
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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

41الفوج: 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 

اإلستدراكيةمؤجلة11.0008.0004.0010.5008.2007.7504.0006.5010.0007.0008.5011.0011.00129.5008.0913عمنالأكلي1202031048613
اإلستدراكيةمؤجل12.0010.5009.3708.8710.2907.6905.4406.9410.0007.8708.9414.5014.50156.1009.7623عمحمد عدالنالحسبالوي2202031079796
اإلستدراكيةمؤجلة11.0010.0006.5010.0009.2507.5006.0007.0010.0006.0008.0011.0011.00140.5008.7818عكميليابلخوجة3202031042882
اإلستدراكيةمؤجل13.0011.0006.1310.6310.0707.3205.0706.5710.0008.1309.0710.0010.00148.5509.2823عمحمد عبد العاليبن فضل4202031045244
العاديةناجحة15.5012.5011.7511.7513.0312.2513.0012.5010.0011.0010.5011.0011.00199.8012.4930عكنزةبوبطرة5202031039490
اإلستدراكيةمؤجل09.0011.5003.5002.5006.5505.5005.5005.5010.0003.0006.5014.5014.50109.5006.848عمحمد رضوانبودردارة6202031044033
العاديةمؤجلة14.5012.0003.5005.7508.9505.7505.0005.5005.0008.0006.5000.0000.00119.0007.4410عرانيةبورقاية7202031073977
اإلستدراكيةمؤجلة11.5011.2506.5011.7510.0010.7405.7409.0705.4912.5009.0011.0011.00156.2109.7626عنسرينجنان اعمر8202031038194
العاديةناجحة11.5012.2511.2512.5011.7810.0015.0011.6710.0005.0007.5016.5016.50184.3111.5230عشيماءحمادي9202031038359

العاديةمؤجلة13.5011.0008.2511.0010.9310.7500.0007.1710.0003.0006.5007.5007.50151.3109.4625عسيلينخلفة10202031057177
اإلستدراكيةناجحة12.5012.2512.5013.0012.5505.7506.0005.8312.0008.0010.0011.5011.50174.4910.9130عمدينةداودي11202031079800
العاديةناجحة13.0011.0012.0012.7512.2511.5013.0012.0013.0005.0009.0005.0005.00181.5011.3430عمروةدغموم12202031083530
اإلستدراكيةمؤجل11.0013.5009.0008.5010.4010.7505.0108.8402.3406.3404.3408.8408.84148.0409.2523عشكيبزيان13191931048007
اإلستدراكيةناجحة10.0011.0009.2511.2510.2310.0010.0010.0010.0007.0008.5012.0012.00161.3010.0830عإسمهانسبعرقود14202031077327
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.00عأمير شنوفي151935037923
العاديةمؤجل05.5000.0000.0005.5002.7500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0027.5001.720عسليمصفار16202031068155
اإلستدراكيةناجحة10.0010.5010.5010.7110.3911.7511.0011.5010.0003.8906.9508.4408.44160.7410.0530عسارةطرطاق17202031083578
اإلستدراكيةمؤجلة10.0011.0009.2510.0009.9811.2503.0008.5010.0007.0008.5004.5004.50146.8009.1820عصارةطيب18202031040114

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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3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

41الفوج: 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 

العاديةناجحة14.5011.5010.2512.5012.2310.0005.0008.3310.0003.0006.5008.5008.50168.7910.5530عشيماءعليوات19191931078679
اإلستدراكيةمؤجل11.5009.0008.2508.0009.3210.0003.0007.6710.0010.0010.0013.5013.50149.7109.3613ععبد الحفيظعماري20191931078689
اإلستدراكيةمؤجلة10.0010.0008.7510.0009.6310.0004.0008.0001.0006.0003.5011.0011.00138.3008.6419عمروىغاشي21202031064886
اإلستدراكيةمؤجلة12.5011.0008.7512.0010.9811.5005.7009.5710.0005.4707.7404.7404.74158.7309.9225عهيبةفرقوش221931048510
العاديةمؤجلة10.5011.5010.2510.7510.6812.5012.0012.3302.0003.0002.5005.5005.50154.2909.6425عالهامفوغالي23202031067527
العاديةمؤجلة11.0010.5008.5011.0010.1511.0003.0008.3311.0007.0009.0005.0005.00149.4909.3425عرميساءقاع الكاف24202031036025
العاديةناجحة10.0010.1009.3511.7510.1812.0007.0010.3310.0007.5908.8010.5010.50160.8910.0630عسندس نرمينقنان25202031042567
العاديةمؤجلة10.0006.0003.5001.0005.4510.0000.0006.6714.0000.0007.0000.0000.0088.5105.5310معيدةريمةكزو26181831093662
العاديةمؤجلة13.5010.5010.7512.0011.7811.0003.0008.3303.0003.0003.0004.0004.00152.7909.5523عرحمةلزريف27202031057324
اإلستدراكيةمؤجلة14.0013.0009.5011.7512.0010.0008.0009.3302.0007.0004.5002.0002.00158.9909.9423عنسيبةلعناني28202031069293
اإلستدراكيةناجح11.0008.5010.0008.5009.7011.7508.0010.5010.0008.0009.0016.5016.50163.0010.1930عسيد أحمدمحل عين29202031044115
العاديةناجحة14.0012.5008.0012.5011.6011.5014.0012.3310.0010.0010.0006.0006.00178.9911.1930عمنالمقبل30202031074155
اإلستدراكيةمؤجلة12.5011.5008.5009.0010.4012.0008.0010.6703.2004.2003.7015.0015.00158.4109.9026عأمالمقدش31202031048521
اإلستدراكيةمؤجل10.5012.0008.0011.5010.2510.2503.0007.8310.0012.0011.0011.0011.00158.9909.9428ععمر عبد الرحمانمقراني32202031061688
اإلستدراكيةمؤجلة02.5000.0000.0000.0000.7500.0000.0000.0010.0000.0005.0000.0000.0017.5001.092معيدةمروةمواسي331632046204
اإلستدراكيةمؤجلة12.5012.0008.5010.0010.7010.0003.8407.9510.0008.2409.1206.1206.12155.2109.7025عرحيل يمينةنصابة34202031056764

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

42الفوج: 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 

اإلستدراكيةمؤجل11.5010.5009.5010.0010.4007.7504.0006.5013.0003.0008.0007.0007.00146.5009.1622عمنيرأعراب1202031074526
اإلستدراكيةمؤجل12.0009.7609.5109.2610.2611.2508.0010.1710.0004.7507.3807.8807.88155.7509.7327عزين الدينبطاهر2202031061120
اإلستدراكيةمؤجل12.0010.7505.0010.7509.4009.0007.0008.3310.0000.0005.0010.0010.00138.9908.6918عمحمدبلمادي31738072659
اإلستدراكيةمؤجلة11.0011.5010.2512.0011.0808.2505.0007.1710.0003.0006.5010.0010.00155.3109.7123عليلىبن حميطة4202031049878
العاديةناجحة14.5012.2512.7508.5012.3310.0005.0008.3305.0003.0004.0012.0012.00168.2910.5230عزينببورداش5202031064507
اإلستدراكيةمؤجل07.5012.5009.5010.7509.7505.0007.0005.6713.0004.0008.5004.0004.00135.5108.4712عريانبوروبة6202031049850
العاديةمؤجل11.5011.5011.0007.0010.4509.7507.5009.0010.0008.0009.0009.5009.50159.0009.9422عنضالبوشاقور موسى7202032047819
اإلستدراكيةمؤجلة11.0011.0010.0007.7510.0510.0009.7509.9210.0009.1709.5905.5905.59155.0309.6925عسميةبوطبة8202031056820
اإلستدراكيةمؤجلة09.5011.5010.7505.0009.3806.5006.0006.3310.0003.0006.5010.0010.00135.7908.4913عكنزةجمحي9202031090353

العاديةناجحة11.5010.5011.7510.5011.1808.7510.0009.1710.0005.0007.5010.0010.00164.3110.2730عرانيةحميود10202031040406
العاديةمؤجلة13.0010.0009.7511.0011.0308.5008.0008.3311.0005.0008.0007.5007.50158.7909.9222عسيريندباش11202031064770
اإلستدراكيةمؤجل09.5010.2506.7508.5008.6306.5005.0006.0010.0003.0006.5008.0008.00125.3007.837عسليمدشا ش12202031059429
العاديةناجح10.5012.0012.2513.0011.8311.0008.0010.0010.0007.0008.5010.0010.00175.3010.9630عنصر الدينرايس13202031085199
اإلستدراكيةمؤجلة10.0011.2509.7508.5009.8807.5007.0007.3310.0003.0006.5010.5010.50144.2909.0213عسميةرحمون14202031049589
اإلستدراكيةناجح10.5012.5010.2511.5011.0310.7505.0008.8313.0005.0009.0015.0015.00169.7910.6130عمهديزيتوني15202031052661
اإلستدراكيةمؤجل04.0009.2505.0002.0004.9502.0003.0002.3310.0003.0006.5010.0010.0079.4904.973عرمضانعبد السالم16202031037122
العاديةناجحة12.5013.5012.7506.0011.4810.0010.0010.0011.0005.0008.0004.0004.00164.8010.3030عشهينازعبو17202031045147
اإلستدراكيةمؤجلة10.5010.7510.7505.0009.5306.7503.5005.6710.0002.0006.0000.0000.00124.3107.7717عتايمة غفرانعزارة18202031038337

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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الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

42الفوج: 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 

اإلستدراكيةمؤجلة10.5010.0011.0010.0010.4507.7507.0007.5010.0004.0007.0007.5007.50148.5009.2822ععبيرعسلي19202031038299
اإلستدراكيةمؤجلة13.0011.7510.7506.0010.6808.5003.0006.6710.0002.0006.0006.5006.50145.3109.0822علميسعميرات20202031087338
اإلستدراكيةناجحة10.2313.5010.2308.4810.5310.2509.7610.0912.0006.1709.0906.5906.59160.3410.0230عامالكتفي شريف21202031049513
العاديةمؤجلة10.6210.0010.7508.8710.1810.0005.6708.5610.0004.1107.0609.0609.06150.6609.4225عكوثرالغا22202031057526
اإلستدراكيةمؤجلة12.0011.0010.0011.0011.0009.0004.0007.3312.0005.0008.5006.0006.00154.9909.6922عكنزةلجيلي23202031069772
اإلستدراكيةمؤجلة11.0012.0009.2508.7510.2307.5808.5807.9110.0007.1608.5811.0011.00154.1909.6423عشاممجراب24202031064523
اإلستدراكيةمؤجل11.0010.0011.0010.2510.6508.8403.3407.0110.0004.6807.3410.0010.00152.2109.5123عيونسمدور25202031042948
اإلستدراكيةمؤجلة10.0010.0005.5010.0008.6505.5007.0006.0006.0003.0004.5005.0005.00118.5007.4115عفايزةمعالي26202031045201
اإلستدراكيةمؤجل09.5011.0009.5008.2509.5508.5006.0007.6710.0004.0007.0007.0007.00139.5108.727عباللمعمري27202031045046
العاديةمؤجل00.0008.5006.2501.0003.7810.0000.0006.6710.0000.0005.0010.0010.0077.8104.866إدماجانس محمدمقداد281631074869

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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........................................................................................................................................................................................................................

2                                     الصفحة 18-07-2022  12:48:22حرر 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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

43الفوج: 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 

اإلستدراكيةمؤجلة11.0013.5007.2510.5010.2808.9509.4509.1212.0007.8909.9508.4408.44158.5009.9122عشيماءإسعادي1202031059065
اإلستدراكيةمؤجلة12.0010.0008.2510.5010.1810.0008.8509.6212.0008.2310.1207.1207.12158.0209.8827عرميساءبن القاضي2202031036902
اإلستدراكيةناجحة12.0012.0009.7511.5011.2310.2506.0008.8310.0005.0007.5015.5015.50169.2910.5830عياسمينبن عاشور3202031057496
اإلستدراكيةمؤجل11.0011.0002.3800.5006.3105.5004.0005.0004.0002.0003.0000.0000.0084.1005.2610عيوسفبن غريبة4202031074572
العاديةناجحة12.5011.5009.5008.2510.5511.5008.0010.3305.0003.0004.0017.5017.50161.9910.1230عمنالبن قديدح5202031064909
اإلستدراكيةمؤجلة10.0011.5008.2510.0009.7808.5004.0007.0006.0003.0004.5014.5014.50142.3008.8916عنور الخلودبن مهيرز6202031059555
اإلستدراكيةمؤجل10.0011.5011.5010.0010.7509.0005.0007.6712.0006.0009.0006.0006.00154.5109.6622عرابحبوحمد7181831052960
اإلستدراكيةمؤجل07.0010.0007.5010.0008.3506.5004.0005.6713.0002.0007.5016.5016.50132.0108.2513ععبد الرحمانبوصبيعة8202031064540
اإلستدراكيةمؤجل10.0010.0010.5010.0010.1508.0004.0006.6710.0005.0007.5005.0005.00141.5108.8422عرفيقبوطبية9202031049560

اإلستدراكيةمؤجل11.0010.5007.7510.0009.7307.7505.0006.8310.0005.0007.5010.5010.50143.2908.9618عزكرياءبوقرعة10202031038025
العاديةناجح13.5013.2511.0012.0012.4010.0015.0011.6710.0009.0009.5004.5004.50182.5111.4130عبدر الدينبومدين11191931040908
اإلستدراكيةمؤجلة10.0011.5007.7512.0010.0309.0906.3408.1712.0006.6909.3510.0010.00153.5109.5923عأمينةخمري12202031041397
اإلستدراكيةمؤجلة10.0011.0011.0010.0010.5008.5002.0006.3310.0003.0006.5010.5010.50147.4909.2223عشروقدريبين13202031038045
اإلستدراكيةمؤجلة10.0011.5009.8410.0010.2510.2505.2108.5710.0008.8009.4012.5012.50159.5109.9726عرغددياب14202031049557
العاديةمؤجل08.5011.0005.2510.0008.3210.0010.0010.0010.0002.0006.0010.0010.00135.2008.4518إدماجبوبكررمالي151731092222
اإلستدراكيةمؤجلة11.0010.0005.5010.0008.9511.2509.0010.5012.0005.0008.5011.0011.00149.0009.3123عسارةزحاف16202031078882
اإلستدراكيةناجحة11.0012.0009.2507.5009.9810.0008.0009.3310.0011.0010.5011.5011.50160.2910.0230عأنوارزوبيري17202031078824
اإلستدراكيةمؤجل11.0011.7508.2510.0010.1309.8809.1309.6310.0006.2508.1310.0010.00156.4509.7823عأيوبزياني18202031039972

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  12:48:25حرر 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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

43الفوج: 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 

اإلستدراكيةمؤجلة10.0011.0010.2510.0010.2809.0009.0009.0011.0003.0007.0007.5007.50151.3009.4622عفاتنشويطر19202031044010
اإلستدراكيةمؤجلة10.0012.0009.5011.7510.6011.7505.0009.5012.0006.0009.0007.0007.00159.5009.9725عوسامطهراوي20202031059187
العاديةناجحة13.0012.5011.0011.7512.0511.7513.0012.1713.0008.0010.5006.0006.00184.0111.5030عرشاعروة21202031073979
اإلستدراكيةناجحة14.5011.5010.2510.0011.7310.5004.0008.3310.0002.0006.0006.0006.00160.2910.0230عآيةعزيري22202031077615
اإلستدراكيةمؤجل11.0010.0010.2511.0010.5811.0007.0009.6711.0006.0008.5007.5007.50159.3109.9625ععادلعمروش23202031043996
اإلستدراكيةمؤجلة11.0012.0008.7508.5010.0311.7508.2410.5810.0005.1607.5810.0010.00157.2009.8228عنجيةكدوش24202031049896
العاديةناجح12.0011.0009.5012.5011.1511.5016.0013.0012.0008.0010.0007.5007.50178.0011.1330عوسيممرزوق25202031077541
اإلستدراكيةناجحة12.5012.2511.0011.0011.7011.7506.0009.8310.0004.0007.0004.0004.00164.4910.2830عإيمانمشالي26202031087160
اإلستدراكيةمؤجلة10.5011.5009.5010.7510.4510.0009.1109.7010.0004.0707.0406.0306.03153.7109.6125عنور الهدىنيغات27202031057023

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

44الفوج: 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 

العاديةناجحة12.5011.5008.7512.0011.0812.7510.0011.8303.0003.0003.0012.0012.00164.2910.2730عكهينةإخلوفي1202031076307
220208SAU9428العاديةناجح10.5013.0012.7513.5012.2812.0013.0012.3310.0007.0008.5010.0010.00186.7911.6730عناصراالسمري
320208SAU9427العاديةناجح10.5012.0012.2511.5011.5312.0014.0012.6710.0007.0008.5010.0010.00180.3111.2730عمباركالقحطاني
العاديةمؤجل10.7507.0007.2508.0008.4009.2515.0011.1710.0000.0005.0011.5011.50139.0108.6913عمحمد وليدبن خليفة4202031069072
اإلستدراكيةناجحة11.2507.2511.5010.0010.2812.2505.0009.8310.0008.0009.0011.5011.50161.7910.1130عنزيهة خديجةبن ضيف5202031064395
العاديةناجحة11.0013.0010.5010.0011.0512.5008.0011.0010.0010.0010.0012.0012.00175.5010.9730عخلودبن عبد هللا6202031087216
العاديةمؤجل00.0000.0010.2510.0005.0800.0013.0004.3300.0000.0000.0000.0000.0063.7903.9912معيدعبد الهاديبوزقزق7191931091216
العاديةناجح12.7511.5012.2516.0013.0013.7511.0012.8310.0007.0008.5014.0014.00199.4912.4730عسيد احمدجكنون8202031057364
اإلستدراكيةناجح10.0010.0009.7515.5011.0312.0008.0010.6710.0004.0007.0011.5011.50167.8110.4930عسوسنحشيشي9191931064390

العاديةناجح11.5010.0011.0013.5011.4512.0006.0010.0003.0007.0005.0011.5011.50166.0010.3830ععبد الحقحليل10202031045170
اإلستدراكيةناجحة10.7510.5012.0011.5011.2310.0005.0008.3310.0004.0007.0013.0013.00164.2910.2730عإيمانحليلو11202031076212
اإلستدراكيةمؤجل11.0010.5010.2511.5010.7809.0015.0011.0003.0002.0002.5012.0012.00157.8009.8626عاحمدحميدي12202031059226
العاديةناجح11.0009.5010.7510.0010.4310.7510.0010.5012.0003.0007.5013.0013.00163.8010.2430عبوبكرخلوفي13202031064693
العاديةمؤجلة00.0002.0000.0002.5000.9000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.009.0000.560معيدةحياةخليفاتي14181831055298
العاديةناجح11.5014.0008.7510.0010.8810.0013.0011.0002.1005.1003.6011.0011.00160.0010.0030عيوسفداودي15202031090231
العاديةمؤجل11.2509.0009.7510.0010.1012.0006.0010.0004.0003.0003.5013.5013.50151.5009.4726عأسامةزروق16202031064631
اإلستدراكيةمؤجل10.5013.0010.5010.0010.9010.0005.0008.3310.0003.0006.5012.5012.50159.4909.9726عايوبزناف17202031069663
العاديةمؤجل11.5011.5008.7507.5009.8812.7505.0010.1701.0005.0003.0012.0012.00147.3109.2116عهشامسالمين18202031085032

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

44الفوج: 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 

العاديةناجح09.0013.0010.5013.5011.1512.5008.0011.0010.0008.0009.0010.0010.00172.5010.7830عأنورضو19202031088905
العاديةناجحة09.2511.5010.5010.5010.3312.5008.0011.0010.0010.0010.0013.5013.50169.8010.6130عمارية هاجرطبابوشت20202031042893
اإلستدراكيةمؤجلة10.0012.5008.5010.0010.0508.7506.0007.8311.0006.0008.5013.0013.00153.9909.6223عبشرىطرافي21202031064094
العاديةمؤجلة08.0012.5010.7510.0010.1311.7508.0010.5010.0003.0006.5011.5011.50157.3009.8328عياسمينعلون22202031087605
اإلستدراكيةناجحة09.5013.5012.5010.0011.3008.5206.5207.8510.0004.0507.0310.0010.00160.6110.0430عفطيمةغانمي23202031038117
العاديةناجح08.7513.5010.5012.0010.8811.2514.0012.1710.0003.0006.5014.0014.00172.3110.7730عريان مقرانقاسي24202031061630
العاديةناجح12.5011.0010.2512.0011.4310.0007.0009.0007.0007.0007.0013.0013.00168.3010.5230عمحمد أميرقرشي25202031080086
العاديةمؤجل11.0013.0010.7508.0010.7310.7505.0008.8303.0008.0005.5014.5014.50159.2909.9624عمعاذكرادو26202031037155
العاديةمؤجل00.0010.0010.2511.5007.3800.0010.0003.3300.0000.0000.0013.5013.5097.2906.0818معيدمهديمجاوي27191931050933
اإلستدراكيةناجحة10.0010.5011.2511.5010.7811.5009.0010.6710.0003.0006.5011.5011.50164.3110.2730عردينةمسعودان28202031056765
العاديةناجحة13.5009.5009.0010.5010.7511.7507.0010.1708.0007.0007.5012.5012.50165.5110.3430عياسمينمنصوري29202031042941
العاديةناجحة10.7511.0010.5010.5010.6811.2508.0010.1705.0007.0006.0012.0012.00161.3110.0830عمنالمهيرس30202031042915
اإلستدراكيةمؤجلة10.2510.5010.0011.5010.4811.0007.2609.7510.0003.1606.5811.5011.50158.7109.9226عرانياناجي31202031048265
3220208SAU9429العاديةناجح10.0011.0013.0011.5011.4010.0012.0010.6710.0002.0006.0010.0010.00168.0110.5030عمحمديامي

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

45الفوج: 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 

اإلستدراكيةناجحة08.5010.0010.0012.0009.9510.0014.0011.3311.0005.0008.0013.5013.50162.9910.1930عأسماءبعيش1202031057272
العاديةناجحة13.5012.0009.0015.0012.1510.7505.0008.8304.0008.0006.0016.0016.00175.9911.0030عبشرىبلخيري2202031047189
العاديةمؤجل10.2512.0010.0010.7510.6310.0004.0008.0000.0008.0004.0012.0012.00150.3009.3924معيدعبد العزيزبن شيخ3191931049470
اإلستدراكيةمؤجلة10.0010.0009.7510.5010.0310.0006.0008.6710.0003.0006.5013.5013.50152.8109.5526عهندبن مهدي41935022345
العاديةمؤجل11.0011.5010.7510.0010.8311.7507.0010.1703.0003.0003.0010.0010.00154.8109.6826عمليكبن ميلود5202031051870
اإلستدراكيةمؤجلة09.5012.5009.2514.0010.9309.0805.0807.7510.0003.1606.5811.5011.50157.2109.8323عأمينةبوزيدي6202031056638
اإلستدراكيةمؤجل06.2510.7507.0004.0006.9302.0003.0002.3310.0004.0007.0000.0000.0090.2905.647عتامر أنيسبوشنافة7202031059385
اإلستدراكيةناجحة11.0011.0004.5012.0009.2513.5015.0014.0010.0008.0009.0014.0014.00166.5010.4130عنور جيهانبوطرفيف8202034018511
العاديةناجحة10.5011.0009.5015.0011.2011.0005.0009.0010.0004.0007.0015.5015.50168.5010.5330عسماححوبي9202031059051

العاديةمؤجل09.6811.5006.9307.6808.8213.2508.0011.5012.0002.2807.1412.0012.00148.9809.3113عحناندرغال10171731086325
اإلستدراكيةمؤجلة08.0010.0003.0010.5007.4010.0012.0010.6710.0005.0007.5012.0012.00133.0108.3118إدماجفريالزعبون111731072027
العاديةمؤجل13.0010.0008.2507.0009.7813.7508.0011.8302.0004.0003.0015.0015.00154.2909.6416عمحمد رؤوفشروك12202031038378
اإلستدراكيةمؤجل10.0011.7510.7505.0009.5711.7505.0009.5011.0004.0007.5011.0011.00150.2009.3921عفؤادصياد13202031057396
اإلستدراكيةمؤجلة10.0010.0010.0011.0010.2010.2505.0008.5002.0003.0002.5011.0011.00143.5008.9724عكاميليةطرحي14202031039581
العاديةناجح09.5010.0012.7514.0011.4809.0007.0008.3300.0007.0003.5016.0016.00162.7910.1730معيدمحمد األمينطمطام15191931049519
اإلستدراكيةمؤجل09.5005.5010.0010.0008.9510.0014.0011.3310.0010.0010.0011.0011.00154.4909.6620معيدعبد الرؤوفعتيق16191931085859
العاديةناجح17.0015.7513.5017.2515.7515.5017.0016.0013.0012.0012.5014.5014.50245.0015.3130عبشيرعجال17202038012136
العاديةناجحة08.5011.5009.7515.0010.7809.2205.2207.8910.0007.4408.7216.0016.00164.9110.3130عجوهر روميسةعنكوس18202031069672

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

45الفوج: 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 

اإلستدراكيةناجحة10.5010.0012.2512.5011.3310.0003.0007.6710.0006.0008.0015.0015.00167.3110.4630عإيمانقويدري19202031036855
اإلستدراكيةناجح09.7510.2510.5013.0010.7310.0003.0007.6711.0006.0008.5013.0013.00160.3110.0230ععمر فوزيكوالل20202031048346
العاديةناجحة13.0012.0012.5011.5012.3509.5005.0008.0005.0007.0006.0010.5010.50170.0010.6330عمناللبيوض21202031040451
اإلستدراكيةمؤجل07.5010.5010.2512.7509.9811.2505.0009.1710.0003.0006.5013.0013.00153.3109.5821عجمالمختاري22202031040014
العاديةناجحة10.5011.5010.7513.0011.2812.5007.0010.6712.0000.0006.0012.0012.00168.8110.5530عميساء لبنىمخزوم23202031087374
اإلستدراكيةناجحة11.2510.2511.2514.0011.6012.0003.0009.0011.0005.0008.0011.5011.50170.5010.6630عيسرىمرازقة24202031064975
العاديةناجح11.5011.5008.5012.0010.7013.0005.0010.3312.0003.0007.5010.0010.00162.9910.1930عرياضمسلم25202031045105
اإلستدراكيةمؤجل12.5005.5006.5012.2509.2511.2506.0009.5013.0006.0009.5013.5013.50153.5009.5916ععبد الحميدمومن26191934017728
العاديةمؤجل07.5010.0008.0009.0011.5011.50148.5009.2821غائب07.0010.0010.5012.0009.6511.25عشمس الدينميزاقير27202031064208
اإلستدراكيةمؤجل06.5010.7511.5014.0010.3510.7503.0008.1710.0002.0006.0012.0012.00152.0109.5026ععبد السالمواقني28202031079745
اإلستدراكيةناجح11.2512.2511.0011.5011.4310.2507.0009.1710.0007.0008.5010.5010.50169.3110.5830عأرزقيوالي29202031087135
اإلستدراكيةمؤجل10.5011.5003.5013.0009.1011.5000.0007.6711.0002.0006.5000.0000.00127.0107.9420عأغيالسيونسي30202031045469

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

46الفوج: 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 

اإلستدراكيةناجحة13.5012.0011.5008.0011.5011.0008.0010.0010.0003.0006.5013.5013.50171.5010.7230عميليسااوسوسو1202031083668
العاديةمؤجل00.0000.0010.0010.0054.0003.381غائب05.0005.0003.0005.0004.4000.0000.0000.00ععبد الرحمانبحيرة2181831041426
العاديةناجحة11.5013.0013.5010.0012.1011.2500.0007.5010.0005.0007.5012.0012.00170.5010.6630عاسيابراهيمي3202031041679
اإلستدراكيةمؤجلة09.5011.0008.2509.5009.4306.7504.5006.0010.0003.0006.5010.0010.00135.3008.468عمونيةبوعامر4202031080115
اإلستدراكيةمؤجلة06.7509.0011.0010.5009.2310.0004.0008.0010.0006.0008.0012.0012.00144.3009.0216عاكرامتازي5202031057291
العاديةمؤجل02.0010.0007.7510.5007.0307.5004.0006.3302.0005.0003.5013.0013.00109.2906.8311عأحمدتواري6202031056617
العاديةناجحة14.5013.0010.7510.0012.1810.7511.0010.8313.0010.0011.5013.0013.00190.2911.8930عنهادحريدي7202031037232
اإلستدراكيةمؤجلة09.2510.5008.0010.0009.2804.0002.0003.3310.0006.0008.0010.0010.00128.7908.0513عرميساءحيواني8202031079670
اإلستدراكيةناجحة11.5011.5011.7508.5010.9809.9304.6808.1810.0009.3509.6813.0013.00166.7010.4230عمنالزروقي9202031061764

اإلستدراكيةناجح10.5011.0011.0012.0011.0510.2505.0008.5005.0006.0005.5013.5013.50160.5010.0330عرمزي محمد شارفزكري10202031057333
اإلستدراكيةمؤجل11.0006.2511.0008.0009.4510.0009.0009.6704.0005.0004.5012.5012.50145.0109.0614عفارسسليماني11202031057400
اإلستدراكيةناجحة12.5010.0011.0010.0011.0510.0004.0008.0010.0004.0007.0012.5012.50161.0010.0630عمريمسويكي12202031061753
اإلستدراكيةمؤجل06.2510.0010.2510.0008.9510.5004.0008.3310.0003.0006.5012.0012.00139.4908.7221ععبد العزيز رؤوفسيفي13202031042743
العاديةناجح13.5014.0014.2508.0012.7312.0009.0011.0012.0012.5012.2514.0014.00198.8012.4330عحميدة سيرين شايب141931063597
العاديةناجحة12.0014.0012.0010.0012.0013.7512.0013.1710.0006.0008.0014.5014.50190.0111.8830عرشيدة سكينةشبالل15202031057327
اإلستدراكيةمؤجلة12.0010.0010.0011.0010.8010.0005.0008.3310.0002.0006.0013.0013.00157.9909.8726عنريمانشليك16202031042770
اإلستدراكيةناجحة11.2507.2511.5012.0010.6810.0008.0709.3610.0005.0507.5310.0010.00159.9410.0030عايناسشيخاوي17202031064684
اإلستدراكيةمؤجل05.2503.5000.0011.7504.6304.0013.0007.0004.0000.0002.0010.0010.0081.3005.088معيدهشامصادق18191931087138

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

46الفوج: 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 

العاديةناجحة10.5013.0009.7511.5010.9807.5005.0006.6710.0007.0008.5013.5013.50160.3110.0230عياسمينصياد19202031077707
اإلستدراكيةناجح11.0013.2513.5012.5012.5010.0005.0008.3306.0004.0005.0012.0012.00171.9910.7530عمروىقادري20202031024341
العاديةمؤجل08.5011.5009.2510.0009.6308.2510.0008.8302.0007.0004.5012.5012.50144.2909.0213عأسامة رابحقروج21202031064633
العاديةمؤجلة10.2309.2308.4810.0009.4611.2510.0010.8310.0004.1507.0812.0012.00153.2509.5818علينةقطاي22202031059503
اإلستدراكيةمؤجل08.5010.0008.2511.0009.2308.2505.0007.1704.0005.0004.5013.0013.00135.8108.4911عمهديكعوان23202031064916
اإلستدراكيةمؤجلة09.7511.2511.0011.5010.7807.7504.0006.5006.0005.0005.5012.0012.00150.3009.3921عودادلطرش24202031047275
اإلستدراكيةمؤجلة09.9110.5010.9110.0010.3511.0006.5509.5210.0005.6907.8511.0011.00158.7609.9226عهاجر فاطمة الزهراءمباركي25202031061793
اإلستدراكيةمؤجل06.2510.0009.0008.0008.1807.0007.0007.0012.0004.0008.0012.0012.00130.8008.188عمحمد مهديمخوخ26202031061746
اإلستدراكيةمؤجلة08.5011.5009.5010.5009.8008.2505.0007.1710.0003.0006.5012.0012.00144.5109.0313عنور الهدى غنيةيحياوي27202031057475
العاديةمؤجل10.8010.0010.0008.8010.0010.5006.6909.2310.0008.8009.4012.5012.50158.9909.9426عبالليونسي28202031056716
اإلستدراكيةمؤجل07.7510.0000.0010.0006.3305.0006.5005.5010.0002.0006.0010.0010.00101.8006.3613عمحمد مراديياوي29192031052625

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

47الفوج: 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 

العاديةمؤجل11.5009.0008.0013.0010.2510.5007.1209.3703.2003.2003.2015.5015.50152.5109.5324عياسينأحلوش1202031064972
اإلستدراكيةمؤجل12.5010.7804.5010.0009.2611.2504.0008.8310.0008.0009.0013.0013.00150.0909.3821معيدعبد الرحمانأزرق الراس2181831040685
اإلستدراكيةناجحة09.5011.5010.0010.0010.1511.5005.0009.3310.0010.0010.0013.0013.00162.4910.1630عصارةبرابية3202031046928
العاديةمؤجلة10.5010.0010.0007.5009.6507.2511.0008.5010.0003.0006.5017.0017.00152.0009.5020عنريمانبوستة4202031074539
اإلستدراكيةمؤجلة11.0007.7509.2510.0009.6311.0011.0011.0006.0003.0004.5012.0012.00150.3009.3916معيدةروزةبوعزة5191931059936
اإلستدراكيةمؤجلة09.5010.0002.7511.0007.8807.5004.0006.3300.0000.0000.0010.0010.00107.7906.7411معيدةصوفيابوقرة6191931064407
العاديةمؤجلة14.5009.5005.2510.0009.8211.0004.0008.6710.0010.0010.0014.0014.00158.2109.8918عشيماءبونعجات7202031061171
اإلستدراكيةناجحة09.1911.2507.9413.0009.9912.5006.0010.3312.0003.2207.6114.0014.00160.1110.0130عمريمجبالي8202032026847
العاديةناجحة14.5010.5011.2511.0012.0312.5014.0013.0003.0008.0005.5014.5014.50184.8011.5530عياسمينحماد9202031045318

العاديةناجحة12.2511.2511.8810.0011.4910.2504.0008.1710.0003.0006.5015.0015.00167.4110.4630عرانياخيار10202031041702
العاديةناجحة13.2510.7511.2508.5011.2012.0012.0012.0011.0002.0006.5015.5015.50176.5011.0330عياسمينسليمي11202031087602
اإلستدراكيةناجح10.0010.5009.7510.5010.1311.2504.9409.1514.0004.6409.3213.0013.00160.3910.0230عمنيرطاهر12202031081837
اإلستدراكيةمؤجلة09.5010.5011.0008.0009.8510.0004.0008.0006.0002.0004.0015.5015.50146.0009.1314عدنيا دعاءعبد الحفيظ13202031049840
العاديةمؤجلة11.0012.2511.0007.5010.5511.0010.0010.6703.0002.0002.5017.0017.00159.5109.9726عشروقعفير14202031048566
العاديةناجح13.5009.2510.2508.0010.5811.0006.0009.3310.0004.0007.0014.0014.00161.7910.1130عزكرياءفريدي15202032047572
العاديةناجحة11.0009.5011.2508.5010.2812.0006.0010.0011.0010.0010.5015.5015.50169.3010.5830عرانيةفليسي16202031056758
اإلستدراكيةمؤجل09.2509.5011.2505.5009.1512.0002.0008.6710.0006.0008.0012.0012.00145.5109.0911عأمينقردود17202031058953
اإلستدراكيةمؤجل04.5009.5003.5010.5006.4001.5010.0004.3310.0002.0006.0015.0015.00103.9906.5010عمايسةكمال181631088204

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

47الفوج: 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 

العاديةناجحة12.5012.5013.3810.5012.3612.7513.0012.8311.0008.0009.5015.5015.50196.5912.2930عأسماءكموش19202031038261
اإلستدراكيةمؤجلة12.0010.2508.0008.0009.6511.0002.0008.0010.0000.5005.2514.0014.00145.0009.0616علبنىلخضارة20202031064836
العاديةناجح13.0012.0011.2512.0012.0813.5010.0012.3311.0007.0009.0015.5015.50191.2911.9630عاحمد ياسينلونيس21202031058017
اإلستدراكيةمؤجلة11.5009.8807.0008.5009.2310.0003.0007.6710.0001.0005.5015.5015.50141.8108.8611عرانيةمصباح22202031090536
العاديةناجحة12.5012.0009.2508.0010.5312.2505.0009.8311.0005.0008.0015.5015.50166.2910.3930عفريال مليكةمندي23202031045208
اإلستدراكيةمؤجلة09.1210.0009.6208.3709.3010.5008.8909.9613.0006.5909.8015.5015.50157.9809.8711عرانياهرومي24202031044109

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

48الفوج: 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 

اإلستدراكيةمؤجل11.0010.0009.0005.0009.0011.0008.0010.0011.0005.0008.0011.0011.00147.0009.1918عأمين مهديأبيزار1202031061567
اإلستدراكيةمؤجل10.2508.5011.2512.0010.5508.7505.0007.5010.0003.0006.5012.0012.00153.0009.5623عيونس عبد الهاديإيوعاللن2202031042689
اإلستدراكيةمؤجل09.7507.2511.2508.0009.3500.0004.0001.3310.0002.0006.0008.0008.00117.4907.347عموسى عبد الباسطالعجال3202031061329
العاديةناجحة12.0010.5012.0012.5011.8011.2504.0008.8311.0003.0007.0012.0012.00170.4910.6630عاسماءباكور4202031082002
اإلستدراكيةمؤجلة09.0010.0008.5013.5009.9510.0009.0009.6710.0004.0007.0000.0000.00142.5108.9115عمنىبركة5202031076497
اإلستدراكيةمؤجل06.0013.0005.7506.0007.3305.0008.0006.0011.0006.0008.5000.0000.00108.3006.777ععنترةبوحبل6181831076612
اإلستدراكيةمؤجلة10.0011.0010.5010.0010.3508.5012.0009.6710.0003.0006.5012.5012.50158.0109.8825معيدةهاجربوحسان7171931094391
اإلستدراكيةمؤجلة09.7512.2511.2509.0010.5501.5010.0004.3311.0003.0007.0012.0012.00144.4909.0325معيدةأميرةبوكازية8191931080569
العاديةمؤجلة11.0011.7511.0010.0010.9510.0005.0008.3303.0010.0006.5008.5008.50155.9909.7525عخولودجفال9202031042715

اإلستدراكيةناجح12.2510.5010.5009.0010.7312.0008.0010.6710.0003.0006.5011.0011.00163.3110.2130عحسانجندل10202031044161
اإلستدراكيةمؤجلة08.5010.0011.0008.0009.4510.0013.0011.0006.0003.0004.5009.0009.00145.5009.0915عوردية سهامحلو11202031085206
العاديةناجحة14.0010.0011.5008.0011.2510.5005.0008.6710.0010.0010.0011.0011.00169.5110.5930عسرينحماني12202031040319
العاديةناجحة12.0012.0011.5016.0012.6511.5010.0011.0013.0012.5012.7514.0014.00199.0012.4430عرميسةحميدي13202031079675
اإلستدراكيةمؤجل10.5010.7510.2509.0010.1805.5005.0005.3310.0003.0006.5012.5012.50143.2908.9623عمحرز أيوبدبيح14202031084414
العاديةناجح14.2514.0014.2511.0013.5513.5006.0011.0014.0010.0012.0012.0012.00204.5012.7830ععبدهللارحماني15191931053763
العاديةناجحة11.5011.7511.2510.0011.1810.5006.0009.0010.0007.0008.5013.0013.00168.8010.5530عزهيةسليماني16202031078685
العاديةناجحة09.0010.7511.2510.5010.3310.5013.0011.3313.0010.0011.5010.0010.00170.2910.6430عهايديعبيلة17202031077533
اإلستدراكيةمؤجلة10.5012.7510.2510.0010.7807.7806.2807.2810.0007.5708.7909.2809.28156.5009.7822عدانيةعيطر18202031079651

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

48الفوج: 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 

اإلستدراكيةمؤجلة11.2507.7510.5011.0010.2807.0005.0006.3310.0003.0006.5009.0009.00143.7908.9922عنهادقسوم19202031038198
اإلستدراكيةناجحة12.5011.0010.5010.0011.1007.7510.0008.5010.0006.0008.0011.0011.00163.5010.2230معيدةوئامكبان201932049563
العاديةناجحة11.5010.5010.7510.0010.7811.0013.0011.6710.0004.0007.0012.5012.50169.3110.5830عهناءكرحمان21202031087397
العاديةمؤجل08.9210.5010.4209.1709.7410.5007.6009.5312.0007.0709.5412.0012.00157.0709.8216عيعقوبمربعي22202031038253
اإلستدراكيةمؤجلة11.2510.0011.0010.0010.6808.7109.4608.9610.0003.9306.9711.5011.50159.1209.9523عهالةمعشوق23202031061364
اإلستدراكيةمؤجلة10.5009.3111.0008.8110.0711.0012.0011.3303.7305.7304.7314.0014.00158.1509.8826علينةمنصوري24202031081791
اإلستدراكيةمؤجلة00.0011.0005.5005.0004.8503.0010.0005.3310.0002.0006.0010.0010.0086.4905.4110معيدةمنالموالي25191931094892
العاديةناجح10.7513.2509.7510.0010.8010.0012.0010.6710.0003.0006.5012.0012.00165.0110.3130عمرواننبري26202031085183
اإلستدراكيةمؤجلة04.5011.0005.5008.0006.8005.7510.0007.1710.0002.0006.0013.0013.00114.5107.1610معيدةمروة ليزةوابح27191931085902
اإلستدراكيةمؤجلة09.5010.0010.2510.0009.9304.0011.0006.3311.0006.0008.5010.0010.00145.2909.0820معيدةروفيةواقيني28181931094593
العاديةناجحة11.7510.7511.7510.0011.2011.2506.0009.5010.0005.0007.5011.5011.50167.0010.4430عبشرى كنزةوحشية29191931089922
العاديةناجح11.0012.0013.5011.0011.9510.0006.0008.6714.0005.0009.5013.0013.00177.5111.0930ععبد المالكولد حمران30202031051479

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

49الفوج: 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 

العاديةمؤجلة05.0008.0008.00136.1908.5112غائبة10.0010.0008.7508.5009.3208.5008.0008.3310.00عأفنان جواهربلكحلة1202031059355
اإلستدراكيةمؤجلة10.0009.2510.7508.0009.6810.0007.0009.0010.0002.0006.0000.0000.00135.8008.4915عماريةبن شاللق2202031037214
العاديةمؤجلة09.0007.7510.5010.5009.5010.0008.0009.3310.0011.0010.5011.0011.00154.9909.6918عمونيةبن لعالم3202031061769
العاديةناجحة10.5011.5011.7510.0010.9813.5008.0011.6702.0006.0004.0012.0012.00164.8110.3030عكنزةبوبكر4202031064556
اإلستدراكيةمؤجلة09.2512.0010.7510.0010.4006.2508.0006.8310.0003.0006.5009.0009.00146.4909.1622عنسرينبوتيقان5202031044215
اإلستدراكيةمؤجل09.7513.2509.2508.0009.9511.2507.0009.8310.0006.0008.0013.0013.00157.9909.8711عسفيانبوحبيلة6202031038353
العاديةناجحة14.0011.2514.0013.0013.2514.0007.0011.6712.0012.5012.2513.0013.00205.0112.8130عتنينةبوحفنة7202031086005
اإلستدراكيةمؤجلة09.5010.0010.0005.5008.9509.5008.0009.0010.0004.0007.0009.0009.00139.5008.7212عسليمةبوحميدان8202031038290
العاديةناجحة11.5010.0012.2514.0011.9312.5008.0011.0011.0011.0011.0013.5013.50187.8011.7430عهاجربودور9202031064412

العاديةمؤجل00.0011.0011.0087.3005.466غائب06.7505.2500.0010.0005.0808.7508.0008.5000.00عسارةبوعراب101931095353
العاديةمؤجلة00.0008.0008.0066.3104.140غائبة02.0008.2506.2500.0004.1305.0007.0005.6700.00عرانيةبوكابوس11202031076441
اإلستدراكيةمؤجل10.0008.5010.5012.0010.2506.0007.0006.3310.0002.0006.0008.0008.00141.4908.8422عباللبومادر12202031079632
العاديةناجحة10.0010.5009.3111.5010.1912.0007.0010.3310.0011.0010.5012.0012.00165.8910.3730علينةجيدال13202031039591
العاديةناجحة10.5014.0012.7513.0012.3814.0014.0014.0010.0011.0010.5014.0014.00200.8012.5530عفريالحمودان14202031037138
اإلستدراكيةمؤجلة08.0012.0008.2510.0009.2812.7508.5011.3314.0002.0008.0012.5012.50155.2909.7118عوسامدربال15202031044222
العاديةمؤجلة10.0011.2511.2510.0010.6311.5008.0010.3305.0006.0005.5011.5011.50159.7909.9926عشيماءشرقي16202031048313
العاديةناجح11.0010.7511.2514.0011.6312.7508.0011.1706.0006.0006.0012.0012.00173.8110.8630عكنزة ودادشميم17202031042883
العاديةمؤجلة10.5010.5009.1008.2209.6211.2508.0810.1904.3603.3603.8613.0013.00147.4909.2216عرانية لينةعبوب18202031059400

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

49الفوج: 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 

العاديةناجحة12.7512.0006.5010.0010.1812.2506.0010.1712.0008.0010.0012.5012.50164.8110.3030عنور الهدىعثمان19202031078912
اإلستدراكيةناجحة11.0013.5010.2511.5011.3812.5006.0010.3311.0006.0008.5012.5012.50174.2910.8930عرميساءعدني20202031057334
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0030.4901.910غائبة01.5005.5000.0004.0002.3500.0007.0002.3300.00عمدينة ورديةعرفوني21111054614
العاديةناجحة13.2510.5010.2507.5010.6513.5012.0013.0012.0006.0009.0010.0010.00173.5010.8430عأسماءعلوي22202031083440
اإلستدراكيةمؤجل10.0011.2511.0010.0010.5508.0010.0008.6711.0006.0008.5000.0000.00148.5109.2824عمحمد فاروقعوين23202031045246
اإلستدراكيةمؤجل10.0011.0011.8809.0010.5608.2507.0007.8310.0006.0008.0014.0014.00159.0909.9423عبدر الدينكبودي24202031036873

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

50الفوج: 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 

العاديةناجحة12.2512.0011.5010.0011.5313.0006.0010.6710.0010.0010.0009.0009.00176.3111.0230عإيمانتدرنت 11632067884
اإلستدراكيةناجحة11.0010.2509.0013.0010.6512.5006.0010.3310.0006.0008.0013.0013.00166.4910.4130عريانالحادق2202031083575
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0016.5001.030غائبة01.65غائبة05.5000.0000.00عأميرةبغداد31731044592
العاديةمؤجل12.7505.5011.5010.0010.3810.1308.8809.7104.8906.8905.8912.0012.00156.7109.7924عمحمد شاهينبن حصير41931033314
اإلستدراكيةمؤجل11.0010.7510.0011.5010.7506.2507.0006.5010.0005.0007.5010.0010.00152.0009.5023ععبد الغانيبوتوابة5191931045638
العاديةناجحة10.0011.0008.7511.5010.1310.7511.8011.1010.0006.5408.2712.0012.00163.1410.2030عإكرامتاليلية6202031076209
العاديةمؤجلة12.0009.0003.2505.5007.4811.0015.0012.3313.0000.0006.5000.0000.00124.7907.8012معيدةصبرينةحداد7191931033220
اإلستدراكيةناجح11.0010.2509.5011.5010.5013.0006.0010.6710.0008.0009.0012.0012.00167.0110.4430عأنيس شمس الدينخايس8202031066894
العاديةناجحة13.7507.5009.5008.2510.1313.0006.0010.6710.0004.0007.0015.5015.50162.8110.1830عفاديةخلوف9202031083584

العاديةمؤجل12.2511.2508.7505.7509.7012.2508.0010.8310.0006.0008.0008.0008.00153.4909.5917ععليخماياس10202031023296
اإلستدراكيةمؤجلة10.2508.9510.5009.9510.0111.0008.0010.0010.0006.1508.0713.0013.00159.2409.9528عوسامسعودي11202031041756
اإلستدراكيةمؤجل09.5009.0010.0007.7509.2010.0007.0009.0010.0002.0006.0011.5011.50142.5008.9111عكمالسعيود12202031084353
اإلستدراكيةمؤجل12.2512.2510.5011.3811.5507.5007.0007.3306.0003.0004.5012.5012.50158.9909.9421عهشامسليماني13202031049904
العاديةناجحة13.0012.5012.0010.5012.1014.0006.0011.3310.0005.0007.5015.0015.00184.9911.5630عهبةعثماني14202031049303
اإلستدراكيةمؤجلة10.4110.0011.0007.6609.9613.7506.0011.1710.0003.6506.8312.5012.50159.2709.9523عمريمعيساوي15202031048390
العاديةناجح14.0012.7511.2510.0012.1314.0007.0011.6712.0008.0010.0012.0012.00188.3111.7730عياسينقاسي1600327326
اإلستدراكيةمؤجل11.0011.0005.8211.5009.5507.0908.0907.4213.0005.1909.1009.1009.10145.0609.0717عأحمد ياسرقيصران17202031079581
العاديةناجحة13.5011.2511.0011.7511.9513.0008.0011.3310.0007.0008.5015.5015.50185.9911.6230عدنيازادكاية18202031037188

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 :
5المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

50الفوج: 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 

اإلستدراكيةمؤجلة11.0008.2510.0011.5010.2507.7507.0007.5006.0003.0004.5011.0011.00145.0009.0621عمروةكركوبة19202031088523
اإلستدراكيةمؤجلة12.0010.0010.7507.5010.3310.5010.0010.3304.8906.8905.8911.5011.50157.5709.8526عريمكرميش20202031059416
اإلستدراكيةمؤجلة10.0010.0010.5010.5010.2508.0007.0007.6705.0003.0004.0012.5012.50146.0109.1321عابتساممجقان21202031083457
العاديةمؤجلة12.0012.5011.0006.7510.7512.0007.0010.3305.0004.0004.5008.0008.00155.4909.7225عشهينازمرزوق22202031040101
العاديةناجحة12.7510.0010.0012.0011.2313.2508.0011.5010.0007.0008.5012.0012.00175.8010.9930عحنانمزيلي23202031045059
العاديةمؤجل00.0000.0012.5012.50100.0006.256غائب10.5005.5006.0004.5006.9505.0008.0006.00عفوزيمسعودي24202031079762
العاديةمؤجلة12.5007.2510.7510.0010.4311.2507.4109.9711.0003.9407.4710.5010.50159.6509.9826عفريالمسلوب25202031061696
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0016.0001.000غائبة06.0002.00غائبة05.0000.0000.0001.00غائبةعكريمةمقدم26202031045211
العاديةناجح13.2508.2510.7511.5011.1510.5007.0009.3312.0006.0009.0012.5012.50169.9910.6230عأسامةمومن27202031090419
العاديةناجحة13.0010.2511.0011.0011.4511.2507.0009.8310.0005.0007.5012.0012.00170.9910.6930عهنادي نوالميهوبي28202031064951
العاديةمؤجلة13.2509.0009.7507.0010.1010.2508.9609.8210.0006.3008.1510.5010.50157.2609.8326عمدينةناصر29202031077592
اإلستدراكيةناجح10.2511.5010.0011.0010.5810.7511.0010.8310.0007.0008.5013.0013.00168.2910.5230عاسالمنجاعي30202031087172
العاديةناجحة13.5012.7512.2513.0012.8814.2516.0014.8310.0004.0007.0014.0014.00201.2912.5830عهناءنش31202031081873
اإلستدراكيةناجح13.2508.5007.5008.0009.5310.0016.0012.0013.0006.0009.5012.0012.00162.3010.1430عمسينيساواري32202031069148

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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