
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة12.0012.5012.5013.0012.5010.0015.0012.5013.2509.0011.8314.0014.00249.4912.4730عأسماءبالطيب1191931090064
العاديةناجح12.2511.0007.5010.0010.1912.0016.0014.0011.2510.0010.8315.0015.00225.7711.2930عمحمد سفيانتونسي2191931078751
العاديةمؤجلة12.0008.0006.0007.0008.2510.0014.0012.0011.5010.0011.0012.0012.00192.0009.6015عرانيةخلوفي3191931086042
العاديةناجحة11.5011.0009.0007.5009.7512.0015.0013.5010.7510.0010.5013.0013.00215.5010.7830عأميرةخليفة4191931078556
العاديةناجح11.7511.0012.5006.0010.3112.0015.5013.7510.0010.0010.0011.0011.00219.7210.9930ععبد هللا ريانزروق5191931087102
العاديةناجحة12.5012.5013.0014.0013.0012.0016.0014.0013.5011.0012.6714.0014.00264.0113.2030عريانشلواعيد6191931039818
العاديةناجحة12.7512.0008.5009.0010.5610.0014.0012.0010.0011.0010.3313.0013.00218.7110.9430عرقيةنشادي7191931040969
العاديةمؤجلة11.2510.0000.0010.0007.8110.0016.0013.0012.2508.0010.8312.0012.00190.2109.5125معيدةمنالنياف81631075133
العاديةناجحة12.2509.5010.0009.5010.3112.0016.0014.0009.7509.0009.5013.0013.00221.2211.0630عحنانوعزيب9191931088600

العاديةناجحة13.0014.0012.0010.5012.3813.0014.0013.5011.7509.0010.8314.0014.00249.0512.4530عالمياءيحياوي10191931039897

الدليل : 
5/ر:3:الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إخراج إذاعي وتلفزيوني - م:4مادة -
2/ر:2:تقنيات التنشيط اإلعالمي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة التخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت إجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة11.7513.5009.0009.5010.9410.0015.0012.5010.0007.0009.0012.0012.00220.2811.0130عشهينازحامة1191931061796
اإلستدراكيةمؤجلة11.0011.0013.0006.0007.5011.0015.0013.0010.2509.0009.8310.0010.00181.4909.0719إدماجراضيةزغلي21331053536
العاديةناجحة13.2513.7514.5014.0013.8814.0015.0014.5015.7514.0015.1713.0013.00283.0714.1530عمنى هديلشايبي3191931069132
العاديةمؤجلة00.0005.0008.0006.0014.0014.00161.0008.0521غائبة11.2513.2509.0009.5010.7500.00علينةشباح4191931084005
العاديةناجحة12.2513.7514.0013.0013.2512.0017.0014.5013.0006.0010.6713.0013.00262.0113.1030عهاجرشرفي5191931085673
العاديةناجحة12.0012.0004.0010.5009.6311.0015.0013.0013.0007.0011.0013.0013.00213.5610.6830عسندس وصالطيطاش6191931078663
العاديةناجحة17.2515.7515.0016.5016.1312.0017.0014.5016.5015.0016.0013.0013.00312.5615.6330عأسماءعجال7191938016989
العاديةناجحة12.0012.7511.0009.0011.1910.0015.5012.7510.7510.0010.5012.0012.00228.7811.4430عنرجسعقال8191931081801
العاديةناجحة09.0014.0008.0011.5010.6311.0015.0013.0011.7508.0010.5013.0013.00224.0611.2030عسميةقرباج9191931078659

اإلستدراكيةناجحة11.7513.7510.0012.0011.8810.0014.0012.0013.0011.0012.3312.0012.00239.5511.9830عسارةكوريبة10191931045373
العاديةناجحة08.7512.0006.0007.5008.5611.0016.0013.5014.2509.0012.5013.0013.00207.2210.3630عسارةلوناس11191931085484

الدليل : 
5/ر:3:الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إخراج إذاعي وتلفزيوني - م:4مادة -
2/ر:2:تقنيات التنشيط اإلعالمي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة التخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت إجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة14.0015.0010.0012.0012.7515.0015.0015.0009.7513.0010.8314.0014.00259.4912.9730عصبرينةأقادير1191931089958
اإلستدراكيةمؤجل10.2513.5007.0007.0009.4412.5016.0014.2502.0008.0004.0011.0011.00193.2809.6617عمدانيبن رجدال2191931049529
العاديةناجحة11.0013.7509.0006.5010.0615.0014.0014.5011.7509.0010.8316.0016.00227.2111.3630عشيماءبنور3191931059617
العاديةناجحة14.2514.0012.5013.5013.5616.0014.0015.0010.0014.0011.3315.0015.00271.7113.5930عغنيةبوعنان4191931071547
العاديةناجحة12.0012.5013.5005.0010.7515.0014.5014.7506.7508.5007.3316.0016.00225.9911.3030عمليساديال5191931045673
العاديةناجحة11.7511.2508.0008.5009.8810.0014.0012.0006.7509.0007.5012.0012.00201.0610.0530عمروةزقاي6191931073959
****************************غائبةغائبة00.0000.0000.0000.0000.00مقصاة00.0000.00غائبةمقصاة00.00عليلىسمورد7191931089993
العاديةناجحة10.7514.7507.0010.5010.7513.0014.0013.5012.0010.0011.3313.0013.00229.9911.5030عهناء نور الهدىعبادة8191931051985
العاديةناجحة12.7514.5010.0009.5011.6913.5016.5015.0009.0011.0009.6713.0013.00242.2912.1130عشيماءعبينة9191931088613

اإلستدراكيةمؤجلة10.5013.2505.1408.1409.2612.0014.0013.0006.5708.5707.2414.0014.00198.8409.9417عليلياعيلي10191931084003
العاديةناجح13.0010.0006.0010.0009.7511.5016.0013.7510.0011.0010.3310.0010.00212.9910.6530إدماجعبد الرؤوفمهدي111531054452

الدليل : 
5/ر:3:الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إخراج إذاعي وتلفزيوني - م:4مادة -
2/ر:2:تقنيات التنشيط اإلعالمي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة التخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت إجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح10.7514.2511.5013.0012.3813.5016.5015.0011.0009.0010.3311.0011.00250.5512.5330عهبة الرحمانالعمري1191939047242
اإلستدراكيةناجح10.5010.7513.0008.0010.5615.0012.0013.5005.0010.0006.6710.0010.00210.7310.5430إدماجمنيربلعباسي21431064033
اإلستدراكيةمؤجل11.2509.2503.0003.0006.6310.0015.0012.5005.7509.0006.8311.0011.00161.0508.0512عسيدعليبلوي3191931046744
اإلستدراكيةناجحة11.0009.2510.0007.0009.3113.5016.0014.7507.0010.0008.0013.0013.00207.7210.3930عإلهامبن النوي4191931083541
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصى00.00غائبغائب00.00غائبعحمزةبن حبوش51731101127
اإلستدراكيةناجحة12.7513.2511.0010.0011.7515.0014.0014.5011.0011.0011.0012.0012.00244.0012.2030عوردة رحمةبن عبد هللا6191931039975
العاديةناجحة11.0013.2510.5007.0010.4415.0015.0015.0006.2509.0007.1713.0013.00219.7910.9930عرانيا ريماحابل7191931087914
العاديةناجحة08.7514.0012.5011.5011.6911.0015.0013.0010.2512.0010.8313.0013.00237.7711.8930عفاطمة الزهراءحرندي8191931085562
العاديةناجحة08.7512.0010.0008.0009.6916.0014.0015.0011.0011.0011.0013.0013.00222.2811.1130عليدياخرف هللا9191931087963

العاديةناجحة14.5015.0015.0012.0014.1316.0017.0016.5014.2515.0014.5018.0018.00297.0614.8530عمليكةخيار10191931072104
اإلستدراكيةمؤجل06.0009.5011.0010.0009.1315.0015.0015.0002.5002.0002.3311.0011.00187.5509.3817عمصطفى إدريسطبيب11073071950
العاديةناجحة13.5011.7509.0014.0012.0615.0017.0016.0013.2510.0012.1712.0012.00257.2312.8630إدماجسهيلةعبد مزين121431091598
اإلستدراكيةمؤجل10.7509.2506.0005.0007.7510.0000.0005.0005.0008.0006.0011.0011.00142.0007.109عزكرياءعميمر13191931087156
العاديةناجحة12.2512.2514.0011.5012.5014.5014.0014.2513.0011.0012.3311.0011.00254.9912.7530عسارةقرابة14191931080401
اإلستدراكيةمؤجلة11.7509.5010.0000.0007.8114.5017.0015.7504.2510.0006.1712.0012.00187.2309.3618عشيماءمصطفاوي151731097385

الدليل : 
5/ر:3:الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إخراج إذاعي وتلفزيوني - م:4مادة -
2/ر:2:تقنيات التنشيط اإلعالمي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة التخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت إجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة11.7510.0007.5006.0008.8112.0014.0013.0011.2508.0010.1713.0013.00201.2310.0630عندىبن عبد الباقي1191931067342
العاديةناجحة12.7513.2509.0013.0012.0013.0016.0014.5012.0009.0011.0013.0013.00248.0012.4030عسارةبوزواوي2191935073079
العاديةناجحة12.5011.7510.0008.0010.5612.0013.0012.5012.5009.0011.3312.0012.00222.7111.1430عياسمينبوسنة3181831064848
اإلستدراكيةناجح10.0012.2508.5005.0008.9412.0016.0014.0010.0008.0009.3312.0012.00203.2710.1630معيداسحاقبوكراس41631060442
اإلستدراكيةناجحة13.0007.7512.0010.0010.6912.0014.0013.0009.0010.0009.3312.0012.00220.2711.0130ععبيرخلوفي5191931040025
العاديةناجحة12.7514.5012.5010.0012.4412.0015.0013.5012.5011.0012.0012.0012.00251.2812.5630عأحالمسيساني6191931067374
اإلستدراكيةناجحة11.0011.5012.0007.0010.3811.0015.0013.0006.7509.0007.5010.0010.00209.0610.4530عرانية منالعرجون7191931046593
العاديةمؤجلة00.0011.0011.0011.0000.551غائبة00.0000.0000.0000.0000.00غائبة00.0000.0000.00عسارةغانية8191931060153
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0004.5017.0010.7500.0011.5003.8312.0012.0066.4903.328معيدةندىمحرزي91536069515

العاديةمؤجلة09.2012.0005.2006.2008.1513.0014.0013.5010.2509.4409.9811.0011.00192.7409.6414عرشا صبرينمخطاري10191931044530
العاديةناجحة12.0011.2510.0011.0011.0612.5014.0013.2513.0009.0011.6713.0013.00233.7311.6930عزينبمسعودي11191932064059
العاديةناجحة09.0012.7513.0009.0010.9412.0016.0014.0011.0012.0011.3311.0011.00232.2711.6130عسرينمناصر12191931044541
العاديةناجحة09.5011.2510.0008.0009.6912.5015.0013.7512.5008.0011.0013.0013.00217.2810.8630عهناءولد فروخ13191931040047
العاديةناجحة11.0008.7510.0004.0008.4412.5017.0014.7512.5010.0011.6711.0011.00206.2910.3130علينةيجد141632034760

الدليل : 
5/ر:3:الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إخراج إذاعي وتلفزيوني - م:4مادة -
2/ر:2:تقنيات التنشيط اإلعالمي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة التخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت إجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 18-07-2022  13:35:34حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح15.0014.7515.0015.0014.9415.0016.5015.7513.5014.0013.6716.0016.00299.2914.9630عمرادأيت مختار1191931072005
اإلستدراكيةمؤجل02.5007.0000.0004.0003.3808.0014.0011.0006.2500.0004.1712.0012.00109.0705.457معيدمحمد الطاهربن ورجة21631075023
العاديةناجحة06.5011.2508.5012.0009.5611.0013.5012.2510.5008.0009.6711.0011.00203.7310.1930عيسرىبورميلة3191931087994
العاديةناجحة11.7513.5011.5009.0011.4411.5015.0013.2513.5011.0012.6713.0013.00241.2912.0630عهاجر لبنىبوشكر4191931047920
العاديةناجح09.7514.7514.5009.0012.0008.0016.0012.0012.7509.0011.5013.0013.00239.5011.9830عمحمدبوعكوك5191931082773
العاديةناجحة13.2513.5014.5014.5013.9411.5015.0013.2512.7512.0012.5013.0013.00270.7813.5430عنسرينشوكري6171931077436
اإلستدراكيةمؤجلة09.8809.6308.3808.3809.0709.0014.0011.5011.2510.0010.8310.0010.00197.3309.8710عصبرينةصحراوي7191931083964
اإلستدراكيةمؤجل11.0010.5011.0005.0009.3810.5000.0005.2509.5012.0010.3313.0013.00177.5508.8822عفوزيعبد العزيز8191931049678
العاديةناجحة12.0008.2510.0008.0009.5611.0014.0012.5008.7508.0008.5012.0012.00202.2210.1130عزهيةعفرون9191931087922

العاديةناجحة10.7514.0007.0010.0010.4411.5016.0013.7510.7509.0010.1711.0011.00221.7911.0930عنور الهدىعمراوي10191931045572
العاديةناجحة13.2512.7513.0013.5013.1311.5015.0013.2513.7511.5013.0012.0012.00261.5613.0830عنسرينقريشي11191931043280
العاديةناجحة12.0011.5009.0006.0009.6310.0015.0012.5010.7510.0010.5011.0011.00208.0610.4030عمارية مونىماتوس12191931064461
اإلستدراكيةناجح11.2512.5010.0005.0009.6908.0016.0012.0013.0010.0012.0015.0015.00215.2810.7630عمحمد راميمالين131731075519
اإلستدراكيةمؤجلة10.0010.0010.5003.6508.5412.0014.0013.0011.2509.0010.5010.0010.00195.9809.8025عنسيمةموسلمال14191931054324
اإلستدراكيةمؤجلة08.5011.5010.0003.0008.2510.0015.0012.5011.0009.0010.3310.0010.00189.9909.5020عنور الهدىنايل151838013625

الدليل : 
5/ر:3:الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إخراج إذاعي وتلفزيوني - م:4مادة -
2/ر:2:تقنيات التنشيط اإلعالمي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة التخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت إجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 18-07-2022  13:35:36حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة11.0013.0013.5010.0011.8810.5015.0012.7511.0009.0010.3310.0010.00234.5511.7330عرانيةبن شطارة1191931063815
****************************00.0000.0000.0005.0000.0002.5004.0000.0002.6709.0009.00غائبةمقصاةعنايلةبن عسلون21531079380
العاديةمؤجلة08.5012.0007.0011.5009.7508.5016.0012.2507.0009.0007.6708.0008.00197.0109.8516عنسيبةبن محمد3191931043173
اإلستدراكيةمؤجلة13.0011.0008.3203.3208.9108.0014.0011.0010.4110.1610.3308.1608.16190.0709.5019عاميرةبوعشرين4191931078578
العاديةناجحة09.5011.0007.0013.0010.1312.0017.0014.5013.5008.5011.8314.0014.00229.0511.4530عأميرةحمراراس5191931064107
اإلستدراكيةناجحة13.0013.5012.0004.5010.7511.0017.0014.0011.2509.0010.5007.0007.00223.5011.1830عأمانيحمو6191931043197
اإلستدراكيةناجحة13.0013.5007.0013.0011.6312.5014.0013.2510.7509.0010.1705.0005.00228.0711.4030عشهينازحور7191931043137
اإلستدراكيةناجح10.7511.5010.0012.0011.0614.0000.0007.0011.0011.0011.0010.0010.00203.7210.1930عجلولخليفي8161931096430
اإلستدراكيةناجحة09.5014.2512.0011.0011.6908.5016.0012.2512.0010.0011.3306.0006.00229.2711.4630عباية دنياعطاء هللا9191931082803

العاديةناجحة12.0012.2508.0008.0010.0608.0016.0012.0008.5010.0009.0012.0012.00207.7210.3930عرباب أحالمعمران10191931053231
العاديةناجحة12.5015.0008.0013.5012.2515.0015.0015.0013.0012.0012.6706.0006.00251.0112.5530عهديللكحل11191931049584
اإلستدراكيةناجحة10.0013.2510.0008.0010.3110.5016.0013.2510.7508.0009.8311.0011.00217.2110.8630عيسرىمرسي12191931043093

الدليل : 
5/ر:3:الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إخراج إذاعي وتلفزيوني - م:4مادة -
2/ر:2:تقنيات التنشيط اإلعالمي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة التخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت إجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة11.5011.5006.0005.0008.5009.0015.0012.0009.7508.0009.1715.0015.00192.5109.6317عرانيةإفتان1191931088702
العاديةناجحة11.0014.0007.5010.0010.6312.5015.0013.7512.0009.0011.0011.0011.00226.5611.3330عدنيابن عزيبة21832052977
اإلستدراكيةمؤجلة10.0009.3610.0004.6108.4908.0014.5011.2510.0011.0010.3313.0013.00190.8709.5420عدعاءبوزيدي3191931089932
العاديةناجح13.0012.5013.0009.0011.8810.5015.0012.7512.0008.0010.6713.0013.00238.5711.9330عمهديجوبير4191931080657
العاديةناجحة08.5013.2511.5010.0010.8111.5016.5014.0012.2509.0011.1713.0013.00232.2311.6130عامينةشحات5191931042819
العاديةناجحة13.0013.5012.0012.5012.7507.0016.0011.5012.7509.0011.5013.0013.00246.5012.3330عأناييسعالم6191931080575
العاديةناجح11.7511.0010.0004.0009.1913.2514.0013.6311.2510.0010.8313.0013.00210.2910.5130عزين الدينعماروش7191931046740
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبغائبغائبمقصىعرياضعموش8191931063824
العاديةناجحة13.7510.7508.5010.0010.7513.7515.0014.3810.7506.0009.1712.0012.00226.0311.3030عهديلقرفي9191931081701

****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0013.0013.00مقصىمعيدعبد النور رياضقالز101731052555
****************************11.5214.7711.7709.5212.7511.2712.0113.2700.0008.8513.2713.27مقصاةمعيدةرجاءقيس11122037184
العاديةناجح10.7510.5008.0004.0008.3114.7516.0015.3812.0010.0011.3313.0013.00208.2310.4130ععبد الرزاقمهاجري12181831055826

الدليل : 
5/ر:3:الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إخراج إذاعي وتلفزيوني - م:4مادة -
2/ر:2:تقنيات التنشيط اإلعالمي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة التخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت إجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 18-07-2022  13:35:42حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

اإلستدراكيةمؤجلة05.5012.0010.0010.0009.3810.5016.0013.2508.2510.0008.8301.0001.00193.0509.6522عايمانبلعيدي1191931052977
اإلستدراكيةناجحة15.0011.0011.0010.0011.7512.2515.0013.6312.7511.0012.1702.0002.00234.0311.7030عزينببن يطو2191931080605
****************************00.00مقصاة02.5011.5010.0009.0008.2508.0000.0004.0006.7510.0007.83عسناءبوجمعة3181831052991
العاديةناجح14.0013.2514.0010.0012.8113.2515.0014.1313.0011.0012.3308.0008.00255.2312.7630ععبد الحكيمحطاب41731070458
****************************00.00مقصى10.5000.0000.0000.0002.6312.0000.0006.0000.0000.0000.00معيدابراهيمخلفاوي5181831048543
العاديةناجح13.0014.2514.5013.0013.6915.5015.0015.2514.7512.5014.0014.0014.00281.2814.0630عوائلدكار6191932028585
****************************00.00مقصاة06.0000.0009.0002.0004.2510.2500.0005.1305.2500.0003.50إدماجراضيةسعيداني71531011965
العاديةناجحة13.0014.2508.0012.5011.9412.7515.0013.8814.0010.0012.6708.0008.00244.8112.2430عكنزةشحمي8191932026449
العاديةناجحة14.5014.2512.0010.5012.8112.7514.0013.3814.5011.0013.3308.0008.00255.2312.7630عإلهاملعماري9191931061703

****************************00.00مقصاة00.0009.0000.0004.5003.0000.0002.00غائبةغائبة00.0000.00عيسرىلفقير10191931067367

الدليل : 
5/ر:3:الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إخراج إذاعي وتلفزيوني - م:4مادة -
2/ر:2:تقنيات التنشيط اإلعالمي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة التخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت إجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 18-07-2022  13:35:45حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
السادسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

****************************00.00مقصاة00.0006.5012.0012.0007.6311.7516.0013.8809.7509.0009.50عيسرىبوشيحة1181831056617
العاديةناجحة13.2513.6307.0006.0009.9714.2515.0014.6314.2509.0012.5015.0015.00230.6611.5330علينة ذهبيةبومريجة2191931050800
اإلستدراكيةمؤجلة11.5009.7510.0004.0008.8113.5016.0014.7509.7511.0010.1704.0004.00199.2309.9619عمريمتهمي3191931064236
****************************00.00مقصاة00.0000.00مقصاة00.0000.0000.0000.0000.00غائبة00.0000.00عراويةحجوط41532066027
****************************00.00مقصاة06.0013.0008.0011.0009.5012.2513.5012.8809.5011.0010.00عرميساءزموري5191931047722
اإلستدراكيةناجحة12.0010.2509.0005.0009.0613.5016.0014.7510.2510.0010.1704.0004.00202.2310.1130عأنفال سعادسالمي6191931064296
****************************10.0003.3311.0011.00مقصاة13.0002.5010.0005.0007.6309.0016.0012.50معيدةعبلةشبيلي71732065081
****************************09.0003.0010.0010.00مقصاة13.2502.5010.0010.0008.9409.0016.0012.50معيدةعبيرشبيلي81732065082
****************************00.00مقصاة00.0000.00مقصاة00.0000.0000.0000.00غائبةغائبة00.0000.00عمنالصاري9181832056067

****************************00.00مقصى08.0002.67مقصى07.7007.5005.0000.0005.0505.0000.0002.50عفارسغزالي10191931063925

الدليل : 
5/ر:3:الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية - م:3مادة 5/ر:3 - م:2:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:تقنيات اإلتصال - م:1مادة -
3/ر:2 - م:2:ملتقى المنهجية 5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إخراج إذاعي وتلفزيوني - م:4مادة -
2/ر:2:تقنيات التنشيط اإلعالمي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مذكرة التخرج أو تقرير تربص - م:6مادة -
1/ر:1 - م:6:لغة أجنبية 9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:مشكالت إجتماعية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 18-07-2022  13:35:47حرر في 


