
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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: 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 

اإلستدراكيةمؤجل08.5010.5008.7508.0008.8807.3802.0005.5910.0007.0008.5010.0010.00132.5708.298عجمال الدين شكيببلحريزي1202031078829
العاديةمؤجلة10.3911.0009.8907.8909.8609.7710.0009.8512.5009.0010.7508.5108.51158.1609.8916عنيبالبن شطارة2202031086141
اإلستدراكيةناجحة10.2511.5010.2511.0010.6510.3810.0010.2508.0007.0007.5008.0008.00160.2510.0230عسميةبن طوطاح3202031057361
العاديةناجحة08.0012.0010.2511.5010.1808.3807.5008.0913.0015.0014.0007.5007.50161.5710.1030عحنانبورحلة4202031078830
العاديةمؤجلة08.7511.5011.2510.0010.3010.6302.0007.7511.0009.0010.0007.5007.50153.7509.6127عشهرزادبوعسلي5202031087275
اإلستدراكيةمؤجل12.2511.2507.2510.0010.1010.5007.7609.5908.4110.4209.4108.9208.92157.5109.8425عحليمة مختاريةبوغرارة6202038010451
اإلستدراكيةمؤجلة06.5012.2508.0009.0008.6005.6303.5004.9210.0006.0008.0011.0011.00127.7607.998عياسمينبوفادن7202031049907
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.0000.0000.00غائبة00.00عشريفةتوافق8181831062657
العاديةناجحة10.7512.0009.7509.5010.4513.1307.0011.0914.5007.0010.7507.0007.00166.2710.3930عصليحةجابري9202031087292

اإلستدراكيةمؤجلة09.7111.2510.4610.5010.4010.7503.7608.4204.9206.4205.6709.4209.42150.0209.3823علينةدبز10202031080079
اإلستدراكيةمؤجلة07.3911.2509.6407.1408.7909.0607.3108.4809.6110.0009.8109.3109.31142.2708.897عصارةدريش11202031049604
العاديةناجحة12.0011.5011.5010.2511.4008.7508.0008.5012.0010.0011.0009.5009.50171.0010.6930عسارةزاحم12202031064745
العاديةمؤجلة07.7511.2507.7509.0008.7011.3811.0011.2506.0007.0006.5006.5006.50140.2508.7710عخولةزعيط13202031059391
العاديةناجح11.5016.0007.0010.5010.8509.0013.5010.5012.5008.0010.2500.0000.00160.5010.0330عحليمشواف1401405599
العاديةناجحة10.0014.5013.5011.5012.2514.8813.0014.2515.0012.5013.7511.0011.00203.7512.7330عفتيحةعالق15202031068719
العاديةناجحة11.0009.7510.5010.5010.5012.1302.5008.9213.0011.0012.0008.0008.00163.7610.2430عرانيةعمريش16202031084934
العاديةمؤجلة07.2511.2511.0006.7509.0714.1306.0011.4215.0009.0012.0009.0009.00157.9609.8719عمليسةعنقيق17202031074143
اإلستدراكيةمؤجلة11.0011.2509.5809.3310.2909.7907.9109.1604.4109.4106.9112.0012.00156.2009.7621عإكرامعيدي18202031049821

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: 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 

اإلستدراكيةمؤجل09.5010.0005.7510.0008.5710.1309.5009.9212.0008.0010.0009.5009.50144.9609.0617عمحمد انيسغنام19181831047333
العاديةمؤجل11.2512.2507.7509.0009.9512.1308.5010.9210.0008.0009.0008.0008.00158.2609.8917عأسامةقاسمي20202031043222
اإلستدراكيةمؤجل09.0008.0008.0010.0008.7011.2507.5010.0009.5007.0008.2514.0014.00147.5009.2211عسميرلعزيزي21202031038355
اإلستدراكيةمؤجل10.0010.7506.2510.0009.0313.2507.0011.1709.5007.0008.2514.0014.00154.3109.6421عيوسفمكموش22202031040464
العاديةناجحة07.7510.2512.0009.5009.8811.3812.5011.7510.0007.0008.5016.5016.50167.5510.4730عمروةمنصور23202031048492
العاديةناجحة07.2513.5011.7510.5010.5014.2511.0013.1711.5007.0009.2516.5016.50179.5111.2230عياسمينموسى24202031078857

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: 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 

العاديةناجحة06.0012.5008.5010.2508.9012.2512.5012.3312.0010.0011.0012.0012.00159.9910.0030عفراحأقولميم1202031039578
اإلستدراكيةمؤجل05.5011.2508.2510.0008.3807.2512.0008.8310.0005.0007.5014.0014.00139.2908.7115معيداسالمبن العيفاوي2191931083554
العاديةمؤجلة09.0012.5009.5009.7510.0012.5004.5009.8311.0006.0008.5007.0007.00153.4909.5925عمنىبن عبد هللا3202031082456
العاديةناجح10.2512.0007.5012.0010.1312.0006.5010.1712.5007.0009.7510.0010.00161.3110.0830عأمينبوجمعة4202031079117
العاديةمؤجلة08.5011.2510.5008.5009.6513.0010.0012.0010.5005.0007.7509.5009.50157.5009.8417عرجاءحمشاوي5202031056762
اإلستدراكيةمؤجل10.5011.0009.5007.5009.7011.0006.5009.5009.0008.0008.5009.5009.50152.0009.5013ععبد الجليلدراج6202032025242
العاديةمؤجل04.0008.5006.5008.0006.4511.0006.5009.5007.5005.0006.2508.0008.00113.5007.093عرضارباحي7202031087493
العاديةمؤجل02.0000.5001.5000.2501.2008.0002.0006.0002.0000.0001.0000.0000.0032.0002.000عانور عدالنساحي8202031082009
اإلستدراكيةمؤجلة10.0002.5008.2510.0007.9812.0007.0010.3305.0012.0008.5011.5011.50139.2908.7118عسيلياساهد9202032024421

اإلستدراكيةمؤجلة09.5010.5009.5011.0010.0010.0006.5008.8310.0010.0010.0011.0011.00157.4909.8428عسيليناشرقي10202031086292
العاديةمؤجل09.0011.7506.5009.0008.8007.7506.5007.3310.5008.0009.2509.0009.00137.4908.597عفيصلشعبان11202031049872
العاديةمؤجلة06.5013.0009.0009.2509.1010.2507.0009.1711.0010.0010.5008.0008.00147.5109.2212عيسرىشليغم12202034031260
العاديةناجح11.5011.5009.2510.5010.6314.2513.5014.0012.5010.0011.2508.0008.00178.8011.1830عمحمدشنان13202031056936
العاديةمؤجلة09.4510.2509.7008.7009.5410.4603.9608.2911.0007.9309.4712.0012.00151.2109.4511عزينب مهاصياد14202031042838
العاديةناجحة09.5012.5010.5010.5010.6013.3813.0013.2514.5010.0012.2517.0017.00187.2511.7030عأميرة عثمان15202032025369
العاديةناجح09.7511.7508.0009.5009.5714.0014.0014.0011.0008.0009.5007.0007.00163.7010.2330عمحمدعذاوري16202031081802
اإلستدراكيةمؤجل04.0011.0008.7510.0008.0310.5010.0010.3304.5002.0003.2507.0007.00124.7907.8015عصهيبقاسيمي17202031049862
العاديةمؤجل11.5010.0008.7610.0010.0809.9504.4508.1211.5008.8910.2014.0014.00159.5609.9725عإبراهيمقبطان18202031064654

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  12:37:41حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: 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 

العاديةمؤجلة10.7511.7509.5009.2510.2809.0008.0008.6709.5002.0005.7512.5012.50152.8109.5521عمنالكموش19202031081974
اإلستدراكيةمؤجلة10.0010.2508.7511.0009.8812.2504.5009.6705.5007.0006.2507.0007.00147.3109.2118عإدراكلعربي20202031038330
العاديةناجحة09.5010.5010.5011.0010.3011.6312.0011.7510.0007.0008.5015.5015.50170.7510.6730عإيمانلونيس21202031057130
اإلستدراكيةمؤجلة07.5010.2509.7507.5008.7311.7502.0008.5003.0006.0004.5006.0006.00127.8007.998عنبيلةمريخي22202031079823
العاديةناجحة08.0012.0008.7509.5009.3212.0012.0012.0012.5007.0009.7516.0016.00164.7010.2930عإيناسمويسي23202031083885
العاديةمؤجلة08.7912.7508.0409.5409.5109.3805.6308.1311.5006.2508.8812.0012.00149.2509.338عزينب كوثرناصر24202031061456

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: 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 

العاديةمؤجلة04.6309.3806.6308.3806.9311.7510.0011.1705.6307.1306.3812.0012.00127.5707.976عكميليا روميساءأكشوش1202031059482
العاديةناجحة11.0011.5011.0009.0010.7014.2510.0012.8309.0008.0008.5008.0008.00170.4910.6630عنور الهدى إكراماالخضري2202031088499
اإلستدراكيةمؤجل10.5009.0008.0010.0009.3508.2502.5006.3308.0010.0009.0007.0007.00137.4908.5912عينيسبرقاد3202031047291
اإلستدراكيةناجحة09.5011.5010.5010.5010.4011.5006.5009.8310.0010.0010.0010.0010.00163.4910.2230عإكرامبلخادم4202031073913
اإلستدراكيةمؤجل07.5007.5008.7507.0007.7808.0004.0006.6706.0005.0005.5007.0007.00115.8107.240عحسينبلعيور5202031073958
العاديةناجحة09.2513.5011.0010.0010.7811.2511.0011.1713.5013.5013.5010.0010.00178.3111.1430عاخالص وصالبنعلي6202031043932
العاديةمؤجل03.5011.0007.2506.0006.6308.7502.0006.5006.5005.0005.7508.0008.00105.3006.585عايهاببودرساية7202031046842
اإلستدراكيةمؤجلة09.5009.5009.5011.0009.8011.0007.5009.8310.0012.0011.0007.0007.00156.4909.7812عسناءبوصبيعة8202031048299
اإلستدراكيةمؤجلة06.5005.0007.5007.7506.7505.7502.0004.5006.0008.0007.0010.0010.00105.0006.561عفايزةبوعجمي9202031057401

العاديةناجحة07.0012.5010.0010.5009.7012.5011.0012.0013.0010.0011.5005.0005.00161.0010.0630عيمينةحطاب10202031037090
العاديةناجحة09.0012.5009.7508.5009.8212.7508.0011.1709.0010.0009.5015.5015.50166.2110.3930عصورايازوغلي11202031086298
العاديةناجحة11.7512.2510.0011.0011.1811.7507.5010.3313.0013.0013.0009.0009.00177.7911.1130عنهادزياني12192031090390
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبة00.0000.0000.00عدليلةزيدان13202031089173
اإلستدراكيةناجحة08.5011.5010.0008.0009.4512.7505.5010.3313.5010.0011.7514.5014.50163.4910.2230عاكرامشرابي14202031059379
اإلستدراكيةمؤجلة09.0006.0007.7501.0006.4306.7512.5008.6713.0005.0009.0010.0010.00118.3107.395عسندس ايناسشعالن15191932023352
العاديةمؤجلة08.0011.5007.7507.5008.5314.5013.0014.0011.0006.0008.5013.0013.00157.3009.8313عسوهيلةعبدالفتاح16202031089435
العاديةناجحة08.0012.2510.2510.0009.9313.7509.0012.1712.5008.0010.2510.5010.50166.8110.4330عسميةعثماني17202031036932
العاديةمؤجلة06.0012.0012.2508.0009.4813.2511.0012.5008.0006.0007.0010.5010.50156.8009.8016ععزيزةعدنان18202031061684

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  12:37:46حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: 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 

العاديةمؤجلة10.7510.0006.2506.5008.4010.5013.0011.3307.5010.0008.7508.0008.00143.4908.9717معيدةكميليةقاسي19191931089983
اإلستدراكيةمؤجلة06.2312.0009.9811.0009.4610.2508.4309.6410.0006.3008.1508.1408.14147.9609.2515عهديلكديم20202031039613
اإلستدراكيةمؤجلة08.2511.2508.5008.5008.9807.2505.0006.5011.0012.0011.5010.0010.00142.3008.8910عفاطمة الزهراءلعراوي21202031040153
اإلستدراكيةمؤجل10.5010.0009.5011.0010.2009.2504.0007.5007.0005.0006.0010.5010.50147.0009.1921عمحمد عبدولعريبي22202031081811
العاديةناجحة13.7512.0010.0009.5011.4315.0004.0011.3315.0012.5013.7515.5015.50191.2911.9630عمريملوناس23202031040213
اإلستدراكيةمؤجلة08.2511.5010.0009.0009.5712.5005.5010.1705.0010.0007.5017.0017.00158.2109.8918عليندةمعندي24202031059510
اإلستدراكيةمؤجلة09.1710.0008.4210.5009.3810.7504.8108.7714.0007.0010.5005.1005.10146.2109.1417عنورهانموسى25202031057025
العاديةمؤجلة08.0810.0008.3307.0908.3412.6305.0010.0909.0011.0010.0010.5010.50144.1709.0115عليناناجي26202031061718
اإلستدراكيةمؤجلة05.2508.0009.0009.5007.7812.0002.0008.6707.0006.0006.5011.0011.00127.8107.994عنجيبةولد خاوة27202031080118

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: 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 

اإلستدراكيةناجح11.7509.0010.0007.5009.8210.5008.5009.8314.0010.0012.0011.5011.50163.1910.2030عأسامةإخلف1202031043910
العاديةمؤجلة10.0009.5010.0009.5009.8011.1304.1108.7907.2006.2006.7012.2512.25150.0209.3814عسهامبداش2202031081692
العاديةناجح13.5010.0009.0012.0011.1511.2512.0011.5015.0011.0013.0013.5013.50185.5011.5930عثيلليبلحواس31931016138
العاديةمؤجل10.5011.0008.7511.0010.1809.1313.5010.5907.0307.0307.0306.0306.03153.6609.6025عايمانبن الطيب41931059462
العاديةناجحة14.0012.0012.2511.5012.5814.0008.0012.0010.5012.0011.2517.0017.00201.3012.5830عاكرامبن قراوش5202031045352
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000عبشرةبنصر6191931082745
اإلستدراكيةمؤجلة07.5011.0010.0011.5009.7508.5002.0006.3311.0011.5011.2510.0010.00148.9909.3120معيدةرانيابوبترة7191931064347
اإلستدراكيةناجحة11.5011.0011.0011.0011.1508.8808.5008.7512.0010.0011.0007.0007.00166.7510.4230عخولةبونويو8202031076240
العاديةناجحة13.2511.0010.7508.7511.1514.5014.5014.5015.0010.0012.5010.0010.00190.0011.8830عياسمينتفات9202031064960

اإلستدراكيةمؤجل11.7510.5010.0007.5010.1311.5005.1209.3704.0409.0406.5411.5011.50153.9909.6224ععبد القادر محمد امينجبالي10202031040132
اإلستدراكيةمؤجلة12.5011.0010.0011.0011.1513.2502.0009.5006.0006.0006.0007.5007.50159.5009.9723عإنصافجوماطي11202031059372
اإلستدراكيةمؤجل11.7508.0010.0006.5009.4309.2503.5007.3304.0005.0004.5010.5010.50135.7908.4911ععبد الحقدميل12202031049616
اإلستدراكيةمؤجلة11.7511.0011.0006.0010.2312.5005.0010.0010.0006.0008.0005.5005.50153.8009.6127عسوميةرحالي13202031082041
اإلستدراكيةمؤجلة06.0010.0012.0010.0009.4008.7505.0007.5013.5006.0009.7506.5006.50142.5008.9117عهدايةرحايمية14202031038399
اإلستدراكيةمؤجل07.3809.3811.5010.0009.5409.6906.9408.7710.5010.0010.2510.0010.00152.2109.5115ععمادالدين نزيهشريفي15202031084341
العاديةناجحة12.5013.0014.0010.0012.5514.7515.0014.8313.0008.0010.5017.0017.00207.9913.0030ععبيرصحراوي16202032019138
اإلستدراكيةمؤجل11.7511.0010.0004.2509.5709.2511.0009.8305.0005.0005.0003.0003.00138.1908.6417عمحمد أيوبطرحة17202031061734
العاديةناجحة14.0011.0013.7511.2512.7815.2513.0014.5014.5011.0012.7510.0010.00206.8012.9330عأميرة منالعشيشي18202031042025

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: 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 

العاديةناجح11.7509.0012.5008.7510.8308.2510.0008.8312.0005.0008.5010.0010.00161.7910.1130عأحمدعقار19202031036827
العاديةناجحة13.0011.0011.5008.0011.1514.5011.0013.3307.5010.0008.7517.0017.00185.9911.6230عرتاجعقون20202031080009
العاديةمؤجلة09.8308.3311.7507.3309.6109.9805.2308.4012.0011.0011.5010.0010.00154.3009.6410عسلمىقاسمي21202031045538
اإلستدراكيةمؤجلة05.5009.5007.0008.5007.3507.5002.5005.8311.0007.0009.0010.0010.00118.9907.443عرانيةكايل22202031084298
العاديةناجح11.2509.0011.7510.5010.8009.5010.0009.6710.0011.0010.5013.5013.50171.5110.7230عمحمد األمينلوراري23202031059307
اإلستدراكيةمؤجل12.0010.5010.5010.0010.8509.5005.5008.1706.5006.0006.2506.5006.50152.0109.5020عأسامةوعيل24202031049476
اإلستدراكيةناجحة12.2509.0011.5010.5011.0309.0007.0008.3310.5007.0008.7510.0010.00162.7910.1730عإيمانيحياوي25202031042807

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: 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 

اإلستدراكيةمؤجلة11.7510.5009.2508.0010.0011.3805.0009.2508.0005.0006.5007.0007.00147.7509.2323عخديجة مريمالعربي1202031084928
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0001.0006.5002.8300.0000.0000.0000.0000.008.4900.530معيدةصفيةباجي2191931050762
العاديةمؤجلة05.2506.5004.5005.0005.2308.5007.5008.1704.5000.0002.2500.0000.0081.3105.080عالميةبن شيخ3202031038123
العاديةناجحة10.2511.5012.7509.0011.0014.6305.0011.4205.5007.0006.2505.5005.50162.2610.1430عدنيابوسعدي4202031036888
اإلستدراكيةمؤجلة13.2509.5010.0007.5010.3811.2704.3908.9810.3908.3909.3910.0010.00159.5209.9726عرشىبوسنينة5202031074397
اإلستدراكيةناجح12.0010.0011.5007.5010.5510.6311.0010.7503.7408.7406.2410.0010.00160.2310.0130عطيب هشامبوضياف6202031042859
العاديةناجح12.5012.0012.2512.0012.2314.1315.0014.4207.0011.0009.0012.0012.00195.5612.2230ععبد النورجديد7171731057440
اإلستدراكيةمؤجلة12.7509.9910.0007.9910.4212.6305.3210.1902.1107.6104.8612.5012.50156.9909.8126عرميساءدحماني8202031049564
العاديةمؤجلة10.0010.4210.4208.4209.8911.3806.9109.8905.1407.6406.3906.6406.64147.9909.2518عأمالزعموم9202031081536

العاديةناجحة09.0011.5011.7510.5010.6313.6308.0011.7510.5008.0009.2510.0010.00170.0510.6330عأمينةزكري10202031036159
اإلستدراكيةناجحة09.5011.2510.0011.0010.3009.0012.5010.1714.0008.0011.0014.0014.00169.5110.5930معيدةسعيدةسليني11191931085491
العاديةمؤجل10.0009.0009.7509.0009.5312.0007.5010.5012.5010.0011.2505.7505.75155.0509.6914ععبد المومنسنوسي12202031049626
العاديةمؤجلة11.7510.5010.0008.8510.4011.7503.9109.1408.4706.4707.4710.2510.25156.6109.7924عهاجرسويكي13202031057478
العاديةناجحة11.0009.5014.0010.7511.5512.5013.0012.6712.5009.0010.7511.0011.00186.0111.6330عسارةشوقي14202031045374
العاديةناجح12.2511.5008.5010.5010.6312.2512.5012.3310.0007.0008.5017.0017.00177.2911.0830عأسامةطايبي151931087147
العاديةمؤجل00.0010.5000.0010.5004.2010.0013.0011.0014.0006.0010.0012.0012.00107.0006.6920ديونمحمد اسالمعبد القادر16191931071925
العاديةمؤجلة08.5009.5008.0006.0008.0507.1302.0005.4206.5005.0005.7514.0014.00122.2607.641عمليسة يسراغرباوي17202031090376
اإلستدراكيةمؤجلة11.0011.0009.0007.0009.6010.6303.0008.0911.0005.0008.0006.5006.50142.7708.9215عهندفصيح18202031041753

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  12:37:56حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: 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 

العاديةمؤجل10.7509.0009.0008.7509.4813.0010.0012.0009.0007.0008.0005.5005.50152.3009.5210عمحمدقنفود19202031086096
العاديةناجحة12.2511.0012.2510.0011.5514.0010.0012.6712.5007.0009.7510.0010.00183.0111.4430عراضيةلزوم20202031038880
اإلستدراكيةمؤجلة11.2508.0008.0003.5008.0707.7505.5007.0010.0005.0007.5014.5014.50131.2008.208إدماجخولةلعجال21181831062417
العاديةناجحة09.0010.5009.0011.0009.7014.6311.5013.5914.5007.0010.7510.5010.50169.7710.6130عشفيقةمحلب22202031080038
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.00عأحمد ياسينمداحي23202031064628
اإلستدراكيةناجحة10.7512.0012.0010.5011.3310.2505.0008.5010.5004.0007.2511.0011.00164.3010.2730عسهاممسيلي24202031049592
العاديةمؤجل10.2510.7911.5008.7910.4411.6307.5210.2605.0106.5105.7611.5011.50158.2009.8926ععالء الديننقيش25202039023350
العاديةمؤجلة07.0008.5007.7506.5007.4306.8802.0005.2502.5006.0004.2510.0010.00108.5506.781علتيسيايربود26202031041637

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  12:37:58حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: 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 

العاديةمؤجل09.0011.5011.5007.0009.8509.7504.0007.8310.5010.0010.2517.0017.00159.4909.9715عمحمد آرزقيإيجر1202031089879
العاديةناجحة12.0013.0013.5012.0012.6512.1316.0013.4215.0011.0013.0011.5011.50204.2612.7730عفاطمة الزهرةالعمري2191935010017
اإلستدراكيةناجح10.7510.9910.0007.9910.0212.0004.7809.5915.0006.0010.5010.0010.00159.9710.0030ععماد الدينبرحايل3202031042598
العاديةمؤجلة09.7511.0010.5007.7509.8210.7504.0008.5008.5008.0008.2510.0010.00150.2009.3914عجيهان بشرىبن ستيتي4202031064494
العاديةمؤجلة11.2509.3412.0007.8410.4111.6305.0909.4506.5308.5307.5310.0010.00157.5109.8424عناديةبن طوطو5202031057002
اإلستدراكيةناجح10.5009.0011.0010.0010.2508.3810.0008.9210.0011.5010.7510.0010.00160.7610.0530عمحمد رمزيبوحجوم6202031064330
اإلستدراكيةمؤجلة12.0007.5009.2507.5009.3811.5006.5009.8301.0005.0003.0011.5011.50140.7908.809عياسمينبونوة7202031048627
اإلستدراكيةناجح11.5012.0011.5010.5011.4009.5003.0007.3310.0008.0009.0010.5010.50164.4910.2830ععبد الحميدحجاجي8202031049617
العاديةناجحة13.7513.0011.7513.0012.8514.6315.5014.9214.5010.0012.2511.2511.25209.0113.0630عنرجسدباح9202031041749

العاديةمؤجلة08.7511.0010.2511.0010.1009.5011.5010.1707.5709.5708.5707.0707.07155.7209.7325عآمالرزقي10202031056611
العاديةمؤجل10.7509.0010.0007.0009.4313.7508.5012.0011.0010.0010.5005.0005.00156.3009.7719عإسماعيلروابحية11202031077326
اإلستدراكيةمؤجل05.0010.0008.0009.0007.7009.5005.5008.1714.5006.0010.2517.0017.00139.0108.6910ععبد الرؤوفزكريني12202031038078
العاديةمؤجلة10.2510.5009.7108.2109.7313.7505.0010.8308.3509.3508.8503.8503.85151.3409.4615عوفاءسراج13202031078916
اإلستدراكيةمؤجلة11.2509.0009.2506.5009.2511.1303.5008.5911.0006.0008.5010.0010.00145.2709.0811عأماني ياسمينشتيوي14202031074346
اإلستدراكيةناجح12.2509.0011.5010.0010.9312.2506.0010.1703.0008.0005.5010.5010.50161.3110.0830عانيسشرايطية15202031073938
اإلستدراكيةمؤجلة07.9210.5010.0010.6709.6112.1306.4910.2510.0010.6610.3310.0010.00157.5109.8425عهبةصيودة16202031049903
اإلستدراكيةمؤجلة00.5007.5008.0004.0004.8508.3802.0006.2508.0002.0005.0017.0017.0094.2505.891عصفاقاسمي17202036038914
العاديةناجحة13.7511.0009.5008.5010.8812.5008.5011.1710.0012.0011.0010.0010.00174.3110.8930عاكراممعاش18202031023113

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  12:38:01حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: 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 

العاديةمؤجل00.0000.0000.0010.7502.1500.0011.0003.6700.0000.0000.0014.0014.0046.5102.918إدماجسيد احمد ساميمعيش19181831089953
العاديةناجح11.7510.5008.5108.2609.8313.0011.5012.5007.7610.0008.8810.0010.00163.5610.2230عسيد علينعيجات20202031059436
اإلستدراكيةمؤجلة12.0008.5010.5008.5010.1511.3805.0009.2510.0010.0010.0004.2504.25153.5009.5927عوسام اميرةيزيد21202031080142

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  12:38:02حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

17الفوج: 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 

العاديةناجحة07.5010.0012.2510.2509.9812.6313.0012.7510.5011.0010.7515.0015.00174.5510.9130عهبةالعيفاوي1202031040363
العاديةناجحة10.5012.0009.2509.2510.1811.5002.5008.5014.5006.0010.2513.0013.00160.8010.0530عياسمينبراهوني2202031064616
اإلستدراكيةمؤجل05.7506.5008.5006.7506.9307.0005.5006.5000.0002.0001.0011.0011.00101.8006.361عشكيب رياضبشاني3202031045143
العاديةناجحة11.2511.0012.7512.5011.9013.2513.5013.3315.0006.0010.5014.0014.00193.9912.1230عماريةبن عيش4202031057418
اإلستدراكيةمؤجلة09.7508.5006.7508.2508.3011.5001.0008.0012.5002.0007.2511.0011.00132.5008.286عغادة حنينبوحبل5202031074460
العاديةناجحة12.5011.5012.0010.0011.6511.7507.0010.1714.0006.0010.0013.0013.00180.0111.2530عنوالبورابعة6202032038491
العاديةناجحة13.5012.0012.7511.5012.5815.0013.0014.3313.0012.0012.5011.0011.00204.7912.8030عحوريةبوطوبة7202031079645
العاديةمؤجلة10.7508.0009.5009.7509.6312.5009.0011.3307.0008.0007.5012.0012.00157.2909.8311ععزيزة سارةبومزراق8202031029301
العاديةناجحة06.7516.0016.00196.5012.2830غائبة11.7511.5012.2513.5012.2014.5016.0015.0013.50عاكرامثامري9202032040958

العاديةمؤجل05.5010.0005.7510.2507.4311.0012.0011.3312.5006.0009.2510.0010.00136.7908.5518معيدمحمد عادلحبيلي10191931078342
اإلستدراكيةمؤجلة10.5007.2110.4411.0009.9209.8506.8508.8511.0010.0010.5013.0013.00159.7509.9820عياسمينحجاج11202031074563
اإلستدراكيةمؤجلة11.0010.7607.7610.7609.9309.3807.3808.7104.3808.8806.6316.0016.00154.6909.6716عأيةحجوج12202031064650
العاديةناجحة10.7512.5010.2509.5010.7011.5004.5009.1708.5012.5010.5016.0016.00171.5110.7230عمنالحساين13202031076338
اإلستدراكيةمؤجل04.5011.0009.5007.5007.9004.0005.5004.5013.5004.0008.7515.0015.00125.0007.818عأيوبخبزاوي14202031079608
اإلستدراكيةمؤجل07.5410.5011.5010.0409.8209.7709.2709.6011.0006.5408.7714.0014.00158.5409.9118عأحمد طهدخموش15202034057552
العاديةناجح10.5008.5009.5013.2510.3513.5004.0010.3308.0011.5009.7514.0014.00167.9910.5030عمنيردوالي16202031074524
العاديةناجح14.0015.0014.2515.0014.4814.7515.0014.8314.5012.0013.2516.0016.00231.7914.4930ععليشاعة17202032055175
العاديةمؤجل00.0014.0014.00108.5006.781غائب05.5007.5009.5008.2507.6506.0006.0006.0000.00عسفيانعموش18202031043974

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  12:38:06حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

17الفوج: 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 

العاديةناجحة12.7512.0011.2512.0012.0014.7507.5012.3312.0011.5011.7515.0015.00195.4912.2230عمايةمجادبة19202031040191
العاديةناجحة11.5012.0012.0010.0011.4512.2502.5009.0012.0008.0010.0016.0016.00177.5011.0930عناهلةمعتوق20202031076342
العاديةناجحة07.5011.5014.0012.2511.2015.2514.0014.8307.5009.0008.2515.0015.00187.9911.7530عخديجةمعمر21202031080716
العاديةناجحة11.0010.0010.0010.0010.3012.0002.0008.6708.0010.0009.0018.0018.00165.0110.3130عمونيةندير22202031081977

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  12:38:07حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

18الفوج: 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 

العاديةمؤجلة07.0009.5012.0008.5009.3010.6308.5009.9208.5006.0007.2512.5012.50149.7609.369عليدياالقهري1202031076536
اإلستدراكيةناجحة12.7510.0010.2510.0010.9010.5003.5008.1709.0010.0009.5014.0014.00166.5110.4130عمروىباحي2202031064352
اإلستدراكيةمؤجل10.0006.0010.0007.0008.6010.5002.0007.6713.5008.0010.7512.0012.00142.5108.9118عتوفيقبدراني3202031042539
اإلستدراكيةناجح10.5010.0009.5012.0010.4010.5007.5009.5011.5008.0009.7513.0013.00165.0010.3130ععبد هللابالل4202031039572
اإلستدراكيةناجحة11.2510.5009.0013.0010.7811.5003.5008.8302.0012.0007.0012.0012.00160.2910.0230عرميساءبنينال5202031038011
العاديةناجح10.0010.7510.3910.5010.3712.0006.5010.1710.0706.5708.3214.0014.00164.8510.3030عوسيمبومرار6202031047055
العاديةمؤجل00.0013.5013.5099.5106.221غائب06.5009.5006.5005.5006.9007.5002.0005.6700.00عمحمد إسحاقدراز7202031086319
العاديةمؤجل00.0013.0013.00126.7107.924غائب07.6700.00غائب09.2509.0009.0009.0009.0711.50عناصررحالي8202031051921
العاديةمؤجلة00.0013.0013.0086.0005.381غائبة04.0000.00غائبة05.0006.5006.0007.5006.1006.00عرميساءرحموني9191931040974

العاديةمؤجلة09.5008.5009.5010.0009.4013.5002.0009.6710.0010.0010.0013.0013.00156.0109.7513عاحالمرمضان باي10202031037927
العاديةناجحة09.7510.0008.5013.0010.0710.5004.0008.3309.5012.0010.7513.5013.50160.6910.0430عنهىزواوي11191931041171
العاديةناجحة11.0010.5012.0010.5011.1010.3802.5007.7510.0007.0008.5013.0013.00164.2510.2730عشيماءزيان12202031088536
اإلستدراكيةمؤجل10.0011.0009.5010.5010.1510.2506.2108.9008.4007.4007.9012.0012.00156.0009.7524عشعيبسعيدي13202031081702
العاديةناجحة13.2511.0011.7510.5011.8014.0012.0013.3310.5008.0009.2513.5013.50189.9911.8730عوصالشعبوني14202031083309
العاديةمؤجلة10.5008.5011.5009.0010.1010.0008.7109.5704.4810.0007.2413.5013.50157.6909.8626عآيةصاصا15202031048174
اإلستدراكيةمؤجل10.5008.2710.0009.2709.6610.5008.4209.8109.8106.3108.0614.5014.50156.6509.7914عباجيعزوز16202031040006
العاديةمؤجل05.2507.5008.5010.0007.6307.5002.5005.8315.0002.0008.5013.0013.00123.7907.748معيدمنيرقاسم17191931067083
اإلستدراكيةمؤجلة10.5009.5010.2510.0010.1313.1307.0011.0905.3305.8305.5813.0013.00158.7309.9226عمريمقروج18202031074512

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  12:38:10حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

18الفوج: 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 

العاديةناجحة14.0008.5012.5012.5012.1513.1310.0012.0910.5013.0011.7513.5013.50194.7712.1730عروميساءقفاف19202031067947
العاديةناجحة11.0010.5009.0011.0010.3012.5003.8109.6006.6008.6007.6013.0013.00160.0010.0030عسميةقيطون20202031064194
العاديةناجحة13.7513.5013.0013.7513.4815.5010.0013.6715.0010.0012.5014.0014.00214.8113.4330عفطيمةكيموش21202031039090
العاديةناجحة11.2511.5008.2508.0009.7513.5003.5010.1714.5008.0011.2513.0013.00163.5110.2230عنصيرةلعجالي22202031087380
العاديةمؤجل08.6911.0009.1912.2510.0107.6104.1106.4409.6206.1207.8713.0013.00148.1609.2621عأيمنمالك23202031039452
اإلستدراكيةمؤجلة07.5009.5009.2507.5008.4309.5002.0007.0009.0006.0007.5013.0013.00133.3008.331عودادمرازقة24202031042938
العاديةناجحة08.0010.5013.7512.0011.0310.5003.5008.1707.0009.0008.0013.0013.00163.8110.2430عفادياموسي25202032025426
العاديةمؤجلة07.3110.5009.5610.3109.2210.2503.9608.1509.1506.6507.9012.0012.00144.4509.0314عصارةناصري26202031056850
العاديةمؤجل00.0002.5000.0004.0001.3003.7506.5004.6700.0000.0000.0000.0000.0027.0101.690معيدمحمدوديعة271631057969
اإلستدراكيةمؤجلة11.5009.2511.0009.7510.5508.9508.7008.8705.7008.7007.2013.0013.00159.5109.9721عصوفيةوزان28202031048574

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  12:38:12حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

19الفوج: 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 

العاديةمؤجل11.7510.0010.0010.7510.6807.7502.0005.8313.0006.0009.5010.0010.00153.2909.5823عمنيرالفالفل1202031057237
اإلستدراكيةمؤجل09.7511.0009.5009.0009.7809.0007.0008.3311.0010.0010.5011.0011.00154.7909.6710ععمادبلقاسمي2202031061211
العاديةمؤجلة00.5000.0002.5002.7501.4505.5013.5008.1710.0011.0010.5013.5013.5073.5104.597معيدةنورالهدىبوحمداني31731067001
اإلستدراكيةناجحة11.5010.0011.0011.2511.0006.6206.1206.4511.0007.2509.1313.0013.00160.6110.0430عكميليةتالوت4202031037207
العاديةمؤجلة10.5009.4509.9508.4509.7211.5006.4409.8109.3104.3106.8110.0010.00150.2509.399عليلياتوامي5202032034662
العاديةمؤجلة11.7509.5010.2511.0010.7006.5004.0005.6712.5008.0010.2512.0012.00156.5109.7825عهيبات الرحمان مايسةتوزوت6202031041755
اإلستدراكيةمؤجلة12.0009.0008.7506.0009.2308.5002.0006.3310.5005.0007.7511.0011.00137.7908.618عنسرينحمامي7202031048412
اإلستدراكيةمؤجل12.0010.0010.7511.0011.0309.0002.0006.6710.0006.0008.0011.0011.00157.3109.8323عامينخداش8202031046837
اإلستدراكيةمؤجل08.7510.5008.7511.0009.5506.5004.5005.8310.0008.0009.0010.0010.00140.9908.8113عيونسدني9202031047078

اإلستدراكيةمؤجل12.5011.5011.2510.5011.5308.0002.5006.1710.0005.0007.5011.0011.00159.8109.9923ععبدهللازحاف10202031047230
العاديةناجحة10.5013.0009.2510.7510.6812.2507.5010.6705.0010.0007.5009.0009.00162.8110.1830عهندستيتي11202031039615
العاديةمؤجلة06.7502.5000.0000.2502.5800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0025.8001.610عليدياسالمي12191931042370
اإلستدراكيةمؤجلة09.5010.5011.0011.0010.4511.2507.2109.9008.4006.4007.4010.0010.00159.0009.9424عرميساءصباحي13202031048551
اإلستدراكيةمؤجل10.0010.0009.7507.2509.3804.5004.5004.5004.5008.0006.2513.0013.00132.8008.3011علياسعدة14202031040182
العاديةمؤجلة06.7511.5008.7507.2508.4006.2508.0006.8311.0006.0008.5013.0013.00134.4908.418عسرين كلتومعروسي15202031048289
اإلستدراكيةمؤجل11.7506.5005.7508.0008.1504.0005.5004.5008.0006.0007.0013.0013.00122.0007.636ععبد الرحيم زكرياءفرطاس16202031079744
العاديةمؤجلة08.5711.0010.3208.3209.5310.2107.4609.2910.0010.0010.0014.0014.00157.1709.8218عإكرامقبايلي17202031035980
العاديةمؤجلة08.3810.1310.0009.1309.3710.0508.3009.4707.8008.8008.3014.0014.00152.7109.5414عرانيةكبور18202031036172

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  12:38:15حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

19الفوج: 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 

العاديةناجحة13.2510.0008.7508.7510.3506.5009.0007.3314.5006.0010.2515.0015.00160.9910.0630عليديامامو19202031036991
اإلستدراكيةمؤجل11.7511.0009.0007.5009.9309.5006.0008.3310.5006.0008.2514.0014.00154.7909.6713عفارسمجبر20202031084450
العاديةمؤجل13.7507.0009.5008.5010.0711.0603.5608.5605.0606.5605.8114.0014.00152.0009.5024عفارسمنصور21202031070445
العاديةمؤجلة09.6008.8510.1011.0009.8812.2506.0010.1708.2807.2807.7813.0013.00157.8709.8716عشيرازمهدي22202031064777

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

20الفوج: 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 

اإلستدراكيةمؤجلة10.0008.0008.5011.5009.4503.5003.0003.3302.5008.0005.2512.0012.00126.9907.9411عياسمين مالحةالعربي1202031074565
اإلستدراكيةمؤجل13.5009.0009.5006.5010.0013.0005.0010.3300.0008.0004.0012.0012.00150.9909.4426عأيوببلخوص2202031076206
العاديةناجحة12.5011.7512.0013.0012.3009.2505.0007.8308.5012.0010.2513.0013.00179.9911.2530عسميةبلعباسي3202031064761
العاديةناجحة12.2511.2512.5011.5011.9812.5007.0010.6712.5007.0009.7513.0013.00184.3111.5230عمليسةبن بسي4202031059158
اإلستدراكيةناجح12.2511.2510.0008.2510.5810.7508.5010.0010.5006.0008.2512.0012.00164.3010.2730ععبد هللابن رابح5202031049624
اإلستدراكيةمؤجلة07.0010.0012.5008.5009.5510.0005.0008.3305.0008.0006.5012.5012.50145.9909.1214عأسماءبوقرة6202031040384
اإلستدراكيةناجحة12.0011.2509.2512.5011.1311.0002.0008.0012.0006.0009.0013.0013.00166.3010.3930ععائشةبوماجن7202031084330
اإلستدراكيةمؤجلة139.0108.6923غائبةغائبة12.5008.5009.0010.0010.1512.0003.5009.1708.0002.0005.00عأيةحمداني8202031045482
العاديةناجحة11.2512.7509.2510.0010.7009.5007.0008.6709.0008.0008.5012.5012.50162.5110.1630عايناس فاطمةزورار9202031067182

اإلستدراكيةمؤجل11.7510.0008.6107.8609.6808.1805.6807.3511.0008.3609.6812.0012.00150.2109.3913عايوبسوالمي10202031049523
اإلستدراكيةناجحة13.0011.2509.5011.0011.2012.5002.5009.1711.0008.0009.5012.0012.00170.5110.6630عنريمان نرجسسوسي11202031079950
اإلستدراكيةمؤجل05.5008.5008.5006.5007.2001.5002.0001.6704.5008.0006.2513.0013.00102.5106.411ععبد المالكشايبي12202031081734
العاديةمؤجلة10.0009.7510.5009.0009.9011.5002.0008.3306.0010.0008.0013.0013.00152.9909.5616عسالمىعبددو13202031079898
اإلستدراكيةناجح13.0010.0010.5008.5010.7509.5008.0009.0008.0008.0008.0012.0012.00162.5010.1630عإسالم سيف الدينعروبين14202031078622
العاديةناجحة06.5011.0013.0012.0010.4510.5008.0009.6713.5010.0011.7512.5012.50169.5110.5930عمريمعلو15202031079805
العاديةناجحة11.0010.2509.5012.0010.6009.7503.0007.5008.0011.5009.7513.5013.50161.5010.0930عفاطمة الزهراءغالم16202031079759
اإلستدراكيةمؤجلة11.5010.2510.5012.5011.1509.8402.3407.3409.3404.3406.8412.5012.50159.7009.9821عأية فراحغالش17202031036846
اإلستدراكيةمؤجلة11.0009.5709.3208.5709.7210.7507.1609.5510.0006.1108.0612.5012.50154.4709.6511عهندكركارين18202031087447

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

20الفوج: 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 

العاديةمؤجلة10.2512.7500.0011.5007.9313.2512.0012.8313.5005.0009.2513.0013.00149.2909.3323معيدةهبة هللالشيشي19191931051047
اإلستدراكيةمؤجلة11.7511.2509.2508.0010.1506.0006.5006.1712.0005.0008.5012.5012.50149.5109.3423عمنارمضكور20202031036116
اإلستدراكيةمؤجل12.0008.5008.5004.0008.6505.7502.0004.5009.0005.0007.0013.5013.50127.5007.976عرفيقمونجي21202031046876
اإلستدراكيةمؤجل09.7512.5008.7506.0009.2510.5002.0007.6706.0008.0007.0012.5012.50142.0108.889ععبد الباسطنزاري22202031049614
العاديةناجحة10.7512.5012.7512.5012.0514.2513.5014.0010.0008.0009.0015.0015.00195.5012.2230عصفاءنمير ادواودة23202031036048
اإلستدراكيةناجحة08.9810.0011.5011.0010.3412.0003.3409.1112.5008.0010.2512.5012.50163.7310.2330عمريمهويلي24202031052644

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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