
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 15.5012.2513.0014.0013.8912.5013.2512.8815.0010.0012.5015.0015.00216.5313.5330عجويدةادحيمن1063058163
1ناجح/الدورة 12.5008.2512.5011.0011.2207.7510.7509.2512.0006.5009.2514.0014.00170.4810.6630عريم ريانافتيس21531068013
1مؤجلة/الدورة 10.5010.0005.5010.0009.1702.5011.0006.7512.0015.0013.5000.0000.00136.5308.5320عراشةاولمي31531049760
1ناجحة/الدورة 15.5010.2512.5013.0013.1112.0014.2513.1315.0005.0010.0015.0015.00205.5112.8430عنسليبرابح41631087610
1ناجح/الدورة 14.0012.5011.0011.5012.4409.2511.7510.5013.0010.0011.5006.0006.00182.9611.4330ععبد القادربراهيمي5032079350
1ناجح/الدورة 13.0012.2510.7510.0011.6709.0014.0011.5012.0007.0009.5018.5018.50188.5311.7830ععبد العزيزبركات61631066519
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0037.0202.310غائبةغائبةغائبة06.7500.0000.0001.5005.0006.7505.88غائبةعشافيةبن اعراب795006206
1ناجح/الدورة 08.0010.5010.7512.5010.1708.2513.7511.0014.0002.0008.0013.0013.00164.5310.2830عسالمبن جفال81433060110
1ناجحة/الدورة 13.5010.7513.2513.0012.7211.0013.2512.1315.5007.5011.5012.0012.00198.0012.3830عأميرةبن زيان9142254

1ناجحة/الدورة 11.5010.2511.2511.0011.0608.0013.2510.6313.5004.5009.0011.0011.00171.0610.6930عوسيلةبن زيان10131792
1مؤجلة/الدورة 13.0009.0005.0012.0010.1108.2510.7509.5009.0003.0006.0011.0011.00151.9909.5024عالهامبوعبدهللا111631103186
1مؤجلة/الدورة 11.5010.7512.5010.0011.2202.5011.2506.8807.5003.0005.2511.0011.00150.0009.3824عشيماءبوقرمي121631107239
1ناجحة/الدورة 14.0013.5013.0014.0013.6711.2513.5012.3814.5010.0012.2510.0010.00207.0512.9430عزهيرةبومريجة13071100131
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0040.4902.530غائبةغائبةغائبة00.0007.2500.0000.0001.6106.2506.7506.50عأمالشايب141431064144
1ناجح/الدورة 12.5010.2510.5012.0011.4407.7510.5009.1310.0006.5008.2506.0006.00161.9810.1230عوفيقشرفة151835071464
1مؤجلة/الدورة 12.5008.5004.2512.5009.7808.2510.5009.3809.0002.5005.7512.0012.00149.0409.3214عسارةشريفي161631112681
1ناجحة/الدورة 07.0013.0013.00164.5410.2830غائبة10.5010.2510.5012.0010.7810.0010.2510.1314.00عأمينة ليندةعناني171531049289
1مؤجل/الدورة 10.5009.5004.7513.0009.5606.5006.0006.2514.5004.0009.2512.0012.00141.5408.8512ععمرقنان181531049903

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 15.0011.7511.7514.0013.3310.0013.0011.5014.0010.0012.0006.0006.00195.9712.2530عجوهرمالكي191531047747
1مؤجلة/الدورة 05.0006.0006.00122.5107.6611غائبة13.0006.2502.2513.0009.1108.0004.2506.1310.00عنور الهدى رونقمختاري201438069619
1ناجح/الدورة 15.5013.2512.0014.0013.8912.0013.2512.6314.0012.5013.2512.0012.00214.0313.3830عسليممركاتي21068012441
1ناجحة/الدورة 15.5015.0010.5014.0013.9413.5014.2513.8816.5010.0013.2517.0017.00224.4814.0330عليلىمصلوب2294310974

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 10.0010.2510.7510.0010.2208.0007.0007.5007.0003.0005.0010.0010.00141.9808.8721عحنيفةأفوناس11631081513
1ناجحة/الدورة 15.5010.7511.2514.0013.1711.5013.2512.3809.0011.5010.2516.0016.00204.5512.7830عرانيةبكاري21531106212
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0034.9702.190غائبةغائبةغائبة06.0000.0000.0001.3306.5005.0005.75غائبةعكوثربلعابد31531082122
1ناجحة/الدورة 15.0009.5011.5013.5012.6710.5010.5010.5015.0011.5013.2517.0017.00199.5312.4730عهناءبوبكر41531116763
1مؤجلة/الدورة 10.0009.2509.7512.5010.3307.0010.0008.5008.0002.0005.0006.0006.00142.9708.9423عرانيابوخنشوش51535015452
1مؤجل/الدورة 14.0008.2503.2510.0009.4406.2510.0008.1311.0004.0007.5000.0000.00132.4808.2814ععادلبوكليوة61636013466
1مؤجل/الدورة 05.0009.2510.5011.5008.6110.5002.5006.5012.5002.5007.5010.0010.00128.4908.0316عاسحاقبومدين71531086157
1ناجح/الدورة 12.5009.5010.7512.5011.4409.5011.0010.2506.0004.0005.0013.0013.00166.9610.4330عزهيرخشانة81631055934
1مؤجل/الدورة 00.0000.009.0000.560غائبغائبغائب00.00غائب00.0004.5000.0000.0001.0000.00ععبدالرحمانخليفاتي91531106237

1ناجحة/الدورة 14.5010.5010.0012.5012.1709.5012.2510.8810.0010.0010.0013.0013.00186.0511.6330عسهامساعد101531112582
1مؤجلة/الدورة 02.0001.0016.0016.0092.9905.819غائبة00.0008.5000.0010.0004.1108.0011.0009.50عيمينةسايجي111531087529
1مؤجل/الدورة 03.5005.5003.5004.5011.0011.0099.5206.226غائب04.0009.7511.0006.0007.2807.00عمحمد أنسسعيدي121631066545
1مؤجل/الدورة 08.0008.5003.5008.0007.1108.5010.0009.2513.5006.0009.7506.0006.00126.4907.914ععبد الرزاقسمار131531098504
1مؤجلة/الدورة 12.5008.7504.0013.0009.8906.5008.2507.3809.0003.0006.0015.0015.00145.5309.1011عرانيةشنهور141631058144
1ناجحة/الدورة 12.0009.7510.7514.0011.6707.5012.7510.1308.0010.0009.0013.0013.00176.5511.0330عمونيةشيخ151631074607
1مؤجلة/الدورة 08.0010.7509.5010.0009.3909.5010.0009.7508.0004.0006.0011.0011.00146.5109.1614عنريمانطيار161631113113
1مؤجلة/الدورة 08.0009.7511.0012.5010.0608.0005.7506.8810.5002.0006.2511.0011.00141.5608.8522عرميساء اكرامعاللقة171531114575
1ناجحة/الدورة 13.5012.2511.5014.0012.8911.0010.0010.5015.5007.0011.2513.0013.00193.5112.0930عنسرين شريفةعوادي181531087434

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 13.0008.7511.2513.0011.6708.5010.0009.2504.5003.5004.0010.0010.00160.0310.0030عرانيافرحات191631100363
1مؤجلة/الدورة 12.5008.7504.0011.0009.4407.5011.2509.3804.0004.5004.2513.0013.00143.9809.0014عحياةقرس201531082605
1مؤجل/الدورة 06.0007.7502.2510.0006.4408.5008.0008.2509.0001.0005.0011.0011.00111.9607.006عالهادياللي211531075190
1ناجحة/الدورة 15.5008.7503.2514.0010.9412.5012.5012.5012.0006.5009.2515.0015.00181.9611.3730عدونيةلحجازي221531092063
1مؤجلة/الدورة 06.0010.0003.0011.5007.4407.5010.0008.7507.0005.5006.2511.0011.00125.4607.8414عنورةمخطاري231538010706
1ناجحة/الدورة 14.0008.5010.7511.0011.3908.5007.5008.0012.5006.0009.2512.0012.00165.0110.3130عسارةمخلوف241531118739
1مؤجلة/الدورة 13.0009.2511.2512.5011.6707.5008.7508.1304.0003.5003.7513.0013.00158.0509.8821عوساممرابط251531111439
1مؤجل/الدورة 86.9905.440غائبغائب02.0005.7505.0008.0004.8308.0009.2508.6307.5001.5004.50ععادل سعيدمشكور261531105919
1مؤجلة/الدورة 13.0007.5011.5011.0011.0008.0009.2508.6308.0003.5005.7512.0012.00157.0209.8121عماليةمليكي271631074780

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 11.0009.5012.7512.0011.2804.5010.7507.6311.0007.5009.2506.0006.00156.5409.7824عزكرياءأزرو11631045805
1ناجح/الدورة 12.5011.0008.7512.5011.3311.0012.2511.6314.0013.0013.5012.0012.00187.4911.7230عمحمداكبوج21631077282
1مؤجلة/الدورة 11.0009.2510.7508.0009.8908.5011.2509.8805.0006.0005.5006.0006.00145.5309.1013عإيمانباش31631045765
1ناجح/الدورة 12.0011.2513.0012.5012.1707.5010.2508.8808.0002.5005.2515.0015.00170.5510.6630ععبد الرحمانباشي41631046100
1ناجح/الدورة 15.0010.7513.0012.5013.0609.0011.2510.1312.5013.5013.0011.0011.00195.0612.1930عمحمد االمينبن دوبة51631045900
1ناجحة/الدورة 14.5010.2510.5014.0012.5609.5011.0010.2513.0010.0011.5006.0006.00183.0411.4430عمكةبن محياوي61535044626
1مؤجل/الدورة 10.0008.7510.5013.5010.6105.5010.7508.1308.5011.0009.7510.0010.00157.5109.8425عالورديبودرمين71631111256
1مؤجلة/الدورة 06.0003.0000.0010.0004.8900.0010.0005.0010.0002.0006.0000.0000.0076.0104.759عإيمانبوزيدي81631051489
1ناجحة/الدورة 12.5009.5009.2513.0011.2208.0012.2510.1310.0002.0006.0010.0010.00163.5010.2230عرانيةبوسروالة91539024186

1ناجح/الدورة 12.0009.5012.7513.0011.8308.0010.7509.3812.0005.0008.5006.0006.00166.9910.4430عجمالبوطيش101631101139
1ناجحة/الدورة 10.0008.5012.2513.5010.9405.5011.7508.6310.0010.0010.0011.0011.00163.9810.2530عسارةبوعلي111631081571
1ناجحة/الدورة 11.0010.2511.7512.5011.3311.5011.2511.3812.0003.0007.5012.0012.00174.4910.9130عجميلةبوعليلي121631110535
1ناجحة/الدورة 13.0008.5009.0013.0011.1108.5010.7509.6313.5006.5010.0016.0016.00174.5110.9130عليندةبوهالي131631077270
1ناجح/الدورة 10.0011.5010.5014.0011.3309.5011.7510.6314.0010.0012.0018.5018.50186.9911.6930ععبد القادربويطان141532087431
1ناجح/الدورة 08.0008.5010.7513.0009.8311.0011.7511.3814.0010.0012.0017.0017.00174.9910.9430ععادلتوشي151631074751
1ناجحة/الدورة 14.0011.2510.0014.0012.5011.0011.0011.0012.0011.0011.5017.0017.00196.5012.2830عايناسجبريت161631046449
1ناجحة/الدورة 13.5011.0011.2513.0012.3309.5012.2510.8812.0012.5012.2513.0013.00191.9912.0030عمروىجوزي171631094209
1مؤجلة/الدورة 10.0009.0010.7513.0010.6107.5010.2508.8810.0010.0010.0000.0000.00151.0109.4425عحوريةحر181539042901

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  13:56:45حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 13.5008.5011.2513.5011.8906.5012.2509.3806.0002.0004.0016.0016.00168.5310.5330عفريالحركات191631046106
1مؤجلة/الدورة 04.0007.0007.00135.5108.4718غائبة11.5003.7511.2510.0009.3906.0012.0009.0008.00عوفاءدروازي201631031084
1مؤجل/الدورة 00.0002.7510.0012.5005.6103.5010.7507.1316.0007.5011.7506.0006.00108.5106.7815عمحمد عبدهزرفاوي211534028164
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0033.9702.120غائبةغائبةغائبة00.0000.0006.0000.0001.3305.5005.5005.50عبسمةزموش221631080613
1مؤجل/الدورة 02.0001.0006.0006.00125.9907.8713غائب10.0004.0009.7511.0008.8307.5011.7509.63ععبد الكريمسوداني231639023751
1ناجحة/الدورة 11.0008.7511.5012.5010.9408.0010.0009.0012.0012.0012.0006.0006.00164.4610.2830عأمالشارب241631080518
1ناجحة/الدورة 14.0010.7511.7512.0012.3302.5010.0006.2513.5007.5010.5011.0011.00167.9710.5030عرجاءشعيب251538012208
1ناجحة/الدورة 14.0011.0013.7513.0013.0611.0011.2511.1311.0007.5009.2515.0015.00195.5612.2230عحفيظةعبد النوز261631065029
1مؤجل/الدورة 00.0010.0000.0000.0002.2200.0000.0000.0000.0011.0005.5000.0000.0030.9801.946معيدعدالنعليلي271531053329
1ناجح/الدورة 12.5009.7510.5014.0011.7807.5010.7509.1310.0011.0010.5012.0012.00175.5410.9730عمحمد اسالمقشو281631112216
1مؤجلة/الدورة 12.0007.2509.2513.0010.5606.5010.0008.2513.0006.0009.5006.0006.00153.0409.5724عأسماءقعلول291631062468
1ناجحة/الدورة 13.5009.7510.5014.0012.1106.5010.7508.6312.0010.0011.0014.0014.00179.5111.2230عحنينمحمودي301535013657
1مؤجل/الدورة 10.0003.7511.2512.5009.4403.5011.0007.2511.0010.0010.5010.0010.00144.9609.0621معيدعليموهوبي311531075512
1ناجح/الدورة 12.0007.7509.7512.5010.6710.0011.7510.8812.0010.0011.0013.0013.00174.5510.9130عمحمد لميننايت ابراهيم321531098604
1ناجحة/الدورة 14.0010.7510.5012.5012.1705.0011.7508.3812.5014.0013.2513.0013.00182.5511.4130عسميةويضاح331538014056
1مؤجلة/الدورة 11.0008.0010.7513.0010.7207.0011.5009.2510.0004.0007.0006.0006.00153.4809.5924عأحالميعقوبي341631046880

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  13:56:46حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 13.0007.2512.7513.0011.6706.5010.5008.5008.5010.0009.2511.0011.00168.5310.5330عنسرينالطويل11631072394
1مؤجلة/الدورة 00.0010.5010.7500.0004.7210.0011.2510.6313.0011.0012.0000.0000.00109.0006.8119معيدةإيمانالعقون21539093392
1ناجحة/الدورة 03.0001.5011.0011.00165.5610.3530غائبة14.5011.2510.5013.0012.5609.0010.2509.63عالزهرةالعكري31631076912
1ناجحة/الدورة 15.0009.5009.5012.5012.0008.0012.2510.1311.0010.0010.5011.0011.00180.5211.2830عليندةبار41631048813
1ناجحة/الدورة 13.5009.5010.2513.0011.7812.5011.7512.1308.5004.5006.5011.0011.00178.5411.1630عصفيةبلعليا51631048721
1ناجحة/الدورة 13.0009.2511.5013.0011.8309.5011.5010.5015.5011.0013.2511.0011.00185.9711.6230عماريةبن صادق61631047328
1ناجحة/الدورة 14.0009.2509.5012.5011.6111.5010.5011.0004.0005.0004.5006.0006.00163.4910.2230عماريةبن ناوي71631096303
1ناجح/الدورة 14.5010.5010.2513.5012.4410.0011.0010.5012.0010.0011.0016.0016.00191.9612.0030عشيماءبناني81631049127
1مؤجلة/الدورة 04.0002.0006.0006.00143.5008.9723غائبة10.0009.7510.0012.5010.5009.5010.0009.75عكنزة مياربوتوحة91631047143

1مؤجلة/الدورة 00.0000.0060.4703.780غائبةغائبةغائبة00.0007.7509.5000.0003.8307.5005.5006.50عهاجربوزياني101631047223
1ناجحة/الدورة 12.5009.2510.0012.5011.2212.0011.0011.5011.0010.0010.5016.0016.00183.9811.5030عسارةبوطالبي111631047307
1مؤجلة/الدورة 10.0006.7509.7511.0009.4408.0012.0010.0012.0005.0008.5010.0010.00151.9609.5019عحياةبوعليلي121631051110
1ناجحة/الدورة 13.5010.2511.7512.5012.1709.0011.5010.2514.0003.5008.7516.0016.00184.0311.5030عهاجربوقرش131531078524
1ناجحة/الدورة 13.0008.5009.7513.0011.2809.0011.0010.0012.0006.5009.2506.0006.00166.0210.3830عهاجربولعراس141631047224
1ناجحة/الدورة 10.0009.0010.5012.0010.3309.5010.7510.1313.5006.5010.0015.0015.00168.4910.5330عالميةجعفري151631048800
1ناجحة/الدورة 02.0001.0011.0011.00168.5410.5330غائبة14.5008.7511.2512.5012.0613.0010.5011.75عصونيةحاطب161631047083
1ناجحة/الدورة 13.0008.0009.0013.0011.0007.5011.2509.3807.5006.0006.7513.0013.00163.0210.1930عسميةخدير171631047054
1مؤجلة/الدورة 04.0010.2510.0012.5008.6105.0011.2508.1303.0001.0002.0011.0011.00125.0107.8119عحليمةركاش1809107374

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  13:56:47حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 13.0011.5010.2513.0012.0611.5012.5012.0010.0010.0010.0011.0011.00187.5411.7230عفلةشامي191631077229
1ناجحة/الدورة 13.0010.2510.0014.0011.9409.0012.5010.7514.5010.0012.2506.0006.00180.9611.3130عنسرينشاوش201631047207
1ناجحة/الدورة 10.0009.5010.2513.0010.6109.0011.0010.0008.0005.5006.7511.0011.00159.9910.0030عليندةشباي211631077268
1مؤجلة/الدورة 04.0008.2509.7508.0007.1107.0010.7508.8808.0002.0005.0007.0007.00116.5107.283عمليسةشراف221631096432
1ناجحة/الدورة 12.5011.5011.0013.5012.1710.0011.7510.8811.0006.0008.5011.0011.00181.0511.3230عفاطمة الزهراءشرشاري231631047422
1مؤجل/الدورة 08.0007.5011.0008.0008.5607.0011.2509.1310.0002.0006.0012.0012.00137.5608.6010عهادية نذيرةعدة241631049182
1مؤجل/الدورة 02.5001.2511.0011.00108.0606.756غائب05.0008.8009.0010.0007.8406.5005.5006.00عطارقعيساني251531075444
1مؤجل/الدورة 11.0009.2510.2513.0010.8907.0011.5009.2507.0006.5006.7506.0006.00154.5109.6623عباللغاشي261631080619
1مؤجلة/الدورة 13.5008.2509.7508.0010.2807.0011.0009.0013.0001.5007.2513.0013.00156.0209.7525عامينةقاسم271631051059
1مؤجل/الدورة 11.5010.0010.5006.0009.7209.5010.0009.7510.0010.0010.0012.0012.00158.4809.9121معيدسعيد احمدلوني281531049454
1مؤجلة/الدورة 10.0008.0010.7512.0010.1703.0011.5007.2513.5005.0009.2506.0006.00145.0309.0624عليليامخلوف291631107330
1ناجحة/الدورة 15.0010.0009.0013.0012.1112.5011.2511.8808.0007.0007.5012.0012.00183.5111.4730عنعيمةمزماز301631096356
1مؤجلة/الدورة 11.0009.2510.5013.0010.9406.5010.5008.5010.0005.5007.7510.0010.00157.9609.8725عنجاةمعزي311631047200
1مؤجلة/الدورة 12.5008.7510.2511.5010.9407.5011.0009.2508.0002.0005.0012.0012.00157.4609.8424عذكرىمعمري321631049308
1ناجحة/الدورة 13.5009.5010.5012.5011.7207.0011.5009.2513.0003.0008.0006.0006.00164.4810.2830عأسماءمقراني331631050986
1مؤجل/الدورة 12.0009.5009.5012.5011.0003.0011.5007.2512.0010.0011.0006.0006.00156.0009.7525عمحمدميدو341631047160
1ناجحة/الدورة 13.0009.2510.0013.0011.5009.5011.2510.3810.0010.0010.0013.0013.00178.0211.1330عرانيةناشف351631077729

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  13:56:48حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 14.0011.0010.5013.0012.3307.5012.2509.8813.5007.5010.5014.0014.00185.4911.5930عالعربي عبد الرحمانأيت عقيل11631056229
1ناجح/الدورة 10.0009.2511.7508.0009.7808.5013.5011.0014.5003.5009.0013.0013.00163.0210.1930عحسام الدين مهدياوسليماني21631063701
1ناجحة/الدورة 10.0011.5011.0013.5011.3310.0011.5010.7513.0011.5012.2510.0010.00179.4711.2230معيدةخديجةبابور31431068271
1ناجحة/الدورة 11.0008.0009.2513.0010.3909.5012.5011.0013.5006.0009.7510.0010.00167.0110.4430عياسمينةبانوح41632065343
1مؤجل/الدورة 10.0010.2510.0010.0010.0606.5011.5009.0010.0005.0007.5010.0010.00151.5409.4725عزين العابدينبراكنة51631055936
1ناجحة/الدورة 13.0009.5010.5011.0011.2208.5011.7510.1310.0010.0010.0006.0006.00167.5010.4730عمريمبن جدي61631074589
1ناجحة/الدورة 13.0012.0011.0013.0012.3309.2512.0010.6313.0010.0011.5006.0006.00182.4911.4130عسارةبن سديد71631104852
1ناجحة/الدورة 15.0009.7512.0013.0012.7208.5013.2510.8815.0007.0011.0006.0006.00186.0011.6330عصارةبن سراج81631053276
1ناجح/الدورة 13.0007.2503.7513.0009.6710.5005.2507.8816.5012.5014.5014.0014.00161.5510.1030عزكريابن عاطي91631085859

1ناجحة/الدورة 14.0010.0010.5012.0011.8908.0012.7510.3814.0005.0009.5006.0006.00173.5310.8530عإيمانبوعافية101631054456
1ناجحة/الدورة 12.5010.0011.0008.0010.6111.0011.5011.2510.0003.5006.7507.0007.00160.9910.0630عشيرازترفاس111631100896
1ناجحة/الدورة 13.0008.7513.0012.5011.9410.0011.5010.7515.0010.0012.5010.0010.00185.4611.5930عياسينيةحسيني121631076468
1مؤجلة/الدورة 08.0009.7510.5006.0008.5009.5011.5010.5012.0010.5011.2518.0018.00159.0009.9415عساميةحمود131631053477
1ناجحة/الدورة 15.5009.7511.5012.5012.6711.5013.2512.3814.5010.0012.2514.0014.00202.0512.6330عسهيلةخياط141631109216
1مؤجلة/الدورة 06.0008.0012.5008.0008.3308.5012.0010.2514.0005.0009.5010.0010.00144.9709.0614عليديا فراحدادو151631051711
1ناجحة/الدورة 11.5008.7509.7512.0010.6106.5012.7509.6314.0007.5010.7506.0006.00161.5110.0930عنسيمةربعين161631054663
1مؤجلة/الدورة 13.5000.0004.7513.0008.4407.5011.0009.2506.0004.0005.0010.0010.00132.9608.3114عبسمةرشيدي171638001614
1ناجحة/الدورة 14.0010.2510.2512.5012.0009.5012.0010.7510.0012.0011.0012.0012.00185.0011.5630عأميرةزروق181631053461

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 12.0011.0003.7512.5010.0608.5012.2510.3808.5007.0007.7507.0007.00154.5609.6627عاحالمزروقي191631054464
1ناجحة/الدورة 13.0011.2512.5012.5012.3908.5012.5010.5010.0011.0010.5010.0010.00184.5111.5330عشهيرةساعد سعود201631054556
1ناجحة/الدورة 13.0010.5010.2508.0010.7211.5012.2511.8803.0003.5003.2511.0011.00161.5010.0930عصبرينةسمار211631063430
1مؤجلة/الدورة 00.0006.5010.2500.0003.7206.0011.7508.8809.0004.0006.5007.0007.0089.0005.568عليدياسمارة221531063915
1ناجح/الدورة 11.5009.2510.7513.0011.1708.0012.0010.0012.0005.0008.5006.0006.00163.5310.2230عسميرةسناقرية231631053259
1مؤجل/الدورة 10.0008.0006.0006.0007.7808.5011.7510.1308.0005.0006.5012.0012.00135.5408.4713ععبد هللاشبيشب241631054867
1مؤجلة/الدورة 04.0010.5005.0005.0005.8907.5005.5006.5009.0005.0007.0006.0006.0099.0106.195عمروة هدىشروك251631103064
1مؤجلة/الدورة 13.5000.0000.0008.0006.2810.2511.0010.6312.0007.0009.5007.0007.00125.0407.8213معيدةإيمانعاشور261531081757
1ناجحة/الدورة 09.5011.7510.5012.5010.8910.0009.0009.5008.0014.0011.0010.0010.00168.0110.5030معيدةخولةعبدالالوي271531049388
1ناجحة/الدورة 14.5011.5013.7514.0013.5611.0013.5012.2513.0014.0013.5018.0018.00216.0413.5030عسارةعشير281631077548
1مؤجل/الدورة 15.0007.2502.7510.0009.4408.0005.7506.8810.5005.5008.0011.0011.00139.4808.7212عباللعطاأهللا291631085286
1ناجح/الدورة 12.0006.5012.0012.0010.7808.0007.0007.5011.5011.0011.2514.0014.00163.5210.2230إدماجسماعيلعاللي301331042441
1مؤجلة/الدورة 08.0009.0009.7512.5009.6107.0011.2509.1310.0007.0008.5018.5018.50158.5109.9110عنور الهدىعليقي311631053453
1ناجحة/الدورة 07.0010.0011.7511.0009.6110.0012.2511.1310.0012.0011.0012.0012.00165.0110.3130معيدةفلةعوعو321531059887
1ناجح/الدورة 14.0016.0013.0012.5013.8911.0010.0010.5010.0008.0009.0014.0014.00199.0112.4430إدماجزهورغربي3301607379
1ناجحة/الدورة 13.0009.7510.7514.0012.0011.0013.5012.2506.5010.0008.2511.0011.00184.5011.5330عمدينةقادري341637047400
1ناجحة/الدورة 15.5011.7510.7514.0013.2811.5013.2512.3815.0011.0013.0006.0006.00201.0412.5730عريانقريدي351631080719
1ناجحة/الدورة 13.5009.5010.7511.5011.5609.5012.2510.8812.0005.0008.5018.0018.00182.5611.4130عهانيةكساير361631077922

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 12.5009.0012.2508.0010.6710.5012.0011.2515.0005.5010.2510.0010.00171.5310.7230عأسماءكعوان371531086096
1مؤجلة/الدورة 14.0000.0011.5012.5010.0009.5005.2507.3810.0006.0008.0012.0012.00147.5209.2222عكوثر خيرةلعلى381638002302
1ناجحة/الدورة 13.5006.5011.5013.0011.3908.5012.5010.5008.5010.0009.2511.0011.00174.0110.8830عنسيمةمدور391631054807
1مؤجلة/الدورة 11.0006.5010.2510.0009.6107.0006.0006.5012.0002.5007.2511.0011.00137.9908.6217عسهيلةمرسالب401631054550
1ناجحة/الدورة 14.0009.5009.2512.5011.6107.5011.2509.3810.0010.0010.0012.0012.00174.0110.8830عريممعوج41162553
1مؤجلة/الدورة 12.0009.2510.2506.0009.6707.7504.2506.0010.0010.0010.0014.0014.00145.0309.0613عياسمينمقراني421631056212
1ناجحة/الدورة 13.5010.5010.2513.0012.0009.5011.7510.6309.0010.5009.7512.0012.00182.0211.3830عإيمانمكيداش431631100725
1ناجح/الدورة 10.0010.7510.7512.5010.8907.5012.2509.8814.0006.0010.0011.0011.00168.5310.5330ععلينوري441631051303

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 13.0011.5010.5013.0012.1112.5011.0011.7511.5007.5009.5018.5018.50193.4912.0930عمليكةأمير11631094224
1ناجحة/الدورة 13.0009.0011.2513.0011.7210.0012.0011.0003.0010.0006.5006.0006.00168.4810.5330عهندبرهومي21631058074
1ناجحة/الدورة 13.5011.0013.5014.0013.0608.0012.2510.1313.0011.0012.0010.0010.00192.0612.0030عنوربريمي31631075073
1ناجح/الدورة 08.0012.0011.5013.0010.7811.5014.5013.0008.0006.0007.0018.0018.00181.0211.3130عتيسيربغيل49350011
1ناجحة/الدورة 14.0012.2500.0014.0010.5013.5013.7513.6316.5012.0014.2516.0016.00193.5212.1030عامالبن عبد هللا51631060006
1ناجح/الدورة 10.5011.5011.0013.0011.3911.0005.7508.3806.5011.0008.7511.0011.00164.5310.2830ععالء الدينبن عمارة61631057902
1ناجحة/الدورة 14.0009.7505.2511.0010.4409.0012.5010.7510.0007.5008.7513.0013.00167.4610.4730عهاجربن مرزوقة71631062444
1ناجحة/الدورة 10.5008.2513.2512.5011.0609.5014.0011.7509.0010.0009.5010.0010.00175.5410.9730عريانبن يطو81631062314
1ناجحة/الدورة 13.0011.2509.7512.5011.7811.0013.0012.0012.0010.0011.0011.0011.00187.0211.6930عسالمبو الشعير91631060149

1ناجحة/الدورة 14.5013.7509.2514.0013.0612.5013.0012.7516.5010.0013.2511.0011.00206.0412.8830عفاطمةبوهنيبة10041061291
1مؤجلة/الدورة 13.0011.0004.0006.0009.0008.5013.2510.8807.0010.0008.5011.0011.00152.5209.5319عخولةجعيدر111631062380
1ناجح/الدورة 14.5012.0010.0013.0012.6112.0014.5013.2512.0010.0011.0016.0016.00204.4912.7830عفيصلجيماوي1296358051
1ناجحة/الدورة 10.0011.0011.2510.0010.5008.5013.0010.7513.0013.0013.0011.0011.00174.5010.9130عسهيلةحجوج131631104995
1ناجح/الدورة 13.0009.0010.0008.0010.3308.0012.7510.3808.5007.0007.7511.0011.00160.9910.0630عرونقخنفر141635011833
1ناجحة/الدورة 12.0008.0010.2512.5010.8308.5012.7510.6308.0003.0005.5014.0014.00164.9910.3130عمدينةخياري151631073776
1ناجحة/الدورة 12.0009.2511.0012.5011.2809.5012.5011.0013.5006.5010.0010.0010.00175.5210.9730عيسرىزنوش161631062356
1ناجحة/الدورة 13.5011.2511.7512.5012.3908.5012.2510.3813.0011.5012.2517.0017.00194.5312.1630عكاتيةسعيدي171631060669
1ناجحة/الدورة 11.5010.2512.0013.0011.6710.5011.7511.1308.0010.0009.0012.0012.00179.5511.2230عهندشكالي181631107562

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 11.5013.2511.7510.0011.6109.5012.0010.7508.5010.0009.2517.0017.00182.9911.4430عمحمد السعديطيار191631058344
1ناجح/الدورة 14.5009.7503.7511.0010.2809.5012.0010.7508.5005.5007.0011.0011.00160.5210.0330عحنانطيبي201631057711
1ناجحة/الدورة 11.0010.0010.7508.0010.0608.5012.0010.2508.0010.0009.0011.0011.00160.5410.0330عبسمةعبد الرحمان211531049338
1ناجحة/الدورة 14.0012.5011.5013.0012.8911.0013.0012.0009.0010.0009.5012.0012.00195.0112.1930عرندةعداد221631060106
1مؤجلة/الدورة 11.0010.7511.2508.0010.3307.0011.5009.2505.5003.5004.5006.0006.00144.9709.0623عسوميةعطيش231631058159
1مؤجلة/الدورة 13.0009.0011.0006.0010.1110.0005.2507.6308.5002.5005.5011.0011.00143.5108.9725عفوزيةغبوب241531047891
1ناجحة/الدورة 13.5012.0009.5013.0012.1710.5011.2510.8813.5007.0010.2513.0013.00186.5511.6630عأنفالفراي251531101493
1ناجح/الدورة 11.0010.0010.0007.0009.6712.2510.5011.3807.0008.0007.5014.0014.00161.5510.1030إدماجإسحاقكبيش26081052975
1ناجحة/الدورة 14.0010.5010.2514.0012.3907.5005.7506.6310.0005.0007.5015.0015.00168.0310.5030عصبرينةكوالل271631062200
1ناجحة/الدورة 12.5009.2511.0013.0011.5610.0012.7511.3810.5010.0010.2510.0010.00180.0611.2530عمليسةمداحي281531087405
1ناجحة/الدورة 13.5010.7512.2513.0012.5010.5006.0008.2514.5007.0010.7516.0016.00183.0011.4430عختيمةمكيد291631059099
1مؤجل/الدورة 08.0008.2506.2513.0008.7812.0011.5011.7508.0006.0007.0014.0014.00154.0209.6313عماسينيسامهداني301631062420
1ناجحة/الدورة 12.5008.0010.2512.5011.0008.0012.7510.3808.0005.5006.7511.0011.00165.0210.3130عفائزةمويسي311532031116
1ناجحة/الدورة 12.5013.2512.2514.0012.9414.5014.2514.3816.0011.5013.7516.0016.00217.4813.5930عاميرةنموشي321631056761
1ناجحة/الدورة 11.0010.0009.7513.0010.9410.0013.2511.6311.0010.0010.5006.0006.00171.9810.7530عويساموعراب331631072023
1ناجحة/الدورة 11.5011.7510.7513.0011.7210.5012.5011.5010.0010.0010.0006.0006.00177.4811.0930عكريمةيحياوي341631071843

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  13:56:54حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 11.5002.5010.2511.0009.1110.7510.5010.6308.5010.0009.2511.0011.00154.0109.6324عحوريةادريس11631046976
1ناجحة/الدورة 12.0011.2509.0012.0011.1709.0012.0010.5005.0011.0008.0007.0007.00165.5310.3530عامينةالوراد21631063306
1ناجحة/الدورة 13.5010.2510.2512.5011.8313.0013.7513.3812.0013.5012.7518.0018.00203.4912.7230عتفسوتبرابز31631060036
1ناجحة/الدورة 10.0012.2508.5013.5010.9412.5012.7512.6313.5005.5009.5011.0011.00178.9811.1930عياسمينبروان41631072038
1ناجحة/الدورة 13.5004.7510.0012.5010.5608.0011.0009.5006.5010.0008.2511.0011.00160.5410.0330عرميساءبلعيدي51532065274
1مؤجلة/الدورة 12.5008.0007.7512.5010.4408.5010.0009.2510.5011.5011.0006.0006.00158.9609.9325عزهيةبن تيتي61631066477
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0021.5101.340غائبةغائبةغائبة02.88غائبة00.0005.0000.0001.1105.75غائبةعسلمىبن عطية71631063716
1ناجح/الدورة 14.0011.5008.0013.0011.8910.5013.2511.8811.0011.0011.0011.0011.00187.5311.7230عأمينبن قيدة81332005735
1ناجحة/الدورة 14.0011.0012.0013.5012.7813.0008.5010.7511.5007.5009.5006.0006.00183.0211.4430عجميلةبن مسعود91631063318

1ناجحة/الدورة 13.0002.5009.7513.0009.9411.5013.7512.6312.0014.0013.0006.0006.00171.9810.7530عاشواقحسناوي101631071539
1مؤجل/الدورة 02.2511.0011.00142.0608.8818غائب10.0008.5009.5010.0009.5609.5010.7510.1304.50عحسام الدينحشيشي111631066446
1ناجح/الدورة 10.0013.2511.7513.0011.7811.5012.0011.7514.5012.0013.2516.0016.00195.5212.2230عشمس الدينحميود121631065446
1ناجحة/الدورة 15.5012.0008.7513.5012.7813.5008.0010.7510.0010.0010.0006.0006.00184.0211.5030عكهينةخرشاوي131631063474
1ناجح/الدورة 14.5003.7511.7513.0011.1710.0011.5010.7507.0010.0008.5012.0012.00172.5310.7830ععبد الصمدرحيم141631065596
1مؤجلة/الدورة 11.0003.0002.2513.0007.7209.0012.2510.6308.0003.5005.7510.0010.00133.5008.3418عوسامسالمات151631072009
1ناجحة/الدورة 15.0010.0009.5014.0012.4411.0012.2511.6312.0010.0011.0007.0007.00187.4811.7230عصبرينةسليماني161631071751
1ناجحة/الدورة 14.5012.0010.5012.5012.6113.5013.0013.2509.0010.0009.5013.0013.00198.4912.4130عسارةشنايت171631074731
1ناجحة/الدورة 12.5010.2509.2513.0011.3910.0011.2510.6308.0010.0009.0011.0011.00174.0310.8830عحنانشوكي181635099593

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  13:56:55حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 12.5008.2509.5012.5010.8911.5010.2510.8812.5010.0011.2511.0011.00175.0310.9430عسمية فاطمة الزهراءصفاح191633023738
1ناجحة/الدورة 12.0014.0009.7513.0012.1714.0014.0014.0012.0015.0013.5014.0014.00206.5312.9130عهاجر ياسمينعبدون201631070400
1مؤجل/الدورة 10.5010.0008.7508.0009.4410.0010.0010.0012.0004.0008.0017.0017.00157.9609.8719ععبد الوهاب أيمنفريحات211631072123
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0011.5200.720غائبةغائبةغائبة02.88غائبة00.0005.75غائبة00.0000.0000.00عنسرينقرة221331067673
1ناجحة/الدورة 13.0012.0009.2513.0011.9409.0011.0010.0010.0014.0012.0010.0010.00181.4611.3430عإيمانقونان231631045763
1ناجح/الدورة 12.0010.2510.7513.0011.5611.5013.2512.3810.0012.5011.2518.5018.50194.5612.1630ععبد الرزاقلعجاس241631049022
1ناجحة/الدورة 13.0012.0011.2514.0012.6113.5013.7513.6312.5010.0011.2513.0013.00203.5112.7230عصارةمخانق251631104150
1مؤجلة/الدورة 0.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.0000.00عمباركةمنوني261535106888
1ناجحة/الدورة 10.0012.0012.0012.0011.3306.5012.0009.2511.0012.0011.5012.0012.00173.9710.8730إدماجصارةولدونوغي271331049869

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  13:56:56حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 14.5010.5008.7513.0012.0012.0012.2512.1313.5007.0010.2513.0013.00190.0211.8830عنعيمةإيدير11631053519
1مؤجلة/الدورة 13.5009.5008.5011.0010.9407.5011.5009.5008.0004.5006.2510.0010.00158.9609.9324عسيليااوكسني21631051223
1مؤجلة/الدورة 12.5002.7507.5008.0008.2206.0011.2508.6305.0003.5004.2510.0010.00127.0007.949عمنال شريفةبركات31631075047
1ناجحة/الدورة 13.5009.5011.0013.0011.9406.5012.5009.5012.5010.0011.2512.0012.00179.9611.2530عكنزة إلهامبسيكري41631058182
1ناجحة/الدورة 14.5009.5010.0014.0012.2812.7506.0009.3811.5012.0011.7511.0011.00182.5411.4130عسماحبعوطة51631103221
1ناجحة/الدورة 13.5011.2511.2514.0012.6113.0013.2513.1307.0011.5009.2512.0012.00196.5112.2830عنسيمةبلعباس6079714
1ناجحة/الدورة 12.5010.5010.5012.0011.5010.5011.5011.0014.0011.0012.5006.5006.50179.0011.1930معيدةنفيسةبن داية7126039440
1مؤجلة/الدورة 10.5004.5003.0010.0007.3906.5010.5008.5013.0001.0007.0011.0011.00125.5107.8415عيسرىبن سويسي81631075099
1ناجحة/الدورة 13.0010.0010.0012.5011.5609.5010.2509.8813.5002.0007.7507.0007.00166.0610.3830عرانيةبوحارة91531082615

1مؤجل/الدورة 04.0003.5009.0012.5006.8908.5010.0009.2513.5004.0008.7510.0010.00126.5107.9110عمسعودبوحفص101631074594
1مؤجلة/الدورة 13.5004.0009.5004.0008.3909.0006.7507.8804.0001.0002.5013.0013.00125.0307.816عنور الهانبورقبة111631074637
1ناجحة/الدورة 13.5009.2510.5014.0012.0008.5012.7510.6310.0003.5006.7512.0012.00176.0211.0030عنسرينبوطالبي121631072160
1مؤجلة/الدورة 00.0006.0000.0000.0001.3309.0007.2508.1300.0000.0000.0000.0000.0044.4902.780إدماجسناءبولقصيبات1395180527
1ناجحة/الدورة 15.0014.5014.5014.0014.5615.0012.7513.8816.0010.0013.0018.5018.50231.0614.4430عفاطمة ندينتيقرين141631049986
1ناجحة/الدورة 14.0011.0013.5012.5012.8912.2513.0012.6314.5010.0012.2505.0005.00196.0312.2530عحليمةحريش151633063014
1ناجحة/الدورة 15.5010.0009.5014.0012.6113.0013.5013.2514.0011.0012.5010.0010.00201.4912.5930عصونياحريش161633063314
1مؤجلة/الدورة 14.5008.2505.5012.5010.6709.0010.2509.6310.0007.5008.7507.0007.00159.0509.9424عداللحميدة171632062994
1ناجحة/الدورة 12.5011.0009.2512.0011.3311.0011.2511.1310.5006.5008.5011.0011.00174.4910.9130عابتسامربيعي181631047379

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  13:56:57حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 11.5010.5010.0013.0011.2808.5011.0009.7510.5003.0006.7501.0001.00155.0209.6924عمريم منيرةرمضاني191631074593
1ناجحة/الدورة 14.0008.5008.7512.5011.2807.0010.5008.7512.0003.0007.5011.0011.00162.5210.1630عمريمزعرات201631074591
1ناجحة/الدورة 12.0011.0010.2512.5011.5010.2510.5010.3810.0010.0010.0005.0005.00170.0210.6330معيدةحدةزيان211333029322
1مؤجلة/الدورة 08.0008.7510.5012.5009.7206.5011.0008.7512.0004.5008.2507.0007.00145.9809.1214عشريفةسباح221631074952
1مؤجلة/الدورة 13.0009.5003.7513.0010.1708.5012.2510.3810.0005.0007.5011.0011.00159.0509.9429عشهيناز فطيمةطلبي231631074743
1ناجحة/الدورة 12.0010.0009.7513.0011.2812.0012.2512.1313.5005.0009.2507.0007.00175.5410.9730عسارةعزوز241631080760
1ناجح/الدورة 12.5012.2504.7514.0011.0613.0013.2513.1316.0004.0010.0018.5018.50190.5611.9130عمحمدعمراني2594223177
1ناجحة/الدورة 13.0010.0011.0012.5011.7810.0012.2511.1312.5003.0007.7518.5018.50184.5411.5330عامينة بايةفارح2698219389
1ناجحة/الدورة 14.5009.0009.2512.5011.6711.5011.2511.3813.5004.5009.0013.0013.00181.5511.3530عرشاقاصدي271531079211
1مؤجلة/الدورة 00.0011.5009.0012.5007.3310.5012.2511.3808.5012.5010.5006.0006.00138.4908.6619عميرةال شي281631074608
1ناجحة/الدورة 11.5009.0008.2513.0010.5612.7512.0012.3813.5005.5009.5014.0014.00177.5611.1030عليندةلغويطر291631074557
1ناجح/الدورة 13.0011.0012.0013.0012.3313.0013.0013.0014.0007.0010.5018.0018.00201.9712.6230عمحمد عبد الهاديمخلوف301531082752
1ناجحة/الدورة 15.0008.0008.2513.0011.5011.0012.5011.7512.0007.0009.5011.0011.00180.5011.2830عنسرين صونيةنباش311631075067
1ناجحة/الدورة 12.5011.0009.7514.0011.8913.5012.5013.0012.0005.0008.5011.0011.00187.0111.6930عحنانهارون32041076649

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  13:56:58حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 06.0010.0008.5012.5008.8909.5010.7510.1310.0005.0007.5017.0017.00152.5309.5319عإيمانأورزيق11631072207
1ناجحة/الدورة 13.0009.0009.0011.0010.7809.0012.2510.6305.0010.0007.5011.0011.00165.5410.3530عماسيلياادوغي21631080995
1ناجحة/الدورة 13.5011.5010.2512.5012.1110.5011.7511.1309.0005.0007.0007.0007.00174.5110.9130عسلمىبطل31631080779
1مؤجل/الدورة 13.0009.2509.5013.0011.3908.5010.0009.2510.5003.0006.7506.0006.00159.0109.9424عحسامبن بية41631076963
1ناجحة/الدورة 14.0010.0010.7513.0012.1710.5010.0010.2513.5006.0009.7513.0013.00183.0311.4430عمنالبن زكة51631081089
1مؤجل/الدورة 04.0008.0008.7511.0007.5007.0010.5008.7514.5005.0009.7512.0012.00134.0008.3810عياسينبن كحلة61631081211
1مؤجل/الدورة 08.0007.5010.5012.0009.3308.5011.5010.0013.5003.0008.2506.0006.00146.4709.1518ععبد الرؤوفبوجريمين71631080872
1ناجحة/الدورة 12.0007.7509.7512.5010.6710.5011.2510.8813.5006.0009.7511.0011.00170.0510.6330عفيروزتلمات قاضي81631077231
1ناجحة/الدورة 13.5010.0005.0012.0010.5007.0010.5008.7510.0007.0008.5018.5018.50165.0010.3130عبشرىجوماغ91531063713

1مؤجل/الدورة 06.0006.5005.5010.0006.8900.5004.5002.5011.0005.0008.0006.0006.0094.0105.886عيزيدحويش101335011846
1مؤجل/الدورة 10.5008.5000.0005.0006.5006.0005.5005.7504.0007.0005.5010.0010.00102.5006.416عوسيم هاتمدحماني111631054691
1ناجحة/الدورة 11.0008.2508.7512.0010.1110.5011.0010.7513.5006.5010.0006.0006.00159.9910.0030عخلوددحمري121631076982
1مؤجل/الدورة 00.0000.0020.5101.280غائبغائبغائب00.0005.0000.0000.0001.1100.0005.2502.63عوليددريزة131631062287
1مؤجلة/الدورة 10.0005.2510.5012.5009.6110.0006.2508.1315.0005.0010.0015.0015.00154.0109.6322عسعاددقيدة141631068881
1مؤجلة/الدورة 06.0010.7509.2512.5009.2209.5012.7511.1313.0003.0008.0006.0006.00149.5009.3418عخولةزرارة151631076985
1مؤجل/الدورة 08.0008.5009.7511.0009.1708.5011.0009.7509.0002.0005.5011.0011.00143.5308.979ععبد الكريمسالوي161631077578
1ناجحة/الدورة 12.5011.2507.7512.5011.1706.5012.2509.3812.0010.0011.0006.0006.00166.0510.3830عنبيلةسليماني17121057127
1ناجحة/الدورة 12.0012.2509.5013.5011.8310.5013.0011.7510.0007.0008.5011.0011.00181.4711.3430عسليمةسيدهم189457915

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  13:56:59حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 11.5008.7511.0010.0010.4408.0010.0009.0013.5011.0012.2507.0007.00161.4610.0930معيدسهيلشماع191531086387
1ناجحة/الدورة 13.0010.0010.0012.5011.5610.0013.5011.7510.5007.0008.7512.0012.00180.5411.2830عشهينازعاللي201631074464
1ناجح/الدورة 13.5011.2510.5013.0012.2211.0011.2511.1312.0010.0011.0018.5018.50195.0012.1930عمنصورعمور21922113
1ناجح/الدورة 14.0010.2510.5013.5012.2814.0012.5013.2512.5007.5010.0011.0011.00194.5212.1630عحذيفةعميروش221631076962
1ناجحة/الدورة 13.0009.2511.2513.0011.7807.5011.7509.6312.0007.0009.5010.0010.00173.5410.8530عسارةغربي231631102925
1مؤجلة/الدورة 08.0010.0010.5013.0010.1109.5011.5010.5011.5004.0007.7510.0010.00158.4909.9129عكهينةفطوش241631096295
1مؤجل/الدورة 12.0008.2505.0006.0008.2806.0005.7505.8805.0004.0004.5006.0006.00113.0407.075عمحمد ياسينمداني251631054883
1ناجحة/الدورة 13.0011.7508.5013.0011.7208.0012.2510.1313.0003.0008.0006.0006.00168.0010.5030عمايسةمشتة261631080996
1ناجحة/الدورة 12.0008.5009.0010.0010.1109.5011.7510.6313.5005.0009.2513.0013.00165.0110.3130عنريمانمقداس271631058201
1ناجحة/الدورة 13.0011.5009.5012.5011.7808.0012.2510.1308.5007.0007.7506.0006.00168.0410.5030عزهورموسى281631050407
1ناجحة/الدورة 07.0011.0012.0012.5010.2210.0013.5011.7509.0007.0008.0012.0012.00166.9810.4430عسلمة صارةموالي ابرهيم291631072104
1ناجحة/الدورة 14.0009.2509.5013.5011.8310.7512.5011.6313.5006.0009.7512.0012.00184.4911.5330عنريمانياحي301631047449

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  13:57:00حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 08.0007.7509.5011.0008.9408.0012.5010.2505.0006.0005.5018.5018.50150.9609.4313ععبد الرؤوفبلعزوز11631081639
1مؤجل/الدورة 14.0014.0073.5104.591غائبغائبغائب02.0005.5005.0005.0004.1106.2505.0005.63عوليدبن احمد21631063657
1ناجحة/الدورة 14.5011.5008.2513.5012.2212.5014.0013.2511.0011.0011.0017.0017.00201.9812.6230عهدى سماحبن عزوز31531049818
1مؤجل/الدورة 06.0008.0009.7508.0007.7206.0010.2508.1307.5010.0008.7513.0013.00132.5008.285عمحمد رضوانبوقرط41631093927
1ناجحة/الدورة 12.0009.0010.7513.5011.3908.0005.5006.7507.5010.0008.7514.0014.00161.0110.0630عرميساءترافي51631094062
1ناجحة/الدورة 14.0012.5010.0014.0012.7812.5012.0012.2510.0013.0011.5016.0016.00203.0212.6930ععائشةتيريري61631083457
1ناجح/الدورة 10.0011.2509.7513.0010.8909.0012.5010.7510.0011.5010.7511.0011.00173.5110.8430عزكرياتيكوادان7084065730
1ناجح/الدورة 10.0011.7510.7513.0011.2211.5013.7512.6312.5010.0011.2512.0012.00186.0011.6330عياسينحابي81631087921
1ناجحة/الدورة 13.5012.0012.2514.0013.0014.0013.0013.5015.0012.5013.7510.0010.00208.5013.0330عإلهامحرات91631101065

1مؤجلة/الدورة 14.0008.0010.2506.0010.0607.0011.5009.2508.5004.0006.2500.0000.00140.0408.7523عصبرينةراسكار101331025088
1ناجحة/الدورة 13.0011.0011.2512.5012.0609.0011.5010.2510.0010.0010.0006.0006.00175.5410.9730عرميساءزغودة111631094061
1مؤجل/الدورة 00.0000.0021.9701.370غائبغائبغائب00.0000.0006.0000.0001.3300.0005.0002.50عأيوبزواوي121631081245
1ناجحة/الدورة 13.5002.7509.5013.0010.1111.0013.2512.1311.0012.5011.7506.0006.00169.0110.5630عياسمينساعد131631093826
1ناجحة/الدورة 10.0008.0009.7512.5010.0608.0010.5009.2510.0005.0007.5018.5018.50161.0410.0730عهناءسعيدي141631081848
1ناجحة/الدورة 13.5008.7511.0012.5011.6711.0012.5011.7510.5007.0008.7516.0016.00185.5311.6030عانصافسلق151631081484
1ناجحة/الدورة 06.0010.7508.5013.0009.1710.5012.5011.5012.5011.0011.7510.0010.00162.0310.1330عرميساءسماعيل161631062161
1ناجحة/الدورة 15.0012.5010.5014.0013.2212.5013.7513.1315.0017.0016.0011.0011.00214.5013.4130عايمانعودية171531107296
1مؤجلة/الدورة 11.0008.2504.5012.5009.2805.5010.7508.1310.0010.0010.0010.0010.00146.0409.1316عأميرة نجاةعيبودي181639008738

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  13:57:01حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 14.5003.0009.2513.0010.4409.0011.7510.3808.0010.0009.0017.0017.00170.4810.6630ععبد الفتاحلوزري1990246378
1ناجحة/الدورة 13.5008.0008.7512.5011.0008.5011.2509.8811.0013.0012.0011.0011.00173.5210.8530عنريمانمعزوز201631087554
1ناجحة/الدورة 12.0006.0013.0013.00173.0610.8230غائبة14.5004.5010.5013.0011.0612.0012.2512.13عحنان نور الهديملوج211631085532
1مؤجل/الدورة 9.9900.620غائبغائبغائبغائبغائب00.00غائب01.1100.00غائب00.0000.0005.00عمحمد الهاديمنجة22111038828
1ناجحة/الدورة 12.5007.7509.0012.5010.6709.5012.0010.7508.0010.0009.0014.0014.00171.0310.6930عليديامنكورة231631094167
1مؤجل/الدورة 9.9900.620غائبغائبغائبغائبغائب00.00غائب01.1100.00غائب00.0000.0005.00عوليد فريدميال241631081859
1ناجحة/الدورة 12.5010.7511.7512.0011.8312.0006.7509.3812.5006.5009.5011.0011.00173.9910.8730معيدةإيماننوي25053092736
1ناجحة/الدورة 14.0013.2511.2514.0013.2212.5013.0012.7512.0014.0013.0016.0016.00211.9813.2530عأمينةوابري26041037846

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  13:57:02حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 15.0011.0010.7513.0012.7210.0013.2511.6312.0013.0012.5011.0011.00197.0012.3130عزهيرةبرزوان11631100394
1مؤجلة/الدورة 06.0011.7510.0006.0008.1708.5010.2509.3813.0007.0010.0006.0006.00137.0508.5715عصونيةبلطرش21631097797
1مؤجل/الدورة 06.0011.7511.2512.5009.8908.5009.5009.0008.5003.0005.7506.0006.00142.5108.9115عرابحبن سعدية31631097733
1مؤجل/الدورة 10.5011.5010.5010.0010.6108.0009.2508.6312.5005.0008.7512.0012.00159.5109.9722عأعمربن سليمان41633001958
1مؤجل/الدورة 05.0006.0006.00122.0307.634غائب08.0009.5009.0004.0007.6708.0010.5009.2510.00عنورالدينبن سماية51631099223
1ناجحة/الدورة 13.0013.0008.7512.5011.9410.5009.0009.7515.5010.0012.7511.0011.00182.9611.4330عأمالبن صابر61631099582
1مؤجل/الدورة 10.0009.2507.7511.0009.5609.5008.0008.7504.0004.0004.0010.0010.00139.0408.6911ععبد القادربن كريد71631072312
1ناجحة/الدورة 13.5011.2510.0013.0012.1109.5011.7510.6312.5006.0009.2511.0011.00181.0111.3130عخولةبوزارة81631097975
1ناجحة/الدورة 15.0011.2511.5014.0013.1712.5013.7513.1316.5013.5015.0015.0015.00216.0513.5030عكوثرتبيقي91631095546

1ناجحة/الدورة 13.0011.2510.2513.0012.0008.5009.5009.0014.5005.0009.7510.0010.00173.5010.8430عصارة احالمتمونايت101631054565
1ناجحة/الدورة 13.5010.0010.5012.5011.8312.0010.7511.3804.0012.0008.0012.0012.00179.9911.2530عريمةتيغيلت111631096404
1ناجحة/الدورة 13.5009.0011.0012.0011.6109.5008.7509.1308.0003.0005.5015.0015.00167.0110.4430عايناسجعفري121631099155
1ناجحة/الدورة 14.5009.5009.7513.0012.0010.5008.5009.5014.0011.5012.7517.0017.00188.5011.7830عكاميلياحاج احمد131637000942
1مؤجلة/الدورة 10.0010.2509.2508.0009.4410.0009.5009.7513.0010.0011.5011.0011.00157.9609.8717عايمانخطاب141631100299
1ناجحة/الدورة 14.5011.7511.5007.0011.5610.5010.2510.3814.5010.0012.2506.0006.00176.0611.0030عزينةزمور151631100404
1مؤجل/الدورة 06.0009.0009.0007.0007.5609.0009.5009.2508.0003.0005.5012.0012.00128.0408.001ععبد الحقسايح161631100476
1مؤجل/الدورة 06.0007.5002.7507.0005.8303.0010.7506.8813.5006.5010.0017.0017.00116.9907.316عسعيدسالمي1795013797
1ناجحة/الدورة 13.5011.0010.2514.0012.3308.5010.0009.2513.0010.5011.7514.0014.00185.4711.5930عفاطمة الزهراءشامة181631100532

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  13:57:03حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 10.0008.2510.0004.0008.2808.0008.5008.2504.5002.0003.2514.0014.00128.0208.0011عانيسطنبال191631099154
1مؤجلة/الدورة 06.0007.5010.2512.5008.7207.5012.0009.7507.0006.5006.7506.0006.00136.9808.5613عبشرىعبدلي201631100308
1ناجحة/الدورة 15.0012.0009.0013.0012.5607.7510.7509.2515.0010.0012.5010.0010.00185.0411.5730عفدوةعبينة211631105885
1مؤجل/الدورة 08.0010.5009.2508.0008.8307.0008.2507.6308.0010.0009.0011.0011.00138.9908.697عسفيانعزيز221631047042
1ناجحة/الدورة 14.0009.5009.7513.0011.8309.5010.5010.0014.0008.0011.0016.0016.00184.4711.5330عصبرينةعسكري231631060203
1مؤجلة/الدورة 10.0009.0009.5012.0010.1108.5010.5009.5009.0005.0007.0006.0006.00148.9909.3123عفاطمة الزهراءغراب241431052752
1مؤجلة/الدورة 04.0010.5010.2508.0007.7209.0008.5008.7508.0004.0006.0010.0010.00126.4807.9111عأمينةفراتحية251631097922
1ناجحة/الدورة 13.0011.2511.0013.0012.1711.0012.2511.6312.0011.0011.5011.0011.00190.0511.8830عالزهرةقبيل261631098787
1ناجحة/الدورة 14.0012.2512.5012.5012.9411.5012.0011.7514.5011.0012.7517.0017.00205.9612.8730عمليسةكباش271631096593
1ناجحة/الدورة 13.0011.0010.5012.5011.8910.5010.5010.5013.5010.0011.7516.0016.00188.5111.7830عرحابلعبادي281631096501
1ناجح/الدورة 13.0009.0009.5012.0011.1108.5008.0008.2512.0006.5009.2511.0011.00162.4910.1630ععبد القادر هانيلعجاج291632078832
1مؤجلة/الدورة 06.0010.7511.5011.0009.3907.5010.0008.7508.0002.0005.0016.0016.00145.5109.0919عمروىمعقافي301631099211
1مؤجلة/الدورة 13.0010.5010.5006.0010.3308.5008.7508.6312.0002.5007.2511.0011.00152.9909.5622عخديجةموساوي311631097973
1مؤجل/الدورة 06.0010.5010.7506.0008.0607.5011.0009.2507.0004.0005.5006.0006.00126.5407.9113عايوبنوي321631057667

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  13:57:03حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 13.5010.0010.0011.0011.3910.5010.7510.6312.0010.0011.0015.0015.00182.0311.3830عشريهانأكبوج11631106100
1ناجحة/الدورة 14.0011.2511.0013.5012.6112.0013.7512.8810.0010.0010.0017.0017.00202.0112.6330عالميةادير29605903
1ناجح/الدورة 12.5009.7509.5012.5011.2210.0010.5010.2513.0010.0011.5011.0011.00175.9811.0030عتوفيقبازي31631105991
1ناجحة/الدورة 11.0009.2508.7513.0010.5612.0010.0011.0015.0011.0013.0012.0012.00177.0411.0730عمروةبجادي4101066218
1ناجحة/الدورة 12.5010.2509.5013.0011.4413.0010.0011.5010.0010.0010.0011.0011.00179.9611.2530عامينةبن ستيتي51331070419
1ناجحة/الدورة 13.0008.5008.7512.5010.9408.5010.7509.6312.0005.5008.7510.0010.00164.4810.2830عبنينةبن ضيف هللا61535013309
1ناجحة/الدورة 14.0009.7509.5013.0011.8310.5009.5010.0014.0010.0012.0013.0013.00183.4711.4730علبنىبوخليفة71632061587
1ناجحة/الدورة 12.0011.0011.0013.0011.7813.0011.5012.2508.0010.0009.0012.0012.00185.0211.5630عهاجربوداود8069067145
1مؤجلة/الدورة 00.0000.000.0000.000غائبةغائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.00عسارةبوشالغم91631055203

1ناجحة/الدورة 14.0010.7510.0013.0012.1712.5010.5011.5005.0011.5008.2514.0014.00186.0311.6330عأسماءبوكردوس101631105980
1ناجح/الدورة 12.0011.2511.0012.5011.7210.0010.0010.0012.0007.0009.5014.0014.00178.4811.1630عحسانحمديني111631100853
1مؤجل/الدورة 06.0011.0010.0008.0008.4409.5008.7509.1312.0010.0011.0017.0017.00151.4809.4713عيعقوبخوري121631100991
1ناجحة/الدورة 12.0008.2508.7510.0010.0010.5010.2510.3812.0006.0009.0011.0011.00160.5210.0330عسميحةرقيق131631103222
1ناجحة/الدورة 13.5008.7509.7512.5011.3911.5012.2511.8812.0010.0011.0011.0011.00183.0311.4430عمروىزوبيري141531054563
1مؤجل/الدورة 02.0010.0010.0008.0006.8902.5009.2505.8806.0002.0004.0015.0015.00108.5306.7811عمحمد اكرمسعدي151631103261
1ناجح/الدورة 13.5009.0008.5012.5011.1711.5008.7510.1312.0007.0009.5013.0013.00173.0510.8230عنور اإلسالمسهتالي161539040849
1ناجحة/الدورة 12.0010.0010.5012.0011.2206.2510.5008.3812.0007.0009.5010.0010.00163.5010.2230عهيبة ياسمينةشيكاوي171631103290
1ناجح/الدورة 14.5009.0011.2513.0012.2213.5013.5013.5010.0010.0010.0013.0013.00196.9812.3130عمهديصواب18074009284

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  13:57:04حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 12.5010.5010.0014.0011.8310.5011.5011.0014.0007.0010.5006.0006.00177.4711.0930عدنياطيان191631074402
1ناجحة/الدورة 13.0010.7511.2512.5012.0013.0009.2511.1306.5003.0004.7512.0012.00174.0210.8830عدرصاف ياسمينعبدون201631104981
1ناجحة/الدورة 12.0008.0010.0013.0010.8910.0008.5009.2508.5006.0007.2513.0013.00162.5110.1630عشيماءعثامنية211532039131
1ناجحة/الدورة 13.0008.7511.0010.0010.9408.5008.0008.2515.0006.0010.5011.0011.00163.4610.2230عمريمفراح221631049162
1ناجحة/الدورة 12.0008.0009.7513.0010.8310.0010.7510.3812.0007.0009.5011.0011.00168.9910.5630عروانفضيل23152241
1مؤجل/الدورة 04.0002.7500.0005.0003.0600.5003.5002.0010.5002.0006.2500.0000.0048.0403.001عأحمدقايس241438066366
1ناجح/الدورة 13.0009.5009.7511.0011.0609.0010.7509.8806.0005.5005.7512.0012.00162.5610.1630عهاجرقدور251631103285
1ناجحة/الدورة 13.5007.7510.2512.0011.1711.5012.5012.0015.0006.0010.5006.0006.00175.5310.9730عزنوبيةقربع261634086460
1مؤجل/الدورة 06.5003.2513.0013.0085.5305.3511غائب05.6700.5007.0003.75غائب10.0010.5000.00عسميرقريشي271631105846
1ناجح/الدورة 12.0009.5010.2513.0011.2811.5010.7511.1309.0011.0010.0006.0006.00172.0410.7530عساميكتاب281631101938
1ناجحة/الدورة 11.0010.7511.5012.5011.3911.5010.0010.7506.0010.0008.0017.0017.00178.5111.1630عفرياللعجال299519681
1ناجحة/الدورة 14.0008.2509.0013.0011.3912.0009.2510.6312.5012.0012.2514.0014.00183.5311.4730عراضيةلعروسي301431068842
1ناجح/الدورة 12.0010.5010.5012.5011.4410.0010.0010.0013.0007.0010.0017.0017.00179.9611.2530عمحمد صديقمعمور311631100595
1مؤجلة/الدورة 08.0008.0008.7512.5009.1708.5010.0009.2513.5005.0009.2510.0010.00148.0309.2510عياسمين إكراممقدم321631103296
1مؤجل/الدورة 08.0008.5009.5010.0008.8910.5008.0009.2505.0005.0005.0011.0011.00138.0108.6310علخضر هانييحياوي331631100928

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  13:57:05حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 12.0009.7511.2511.0011.1109.5011.7510.6313.5013.0013.2516.0016.00185.0111.5630ععبد النورأحمان11631107510
1ناجحة/الدورة 13.5008.2509.7512.0011.1709.0011.7510.3810.5011.5011.0013.0013.00177.0511.0730عفاطمة الزهراءدكو21631107516
1ناجحة/الدورة 12.0011.5010.5008.0010.6709.5010.0009.7510.0012.0011.0015.0015.00172.0310.7530عشيرازداللة31631109540
1ناجحة/الدورة 15.0009.2509.0014.0012.1714.0011.0012.5013.0017.0015.0016.0016.00205.5312.8530عامالزرخف41632034668
1مؤجلة/الدورة 04.0010.2510.0013.0008.7208.0012.2510.1313.5010.0011.7506.0006.00148.5009.2824عرانيةسبيات51631105814
1ناجح/الدورة 13.5009.7508.7513.0011.5011.0010.7510.8815.0012.0013.5010.0010.00184.0211.5030عيوسفسعيداني61631112613
1ناجحة/الدورة 10.0008.5010.7511.0010.0609.5010.5010.0011.0006.0008.5015.0015.00162.5410.1630عاسماءشاعة71632029763
1ناجحة/الدورة 14.5006.0011.0013.0011.5011.0012.2511.6310.5013.0011.7510.0010.00183.5211.4730عإبتسامشاقور81631109219
1ناجحة/الدورة 15.0013.0008.7514.0012.9413.7511.2512.5014.5015.0014.7511.0011.00206.9612.9330عوئامشرماطي91632034720

1مؤجل/الدورة 06.0011.2510.2512.5009.5608.5012.0010.2514.0007.0010.5010.0010.00158.0409.8825عهيثمصحراوي101632048454
1ناجحة/الدورة 10.0008.7509.5012.5010.1710.0012.2511.1308.0010.0009.0011.0011.00165.0510.3230عحسناءصديق111631081275
1ناجح/الدورة 12.5011.0009.0013.0011.5011.0013.0012.0012.5010.0011.2515.0015.00189.0011.8130عشكيبطاطا121631107231
1مؤجلة/الدورة 04.0011.0009.2511.5008.3908.5004.0006.2511.0003.0007.0010.0010.00124.5107.7812عهاجرعرقوب131631109397
1مؤجلة/الدورة 08.0008.0009.5012.0009.2209.2511.5010.3807.0005.0006.0010.0010.00146.5009.1613عزينبعقابة141632029792
1ناجحة/الدورة 13.5008.5010.2510.0010.8911.0011.7511.3813.5010.0011.7511.0011.00178.0311.1330عنهالقاضي151631106150
1ناجحة/الدورة 13.5010.2510.7512.5011.9413.5012.7513.1312.0015.0013.5006.0006.00192.9812.0630عأحالم سارةقحام161636005392
1ناجحة/الدورة 13.5008.2509.0012.5011.1108.0011.0009.5010.0012.0011.0011.0011.00170.9910.6930عشهرزادقدادة171631071726
1مؤجل/الدورة 121.0607.575غائبغائب08.0007.7508.7510.0008.5608.0008.7508.3806.5004.0005.25عنجيبمراكشي181631109588

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  13:57:06حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 13.0009.2509.2510.0010.6711.0010.5010.7511.0011.0011.0017.0017.00178.0311.1330عسعيدمرزوقن19053067430
1ناجح/الدورة 14.0012.2508.2513.0012.1111.5011.2511.3812.5010.0011.2506.0006.00183.0111.4430عيونسمرغيت201533044161
1ناجحة/الدورة 14.0009.2510.0012.5011.7211.0010.5010.7512.5010.0011.2512.0012.00182.9811.4430عنسرينمعزيز211631107382
1ناجحة/الدورة 13.0008.7509.5012.0011.0611.0010.2510.6305.0010.0007.5011.0011.00168.0610.5030عبشرىنموشي221631111318

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 15.0010.0011.2513.5012.7210.0012.0011.0014.0011.0012.5013.0013.00196.4812.2830ععيسىباقي11638016701
1ناجحة/الدورة 13.5005.2509.7513.0010.7209.0011.5010.2513.0013.0013.0011.0011.00174.4810.9130عصبرينالبالخير21631029600
1ناجحة/الدورة 15.0012.5011.0013.0013.1110.0010.0010.0011.0010.0010.5012.0012.00190.9911.9430عسميرةبلعباس31631055957
1ناجح/الدورة 13.5004.0010.7513.0010.6708.0010.0009.0013.5012.0012.7506.0006.00163.5310.2230ععبد اللطيفبو غالية41635102472
1ناجحة/الدورة 11.0009.0009.5012.0010.4409.0004.2506.6313.0011.0012.0017.0017.00161.4810.0930عنهادبوخالفة5046015377
1ناجحة/الدورة 15.0013.7513.7514.0014.2213.5011.5012.5015.0014.5014.7511.0011.00218.4813.6630عسناءبوسحاقي6101027225
1ناجحة/الدورة 15.0012.7510.5013.5013.1713.5013.7513.6315.5014.0014.7518.0018.00220.5513.7830عماليةبوعزوني71636024755
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0077.5304.8510غائبةغائبةغائبة03.25غائبة10.0002.7504.0010.5007.1706.50عليليابوعزيز81535115773
1ناجحة/الدورة 15.0012.5010.5014.0013.2211.0012.7511.8815.0015.0015.0018.0018.00214.5013.4130عسناءتوميات9083027397

1ناجحة/الدورة 15.5015.2512.0014.0014.3313.5011.2512.3814.0015.5014.7517.0017.00224.9914.0630عساميةجمعاسي1095047657
1ناجحة/الدورة 13.5004.0011.0013.0010.7209.0012.0010.5013.0007.0010.0010.0010.00168.4810.5330عسارةدخيرة111631100419
1ناجحة/الدورة 13.5010.2509.7511.0011.3909.0010.2509.6312.0012.0012.0017.0017.00182.0311.3830عرحمةدهري121635072624
1ناجحة/الدورة 15.0011.7508.7513.0012.4414.0010.0012.0012.5015.5014.0011.0011.00198.9612.4330عوافيةزعيو1399364725
1ناجحة/الدورة 15.0003.7513.2513.0011.6710.0012.2511.1312.0013.0012.5010.0010.00184.5511.5330عمروة وفاءزغني141638001872
1مؤجلة/الدورة 10.0008.5009.2510.0009.5006.0011.2508.6313.0007.0010.0014.0014.00154.0209.6316عصليحةسحاري151531054440
1ناجحة/الدورة 06.5011.0011.00160.0110.0030غائبة13.0010.2508.0010.0010.6110.0010.2510.1313.00عزهيةسحيري16101066507
1ناجحة/الدورة 12.0011.0012.2514.0012.2809.5011.5010.5014.0013.0013.5005.0005.00184.5211.5330عوهيبةسليماني1799233886
1مؤجلة/الدورة 06.0009.2510.7512.0009.1111.5010.0010.7513.5011.0012.2510.0010.00159.4909.9720عياسمينشاوش181531063341

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  13:57:08حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: عادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة: ماستر أكاديميالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 14.0011.5010.2514.0012.6109.5011.2510.3810.0017.0013.5016.0016.00198.0112.3830عماجدةشلوي191635032192
1مؤجل/الدورة 13.0002.7510.0012.5009.9408.5010.2509.3810.0011.0010.5006.0006.00153.9809.6220عالمعتز باعبد الحق201635102426
1ناجحة/الدورة 15.0009.2510.5014.0012.5011.5008.2509.8815.5013.5014.5011.0011.00192.0212.0030عنجودعبدلي211632067423
1ناجحة/الدورة 15.0012.5012.2514.0013.6112.5011.2511.8815.0017.0016.0017.0017.00219.0113.6930عهبةعجرود221634012908
1ناجحة/الدورة 10.0011.5010.0008.0009.8910.0011.0010.5012.5010.0011.2511.0011.00164.5110.2830عمونيةقناش231335061757
1ناجحة/الدورة 15.0012.2510.7514.0013.2214.0012.5013.2515.5017.0016.2517.5017.50221.9813.8730عخديجةكرجاني2490013110
1ناجح/الدورة 13.0009.2511.0013.0011.7210.5012.0011.2513.0013.0013.0011.0011.00187.4811.7230عياسركعبش251635074641
1ناجحة/الدورة 13.0008.2509.0012.5010.9407.5010.2508.8808.5010.0009.2510.0010.00162.4810.1530عهبةلعشاب261631099226
1ناجحة/الدورة 06.0008.7511.2513.0009.3310.5010.5010.5014.5010.0012.2512.0012.00162.4710.1530عايمانمشنان271531062376

الدليل : 
5/ر:2:التقديم االذاعي و التلفزيوني - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت االعالمية - م:2مادة  5/ر:3:علم اجتماع السمعي البصري - م:1مادة  -
4/ر:2 - م:2:مخبر السمعي البصري 5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:النقد االذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال السياسي - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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