
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 :
6المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

51الفوج: 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 

العاديةمؤجل00.0000.0010.0010.00141.5108.8423غائب10.0014.0011.5014.0012.0500.0011.0003.67ديونعبد السميعبالنقاس1181831026536
اإلستدراكيةمؤجل10.0011.5010.5008.0010.0506.5010.0007.6710.0002.0006.0014.5014.50150.0109.3825ديونسيد أحمدبرزوان2191931063861
اإلستدراكيةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0010.0013.0011.0010.0001.0005.5011.5011.5055.5003.478ديونايمانبن بشير3191931078586
العاديةمؤجلة10.0011.7511.5011.0011.0000.0000.0000.0012.5000.0006.2500.0000.00122.5007.6622ديونمريمتهمي4191931064236
اإلستدراكيةمؤجل13.0010.7500.0010.0008.0508.5013.0010.0010.5003.0006.7513.0013.00137.0008.5623ديونأمينجرجار5191931085799
العاديةناجح12.0010.7510.2508.2510.4810.0010.0010.0011.0004.0007.5013.5013.50163.3010.2130ديونإسالمحماني6181831047538
العاديةمؤجل00.0010.0000.0008.0003.6000.0000.0000.0010.0000.0005.0000.0000.0046.0002.887ديونابراهيمخلفاوي7181831048543
العاديةمؤجل00.0002.0000.0010.0002.4000.0010.0003.3310.0000.0005.0012.5012.5056.4903.5310ديونأحمد زكريارماقي تمام8191931072644
اإلستدراكيةمؤجلة00.0012.0003.0010.0005.3000.0001.0000.3310.0000.0005.0011.0011.0074.9904.6913ديونالهامزيار9191931060090

العاديةمؤجلة11.2510.0010.0010.0010.3800.0010.0003.3311.0011.0011.0000.0000.00135.7908.4926ديونأنفال سعادسالمي10191931064296
اإلستدراكيةمؤجلة12.0010.0012.0010.0011.2000.0012.0004.0010.0013.0011.5010.0010.00157.0009.8127ديونامينةشحات11191931042819
العاديةمؤجلة02.2000.0010.0003.3313.0000.0006.5010.0010.0054.9903.4410غائبة00.0011.0000.00ديونرزانشرقي12191931049397
العاديةمؤجل00.0000.0010.5000.0003.1512.5005.5010.1713.0000.0006.5000.0000.0075.0104.6912ديونعبد الواحدشعايب131731066834
العاديةمؤجل00.0000.0012.0012.00113.5007.0921غائب11.0006.5012.5009.0010.1500.0000.0000.00ديونجمال الدينشعبي14181831084573
العاديةمؤجل10.0012.5010.0010.5010.6005.0004.5004.8310.5010.0010.2515.5015.50156.4909.7825ديونحمزةشواقرية151631054501
اإلستدراكيةناجح11.0010.0010.7510.0010.5311.0011.0011.0012.0011.0011.5007.5007.50168.8010.5530ديوننور اإلسالمصابري16191931083757
العاديةمؤجل06.0005.5010.0009.5007.8010.7506.0009.1710.0000.0005.0000.0000.00115.5107.2210ديونأنيسطقموت17191931064113
العاديةمؤجل00.0010.5000.0010.2504.1500.0010.0003.3312.0009.0010.5012.5012.5084.9905.3117ديونكمال الدينعبدي181731091295

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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العاديةمؤجلة11.0011.7506.0004.0008.2500.0014.0004.6710.0010.0010.0000.0000.00116.5107.2816ديونجوهر أمنيةعروسي19191931078188
العاديةمؤجل09.5010.7508.7512.2510.0700.0000.0000.0012.0000.0006.0012.0012.00124.7007.7923ديونمحمد جمالعليوش20191931048033
اإلستدراكيةمؤجلة10.5000.0008.0011.2507.8001.0010.0004.0010.0006.0008.0014.5014.50120.5007.5315ديونصفاءعمراني21191931082636
اإلستدراكيةمؤجلة11.5006.0000.0013.0007.2510.0000.0006.6705.0000.0002.5012.0012.00109.5106.8414ديوننائلةفرج هللا22191931051897
اإلستدراكيةمؤجلة00.0013.0008.0010.0007.0000.0010.0003.3313.5009.0011.2500.0000.00102.4906.4116ديونداللقاسمي23191931061741
العاديةناجحة13.3008.0008.9011.9010.6411.0008.5010.1710.0011.0010.5012.0012.00169.9110.6230ديونرجاءقيس24122037184
اإلستدراكيةمؤجل10.2510.2502.5010.0007.8810.7510.0010.5010.2504.0007.1310.0010.00134.5608.4123ديونمحمد منيرالستي25191931078509
العاديةمؤجل04.2800.0000.0000.0010.0000.0005.0010.0010.0062.8003.938غائب00.0003.0012.25ديونمحمد أمينلعروسي رويبات26191931067021
اإلستدراكيةمؤجلة00.0010.5011.0002.0005.8000.0011.0003.6711.0000.0005.5014.0014.0094.0105.8815ديونسيرينلعزيزي27181831044147
اإلستدراكيةمؤجل00.0000.0014.0014.00148.3109.2724غائب13.7509.5007.5012.7510.8310.5005.0008.67ديونعماد الدينلونيس28191931083835
العاديةناجحة09.0013.0011.0009.7510.5508.0010.0008.6710.0012.0011.0008.5008.50162.0110.1330ديونحنان أمينةماجر291631054735
العاديةمؤجلة04.2000.0010.0003.3310.0012.5011.2500.0000.0074.4904.6611غائبة00.0000.0014.00ديونندىمحرزي301536069515
العاديةناجحة10.0012.5012.2510.5011.2810.0010.0010.0010.0010.0010.0000.0000.00162.8010.1830ديونهاجرمرسي31191931042381
العاديةمؤجل13.0010.0000.0010.7508.0500.0010.0003.3310.0000.0005.0013.0013.00113.4907.0920ديونكريممزرار32191931040030
اإلستدراكيةناجحة10.5012.0013.0010.0011.4510.0011.0010.3311.0012.0011.5010.0010.00178.4911.1630ديونعليةمزيهيد33181831041446
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