
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:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

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.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 10.0003.0006.5012.5008.2209.0000.0004.5011.0010.5010.7507.0007.00120.4807.5312عأميرةالباي11531108762
1ناجحة/الدورة 06.0012.0013.5012.7516.0016.00179.5311.2230غائبة10.5012.5014.2514.5012.6712.00عأحالم ربيعةبلقيطار21438008099
1مؤجلة/الدورة 05.7508.0010.0009.0010.5010.50142.7608.9226غائبة08.7509.0010.0013.5010.1411.50عصابرينة دريةبن يحي31632039501
1ناجحة/الدورة 10.0007.0012.5012.0010.3312.5007.0009.7514.0014.0014.0000.0000.00159.9710.0030عأمينةحامدي4084064526
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0018.7201.170غائبةغائبةغائبة00.00غائبة06.2500.0000.0000.0002.0800.00عنسريندياب51531056982
1مؤجل/الدورة 07.5006.0012.5012.7509.4411.0006.0008.5013.0012.5012.7508.5008.50152.9609.5616عاسامةرجاح61531042155
1ناجحة/الدورة 10.0007.0013.0014.2510.9412.5010.0011.2508.0011.0009.5014.0014.00176.4611.0330عريمةرزاقي700053875
1ناجحة/الدورة 10.2509.0012.0012.7510.9211.0006.0008.5011.0011.0011.0018.7518.75173.0310.8130عأمينةزميرلي81531116815
1ناجحة/الدورة 12.5009.0013.0011.7511.6712.0008.0010.0012.0013.5012.7518.7518.75189.2811.8330عإنصافسنوساوي91531069009

1ناجحة/الدورة 11.0009.0011.5012.5011.0013.0006.0009.5011.5012.0011.7509.0009.00169.5010.5930عمروةعثمان العاقب101531049598
1ناجحة/الدورة 15.0012.5015.5015.0014.5615.0011.0013.0014.5014.5014.5018.0018.00230.0414.3830عناديةعمار خوجة1194119955
1مؤجل/الدورة 02.5012.0012.5012.2510.5010.50138.5108.6623غائب10.0006.0013.0012.7510.3905.00عمرزوقعمريش121531087382
1مؤجل/الدورة 05.2513.5012.0012.7516.5016.50154.7109.6727غائب11.7504.0011.5012.7510.1910.50عزبيرفيوتمان131531075333
1مؤجلة/الدورة 05.0000.0000.0092.9705.815غائبة06.5010.00غائبة06.0009.0005.5005.0006.3313.00ععائشةكوري14062080235
1مؤجل/الدورة 10.0006.0012.5011.7510.0603.0000.0001.5010.0011.5010.7509.0009.00127.0407.9422عخير الدين ياسينلحنين151631097731
1مؤجل/الدورة 04.0008.0010.5009.2514.7514.75120.2607.5212غائب05.0006.0010.0012.0007.8908.00عحكيملعيداني161531087131
1مؤجلة/الدورة 06.0012.0014.5013.2509.0009.00139.5108.7216غائبة10.0008.0011.5005.5008.8912.00عصبرينةلودة171531056789
1مؤجلة/الدورة 06.2516.0016.00152.7909.5526غائبة06.7512.50غائبة10.2508.0012.5012.7510.8113.50عصارةمامش181531116554

الدليل : 
:التنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء العم3مادة  5/ر:2:الدراسات الثقافية و الوسائط الجديدة - م:2مادة  5/ر:3:الفضاء العمومي والوسائط الجديدة - م:1مادة  -
2:أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة - م:4مادة  - 4/ر:2:اثنوغرافيا الجمهور و المستخدمين - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:/
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة إعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الوسائط الجديدة وقضايا المجتمع - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

1الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

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.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 12.2510.0013.2513.5012.2512.5007.0009.7512.0011.5011.7511.0011.00183.7511.4830عنسرينمحتوت191531106273
1مؤجلة/الدورة 10.0006.0013.5014.0010.7812.0003.0007.5010.0012.0011.0007.5007.50156.5209.7826عحياةمراح201631046978
1مؤجلة/الدورة 10.2507.0010.0011.0009.6409.0004.0006.5007.0010.5008.7512.0012.00142.2608.8917عخديجةهويلي211531053283
1ناجحة/الدورة 15.2514.0016.0015.0015.0815.0013.0014.0014.0015.0014.5018.7518.75239.4714.9730عمريمورزقي22061067337

الدليل : 
:التنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء العم3مادة  5/ر:2:الدراسات الثقافية و الوسائط الجديدة - م:2مادة  5/ر:3:الفضاء العمومي والوسائط الجديدة - م:1مادة  -
2:أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة - م:4مادة  - 4/ر:2:اثنوغرافيا الجمهور و المستخدمين - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:/
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة إعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الوسائط الجديدة وقضايا المجتمع - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

2الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

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.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0007.0001.5600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0014.0400.880إدماجشفيقةأيت صدوق1061034065
1ناجحة/الدورة 12.5010.0013.2513.2512.2808.0008.0008.0011.0014.5012.7507.0007.00175.0210.9430عريمةالعروي21631057765
1مؤجل/الدورة 10.0004.0014.0013.0010.2210.0002.0006.0010.0013.0011.5007.0007.00145.9809.1226ععالء الدينبراهيمي31631047113
1ناجحة/الدورة 10.0009.0012.2513.5011.0613.0006.0009.5008.0010.5009.2517.0017.00173.0410.8230علبنى روانبن جودي41631050578
1ناجحة/الدورة 12.0014.5014.2515.0013.7214.0008.0011.0012.5012.0012.2518.7518.75210.7313.1730عايمانبوزيدي51631049653
1ناجحة/الدورة 10.0011.0013.2513.5011.7211.0004.0007.5008.0012.5010.2517.7517.75173.7310.8630عكنزةتونسي61631060493
1ناجحة/الدورة 10.0007.0010.5014.5010.4412.5010.0011.2510.0012.5011.2512.5012.50173.9610.8730عسمية خولةجريدة71531082659
1ناجح/الدورة 10.0009.0004.0013.5009.2215.0008.0011.5012.0013.0012.5011.5011.50165.4810.3430عنسرينخرة81631053376
1ناجحة/الدورة 11.5011.5013.2514.0012.4412.5005.0008.7512.0012.5012.2518.7518.75190.2111.8930علبنىخطاب91631056287

1ناجح/الدورة 11.2510.0013.5014.0012.0811.5008.0009.7512.0014.5013.2508.5008.50182.7211.4230عبدر الدينخوميخم101631064917
1ناجحة/الدورة 11.7509.0013.5014.0012.0314.0011.0012.5013.0013.0013.0018.7518.75203.0212.6930عياسمينخيرالدين111631056330
1ناجحة/الدورة 13.0009.0012.7513.7512.2212.5010.0011.2513.0012.5012.7518.0018.00198.4812.4130عبشرىرباحي121631056135
1مؤجلة/الدورة 10.7509.0008.5013.7510.5312.0003.0007.5011.0012.5011.7508.5008.50156.7709.8026عذهبيةزواوي131631057735
1مؤجلة/الدورة 08.5012.5011.5013.5011.1701.0000.0000.5000.0010.0005.0015.7515.75128.2808.0222عياسمينسفيحي141631096625
1ناجحة/الدورة 10.5009.0012.7514.2511.5013.0007.0010.0012.5013.0012.7507.0007.00176.0011.0030ععائشةسواط151631050429
1ناجح/الدورة 12.7510.0013.0014.5012.5811.0009.0010.0010.0014.0012.0010.5010.50187.7211.7330معيدهشامشاوشي161531094127
1مؤجلة/الدورة 10.0003.0008.7512.0008.6111.0002.0006.5011.0012.5011.7510.0010.00136.9908.5617عرانيةعالم171631060087
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0027.0001.690غائب00.0000.0000.00غائب06.0003.00غائب05.0000.00عفؤادعبادة181531051821

الدليل : 
:التنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء العم3مادة  5/ر:2:الدراسات الثقافية و الوسائط الجديدة - م:2مادة  5/ر:3:الفضاء العمومي والوسائط الجديدة - م:1مادة  -
2:أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة - م:4مادة  - 4/ر:2:اثنوغرافيا الجمهور و المستخدمين - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:/
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة إعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الوسائط الجديدة وقضايا المجتمع - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

2الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

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.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 10.0006.0013.7513.0010.6111.0008.0009.5012.0012.0012.0012.7512.75170.2410.6430عاحالمعليش191631051508
1ناجحة/الدورة 10.7507.0012.0013.0010.6912.0005.0008.5011.0011.0011.0016.5016.50168.7110.5430عصارةفتاح201631051675
1مؤجلة/الدورة 10.0008.0011.0013.5010.5612.5004.0008.2508.0013.0010.5008.0008.00157.0409.8226عيسرىلبكيري211631053407
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةعاماللميني221531062350
1ناجحة/الدورة 12.5009.0013.2514.5012.3314.0000.0007.0011.0012.5011.7518.7518.75181.2211.3330عمريممايدي231631054796
1مؤجلة/الدورة 10.0004.0008.0011.2508.5003.0003.0003.0007.0012.0009.5007.0007.00114.5007.1611عشراز آنياةمسباب241531114605
1ناجحة/الدورة 11.7508.0011.0012.5010.9212.5008.0010.2508.0012.5010.2507.0007.00166.7810.4230ععفافمهيريس251631053300
1ناجح/الدورة 10.0011.5009.5012.7510.8312.0006.0009.0012.0013.0012.5010.0010.00168.4710.5330عمحمد أمينناصر باي261531069191
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0018.0001.130غائبة00.0000.0000.00غائبة00.0002.00غائبة06.0000.00عحنانهالل271631063327
1ناجح/الدورة 11.2509.0011.5013.5011.3112.0007.0009.5010.0012.5011.2507.0007.00169.2910.5830عرمزييعقوبي281631055928

الدليل : 
:التنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء العم3مادة  5/ر:2:الدراسات الثقافية و الوسائط الجديدة - م:2مادة  5/ر:3:الفضاء العمومي والوسائط الجديدة - م:1مادة  -
2:أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة - م:4مادة  - 4/ر:2:اثنوغرافيا الجمهور و المستخدمين - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:/
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة إعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الوسائط الجديدة وقضايا المجتمع - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

3الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

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.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 08.5006.0011.5006.2508.1108.0009.0008.5010.0012.5011.2509.0009.00138.4908.667عنور الدينأودير11631077392
1مؤجل/الدورة 10.3810.5010.2510.5010.4000.0013.0006.5011.0010.0010.5011.0011.00151.6009.4826إدماجمحمد اميناقونيزرا2121025614
1مؤجل/الدورة 10.0006.0013.0005.2508.7211.0000.0005.5011.5012.5012.0018.7518.75143.2308.9517عقاسياوقاسي31531109408
1مؤجل/الدورة 11.2510.5011.2512.0011.2504.0011.0005.5010.0010.0010.0010.0010.00153.2509.5826معيديوسفايت شريف41331042360
1ناجح/الدورة 10.5008.0015.0013.7511.6707.0010.5008.7513.0013.0013.0014.0014.00180.0311.2530عحمزةبرحايل51536018552
1ناجحة/الدورة 11.5011.5013.0012.2512.0012.0012.5012.2511.5012.5012.0018.7518.75199.7512.4830ععفيفةبلخيري61431063940
1ناجحة/الدورة 12.0009.0012.0014.5011.8910.5010.0010.2513.5014.5114.0109.5009.50185.5311.6030عأسيابلعريبي71631075572
1ناجحة/الدورة 10.0008.0011.5012.5010.4408.0011.5009.7514.0012.0013.0016.0016.00174.9610.9330عياسمينبن شاعة81631094283
1ناجحة/الدورة 10.7509.0013.0013.5011.4714.0000.0007.0012.0013.0012.5018.5018.50174.7310.9230عإلهامبن ميرة91631071517

1ناجحة/الدورة 10.0004.0011.5012.5009.5607.0011.5009.2511.5011.5011.5016.5016.50162.5410.1630عمدينةبومرداسي101631081045
1مؤجل/الدورة 05.5000.0012.5011.0007.0608.0011.5009.7508.0011.5009.7500.0000.00122.0407.6314ععثمانتابتي111431071502
1ناجحة/الدورة 10.5013.5013.5012.5012.2812.0009.0010.5014.5015.0014.7513.7513.75195.7712.2430عرانيةتميم121631077728
1ناجح/الدورة 10.5009.0012.5012.5011.0611.0010.0010.5012.0012.0012.0009.7509.75175.2910.9630ععبدالرؤوفحاتم131631074501
1ناجح/الدورة 10.0007.0013.0013.5010.7814.0010.0012.0011.0014.0012.5016.7516.75186.7711.6730عرمضانحشايمية14062045821
1ناجحة/الدورة 13.0008.0014.0014.0012.3313.5011.0012.2514.0014.0014.0014.0014.00201.9712.6230عاكرامحمدي15061041900
1مؤجل/الدورة 10.0007.0013.0012.0010.4407.0009.0008.0007.0011.0009.0010.5010.50154.4609.6522عمحمد كمالحميدي161631077866
1ناجحة/الدورة 13.5009.0016.5014.2513.3311.5010.5011.0014.0012.5013.2517.7517.75208.2213.0130عسماحخراشي17091060986
1ناجحة/الدورة 10.5008.0013.5014.2511.4413.0011.5012.2513.0013.0013.0007.0007.00184.9611.5630عايمان رميسةداعو181631076945

الدليل : 
:التنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء العم3مادة  5/ر:2:الدراسات الثقافية و الوسائط الجديدة - م:2مادة  5/ر:3:الفضاء العمومي والوسائط الجديدة - م:1مادة  -
2:أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة - م:4مادة  - 4/ر:2:اثنوغرافيا الجمهور و المستخدمين - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:/
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة إعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الوسائط الجديدة وقضايا المجتمع - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

3الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

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.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 10.5008.0011.0013.0010.6110.5012.5011.5011.0011.0011.0013.5013.50176.9911.0630عوسامدشاش191631081187
1مؤجل/الدورة 11.5010.0013.5009.7511.2200.0000.0000.0011.5011.5011.5012.5012.50136.4808.5323معيدعبد هللارزوق201531049525
1ناجحة/الدورة 12.0014.5013.5014.2513.3909.0010.5005.2511.5013.5012.5011.0011.00177.5111.0930معيدةأسماءزبار21061050185
1مؤجلة/الدورة 03.0008.0011.5011.5007.8915.0010.0012.5012.0013.0012.5000.0000.00146.0109.1319عرانيةسوالمية221531057114
1مؤجل/الدورة 08.5007.0007.0012.5008.7208.0011.0009.5008.0013.0010.5012.0012.00149.4809.3411عفاروقشاطر231631093652
1ناجحة/الدورة 07.0011.0013.5011.7510.3912.0000.0006.0013.0013.5013.2518.7518.75162.7610.1730عياسمينشرقي24061047087
1ناجحة/الدورة 10.0014.0011.5011.0011.4410.5010.5010.5010.5013.0011.7516.2516.25184.7111.5430عأسماءصادمي251631072060
1ناجحة/الدورة 08.5008.0011.0012.7509.8913.0010.0011.5013.0012.5012.7513.5013.50174.0110.8830عصبرينعمر261631080839
1ناجح/الدورة 11.0006.0016.0012.7511.3910.0010.0010.0010.0014.0012.0016.2516.25182.7611.4230عاسماعيلعيواز271535077319
1ناجحة/الدورة 10.0008.0013.5012.2510.8310.5000.0005.2512.0012.0012.0017.5017.50159.9710.0030عأسيةفالح281631085100
1ناجحة/الدورة 10.5009.0012.5012.5011.0612.0010.5011.2511.0013.0012.0018.7518.75187.2911.7130عمباركةفوناس291531098591
1ناجح/الدورة 10.0006.0010.5012.2509.7206.0011.5008.7511.0011.5011.2515.7515.75160.7310.0530معيدنسيمكربوش301531111435
1ناجحة/الدورة 07.5008.0013.5008.0009.0611.0009.0010.0015.0012.5013.7517.5017.50166.5410.4130عالعاليةلغواطي31127024976
1مؤجل/الدورة 10.5008.0013.0007.7509.8905.0009.0007.0010.0013.0011.5012.0012.00152.0109.5013عمرادلكحل321631066011
1ناجح/الدورة 10.0007.0013.0011.2510.2809.0011.0010.0011.0011.5011.2509.7509.75164.7710.3030عمحمد لمينلونقار331631093730
1ناجح/الدورة 08.2510.0013.0012.2510.5810.0011.5010.7510.0013.0011.5018.5018.50179.7211.2330عرفيقمان341631081545
1مؤجل/الدورة 08.0006.0011.5012.5009.3310.0009.0009.5006.0013.0009.5015.2515.25156.2209.7616عأسامةمعديني351631077679
1ناجح/الدورة 08.7509.0014.0008.7509.9707.0012.5009.7510.0012.0011.0013.7513.75164.4810.2830عيسيننايت براهيم361631081221

الدليل : 
:التنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء العم3مادة  5/ر:2:الدراسات الثقافية و الوسائط الجديدة - م:2مادة  5/ر:3:الفضاء العمومي والوسائط الجديدة - م:1مادة  -
2:أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة - م:4مادة  - 4/ر:2:اثنوغرافيا الجمهور و المستخدمين - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:/
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة إعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الوسائط الجديدة وقضايا المجتمع - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

3الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

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.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 10.5007.0009.0013.2510.0012.5011.5012.0012.0012.0012.0018.7518.75180.7511.3030عرانيانشاط371631077726

الدليل : 
:التنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء العم3مادة  5/ر:2:الدراسات الثقافية و الوسائط الجديدة - م:2مادة  5/ر:3:الفضاء العمومي والوسائط الجديدة - م:1مادة  -
2:أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة - م:4مادة  - 4/ر:2:اثنوغرافيا الجمهور و المستخدمين - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:/
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة إعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الوسائط الجديدة وقضايا المجتمع - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

4الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

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.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 00.0000.0011.5008.0009.7518.0018.00132.5408.2822غائب11.0008.0016.0007.0010.56عفاتحإحموين11631115334
1مؤجلة/الدورة 05.2510.0013.0011.5008.5008.50155.7309.7326غائبة10.7510.0013.5012.0011.4710.50عزينببدقة21631105833
1ناجح/الدورة 05.0011.5015.5010.0009.8913.0010.0011.5013.0012.5012.7515.0015.00175.5110.9730عأسامةبلحاج31631112628
1مؤجلة/الدورة 11.9700.750غائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.0000.0006.0000.0001.33عوسامبن سعيد41531079114
1ناجحة/الدورة 03.5011.0013.0013.0009.3912.5011.0011.7511.0013.0012.0008.7508.75164.2610.2730عهاجربن صافي51631099046
1ناجحة/الدورة 14.0009.0016.5013.2513.2814.5012.5013.5013.0013.0013.0013.0013.00212.5213.2830عسعادبن عنتر6033074912
1ناجحة/الدورة 10.0011.0014.5013.7512.0610.5011.5011.0010.0013.0011.5009.7509.75185.2911.5830عشيماءبن قالة71632065026
1مؤجلة/الدورة 07.0006.0014.0012.0009.4409.0009.0009.0007.0011.5009.2517.5017.50156.9609.8112عاسيابودواو81531087093
1ناجحة/الدورة 10.0009.0014.0013.0011.3311.5011.5011.5012.0011.5011.7516.0016.00187.4711.7230عأمالبوشريط91631097955

1ناجح/الدورة 07.5010.0014.0011.2510.3312.0011.5011.7513.5013.0013.2507.0007.00173.4710.8430عالشريفبوقرة101633061715
1ناجحة/الدورة 08.5008.0015.0013.0010.8311.0010.0010.5006.0012.5009.2515.2515.25173.2210.8330عسميةبولسنان111531111176
1ناجح/الدورة 07.5009.0014.5011.7510.3313.0010.0011.5011.0011.5011.2513.5013.50174.9710.9430عمحمد امينبونعامة121631094188
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000إدماجأمالحراث13091038977
1ناجحة/الدورة 10.0006.0013.0013.7510.6111.0011.5011.2508.0012.5010.2511.0011.00171.9910.7530عنسرينحمو141631098044
1ناجحة/الدورة 07.5012.5013.0012.7516.0016.00189.7611.8630غائبة12.7512.5015.5012.0013.1415.00عصارةحميدو151631097787
1مؤجلة/الدورة 06.5012.5012.5012.5016.7516.75138.7608.6712غائبة04.5009.0015.0004.7507.8913.00عوردة تقوىحواسين161531060148
1مؤجل/الدورة 05.5018.7518.75157.7209.8626غائب06.5011.00غائب11.0008.0013.0013.5011.3313.00ععادلخليفاتي171631100762
1ناجحة/الدورة 12.0011.0016.0014.5013.2215.0010.5012.7511.5013.0012.2514.5014.50208.9813.0630عفضيلةداودي181631097830

الدليل : 
:التنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء العم3مادة  5/ر:2:الدراسات الثقافية و الوسائط الجديدة - م:2مادة  5/ر:3:الفضاء العمومي والوسائط الجديدة - م:1مادة  -
2:أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة - م:4مادة  - 4/ر:2:اثنوغرافيا الجمهور و المستخدمين - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:/
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة إعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الوسائط الجديدة وقضايا المجتمع - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

4الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

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.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 00.0000.000.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.0000.00غائبة00.0000.00عنبيلةدنداني191431065555
1ناجحة/الدورة 08.5008.0013.0011.5010.0612.0010.0011.0007.0011.5009.2512.2512.25165.2910.3330عنور الهدىرحيش201531109150
1مؤجل/الدورة 10.2500.0011.5010.7508.3611.0010.0010.5011.0011.0011.0010.0010.00149.2409.3325معيدمحمد أمينسعادة21091039917
1ناجح/الدورة 10.0004.0016.0012.2510.5009.0010.5009.7511.0011.0011.0015.5015.50171.0010.6930عمحمد أمينسالماني221631107536
1ناجح/الدورة 11.2509.0015.0012.5011.8614.0010.5012.2510.0012.5011.2518.5018.50196.7412.3030علطفيشيكوش231431030289
1ناجحة/الدورة 10.5009.0013.0012.2511.1110.0011.5010.7510.0012.5011.2515.2515.25180.7411.3030عخديجةصايب241531048036
1ناجح/الدورة 10.0006.0014.0010.7510.1707.5010.0008.7512.0012.0012.0012.5012.50163.0310.1930معيدعاشورصواش2502141228
1ناجحة/الدورة 11.0007.0015.5013.2511.6111.0009.0010.0012.0012.5012.2514.2514.25183.2411.4530عرحابعمروش261532035360
1ناجحة/الدورة 12.2510.0014.0013.2512.3611.0011.5011.2512.5013.0012.7518.5018.50200.2412.5230عسهامعيواز271631097999
1ناجحة/الدورة 06.5012.5011.5012.0018.7518.75174.7710.9230غائبة11.5007.0015.5013.2511.7813.00علينا لويزةغرزولي281631100931
1ناجح/الدورة 12.0009.0014.5013.5012.2215.0010.0012.5012.0015.0013.5007.0007.00193.9812.1230عسفيانغفاري29062041415
1ناجحة/الدورة 13.0011.5015.0014.2513.3914.0011.5012.7511.5013.0012.2518.7518.75214.7613.4230عأسماءغناي301631100713
1ناجحة/الدورة 13.7509.0017.0013.7513.4215.0012.5013.7514.5014.0014.2516.5016.50220.7813.8030عزينبقارة31041061089
1مؤجل/الدورة 07.0008.0013.0011.5009.5607.0010.5008.7508.0012.5010.2510.0010.00151.5409.4716عاسامةقدري321631111223
1ناجحة/الدورة 06.5003.0012.0012.2508.2213.0011.5012.2510.0012.5011.2515.2515.25160.7310.0530عمنالقشطولي331631115903
1مؤجلة/الدورة 06.0013.0012.5012.7516.5016.50159.7809.9927غائبة10.7505.0013.0012.7510.4212.00عخديجةقشود341631077515
1ناجحة/الدورة 11.5010.0013.5013.2512.0014.0011.0012.5011.5012.5012.0008.0008.00190.0011.8830عفايزةكيوس351631105882
1مؤجل/الدورة 08.2504.0013.5013.0009.5307.0010.5008.7510.0012.5011.2507.5007.50150.7709.4215عياسرمحمد يوا361631105068

الدليل : 
:التنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء العم3مادة  5/ر:2:الدراسات الثقافية و الوسائط الجديدة - م:2مادة  5/ر:3:الفضاء العمومي والوسائط الجديدة - م:1مادة  -
2:أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة - م:4مادة  - 4/ر:2:اثنوغرافيا الجمهور و المستخدمين - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:/
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة إعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الوسائط الجديدة وقضايا المجتمع - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

4الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

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.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 10.0008.0013.0011.0010.4412.0010.0011.0013.0012.5012.7515.7515.75179.2111.2030عسالمةمسعود خليفي371631111675
1مؤجلة/الدورة 00.0000.006.0300.380غائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.0000.67غائبة00.0003.00عابتساممصطفاوي38083035015
1ناجحة/الدورة 12.5011.0016.0014.5013.3913.5012.5013.0014.5013.0013.7518.7518.75218.7613.6730عسارةهقهوق39066020769
1مؤجلة/الدورة 02.5003.0011.5010.7506.4409.0011.5010.2513.0011.5012.2515.2515.25138.7108.6720عشهرزادواضحي401631098001

الدليل : 
:التنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء العم3مادة  5/ر:2:الدراسات الثقافية و الوسائط الجديدة - م:2مادة  5/ر:3:الفضاء العمومي والوسائط الجديدة - م:1مادة  -
2:أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط الجديدة - م:4مادة  - 4/ر:2:اثنوغرافيا الجمهور و المستخدمين - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:/
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة إعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الوسائط الجديدة وقضايا المجتمع - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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