.1712.0012.00233.5111.6830عمروىبالطيب5191931042468
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائب00.0000.00غائبغائبغائبغائب00.00غائب00.0000.0000.00ععالء الدينبريش6191931083668
العاديةناجحة08.0011.0007.0009.6712.0012.00211.0110.5530غائبة12.5008.0013.0012.5011.5016.00عإيمانبلوناس7191931083566
العاديةمؤجل13.5006.5008.0011.0009.7513.0015.0014.0005.5002.0004.3307.0007.00192.9909.6516معيدايمنبن بوزيد8181831042477
العاديةمؤجلة07.0011.5004.5009.1712.0012.00192.7909.6426غائبة13.5007.5010.7510.0010.4414.00عفتيحةبن لفقي9191931047827

العاديةمؤجل08.2511.5004.0009.0010.0010.00191.5609.5826غائب08.0007.5010.0015.0010.1316.50عاليسعبوسري10191931066726
العاديةناجح11.5010.5010.0012.0011.0010.0015.0012.5006.0005.0005.6707.0007.00206.0110.3030علطفيبوقرة11191931051867
العاديةناجحة10.5011.5012.0011.5011.3817.0015.0016.0012.5005.0010.0012.0012.00242.5612.1330عمروةتمالي12191931049532
العاديةمؤجل06.5004.7502.0003.8310.0010.0082.7704.144غائب02.9413.00غائب00.0003.0008.75عأنيسحماش13181831083269
العاديةمؤجل00.0005.0003.5010.0004.6314.0016.0015.0005.0002.0004.0007.0007.00134.5606.7311إدماجإسالمحماني14181831047538
العاديةمؤجل05.0006.7509.2512.0008.2512.0015.0013.5010.3804.0008.2507.0007.00184.7509.2413معيدعماد الديندفايري15181831042708
العاديةناجحة13.0007.2514.2514.0012.1316.0015.0015.5013.2513.0013.1710.0010.00257.0712.8530عإيمانرازم16191931064116
العاديةمؤجل88.5604.435غائبغائب00.0005.0005.0005.00غائب09.0001.0004.5010.0006.1300.00ععبد الحميدرحال17181931071330
العاديةناجح13.5007.5010.0011.5010.6314.0014.5014.2511.0006.0009.3310.0010.00222.5511.1330عشكيبرسول18191931059964

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

22الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح10.0008.0010.0010.0009.5015.5015.5015.5008.7502.0006.5010.0010.00205.5010.2830عزهيرزيان19191931045620
العاديةمؤجلة06.0007.2511.7512.0009.2511.0014.5012.7506.8805.0006.2512.0012.00192.7509.6417عرانيةسالم20191931041254
العاديةمؤجل06.0007.5000.0005.0008.0008.00140.0007.008غائب10.0004.5009.5007.0007.7512.00ععالء الدينشريط21191931083669
العاديةناجحة11.5007.5013.7514.7511.8815.0016.0015.5013.2508.0011.5012.0012.00251.0612.5530عإكرامشعباني22191931059435
العاديةناجح10.0011.5012.7510.0011.0616.5015.0015.7508.8804.5007.4211.0011.00228.9811.4530عرمزيشيهب23181831047557
العاديةمؤجلة13.0007.0005.7510.0008.9412.0011.0011.5007.0007.0007.0010.5010.50184.7809.2417عسندس حفصةصحية241935029160
العاديةمؤجل07.0007.0004.0006.0010.0010.00183.5609.1824غائب11.5005.0014.5011.5010.6314.00عريان رمزي عباد25191931089844
العاديةناجحة10.0007.5014.7511.0010.8115.0015.0015.0007.0003.0005.6711.5011.50218.2310.9130عليلياعبروس26191931067620
العاديةناجح11.0008.2510.7512.0010.5015.0015.0015.0010.5005.0008.6710.0010.00222.0111.1030عأسامة عجرود 271939082336
العاديةناجحة13.5007.0014.5011.0011.5016.5015.5016.0011.0003.0008.3311.0011.00237.9911.9030عسندسعكروم28191931045524
العاديةمؤجل06.0007.5010.0010.0008.3816.0000.0008.0007.2508.0007.5011.0011.00166.0608.3014معيدعبد الغانيفكرون29181831092337
العاديةمؤجل13.5004.0004.0008.0007.3805.0014.0009.5010.5010.0010.3300.0000.00157.5507.8811معيدصابريقيقاح30181831089954
العاديةمؤجل07.2508.0004.0006.6710.0010.00190.2909.5124غائب12.0007.5013.2511.0010.9414.50عأيمنلعقاب31191931066687
العاديةمؤجل05.0001.6700.0000.0063.5703.180غائب00.00غائب04.8800.00غائب09.0005.0005.50ععبد المالكلويفي32191931083665
العاديةناجح07.7511.0008.0010.0011.0011.00216.7210.8430غائب10.0011.5014.7512.0012.0615.50عزكرياءنايت حمود33191931059544

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

23الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة12.5012.5008.7511.0011.1910.0014.5012.2508.2505.0007.1707.0007.00211.7910.5930عثفاثأكلي1191931083806
العاديةمؤجل09.5008.5009.7510.0009.4408.5000.0004.2506.0003.0005.0008.0008.00153.2807.665ععبدالسالمامزياني2191931089969
العاديةمؤجل11.0007.7512.2513.0011.0010.0000.0005.0011.0002.0008.0013.0013.00189.0009.4526عمحمدبلغاش3191931051971
العاديةمؤجل12.0007.0011.7513.5011.0605.0000.0002.5001.0002.0001.3307.0007.00153.7107.6920عمصطفىبلمولود4191931060258
العاديةمؤجلة08.5007.2511.0014.0010.1908.0000.0004.0010.0002.0007.3307.0007.00167.2708.3622عإكرامبن حسين5191931083800
العاديةمؤجلة10.0011.5010.0012.0010.8813.5000.0006.7507.2504.0006.1712.0012.00188.0709.4024عسلينة مريمبن محمد6191931061993
العاديةمؤجلة09.0010.0009.2512.0010.0606.0000.0003.0010.3803.0007.9210.0010.00166.4808.3223عإخالصبوركايب7191931061698
العاديةمؤجل00.0000.0010.0002.0007.3307.0007.00155.7107.7922غائب10.5010.2508.5013.0010.56عإسالم أنيسبوشلغوم8191931059906
العاديةمؤجل08.0010.2510.0012.0010.0605.0014.0009.5010.0008.0009.3308.0008.00194.7109.7425عكمالبوقرو9191931049499

العاديةناجحة07.5008.2510.0015.7510.3811.5012.5012.0010.0010.0010.0012.0012.00214.5610.7330عفاطمةتاتولت10181831092352
العاديةناجحة08.0008.5014.2512.0010.6910.0015.0012.5006.7510.0007.8310.0010.00211.7710.5930عأميرةجموحي11191931039748
العاديةناجحة10.0008.2509.0012.0009.8110.5015.0012.7510.0010.0010.0010.5010.50209.2210.4630عنور الهدىحميدي12191931047910
العاديةناجح12.5013.0014.7513.0013.3113.0015.0014.0010.0010.5010.1711.0011.00257.2312.8630عمحمدربيعي13191933018453
العاديةمؤجلة07.0000.0012.7511.0007.6910.5015.0012.7510.0012.0010.6707.0007.00182.2909.1119عمونيةزاوشي14191931049781
العاديةمؤجل07.0009.5008.2510.0008.6908.5000.0004.2505.7500.0003.8311.0011.00143.7707.196ععبد الحكيمزواوي15191931045531
العاديةناجحة14.0008.2515.5014.0012.9416.0014.5015.2510.0014.5011.5013.0013.00263.7813.1930عروميسةسايح16191931073383
العاديةمؤجل06.1908.0000.0004.0011.3801.0007.9211.0011.00125.0406.258غائب11.5006.7506.50عمحمد أمين أيمنسلمان171731097261
العاديةناجحة13.0011.5013.5014.0013.0014.5015.0014.7506.8805.0006.2513.0013.00246.7512.3430عمالحةسليماني18191931078741

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

23الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة06.5010.0011.7516.0011.0608.5015.0011.7507.2508.0007.5010.5010.50212.7210.6430عصبرينةسليمي19191931039856
العاديةمؤجلة12.0010.5008.7513.0011.0606.5000.0003.2510.0003.0007.6712.0012.00180.7309.0423عرانيةشاليف20191931039809
العاديةمؤجلة10.0011.2510.0015.0011.5612.0000.0006.0010.0006.5008.8310.0010.00199.2109.9626عهندفورار21191931078407
العاديةناجحة13.5012.0013.5013.0013.0016.0000.0008.0010.2517.5012.6713.0013.00239.0111.9530عأمالقبايلي22191931010603
العاديةناجحة13.0013.5012.5015.0013.5012.0015.0013.5010.3813.0011.2512.0012.00261.7513.0930عمريم قرازم231933024288
العاديةناجحة07.5010.0013.0016.0011.6312.5015.0013.7510.0007.5009.1713.0013.00235.0711.7530عهبة هللالقرادة2419330224295
العاديةمؤجلة09.0011.7512.7511.0011.1307.0000.0003.5010.0007.5009.1707.0007.00182.0709.1022عسميةمخباط25181831042642
العاديةناجحة12.5008.2515.2513.0012.2514.0000.0007.0011.3807.5010.0911.0011.00216.2710.8130عنور الهدىمعسكري26191931088651
العاديةمؤجل08.0007.0007.0013.0008.7510.5014.5012.5010.0005.0008.3311.0011.00190.9909.5514ععمرمعيز27191931049485
العاديةناجحة10.5007.5012.2512.0010.5612.0014.5013.2506.2504.5005.6712.0012.00208.7310.4430عآمالوداحي28191931040070

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

24الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح08.0010.5010.2514.0010.6913.0017.0015.0006.7506.0006.5011.0011.00218.7810.9430عمحمد رياضالعيد1191931063980
العاديةناجحة10.0011.5010.5013.7511.4414.0019.0016.5006.8806.0006.5911.0011.00234.0511.7030عمروىبن شيخ2191931089880
العاديةمؤجل06.1911.0000.0005.5006.5005.0006.0008.0008.00122.2806.118غائب06.5007.5010.75عمحمد انيسبن عيسى3191931072914
العاديةناجحة12.5012.0013.5013.5012.8815.0018.0016.5011.0006.0009.3310.0010.00258.5512.9330عإيمانبوالقابول4191931089828
العاديةناجحة06.0012.0012.5013.7511.0616.0018.0017.0011.5013.0012.0003.0003.00239.7211.9930عابتسامبوزياني5191931040067
العاديةناجحة06.5011.5004.7514.0009.1913.0019.0016.0010.5002.0007.6712.0012.00209.2910.4630عإسراءبوشاقور6191931085805
العاديةمؤجلة06.0007.2505.5006.6712.0012.00187.2909.3624غائبة13.5006.5011.7512.0010.9412.00عصليحةبوغربي7191931049752
العاديةناجحة07.0010.0010.2512.0009.8113.5016.0014.7507.3802.5005.7512.0012.00205.9710.3030عليلةبوهالل8191931066999
العاديةناجحة14.0012.5013.7512.0013.0613.0017.0015.0010.0005.0008.3311.0011.00252.7112.6430عسارةخيار9191931054645

العاديةمؤجلة10.5009.0005.5005.0007.5012.5000.0006.2506.0005.0005.6707.0007.00139.0106.958عساميةدغار10191931042348
العاديةمؤجلة07.5007.7508.0007.8310.0010.00194.7709.7424غائبة13.5011.0006.2513.0010.9415.00عوسامسوالمة11191931042383
العاديةمؤجلة07.5010.2510.0010.1712.0012.00191.0709.5522غائبة06.0010.5010.0013.0009.8815.00عميليسةسي بشير12191931061902
العاديةمؤجل07.0014.5015.0014.7506.5006.5006.5008.0008.00170.5008.5316غائب08.0010.0010.00ععبد القادرشريفي13191931053706
العاديةمؤجل02.5006.0004.0005.3307.0007.00114.7105.745غائب10.0006.0006.2505.0006.8105.00عمحمد رضاشيخ14191931041385
العاديةمؤجل04.5006.5002.0005.0010.0010.00172.7208.6421غائب12.5008.0010.7512.0010.8109.00عرمزيشيخي15191931060139
العاديةناجحة14.0013.0013.5014.0013.6317.0017.0017.0015.0015.5015.1712.0012.00289.0714.4530عمونيةطيباوي16191931043044
العاديةمؤجل02.5005.0006.0005.3300.0000.0096.5504.835غائب10.0003.5006.0004.0005.8805.00عأحمد أنيسعبد القادر17181831047536
العاديةمؤجل02.5005.0001.0003.6705.0005.00122.7306.145غائب05.0006.5008.7512.0008.0605.00ععبد الرؤوفعبد الالوي18191931049464

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

24الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة11.0014.7508.4417.0016.0016.5012.5006.5010.5012.0012.00210.7810.5430غائبة08.00عفاطمة سرينعمارة19191931067589
العاديةمؤجلة04.5010.5010.0010.3307.0007.00154.2707.7113غائبة12.5009.2511.0008.1909.00غائبةعرحمةفراط20181831049687
العاديةناجح11.0006.5011.7513.0010.5616.0019.0017.5010.2509.0009.8312.0012.00238.2111.9130عالمهدي رمزيقاقة21191931062102
العاديةمؤجل10.5004.5006.0006.0006.7513.5016.0014.7507.0004.0006.0012.0012.00170.0008.5012عمحمد ضياء الدينقسوم221831047337
العاديةناجحة13.5012.5014.0014.0013.5017.0018.0017.5010.2514.0011.5013.0013.00279.5013.9830عمريمقاللش23191931060251
العاديةمؤجلة02.5004.5000.0003.0005.0005.0045.0002.250غائبة01.7505.00غائبة02.5004.50غائبةعمنالقوشام24191931088021
العاديةناجحة14.0011.0015.0014.7513.6914.0016.0015.0013.2515.0013.8313.0013.00278.7713.9430عنريمانكباب25191931080483
العاديةمؤجلة07.0003.0007.7513.7507.8808.0018.0013.0010.8803.0008.2507.0007.00178.3108.9213عشيماءكسراوي26191931089681
العاديةناجحة11.0006.5007.7513.0009.5612.5016.0014.2512.0005.0009.6711.0011.00211.7310.5930عمريملكحل27191931039136
العاديةمؤجل11.0006.0007.5011.0008.8809.0015.0012.0004.5010.0006.3310.5010.50184.0509.2018معيدمحمد نور اإلسالممروك28181831046182
العاديةمؤجلة10.0004.0007.0010.0007.7508.0017.0012.5003.0004.0003.3310.0010.00162.9908.1517معيدةخولةمسي29181831042918
العاديةمؤجلة10.0011.0006.0010.0009.2515.5000.0007.7505.0004.0004.6710.0010.00166.0108.3019عشيماءنعيمي30191931042362

الدليل : 
5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:اإلتصال التنظيمي - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:العالقات العامة - م:4مادة -
2/ر:2:التسويق واإلشهار - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة تخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت اجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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