
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

11الفوج: إعالمالتخصص :

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 

العاديةمؤجلة09.7504.5000.0010.0006.0613.5012.5013.0009.7514.5011.3316.5016.50175.2108.7615عالمية ليدياأونزاري1191931091101
العاديةناجح11.0008.0010.0010.0009.7514.5012.5013.5011.2510.0010.8311.0011.00214.4910.7230ععبد الرقيب أعمرإلول2191931083209
العاديةناجح08.0010.0010.0006.0008.5013.5012.5013.0013.0015.5013.8317.5017.50212.9910.6530عمحمد جهيدبن زيبة3191931060235
العاديةمؤجلة08.7506.5010.0003.0007.0613.0010.0011.5010.0013.5011.1712.0012.00176.2308.8115عمروةبن صراي4191931088635
العاديةناجح13.0010.0011.0012.0011.5013.0013.0013.0014.0008.7512.2514.5014.50241.2512.0630عمحمد لمجدبورواي5191931045665
العاديةناجحة07.7508.5010.5008.5008.8112.5013.0012.7510.2511.0010.5017.5017.50205.7210.2930ععائشةبوكروشة6191931041432
العاديةمؤجلة07.0009.0010.5003.5007.5012.0012.0012.0011.5004.5009.1712.5012.50178.0108.9014عليلياحناش7191931054015
العاديةناجحة15.2515.2515.0015.0015.1315.0014.5014.7514.0016.0014.6716.0016.00300.5715.0330عإيمانشربي8191931083095
العاديةناجحة13.0012.2510.0010.0011.3114.0013.0013.5009.5006.5008.5016.0016.00231.2211.5630عإسمهانعموش9191931061700

العاديةناجحة10.5008.0013.0006.0009.3812.5013.0012.7510.2512.0010.8318.5018.50214.5510.7330عانفالقايد10191931061968
العاديةناجح11.2510.5010.0010.0010.4413.0011.0012.0008.5011.7509.5811.5011.50213.5210.6830معيدياسركرنان111731057821
العاديةمؤجلة07.0008.5010.0005.0007.6311.0012.5011.7511.0006.5009.5005.0005.00172.0608.6013عنجاةكروش12191931060272
العاديةمؤجلة06.0010.2500.0010.0006.5600.0000.0000.0002.5010.0005.0014.0014.00107.7205.3912معيدةخلودهريكش131631075118

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

12الفوج: إعالمالتخصص :

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 

العاديةناجحة13.7508.5010.0010.0010.5614.0010.0012.0012.0014.5012.8315.5015.50228.7111.4430عمريمبن سراي1181931093842
العاديةناجحة12.2511.7510.0010.0011.0013.7511.0012.3811.0010.5010.8315.5015.50229.5111.4830عوسامتبركان2191931089793
العاديةناجحة12.7512.5010.5012.0011.9413.0010.0011.5013.0014.0013.3311.5011.50240.7712.0430عنجالءتلي3191931067103
العاديةمؤجلة07.5006.5004.5011.0007.3810.0011.0010.5011.8808.5010.7510.0010.00172.8108.6415عنور الهدىتونسي4191931040139
العاديةناجح14.0010.2512.5015.0012.9411.0014.0012.5014.0014.5014.1711.0011.00258.7912.9430عمحمدايمنحمادي5191931025406
العاديةناجحة14.0010.2510.0010.0011.0611.0013.0012.0010.5012.7511.2515.0015.00229.4711.4730عاسماء زهوردريسي6191931081720
العاديةمؤجلة03.6308.0010.0009.0009.0000.0006.0016.5016.50114.0605.704غائبة06.5004.5003.50عنوالشايبي دردر7191931081805
العاديةمؤجلة07.7510.0010.0010.0009.4408.0004.0006.0010.0006.0008.6705.0005.00168.2908.4117عنور الهدىشيكر8191931085670
العاديةمؤجل06.2500.5000.0003.0002.4401.0008.0004.5005.5002.0004.3311.0011.0071.2703.561إدماجكمال الدينعبدي91731091295

العاديةناجح07.2511.5011.0010.0009.9408.0012.5010.2511.5006.5009.8318.5018.50208.2710.4130عيانيسعبالش10191931080111
العاديةمؤجلة12.0006.0010.0010.0009.5001.0010.0005.5012.0003.5009.1712.0012.00175.5108.7821عرانياعلواش11191931040957
العاديةناجح13.7510.5004.5010.0009.6911.0014.0012.5011.0010.5010.8311.0011.00209.7710.4930عياسينلفقوم12191931078537
العاديةمؤجلة11.0007.7511.7512.0011.8811.2513.5012.0011.5011.50188.0209.4020غائبة11.5008.50عأمانيمساحل13191931039747

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

13الفوج: إعالمالتخصص :

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 

العاديةناجحة13.0013.5010.0013.0012.3811.0011.0011.0012.6310.7512.0012.0012.00240.5612.0330عدنيابن صابري1191931082584
العاديةناجحة13.0011.2510.0010.0011.0612.0012.5012.2510.0010.5010.1718.0018.00230.2311.5130عريانبن قليل2181931054936
العاديةناجح11.2512.0010.0010.0010.8112.0009.0010.5011.5010.5011.1717.5017.50222.7311.1430ععبد الصمد محمدبن والي3191931085861
العاديةناجح12.7511.0010.0012.0011.4412.0010.0011.0014.0010.5012.8315.0015.00234.7711.7430عزكرياءبوخالفة4191931059543
العاديةناجح14.2508.7510.0010.0010.7511.0012.5011.7512.3812.0012.2513.0013.00225.7511.2930عزكرياءبوداود5191939008359
العاديةمؤجلة10.0010.0004.0007.0007.7510.0010.0010.0010.0006.5008.8313.5013.50172.9908.6519عصارةخميجة6181831041691
العاديةناجحة13.7512.0010.0010.0011.4412.0013.0012.5013.2511.7512.7516.0016.00241.5312.0830عشيرازقاسي7191931062007
العاديةناجحة13.0010.0010.5010.0010.8813.0011.0012.0012.0014.7512.9214.0014.00231.3211.5730عامال هاجركتفي8191931047983
العاديةناجحة14.2513.7512.0012.0013.0012.0013.5012.7514.0014.5014.1718.5018.50268.0113.4030عهبةمعاشو9191931040371

العاديةناجحة13.0008.5010.0010.0010.3813.0008.5010.7511.5012.7511.9211.0011.00214.3210.7230عخولة دنيامكتوت10191931043388
العاديةمؤجل00.0000.0010.0001.0002.7510.0000.0005.0010.0005.7508.5800.0000.0078.7403.9410معيدعبد الرحمانولد العربي11181831055813

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

14الفوج: إعالمالتخصص :

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 

العاديةمؤجل12.0008.0003.0007.0007.5011.0010.0010.5008.0003.5006.5012.0012.00163.5008.1812عأيوبإراتني1191931061697
العاديةناجحة12.2512.5010.0010.0011.1913.0011.0012.0010.0007.5009.1711.0011.00220.7911.0430عايمانبوفخد2191931060107
العاديةمؤجلة05.8312.0012.00167.2108.3612غائبة12.2507.0003.0007.0007.3114.0011.0012.5008.75عهديلجاب هللا3181831062529
العاديةناجحة13.2512.2503.5010.0009.7514.0011.0012.5012.5015.0013.3311.0011.00217.9910.9030عنسريندوخاني4191931044589
العاديةناجحة13.2512.0010.0008.0010.8113.5011.0012.2510.0014.5011.5011.0011.00224.2211.2130عياسمين خولةشاوشي5191931044503
العاديةناجحة11.2511.7510.0007.0010.0011.0010.0010.5010.7510.0010.5012.0012.00205.5010.2830عصبرينةطالبي6191931066904
العاديةناجحة13.5013.5010.0006.0010.7514.0011.0012.5009.5010.0009.6712.0012.00220.0111.0030عصفاءعمراني7191931082636
العاديةناجح14.0013.5014.5013.0013.7513.5011.5012.5011.2515.0012.5014.0014.00266.5013.3330عشعيبقيتي8191931061789
العاديةناجح11.2510.5010.0007.0009.6914.0010.0012.0011.1310.0010.7511.0011.00207.5310.3830ععمرمسلم9191931049486

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

15الفوج: إعالمالتخصص :

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 

العاديةناجحة08.0010.7504.5012.0008.8115.0013.5014.2509.5008.5009.1712.0012.00202.2310.1130عإكرامبسايح1191931060087
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0006.0001.5012.0013.0012.5000.0000.0000.0012.2512.2580.2504.017معيدةخولةبلعمري2181831044919
العاديةناجحة10.0009.7510.0010.0009.9416.0013.0014.5008.7510.0009.1712.0012.00216.7910.8430عمريمبورنان3191931060013
العاديةناجح07.0009.5010.0010.0009.1315.0012.0013.5008.5010.7509.2514.0014.00205.3110.2730عباللبوساعة4191931046726
العاديةناجحة10.7513.0012.0014.0012.4415.0013.0014.0008.7511.5009.6712.0012.00246.2912.3130عمريمحداد5191931045561
العاديةمؤجل07.0008.0010.0010.0008.7514.0011.0012.5009.7506.5008.6711.0011.00192.0109.6017ععبد النورخوجة6191931046631
العاديةناجح06.7509.2510.0010.0009.0013.0012.0012.5011.0010.5010.8312.0012.00202.4910.1230عمحمد اسالمعبد القادر7191931071925
العاديةمؤجلة11.0007.1308.0012.5010.2508.5005.5007.5011.0011.00160.0608.0012غائبة08.5009.00عيسرىعزيزي8191931089804
العاديةناجحة10.5013.0012.0013.0012.1315.0012.5013.7513.5012.5013.1712.0012.00252.0712.6030عأيةكويسي91932055331

العاديةناجحة12.0013.7512.0012.0012.4416.0013.0014.5012.0013.7512.5813.0013.00258.0212.9030عمها أميرةمحانك10191931060266
العاديةناجحة12.5012.7514.5013.0013.1916.0013.0014.5011.5014.5012.5013.0013.00266.7813.3430عغزالة هدية هللامرداسي111835052697
العاديةناجحة10.5011.0005.0011.0009.3816.0012.0014.0013.0014.5013.5013.0013.00222.0611.1030عمالكموجر12191931041291

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 07-06-2022  09:02:11حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

16الفوج: إعالمالتخصص :

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 

العاديةناجح12.2512.0010.0013.0011.8111.5015.0013.2511.2513.5012.0014.0014.00244.7212.2430ععماد الدينأوقنون1191931040027
العاديةناجحة13.5012.5012.5011.0012.3812.0016.0014.0012.5017.0014.0013.0013.00259.5612.9830عوسامبباسي2191931060036
العاديةمؤجل05.5009.5005.5008.0007.1306.0008.0007.0009.5008.0009.0011.0011.00151.5607.581عماسينيسابوباية3191931089998
العاديةناجحة15.0014.5011.0014.0013.6313.0016.0014.5012.2517.5014.0013.0013.00276.5613.8330عنريمانبودينة4191931067707
العاديةناجحة11.5011.7510.0010.5010.9411.0014.0012.5011.7510.0011.1713.0013.00227.7911.3930عسيسلياجعود5191931067530
العاديةناجحة11.0011.5010.0008.0010.1311.5009.0010.2509.7513.7511.0814.0014.00209.8010.4930عصابرينحميسي6191931059972
العاديةمؤجلة09.2507.0010.0005.0007.8110.5008.0009.2511.2513.7512.0814.0014.00180.9609.0512عمروةرياش7191931040125
العاديةناجح12.2513.2511.0011.0011.8813.5014.0013.7511.5012.7511.9213.0013.00246.3212.3230ععبد الفاظلسعدادو8191931039002
العاديةناجحة12.0011.7510.5007.0010.3111.0014.0012.5009.2508.5009.0012.0012.00212.7210.6430عهبةعيساوي9191931044430

العاديةناجح07.0011.2505.5013.0009.1911.0013.0012.0012.2511.5012.0011.0011.00205.2810.2630عمحمد كمالكيارد10191931039916
العاديةمؤجلة06.0010.2504.5006.0006.6910.0010.0010.0008.2511.5009.3311.0011.00159.2707.9613إدماجعبيريوسفي111336020413

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

17الفوج: إعالمالتخصص :

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 

العاديةمؤجلة11.5008.2504.0012.0008.9411.0010.0010.5010.0008.7509.5814.5014.50192.5209.6319عمنارأكساس1191931067685
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0010.0002.5010.0011.5010.7500.0000.0000.0000.0000.0073.0003.6511معيدةرانياالمكرطار2181831064653
العاديةمؤجل09.0005.0010.0002.0006.5011.5013.0012.2510.0010.0010.0010.5010.50167.5008.3815معيدسهيلبن سخرية31631077556
العاديةمؤجل10.0009.7510.0012.0011.0005.7510.0007.1715.5015.50198.0109.9023غائب14.7514.25ععبد العزيزبوتليس41932064116
العاديةناجح08.7511.2510.0009.0009.7512.0012.5012.2511.7510.0011.1716.0016.00215.5110.7830عياسين بوفريوة51932050200
العاديةناجحة14.5007.5010.0010.0010.5011.5013.0012.2512.7510.0011.8310.0010.00220.4911.0230عمروة ياسمينبوقريبة6191931078514
العاديةناجحة14.2509.5010.0010.0010.9410.0012.5011.2512.2511.5012.0012.0012.00224.2811.2130عنهاد صفاءبوقريبة7191931078528
العاديةناجحة12.0010.0010.0011.0010.7511.0013.0012.0013.5014.5013.8310.0010.00228.4911.4230عإحسانجدو8191931083897
العاديةناجحة13.5011.5014.5012.0012.8810.0011.0010.5014.0010.5012.8310.0010.00245.0512.2530عنسرينحداد9191931054305

العاديةناجح12.2513.0010.0012.0011.8112.0011.0011.5011.6306.0009.7510.0010.00226.9711.3530عإسالمرشيدي10191931040893
العاديةمؤجلة09.2510.2502.0004.0006.3810.0010.0010.0006.0000.0004.0018.5018.50147.0607.3512عسارةعمروني11191931046812
العاديةمؤجل07.0002.5002.5008.0005.0010.0011.0010.5008.7500.0005.8310.0010.00129.4906.477معيدمحمد يونسقاسيمي12181831046285
العاديةمؤجل00.0000.0000.0010.0002.5013.5013.5013.5010.2500.0006.8313.2513.25117.7405.8914معيدوليدمباركي13181831042871
العاديةناجح14.0011.5010.0009.0011.1312.0012.0012.0012.7510.0011.8312.0012.00229.0511.4530عرابحموالي14191931049387

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

18الفوج: إعالمالتخصص :

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 

119199DZA6409العاديةناجحة14.7514.0010.5009.0012.0611.5013.5012.5010.5015.0012.0012.0012.00242.7212.1430عياسمينباديس
العاديةناجحة09.0013.2510.0010.0010.5612.5012.0012.2511.5009.0010.6710.0010.00217.7310.8930عشيماءبوشمط2191933032058
العاديةمؤجلة07.5007.7503.0009.0006.8108.5012.2510.3810.2507.5009.3311.0011.00162.2308.119علويزةبوقطيفة3191931049679
العاديةناجحة11.7510.0010.0010.0010.4411.5013.5012.5008.7508.7508.7510.0010.00211.5310.5830عياسمينحبيب4191931088573
العاديةمؤجلة10.0008.2511.5013.2512.3810.2510.7510.4210.0010.00189.7809.4925غائبة11.0012.00عإخالصحنيفي5191931067201
العاديةمؤجل07.0004.5000.0000.0002.8808.0012.5010.2500.0000.0000.0012.5012.5088.0604.407معيدساميزغالمي6181831085469
718189DZA3336العاديةمؤجلة25.4901.270غائبةغائبة03.83غائبة00.0000.0002.0005.0003.5005.75غائبةغائبةغائبةعهدىشريف
العاديةناجحة11.5011.2510.0007.0009.9411.5013.5012.5011.5007.7510.2512.0012.00212.0310.6030عهاجرعبد الغفور8191931091275
العاديةناجحة12.5011.5010.0011.0011.2511.5013.0012.2511.7513.7512.4212.0012.00233.2611.6630عنسرينعلوش9191931091265

العاديةمؤجلة11.5007.0002.5013.0008.5012.5012.0012.2512.0005.5009.8310.0010.00190.4909.5219عراويةمحاوشي10181831053947

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

19الفوج: إعالمالتخصص :

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 

العاديةناجحة08.1710.0010.00229.5111.4830غائبة10.5012.5012.0015.0012.5011.5011.0011.2512.25عرشيدةبرواق1181931035564
العاديةناجحة14.7511.5013.5013.0013.1911.0013.0012.0011.5011.5011.5000.0000.00240.7812.0430عنور الهدى بن دالل21932055416
العاديةمؤجلة10.2509.2512.0006.0009.3810.5011.0010.7511.2511.5011.3310.0010.00199.5509.9820عايمانبوشالغم3191931090857
العاديةناجحة13.5013.2510.0010.0011.6911.5011.0011.2513.5010.5012.5000.0000.00222.7811.1430عابتسامبولحية4191937055467
العاديةناجح12.0008.0011.0010.0010.2511.0013.0012.0011.0014.0012.0000.0000.00207.0010.3530معيدأحمدحدار51531105615
العاديةناجحة14.0011.7506.0011.0010.6912.5012.0012.2510.0010.0010.0015.5015.50222.7811.1430عهاجرراس مال6191931067351
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدةزوليخة فايزةربيع71631094076
العاديةناجحة15.2513.5011.0010.0012.4413.5013.0013.2510.2510.0010.1710.0010.00242.7912.1430علينةزقعار8191932052785
العاديةناجحة13.0012.5005.5011.0010.5014.5013.0013.7512.5012.5012.5016.0016.00234.5011.7330عخديجةسلطاني91838000689

العاديةناجح12.7508.0010.0010.0010.1913.7512.0012.8812.0012.5012.1710.5010.50220.8111.0430معيدمحمدشمني101631054878
العاديةمؤجل08.0012.5005.5010.0009.0013.7512.0012.8811.0003.0008.3310.0010.00194.5109.7319إدماجحمزةشواقرية111631054501
العاديةناجح13.2512.5010.0012.0011.9413.7510.5012.1312.2507.5010.6716.0016.00239.8111.9930معيدمحمد رضوانعباد121631105031
العاديةناجحة11.0010.0010.0010.5010.3811.5014.0012.7511.2507.0009.8310.0010.00215.0510.7530إدماجسعادعبيد131438017598
العاديةناجحة14.0008.0006.0011.0009.7514.5012.0013.2513.0010.7512.2512.0012.00218.7510.9430عأمانيعرابة14181831067614
العاديةناجحة12.7509.2511.0010.0010.7513.5012.0012.7510.5014.5011.8300.0000.00215.4910.7730عصفاءعمري15191934017597
العاديةمؤجلة02.3811.5011.0011.2510.7502.5008.0000.0000.0097.5604.888غائبةغائبة08.5001.00عياسمينكنيش16181831081443
العاديةناجح15.2508.5011.5013.0012.0612.5012.0012.2510.0011.0010.3300.0000.00224.7111.2430عفارسلطرشي17191931039012

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 07-06-2022  09:02:26حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

20الفوج: إعالمالتخصص :

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 

العاديةناجحة08.6306.5010.0010.0008.7813.0013.5013.2511.0010.0010.6710.5010.50200.8710.0430معيدةأشواقبوديس1181831084379
العاديةمؤجلة02.3316.0016.0092.5504.636غائبة04.2503.50غائبة00.0004.3808.50غائبة10.5007.00عآسياتواتي2191931045591
3179DZA0893العاديةناجحة11.5008.0010.0012.5010.5014.0012.5013.2511.0010.5010.8315.0015.00226.4911.3230معيدةمنالحدانة
العاديةمؤجل08.5003.0010.0006.0006.8803.5011.0007.2510.0002.0007.3312.0012.00145.5507.2811عأحمد زكريارماقي تمام4191931072644
العاديةمؤجلة10.5006.0010.0007.0008.3808.5013.0010.7506.5003.5005.5014.0014.00174.0608.7017عغزالنفتيحاني5181831064534
العاديةناجحة12.5011.0010.0014.0011.8813.5014.0013.7510.5008.5009.8315.0015.00242.0512.1030عمنارفرحاتي61932049473
العاديةمؤجل09.5005.0000.5008.0005.7505.0011.0008.0010.5012.5011.1714.0014.00148.5107.437ععبد الفتاحكموش7181831044718
العاديةمؤجل10.0003.0004.5002.0004.8802.0010.5006.2506.0003.0005.0014.0014.00112.5605.639عمحمد أمينلعروسي رويبات8191931067021
العاديةمؤجلة09.2502.0010.0009.0007.5608.0013.0010.5008.5002.5006.5016.0016.00168.2208.4112عحنان أمينةماجر91631054735

العاديةناجحة12.5012.7510.0010.0011.3111.5012.5012.0008.5005.0007.3310.0010.00215.7110.7930عحنانورتي10191931073280

الدليل : 
5/ر:3 :الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية - م:3مادة 5/ر:3  :نظريات اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية - م:1مادة -
3/ر:2 :ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3 :إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية - م:4مادة -
2/ر:2:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2 :تدريب على انجاز مذكرة أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:5:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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