
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح12.5015.0013.5014.0013.6015.2512.0014.1715.0013.0014.0014.0014.00220.5113.7830عأنورأعراب1202031088906
****************************00.00مقصاة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبةغائبة00.0000.00عإيمانإحدادن2202031062467
العاديةناجح11.5010.7511.5010.5011.1511.7511.0011.5013.0012.0012.5003.0003.00174.0010.8830ععبد هللالخالدي3202031064250
العاديةناجحة11.7513.0012.0012.5012.2313.0011.0012.3313.5011.0012.2513.0013.00196.7912.3030عمالكالعثامنية4202031049887
****************************00.00مقصى07.5012.0009.7510.5009.6810.7510.0010.5014.5007.0010.75عإلياسباحيو5202031067412
العاديةناجح09.5012.5009.0012.2510.5012.5013.0012.6712.0000.0006.0006.0006.00161.0110.0630عمحمدبن ايوب6202031068995
اإلستدراكيةمؤجل07.0005.0003.5007.5005.6510.0005.0008.3310.0011.0010.5002.0002.00104.4906.537عإسالمبن سخرية 7202033048567
اإلستدراكيةمؤجل09.0005.5011.2508.5008.8811.0007.5009.8312.5012.0012.2505.0005.00147.7909.2412عمحمد منيببوثلجة82020064343
العاديةناجحة12.0012.2512.0014.2512.5013.0012.0012.6712.5013.0012.7512.0012.00200.5112.5330عنوهةبودراع9202031079380

العاديةناجحة11.5013.0011.7513.0012.1814.0010.0012.6715.5011.0013.2512.0012.00198.3112.3930عاكرامبوعمامة10202031079142
العاديةناجحة11.2511.7511.5012.5011.6813.7515.0014.1714.0011.0012.5013.0013.00197.3112.3330عليدياحجاجي11202031064842
اإلستدراكيةمؤجل09.5010.2511.5009.0010.1508.2508.0008.1712.0012.0012.0004.0004.00154.0109.6324ععادلحيرش12202031087296
العاديةناجحة10.7511.0012.0012.5011.5313.0010.0012.0015.0012.0013.5006.0006.00184.3011.5230عليلياخاللفة13202031036092
العاديةناجحة12.7515.0013.0013.5013.4314.2515.0014.5015.0013.0014.0013.0013.00218.8013.6830عمنالرباحي14202031041646
اإلستدراكيةناجحة11.0010.7513.2512.5011.9312.5014.5013.1714.5012.0013.2508.0008.00193.3112.0830عأسماءزموشي15202031062371
اإلستدراكيةناجح06.7510.0010.5009.5009.0711.7511.0011.5018.0010.0014.0014.0014.00167.2010.4530عخالدشرايطية16202031089141
العاديةناجحة10.2513.2512.2512.0011.8010.7510.0010.5012.0013.0012.5007.0007.00181.5011.3430عوسامشاللي17202031088312
العاديةناجحة10.7511.7512.2512.5011.7513.2507.0011.1713.5010.0011.7510.0010.00184.5111.5330عصبرينةطلحة18202031042855

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح10.2514.0012.5012.2512.0812.3806.0010.2514.5012.0013.2513.0013.00191.0511.9430عياسينعزي19202031090193
العاديةناجحة12.0012.5012.2513.7512.5313.7514.0013.8312.0012.0012.0011.0011.00201.7912.6130علينةعيسي20202031049881
اإلستدراكيةناجح10.5010.2510.0011.0010.4010.0008.0009.3311.5010.0010.7512.0012.00165.4910.3430عأنيسكيشو21202031056643
العاديةناجحة11.2509.5012.7513.0011.7013.7510.0012.5014.0012.0013.0012.0012.00192.5012.0330عنور الهدىمحمدي22202031064603
العاديةمؤجلة11.2508.2510.0012.2510.4812.0008.0010.6710.5006.0008.2505.0005.00158.3109.8927عرميساءمخالفة23202031049563
العاديةناجحة10.2512.2512.5011.7511.6311.7514.0012.5011.0012.0011.5012.0012.00188.8011.8030عمليسةمكيري24202031049889

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة11.0011.2510.2512.7511.1813.7511.0012.8311.0012.0011.5010.0010.00183.2911.4630عليلياأمالل1202031036091
العاديةناجحة09.2507.7510.0010.5009.4312.6307.0010.7508.5013.0010.7514.0014.00162.0510.1330عإيمانبن جدو2202031086181
العاديةناجحة10.2508.2510.5012.2510.3312.3808.0010.9213.0012.0012.5010.0010.00171.0610.6930عمريمبن عبد هللا3202031086232
****************************00.00مقصى00.00غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عأيمنبوالنمالة4202031049492
اإلستدراكيةناجحة11.2510.0010.5009.7510.4810.0014.0011.3312.0011.0011.5001.0001.00162.7910.1730عهاجربوخالفة5202031036136
العاديةناجحة10.5011.2510.2512.5010.9813.2507.0011.1714.0008.0011.0010.0010.00175.3110.9630عمالكبوطهرة6202031044726
العاديةناجح10.7512.7510.5013.2511.5814.0012.0013.3307.0013.0010.0002.0002.00177.7911.1130ععبد هللابوقروج7202031086303
العاديةناجح10.2510.0009.5011.7510.2813.0010.0012.0014.5011.0012.7515.0015.00179.3011.2130ععدالنخلدون8202031059285
العاديةناجح10.0010.5009.7512.7510.5813.2508.0011.5010.5008.0009.2505.0005.00163.8010.2430عسلمىدرديش91931048135

العاديةمؤجل02.5000.0011.0010.7506.2011.0000.0007.3300.0000.0000.0012.5012.5096.4906.0314معيدعبد الغانيسيواني10181831053989
اإلستدراكيةناجح10.5011.0010.2513.0011.0312.7511.5012.3307.0008.0007.5008.0008.00170.2910.6430عيونسشحيح11202031049913
اإلستدراكيةناجحة09.0911.2510.3410.0010.0813.5008.0011.6711.5011.0011.2505.3505.35163.6610.2330عفاطمة الزهراءطاهري12202031039484
العاديةناجحة12.2514.5011.2512.2512.4014.2512.5013.6713.0013.0013.0010.0010.00201.0112.5630عندىعساس13202031076502
العاديةناجحة12.0011.2512.7511.5011.9813.5012.0013.0012.5011.0011.7505.0005.00187.3011.7130عمريمعميرات14202031087365
العاديةمؤجل10.2510.7510.0009.0010.0311.0006.0009.3310.5011.0010.7502.0002.00151.7909.4927عوليدقتني15202031064425
اإلستدراكيةناجح10.0010.0008.0410.2909.4710.7511.5011.0015.0010.0012.5008.4008.40161.1010.0730عمحمد تاقي الدينقرايني16181832041151
العاديةناجح10.2511.7509.5012.2510.7311.2510.0010.8313.0014.0013.5001.0001.00167.7910.4930عزين الدين أنيسقزان17202031042559
العاديةناجح10.2511.2511.2512.7511.2514.5010.0013.0010.5013.0011.7501.0001.00176.0011.0030عصالح الدينكحالوي18202039085630

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة10.7505.2510.2513.0009.9512.3812.0012.2508.5011.0009.7508.0008.00163.7510.2330عأسماءكركار19202031039941
العاديةناجحة10.7512.2511.2512.5011.5512.8812.0012.5913.5012.0012.7510.0010.00188.7711.8030عشيماءلونيس20202031049860
العاديةناجح11.5007.5012.0012.5011.0512.5014.0013.0015.0014.0014.5011.0011.00189.5011.8430عسماعينمبرك21202031051259
العاديةناجحة10.5012.5009.5012.7511.0512.2511.0011.8313.0012.0012.5004.0004.00174.9910.9430عياسمينمختاري22202031038248
العاديةناجحة12.5014.2513.5013.7513.4014.7515.0014.8316.0014.0015.0010.0010.00218.4913.6630علينا ريانمرسلي23202031087342
اإلستدراكيةناجح10.7510.2511.5009.0010.5311.5011.0011.3316.0013.0014.5004.0004.00172.2910.7730عايوبمسعودي24202031083464
العاديةناجحة10.0011.0012.2513.7511.6312.1308.0010.7511.5010.0010.7512.0012.00182.0511.3830عسميةمقيدش25202031077650
****************************00.00مقصاة09.2508.5010.0011.7509.8211.2512.0011.5014.0013.0013.50علطيفةمهدي26191934017282
اإلستدراكيةمؤجل04.0006.5008.5007.0006.4511.7504.0009.1712.0005.0008.5011.0011.00120.0107.506معيدمهديناصر27191931087283
العاديةناجحة10.5012.7509.7511.7510.9813.0010.0012.0015.5012.0013.7511.0011.00184.3011.5230عإكرامهوشر28202031080612

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح10.5012.5009.0011.7510.7011.2510.0010.8309.0008.0008.5010.0010.00166.4910.4130عمحمد نوفلأوزيت1202031074508
العاديةمؤجل09.7514.2509.0011.7510.8307.2509.0007.8310.0010.0010.0005.0005.00156.7909.8024عرفيقأوكالي2202032047057
اإلستدراكيةمؤجلة05.0013.0010.0005.5008.2009.7504.0007.8316.0000.0008.0002.0002.00123.4907.7212معيدةنايلةازواو3191931088644
العاديةناجحة10.2510.5009.5012.7510.5811.0007.0009.6711.0007.0009.0012.0012.00164.8110.3030عإسمهانبن جني4202031074359
اإلستدراكيةناجحة10.2512.0009.0012.2510.6307.5509.5508.2209.0014.0011.5006.5406.54160.5010.0330عفراحبن عزالة5202031061695
العاديةناجحة10.7514.7511.5014.0012.4312.2509.0011.1713.5014.0013.7511.2511.25196.5612.2930عمنيرةبن عميروش6202031086116
العاديةناجحة10.0012.0011.0012.0011.1010.7508.0009.8310.5014.0012.2512.7512.75177.7411.1130عميسمبن لعالم7202031086235
العاديةمؤجلة07.5012.5011.2511.0010.3306.5010.0007.6714.5010.0012.2506.0006.00156.8109.8026عحمامةبوجرادة8202031037965
العاديةناجح10.5011.0009.5013.5010.9014.0011.0013.0015.0014.0014.5016.0016.00193.0012.0630عرضا حمزةبوسعدي9202031076445

اإلستدراكيةمؤجلة06.2508.7510.7510.5008.9505.0010.0006.6712.0013.0012.5007.0007.00141.5108.8416ععائشةبومالي10202031040424
العاديةناجحة10.7510.0010.0009.7510.1812.0010.0011.3312.0012.0012.0012.2512.25172.0410.7530عريمتغرست11202031064731
العاديةناجحة12.5012.2511.5013.7512.4013.2515.0013.8314.0014.0014.0014.0014.00207.4912.9730عاكرامجلواحي12202031075176
العاديةناجح10.0010.7509.5008.5009.7011.2510.0010.8311.5008.0009.7513.5013.50162.4910.1630علميسحسان13202032025274
العاديةناجح09.7511.0008.5013.2510.3313.0008.0011.3314.0014.0014.0010.1510.15175.4410.9730عمحمد نزيمحليل14202031057432
العاديةناجحة10.7511.7511.5013.2511.6813.2510.0012.1710.5014.0012.2511.5511.55189.3611.8430عياسمينحماني15202031044073
العاديةناجحة11.2514.0011.2514.0012.3512.7515.0013.5015.0014.0014.5016.0016.00209.0013.0630عكريمةحموش16202031036087
العاديةناجح13.0013.5011.0014.0012.7013.2511.0012.5015.5011.0013.2510.0010.00201.0012.5630عأحمد كمالرموش17202031064627
العاديةناجح11.0011.5008.5012.0010.5508.2506.0007.5012.5014.0013.2510.5010.50165.0010.3130عمحمد فخرالدينزناف18202031042634

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة12.5012.5012.0014.2512.7015.0014.0014.6713.5012.0012.7517.0017.00213.5113.3430عنسرينسعادة19202031064933
العاديةناجحة10.7512.7509.5012.5011.1310.0005.0008.3314.5008.0011.2513.5013.50172.2910.7730عأمينةشاشوة20202031079599
العاديةناجحة13.0015.2511.2514.5013.2314.7516.0015.1716.0013.0014.5017.2517.25224.0614.0030عنايلة ماياشمون21202031057460
العاديةناجحة11.0013.5011.0012.7511.8512.2510.0011.5014.0014.0014.0013.6513.65194.6512.1730عرانيةطبال22202031046866
العاديةناجحة12.2511.7511.0013.0011.9312.5011.0012.0012.0008.0010.0015.0015.00190.3011.8930عمنال إكرامعبة23202031042918
اإلستدراكيةمؤجلة10.2512.2510.0005.7509.6805.0004.5004.8311.0000.0005.5000.0000.00122.2907.6417معيدةزهية رانيةعراجي24191931064373
اإلستدراكيةمؤجلة06.5010.0011.0006.7508.6006.0008.0006.6710.0010.0010.0010.0010.00136.0108.5015عماريةعقاب25202031086225
العاديةناجحة13.0015.2512.5014.5013.6014.5015.0014.6716.0012.0014.0018.0018.00226.0114.1330عايناس مايسةقايدي26202031044102
العاديةناجح13.7514.2513.0014.0013.6810.5014.0011.6711.5014.0012.7514.0014.00211.3113.2130عأيمنمحي الدين27202031037175
العاديةناجحة12.0014.7511.0013.7512.6013.2507.0011.1713.0011.0012.0015.5015.50199.0112.4430عفريالوزان28202031061697

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

اإلستدراكيةمؤجلة07.7509.2509.7510.5009.2009.0004.5007.5011.0010.0010.5011.0011.00146.5009.1610عمالية إيمانإسغيد1202031049882
العاديةناجحة10.0010.0009.5011.7510.2010.2509.0009.8310.0011.0010.5008.0008.00160.4910.0330عأمينةبراهيمي2202031077718
العاديةناجحة10.2510.0009.2511.7510.2013.2511.0012.5011.5013.0012.2508.0008.00172.0010.7530عمروىبراهيمي3202031036109
العاديةناجحة10.2513.7510.5009.7510.9312.7506.0010.5014.0011.0012.5011.0011.00176.8011.0530عهاجر خديجةبن شكر4202031077700
العاديةناجحة13.2514.7511.5012.0012.7814.7507.0012.1714.0010.0012.0006.0006.00194.3112.1430عهانيةبن طوبال5202031057034
اإلستدراكيةناجح10.0012.2510.5011.5010.9012.2516.0013.5011.5010.0010.7512.0012.00183.0011.4430ععبد المالكبن كشيدة6202031076394
العاديةناجحة11.5013.5012.0013.7512.5011.0017.5013.1715.0011.0013.0008.0008.00198.5112.4130عنوراليقينبن ناجي7202034016818
اإلستدراكيةناجحة10.5009.5012.5009.5010.7012.7509.0011.5012.0009.0010.5008.0008.00170.5010.6630عمنالبن ولهة8202031083662
العاديةناجحة10.0010.7508.7512.5010.2813.7510.0012.5013.0013.0013.0001.0001.00167.3010.4630عخليدةبوكردوح9202031037981

العاديةمؤجل08.0011.0010.0010.7509.7511.7505.0009.5010.0012.0011.0006.0006.00154.0009.6322عمروةتيغرسي10202032024291
العاديةناجحة10.2510.7509.7510.7510.3015.0007.0012.3311.0012.0011.5009.0009.00171.9910.7530عرانياحاجي11202031059598
العاديةناجحة11.7515.0013.0013.7513.1813.2508.0011.5014.5012.0013.2508.0008.00200.8012.5530عحنانحربوش12202031037966
العاديةناجح10.7510.0011.2511.7510.9511.2508.7910.4311.0009.2010.1001.6001.60162.5910.1630عحذيفةخاوة13202031087204
العاديةناجحة10.5010.7512.7511.5011.4310.2508.0009.5014.5012.0013.2501.0001.00170.3010.6430عفتيحةرحالي14202031045203
اإلستدراكيةمؤجل09.2513.0010.5012.2510.9810.0006.2108.7410.0003.8106.9108.4108.41158.2509.8925عمحمد أمينزراولية15202031076491
العاديةناجحة10.5011.5009.5012.0010.7013.0010.0012.0012.0012.0012.0006.0006.00173.0010.8130عهاجرزعفور16202031061361
العاديةناجحة11.7511.5012.7510.2511.7010.5010.0010.3311.5014.0012.7512.0012.00185.4911.5930عنورهانزموري17202031087443
العاديةناجحة08.7513.2511.0011.7510.9313.7512.0013.1712.5013.0012.7504.0004.00178.3111.1430عسميةشيخي18202031079706

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة12.2512.2513.7514.5013.1514.2512.0013.5013.5013.0013.2505.0005.00203.5012.7230عإكرامصرندة19202031035982
العاديةناجحة09.2510.7511.2512.0010.7012.0012.0012.0015.0012.0013.5004.0004.00174.0010.8830عيسمينةصغير20202031084389
العاديةناجحة10.2514.5010.5011.7511.4812.5011.0012.0011.5013.0012.2512.0012.00187.3011.7130عمالك شيماءفارس21202031074519
العاديةمؤجلة04.0013.2510.0014.0009.6513.2506.0010.8300.0010.0005.0010.0010.00148.9909.3123معيدةودادمزليوي22181831054140
العاديةناجح11.0011.0011.2509.5010.7812.7508.0011.1712.5011.0011.7511.0011.00175.8110.9930عاسامةمزياني23202031047097
العاديةمؤجل08.0210.2510.5010.7509.7609.4806.2308.4004.2307.2305.7313.0013.00147.2609.2016عياسين لياسمصباح24202031077710
العاديةناجحة08.7512.2510.5010.2510.2811.2516.0012.8313.5013.0013.2512.0012.00179.7911.2430عليليامقراني25202031044186

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة10.2512.2510.2511.0010.8013.0014.0013.3311.0011.0011.0013.0013.00182.9911.4430عنسرينأوزغلة1202031045600
العاديةناجح11.0013.0008.5009.7510.4013.7507.0011.5010.0012.0011.0012.5012.50173.0010.8130عمحمد شمس الدينأوكيل2202031045410
العاديةمؤجلة10.2510.2508.5010.0009.6810.0006.0008.6700.0010.0005.0012.0012.00144.8109.0521معيدةلبنىاحلولي3191931085760
العاديةناجحة09.2512.5008.7511.2510.1514.2512.0013.5010.5011.0010.7514.5014.50178.0011.1330عسارةالكويل4202031036033
العاديةمؤجل07.0012.7506.5008.7508.3511.0002.0008.0003.0010.0006.5013.0013.00133.5008.3411عجمالبراكة5202031064493
العاديةناجحة11.2510.0011.2510.7510.9013.5007.0011.3313.5013.0013.2515.0015.00184.4911.5330عمروىبراويق6202031041741
العاديةناجحة08.7511.2509.2511.2509.9014.2509.0012.5010.0011.0010.5015.0015.00172.5010.7830عرانيةبلبال7202031045361
العاديةناجح10.7512.2511.0012.7511.5313.2509.0011.8313.0012.0012.5013.0013.00188.7911.8030عاصيل محمدبن عالل8202031082620
العاديةناجحة10.0008.2509.0011.0009.5512.5009.0011.3313.0011.0012.0014.5014.50167.9910.5030عأسماءبهيج9202031037883

العاديةناجحة07.7512.0009.0011.7509.7813.0012.0012.6709.5012.0010.7514.0014.00171.3110.7130عدنيابوخش10202031037187
العاديةناجحة08.2510.0010.2511.2509.8012.2507.0010.5011.5012.0011.7515.0015.00168.0010.5030عأيةبودينة11202031046807
اإلستدراكيةناجحة08.5012.2509.0008.7509.4512.0010.0011.3311.0010.0010.5015.0015.00164.4910.2830عفاطمة الزهراءبوعويش12181831050182
العاديةناجحة09.7512.5009.2510.7510.3514.0008.0012.0013.0011.0012.0015.0015.00178.5011.1630عنورهانبوهالي13202031045610
العاديةناجح09.2511.2510.7511.2510.5012.0007.0010.3315.0014.0014.5013.0013.00177.9911.1230ععبد الرؤوفديب14202031061190
اإلستدراكيةناجحة10.7510.5010.0010.7510.4813.5010.0012.3308.0012.0010.0014.5014.50176.2911.0230عإيمانربيج15202031078629
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0014.0014.0014.0000.881غائبة00.0000.0000.0000.00غائبة00.00عنوالزواوي16202031061782
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0013.0013.0013.0000.811غائب00.0000.0000.0000.00غائب00.00عسليمشرفاوي17202031080032
العاديةناجحة10.2510.0009.0009.5009.6813.2513.0013.1711.5013.0012.2514.0014.00174.8110.9330عمريمصايم18202031036113

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 18-07-2022  12:34:50حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة11.7510.2511.5012.0011.4313.2508.0011.5012.0013.0012.5015.0015.00188.8011.8030عابتسامطيبي19202031078630
اإلستدراكيةمؤجلة07.7511.2505.0010.0008.0711.2512.5011.6710.5012.0011.2514.0014.00152.2109.5120عكنزةعبد السالم20202031037141
العاديةمؤجلة06.5009.2509.0011.7508.8512.5006.0010.3314.5011.0012.7513.0013.00157.9909.8715عأشواقعزة21202031088858
العاديةناجح11.2512.7511.0011.2511.4814.5012.0013.6711.5012.0011.7513.0013.00192.3112.0230عمحمد عبد هللاعاللو22202031074127
العاديةناجحة10.2513.7511.5013.0011.8814.2513.0013.8312.5011.0011.7514.0014.00197.7912.3630عرتيبةفقنو23202031057323
العاديةناجحة06.5010.0009.2510.2508.7812.0010.0011.3312.0013.0012.5015.0015.00161.7910.1130عكاميليامكي24202031037206
العاديةناجحة10.2514.5010.0013.7511.7313.2510.0012.1712.0013.0012.5014.0014.00192.8112.0530عمنالموصنف25202031057449
العاديةناجحة09.5011.5010.2512.5010.7313.7512.0013.1714.5012.0013.2512.5012.50185.8111.6130عحفصةنقاز26202031052421

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة09.2510.0009.2510.5009.6513.0008.0011.3313.0013.0013.0013.3013.30169.7910.6130عمالكأفتيس1202031050068
العاديةناجحة12.0014.7512.5014.5013.2015.5016.0015.6715.0012.0013.5016.4516.45222.4613.9030عياسمينبعداش2202031041656
العاديةناجحة11.0011.2510.5011.5011.0013.7512.0013.1716.0013.0014.5015.2015.20193.7112.1130عاسماءبن براهم3202031076428
العاديةناجحة09.2512.5006.5010.5009.3212.2509.0011.1713.5012.0012.7510.0010.00162.2110.1430عماريا نادينبن صالح4202031059513
العاديةناجحة08.5012.2509.0013.0010.3013.5010.0012.3313.0012.0012.5010.9010.90175.8910.9930عشهينازبوزار5202031082824
العاديةمؤجلة07.2510.2508.0009.7508.5712.5008.0011.0012.0011.0011.5012.1012.10153.8009.6115عنعيمةبوزيدي6202031045292
العاديةناجحة12.0013.7511.5014.0012.6015.2509.0013.1713.5013.0013.2514.3514.35206.3612.9030عأشواقبوشكوط7202031038751
العاديةمؤجل00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.0000.00غائبغائبعأحمدبوعشاش8202031049475
العاديةناجح09.0010.2509.2509.7509.4812.2514.0012.8311.5013.0012.2510.0010.00167.7910.4930عأسامةبوقزاطة9202031044987

العاديةناجحة12.2511.2512.0013.2512.1814.2512.0013.5014.5012.0013.2512.3012.30201.1012.5730عفريالبوكرمة10202031064550
العاديةناجح10.7510.0007.0010.5009.4313.7510.0012.5011.0012.0011.5013.7013.70168.5010.5330عهيثم يانيسبومعيزة11202031087398
العاديةناجحة10.2514.2508.2512.7510.9513.7505.0010.8308.5012.0010.2513.3013.30175.7910.9930عكاملياخلفاوي12202031076474
العاديةناجح11.0012.0008.5011.5010.5512.5007.0010.6712.5013.0012.7511.5011.50174.5110.9130عيونسدحماني13202031041602
اإلستدراكيةمؤجل09.2511.0008.0008.5009.0712.5004.0009.6710.0010.0010.0013.2513.25152.9609.5613عمحمد راميرحو14202031077682
العاديةناجحة12.2513.0010.5012.2511.8813.5016.0014.3314.5012.0013.2511.8011.80200.0912.5130عنريمانرنان15202031040230
اإلستدراكيةناجحة07.5012.2510.0011.7510.0512.5010.0011.6710.5013.0011.7512.1512.15171.1610.7030عأيةزقاي16202031056644
العاديةناجحة10.0014.0009.0014.0011.3013.2506.0010.8311.5012.0011.7516.0016.00184.9911.5630علينةزواكو17202031076486
العاديةناجح11.0013.0011.0012.2511.6514.7511.0013.5013.5013.0013.2511.9511.95195.4512.2230عزين الدينسعدي18202031044172

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة09.2511.5008.5011.2509.8812.7509.0011.5012.0013.0012.5012.1012.10170.4010.6530عياسمينسعيدوني19202031047071
العاديةناجحة12.5014.0009.0012.7511.8013.2512.0012.8314.0012.0013.0012.5512.55195.0412.1930عشيماءشاولي20202031087284
العاديةناجحة08.7513.7509.0011.2510.3312.5012.0012.3311.0013.0012.0012.6512.65176.9411.0630عنسرينعيسات21202031040358
اإلستدراكيةمؤجل08.0010.0011.5011.2510.1010.7509.0010.1711.0010.0010.5006.0006.00158.5109.9129عخليل فارح221934019349
العاديةناجح08.5010.2508.5013.0009.7512.5013.0012.6711.0014.0012.5014.2014.20174.7110.9230ععبد الرحمانفلكون23202031049864
العاديةناجحة11.7510.7511.0012.2511.4313.0013.0013.0013.0013.0013.0010.0010.00189.3011.8330عايمانولد سليمان24202031064079
العاديةناجحة11.5009.5008.0010.2509.8011.7511.0011.5010.5013.0011.7510.6510.65166.6510.4230عوصالوناس25202031049727

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح11.5013.0008.2511.0010.7309.5010.0009.6712.0011.0011.5013.5013.50172.8110.8030عيونسأمين1191935049903
اإلستدراكيةمؤجلة10.5010.0005.5010.2508.8511.7505.0009.5011.0013.0012.0015.0015.00156.0009.7523عنسرينأومليل2202031086128
العاديةناجحة12.7513.5012.0014.0012.9313.7514.0013.8312.5013.0012.7514.5014.50210.7913.1730عدنياامولودان31932054983
اإلستدراكيةناجحة08.5012.7508.7510.0009.7310.5011.0010.6709.0012.0010.5014.0014.00164.3110.2730عاسماءبايو4202031078869
العاديةناجحة10.2510.0011.0011.5010.6809.7508.0009.1706.0010.0008.0015.0015.00165.3110.3330علبنىبغراجي5202031041531
اإلستدراكيةناجحة10.2509.9606.4608.9608.8011.5010.0011.0014.0010.0012.0015.0015.00160.0010.0030عسارةبلعالم6202031090590
العاديةناجحة12.0012.5011.5012.5012.0511.2507.0009.8307.0011.0009.0014.0014.00181.9911.3730عكنزةبن الصيد7202031074097
العاديةمؤجلة11.2510.0006.8111.0009.6210.1407.3909.2210.0011.0010.5014.0014.00158.8609.9323عمونيةبن زابة8202031040225
العاديةمؤجل00.0015.0015.0047.8002.991غائب01.2505.0003.5004.2503.2800.0000.0000.0000.00ععمادبن عبد هللا9202031042597

العاديةمؤجلة08.2510.0008.5013.2509.6809.2510.0009.5008.0010.0009.0015.0015.00158.3009.8915عنريمانبن مهدي10202031090847
العاديةناجحة11.5010.7506.5010.2509.6014.0013.0013.6713.5012.0012.7513.5013.50176.0111.0030عريانبوزاد11202031077641
العاديةناجحة11.7511.2510.7511.5011.3011.2510.0010.8314.5011.0012.7514.5014.50185.4911.5930عرانياحاوي12202031086020
اإلستدراكيةمؤجلة10.0013.2506.5005.5008.7007.5008.5007.8313.0010.0011.5015.0015.00148.4909.2815عفاطمة الزهراءحفناوي13202031059609
العاديةناجح11.2508.2509.2511.7510.1512.7513.0012.8312.0011.0011.5015.0015.00177.9911.1230ععبد العزيزربيعي14202031084335
العاديةناجحة10.7512.0008.5012.7510.7311.2510.0010.8314.5013.0013.7514.5014.50181.7911.3630عآية ياسمين صوفيةزبيري15202031043903
العاديةمؤجل00.0014.0014.0068.2004.261غائب04.7508.0002.5006.0004.9702.2500.0001.5000.00عإسحاقسرحان16202031042517
العاديةناجحة12.2510.0010.5010.2510.8812.0010.0011.3311.0013.0012.0015.0015.00181.7911.3630عنورهان رانيةصابة17202031044063
اإلستدراكيةناجحة09.2509.5010.5009.5009.7311.5008.0010.3310.5008.0009.2514.5014.50161.2910.0830عمنالعيروش18202031048400

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 18-07-2022  12:34:57حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح12.2510.5008.0013.0010.7810.5010.0010.3312.0013.0012.5013.0013.00176.7911.0530عسيدعليعيسى19202031089442
اإلستدراكيةناجحة10.5010.0008.7510.7509.9310.7509.0010.1709.0010.0009.5014.0014.00162.8110.1830عمروىقادري20202031048389
العاديةناجحة11.7509.2508.5012.5010.4312.2507.0010.5012.5010.0011.2515.0015.00173.3010.8330عإكرامكاب21202031049497
العاديةمؤجل00.0013.0013.0053.5003.341غائب02.5006.0003.0006.0004.0500.0000.0000.0000.00ععصاملطرش22202031042595
اإلستدراكيةناجح10.5011.5009.7509.5010.2808.0009.0008.3318.0010.0014.0013.0013.00168.7910.5530عتوفيقلولي23191931060115
العاديةناجحة11.5014.7510.7514.5012.5312.7513.0012.8315.0013.0014.0014.0014.00205.7912.8630عشيماءمزياني24202032048178
العاديةناجحة13.2515.5011.5014.5013.4314.2516.0014.8314.5012.0013.2514.0014.00219.2913.7130عامالملياني25202031043293
العاديةناجح11.2511.5009.7512.7511.1512.5007.0010.6713.5012.0012.7513.0013.00182.0111.3830عجماليطغان26202031084921

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 18-07-2022  12:34:58حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل09.1610.0009.6609.9109.6312.2509.0011.1708.3305.3306.8313.5013.50156.9709.8111عانيسبرجة1202031069654
اإلستدراكيةناجح10.0009.5007.5009.7509.1011.0010.5010.8315.0010.0012.5012.0012.00160.4910.0330عمحمد أنيسبن عامر2202031085090
اإلستدراكيةمؤجلة09.6310.1309.3810.0009.7311.7507.5010.3308.5008.5008.5011.0011.00156.2909.7716عاكرام ياسمينبناري3202031064069
اإلستدراكيةناجحة10.0012.0010.5010.5010.6512.2515.5013.3317.0006.0011.5011.0011.00180.4911.2830عكاتيا سيرينبوسليماني4202031074467
العاديةمؤجل10.0009.0008.0009.5009.1011.5008.0010.3311.0012.0011.5011.7511.75156.7409.8015عزكرياءبويكني5202031085066
العاديةناجحة10.0011.0009.0010.5010.0012.0008.0010.6711.5007.0009.2512.5012.50163.0110.1930عوسامجودار6202031057044
العاديةناجحة10.1511.5008.4010.2509.9211.5007.6110.2010.5710.0010.2910.0010.00160.3810.0230عداللحمزاوي7202031077372
اإلستدراكيةمؤجل10.2510.0008.2504.0008.3513.0009.5011.8310.0012.5011.2509.5009.50150.9909.4419معيدمحمد صالحديب8181831064348
اإلستدراكيةناجح08.4711.0008.9710.0009.4311.0010.0010.6713.0010.0011.5013.0013.00162.3110.1430عنديرشايد9202031083672

اإلستدراكيةمؤجلة10.2910.7508.0410.5009.7511.0008.5010.1710.0010.0010.0011.5011.50159.5109.9725عريانطيطاش10202031061104
العاديةناجح10.0009.5010.2510.2510.0311.5008.0010.3311.5012.0011.7512.7512.75167.5410.4730عسامي ريانعزوز11202031049776
اإلستدراكيةمؤجل04.0011.5009.0009.2508.0511.0009.0010.3309.5012.0010.7512.0012.00144.9909.0615عأسامةغزالي12202031049815
اإلستدراكيةناجحة09.0010.0011.2511.0010.2811.0007.5009.8310.5010.0010.2511.5011.50164.2910.2730عأمال أشواقفزاع13202031064640
اإلستدراكيةمؤجلة08.5010.2507.7509.5008.8207.0003.0005.6718.0008.0013.0011.7511.75142.9608.9410عليليافكان14202031037211
العاديةناجحة10.0010.2512.2512.0011.1311.0009.0010.3313.0008.0010.5010.7510.75174.0410.8830عميليناقندوزي15202031041649
العاديةناجحة10.5011.7509.5011.5010.6512.5006.0010.3308.5015.0011.7510.5010.50171.4910.7230عشيماءقويسم16202031086295
العاديةمؤجلة07.2510.0008.0008.2508.2311.0007.0009.6711.0008.0009.5011.0011.00141.3108.8311عأمينةقيدوم17202031078822
العاديةناجحة10.2510.5009.7511.7510.4512.0007.0010.3310.0007.0008.5010.0010.00162.4910.1630عمروىلوجيلوط18202031042763

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 18-07-2022  12:35:01حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة12.5013.7513.0012.7512.9514.7512.0013.8313.5013.0013.2511.0011.00208.4913.0330عامينةليشاني19202031067549
العاديةناجح11.5011.2509.0010.5010.5011.0014.0012.0010.5010.0010.2511.7511.75173.2510.8330ععبد الرؤوفمحمدي20202031061671
العاديةناجحة10.2512.0009.0409.0410.0011.0007.5409.8511.0010.0010.5010.5010.50161.0510.0730عأمالمداني21202031074345
العاديةمؤجل09.8609.8608.8609.3609.4610.5008.0709.6911.5011.0011.2511.0011.00157.1709.828عزين الدينمراح22202031049853
اإلستدراكيةمؤجل08.7511.7508.5008.5009.2311.5006.0009.6712.0007.0009.5011.0011.00151.3109.4611عمروانمستغانمي23202031077685
العاديةناجح10.7511.0012.7511.0011.4511.0006.0009.3310.0003.0006.5011.7511.75167.2410.4530عشكيبمسخر24202031082048

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 18-07-2022  12:35:02حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح11.0012.0014.5012.2512.5014.5016.0015.0012.5011.0011.7510.0010.00203.5012.7230عيوسفأبركان1202031093780
اإلستدراكيةناجح08.7510.0010.5008.7509.5311.0012.0011.3318.0010.0014.0010.5010.50167.7910.4930عسعيد زكرياءأزراراق2202031064189
اإلستدراكيةناجحة09.2509.0011.5009.7509.9812.2513.0012.5013.0006.0009.5011.0011.00167.3010.4630عليتيسياأوراري3202031076480
اإلستدراكيةناجحة10.2511.5008.5010.7510.0710.8810.0010.5912.0010.0011.0006.0006.00160.4710.0330ديونصابريناحميد4191931025486
العاديةناجحة11.7511.0010.0011.0010.9312.2510.0011.5009.0013.0011.0011.0011.00176.8011.0530عإيمانالعمراوي5202031087466
العاديةمؤجل07.5009.2511.5009.2509.4010.0003.0007.6704.0011.0007.5010.0010.00142.0108.8811عامينباحمد6202031057139
العاديةناجحة10.5010.0011.5010.0010.6012.0008.0010.6708.5006.0007.2512.0012.00164.5110.2830عفريالبعيش7202031064826
اإلستدراكيةناجح11.0008.2510.5009.5010.0011.5008.0010.3315.0008.0011.5011.0011.00164.9910.3130عمحمد أنيسبن الغة8202031057531
اإلستدراكيةمؤجلة08.0011.0012.5009.5010.2511.5008.0010.3313.0010.0011.5000.0000.00156.4909.7829عفايزةبن يوسف9202031087323

اإلستدراكيةمؤجل09.5005.0010.0008.0008.4510.0005.0008.3312.0012.0012.0010.0010.00143.4908.9713عمحمد الصغيرتواتي طليبة10202031048601
العاديةناجحة12.5011.7512.0012.0012.1013.5011.0012.6708.0012.0010.0011.5011.50190.5111.9130عصابرينجعلي11202031041014
العاديةناجح10.0010.0012.0009.2510.4512.5007.0010.6710.0012.0011.0011.0011.00169.5110.5930ععبد الرزاق عبد الفتاحجمعة12202031049621
العاديةناجحة10.7508.0012.5011.0010.7813.2510.0012.1708.0012.0010.0011.7511.75176.0611.0030عريمةحدون13202031074410
اإلستدراكيةناجحة07.0010.7512.0008.7509.6013.0012.0012.6715.0006.0010.5010.5010.50165.5110.3430عليليا رشاحمدان14202031081787
العاديةمؤجلة01.2506.7503.5008.7504.5303.0005.0003.6708.0006.0007.0010.0010.0080.3105.021معيدةنريمانحوامدية15191931078387
العاديةناجحة12.0013.2511.5011.7512.0513.5010.0012.3311.0011.0011.0012.0012.00191.4911.9730عفلةسعد هللا16202031054965
اإلستدراكيةناجح07.1011.5011.5007.6009.4011.5011.5011.5015.0010.0012.5010.0010.00163.5010.2230معيدمحفوظشنو17191931085768
العاديةناجحة08.5010.2508.5010.0009.1511.5010.0011.0014.0012.0013.0010.0010.00160.5010.0330عاكرامطاري18202031046834

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 18-07-2022  12:35:05حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة10.5009.0011.0008.7510.0012.5010.0011.6709.5012.0010.7510.5010.50167.0110.4430عسارة ليدياعشايبو19202031064747
اإلستدراكيةمؤجل10.0008.0012.5008.2510.0011.5008.5010.5010.0006.0008.0010.5010.50158.0009.8828ععبد العاليعطاف20202031074059
العاديةناجح12.0013.0013.5012.7512.8013.2510.0012.1710.5013.0011.7511.0011.00199.0112.4430عفراحعالم21202031028511
اإلستدراكيةناجحة10.5009.2509.5009.2509.7011.0011.5011.1710.0011.0010.5010.7510.75162.2610.1430عجازيةقرة22202031064102
العاديةناجحة11.0010.7511.0010.7510.9012.5012.0012.3308.0012.0010.0010.2510.25176.2411.0230عمروى نور هدىقموري23202031064589
العاديةناجحة11.2508.5011.0010.7510.5313.5013.0013.3310.0012.0011.0010.0010.00177.2911.0830عوئام ريملطيسة24202031084121
العاديةمؤجل09.2510.0010.0009.2509.6311.5010.0011.0008.0010.0009.0010.0010.00157.3009.8318عرمزيملك25202031059600
العاديةمؤجل07.7508.5010.0008.7508.7812.2506.0010.1711.5008.0009.7511.0011.00148.8109.3013عرمضانناصري26191931078215
اإلستدراكيةناجحة07.0010.2510.0009.2509.0013.2512.0012.8315.0010.0012.5010.0010.00163.4910.2230عنايلةنايت عمر27202031081843
العاديةناجحة12.7513.0011.5012.0012.2814.5011.0013.3314.0011.0012.5010.5010.50198.2912.3930عشهيناز خولةوسطاني28202031074027
العاديةناجح11.5011.2511.5011.2511.4015.2505.0011.8306.0007.0006.5010.7510.75173.2410.8330عبالليونسي29202031058981

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 18-07-2022  12:35:06حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة10.2510.5012.0010.5010.8813.0007.0011.0011.0014.0012.5011.5011.50178.3011.1430عنسرينألوس1202031076506
العاديةمؤجلة05.5010.7510.75132.5608.2911غائبة10.2508.7507.5007.0008.4812.0002.0008.6711.00عشيماءبتقة2202031041491
اإلستدراكيةمؤجل04.5011.5010.0003.0007.2511.7505.0009.5012.0011.0011.5010.0010.00134.0008.3818معيدمحند امزيانبزطوط3181831054026
اإلستدراكيةناجح11.0011.0009.5010.0010.3511.0006.0009.3314.0010.0012.0011.0011.00166.4910.4130عريانبعوطة4202031081942
اإلستدراكيةناجح10.0010.5010.0008.0009.7011.5008.0010.3316.0010.0013.0012.5012.50166.4910.4130عمحمد الشريف إيرامبلعباس5202031059130
العاديةناجحة11.7508.2511.5009.0010.4311.0010.0010.6712.5010.0011.2512.0012.00170.8110.6830عمريمبلغازي6202031038168
العاديةناجحة10.7510.0009.5010.7510.2312.0009.0011.0009.0008.0008.5013.0013.00165.3010.3330عيسرىبن سالم7202031061390
العاديةناجح10.5009.2512.5010.0010.7512.0010.0011.3310.5010.0010.2511.0011.00172.9910.8130عهشامبوزريعة8202031041650
اإلستدراكيةمؤجل08.0009.0008.5009.7508.7010.0004.0008.0013.0006.0009.5012.5012.50142.5008.916عأيوببوستة9202031064041

العاديةناجحة09.2509.0009.5008.5009.1311.5015.0012.6710.0012.0011.0010.5010.50161.8110.1130عوفاء سرينبولعراس10202031081266
اإلستدراكيةمؤجل10.0009.0009.5008.5009.3512.0005.0009.6717.0005.0011.0013.0013.00157.5109.8413عإسالمبومليل11202031048527
العاديةناجحة09.5011.5010.5008.5010.0011.0008.0010.0012.0008.0010.0012.0012.00162.0010.1330عفريالحمزاوي12202031079920
العاديةناجحة11.7512.2510.0010.5011.0813.0010.0012.0010.5008.0009.2512.5012.50177.8011.1130عصباححنو13202031040330
العاديةناجحة11.8813.0012.5011.5012.2111.7511.0011.5014.5012.0013.2511.0011.00194.1012.1330عفريالخريف14202031038114
العاديةمؤجل07.7500.0010.5002.0005.8803.0000.0002.0000.0000.0000.0010.5010.5075.3004.716معيدفارسرايس15181831053997
اإلستدراكيةمؤجلة09.2907.5410.0009.2909.1511.5008.0010.3316.0008.0012.0012.0012.00158.4909.9115عإكرامزريفي16202031048528
العاديةناجحة12.5010.0012.0012.0011.7513.0010.0012.0010.5012.0011.2511.0011.00187.0011.6930عليديةسليمي17202031064560
اإلستدراكيةناجحة11.2509.2509.5010.2510.1311.5007.7710.2609.9307.9308.9312.0012.00161.9410.1230عزينبشيباني18202031061455

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - 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 المداوالت
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

اإلستدراكيةمؤجل06.2509.0006.5010.0007.6310.5012.0011.0005.0006.0005.5011.0011.00131.3008.2111عمولودعبد الرحمان19202031083666
اإلستدراكيةمؤجل10.2510.5005.5010.7508.9812.5002.0009.0013.0007.0010.0011.0011.00147.8009.2423معيدعبد الرحمانعالوشيش20191931088012
اإلستدراكيةمؤجلة09.0012.5010.0009.0010.0011.0006.8009.6008.2010.0009.1011.0011.00158.0009.8826عنهادفرحات21202031036130
العاديةمؤجلة00.0010.0010.00141.5008.8416غائبة13.0008.5010.5004.0009.5511.5013.0012.0000.00عنور الهدىكداد22202031084377
العاديةمؤجلة10.2508.2509.0010.0009.4310.0008.0009.3310.0012.0011.0011.0011.00155.2909.7118عشيماءكرقاس23202031064531
العاديةمؤجل05.0005.5008.5001.0005.3507.2500.0004.8306.5002.0004.2511.0011.0087.4905.471عمهديكمال24202031048402
العاديةناجحة12.2509.2509.5012.0010.7811.5008.0010.3311.5006.0008.7510.5010.50166.7910.4230عكريمةمرسلي25202031057525
اإلستدراكيةمؤجل09.2512.5011.0010.5010.6808.5008.0008.3312.0005.0008.5010.5010.50159.2909.9623عزين الدينناتش26202031080021
العاديةناجحة12.0010.0009.0011.0010.5012.7506.0010.5006.5008.0007.2511.0011.00162.0010.1330عمريمندير27202037070361
العاديةناجحة12.2512.7512.5011.8812.3512.0014.0012.6712.5013.0012.7511.0011.00198.0112.3830عشيماء ياسمينونوغي28202031090654

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة �20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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