
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 و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 12.5013.5013.0013.0012.9415.0015.0015.0014.0014.5014.2515.0015.00219.9613.7530عيسرىأمقران11531082835
1ناجح/الدورة 02.5012.0016.0013.0009.9415.0013.0014.0016.0012.0014.0013.0013.00186.4611.6530عسعد بن شارع راشدالبقمي2040132
1ناجح/الدورة 11.0011.0012.5017.0012.6715.0014.5014.7513.0010.0011.5013.0013.00209.0313.0630عمحفوظبن نوة398218627
1ناجحة/الدورة 09.5010.0011.5013.0010.8315.5015.0015.2516.0015.0015.5011.0011.00200.4712.5330عاميرةحمادي41631074366
1ناجحة/الدورة 14.5013.5013.0011.5013.2815.5015.0015.2516.0015.0015.5014.0014.00225.5214.1030عاكرامخاسف51631074353
1ناجحة/الدورة 12.0010.5011.5015.0012.2215.5014.5015.0015.0014.0014.5012.0012.00210.9813.1930عهاجرخاوص61631087769
1ناجح/الدورة 12.0014.5011.0014.5012.8915.0013.5014.2518.0010.0014.0011.0011.00212.0113.2530ععمرخباط71434077401
1ناجحة/الدورة 15.5015.0014.0016.0015.1717.0015.0016.0017.0015.0016.0016.0016.00248.5315.5330عيمينةخيار800046540
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0015.0015.00135.4708.4718غائبة05.5005.0012.0010.0007.8310.0015.0012.50عسرين فاطمةدباش91531079040

1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0026.0001.633غائبة13.0006.50غائبة00.00غائبة00.00غائبة00.00عليلةزروقي101631072337
1مؤجلة/الدورة 04.6113.0015.0014.0014.0000.0007.0011.0011.00122.4907.6614غائبة05.5001.0011.50عليليازمور111631088198
1ناجح/الدورة 12.0014.0014.5008.0012.1115.0015.0015.0015.0014.5014.7512.0012.00210.4913.1630عالياسسالمي121631103314
1مؤجلة/الدورة 11.0005.5013.0013.00157.9609.8719غائبة05.0012.0010.5008.0008.4414.0015.0014.50عخولةسباعي131431091977
1ناجح/الدورة 14.0014.5014.0015.0014.3315.0015.0015.0014.0012.5013.2512.0012.00227.4714.2230عحسينسعيدي1401242932
1ناجح/الدورة 10.0008.0011.0014.0010.6715.0015.0015.0013.5012.0012.7513.0013.00194.5312.1630عأحمدسلطاني151531059582
1ناجح/الدورة 10.5005.2513.0013.00167.4710.4730غائب06.0011.0011.0011.0009.3315.0015.0015.00عآسياشايب161531082546
1ناجحة/الدورة 13.0012.0012.0008.0011.4415.5013.0014.2514.0014.0014.0012.0012.00199.9612.5030عليلياشقرة171631112148
1ناجحة/الدورة 10.0005.0013.0013.00172.9610.8130غائبة09.0010.0011.0012.5010.4413.0015.0014.00عإيمانصادمي181531060170

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - 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 و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 07.0010.0010.5006.0008.2213.0015.0014.0013.0002.0007.5013.0013.00157.9809.8719عابتهالعلي موسى191631072210
1ناجحة/الدورة 08.0012.0012.0007.0009.5615.0015.0015.0013.0012.0012.5014.0014.00185.0411.5730عسارةعمرة201531059764
1ناجح/الدورة 15.5014.0014.0013.5014.3915.0017.0016.0016.0012.5014.2514.0014.00236.0114.7530عسليمفرية211531118780
1ناجح/الدورة 07.5010.5010.0010.0009.2815.0013.5014.2510.5012.0011.2510.0010.00173.0210.8130معيدمرادقامش221531063952
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0034.0102.133غائبة13.0006.50غائبة00.89غائبة00.0004.0000.00عحفصةقاني231631088067
1ناجح/الدورة 15.0013.0014.0015.5014.4416.5015.0015.7514.0015.0014.5015.0015.00236.9614.8130عمحمد نجيبلريك24071103007
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0078.4704.903غائبة06.5008.5000.0008.0005.8300.0013.0006.50عمناللعجال251631075043
1مؤجل/الدورة 00.0000.0013.0013.00110.5006.9113غائب04.5015.0013.5014.25غائب03.5003.0012.00عمحمد ساميلوسيف261531063943
1ناجح/الدورة 14.5012.5012.5013.0013.2815.0015.0015.0014.0006.0010.0013.0013.00212.5213.2830عحمزةمحصول27073050885
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0026.0001.633غائبة00.0000.0013.0006.50غائبة00.00غائبةغائبةعسميةمواقي بناني بناني281431089438
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0026.0001.633غائب00.0000.0013.0006.50غائب00.00غائبغائبعأسامةهوام29114018831
1ناجح/الدورة 06.5010.0011.0012.0009.5015.0014.5014.7513.5013.0013.2511.0011.00182.0011.3830عمحمديحوي301531079080

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - 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 و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 11.0010.0012.0012.0011.2214.0015.5014.7513.0013.0013.0011.0011.00196.9812.3130عأميرةأعراب11631060542
1ناجحة/الدورة 07.5011.0011.5010.0009.7215.0015.5015.2513.0013.5013.2511.0011.00185.9811.6230عأمينةأولمان21631074326
1ناجح/الدورة 09.0008.0012.0012.0010.1114.5015.5015.0016.0013.0014.5000.0000.00179.9911.2530ععبد القادربن جنيدي31639022993
1مؤجلة/الدورة 08.0004.0000.0010.5005.8915.0013.5014.2516.0013.0014.5011.0011.00150.0109.3815عحليمةبن شايب41631100334
1ناجحة/الدورة 06.8314.0015.0014.5014.0014.5014.2512.0012.00159.9710.0030غائبة06.5011.0010.00عفوست مينةبن لعرج51531111412
1ناجحة/الدورة 10.5011.5011.0010.0010.7215.0013.5014.2516.0013.5014.7513.0013.00195.9812.2530عنسرينبن محمد61531099073
1ناجحة/الدورة 12.0013.5011.5010.0011.7815.0014.5014.7513.0012.0012.5011.0011.00201.0212.5630عشيماءبودة71631029987
1ناجحة/الدورة 09.5013.5012.0011.0011.2815.0014.5014.7513.5014.0013.7511.0011.00199.0212.4430عبشرىبوصبع81531112655
1ناجحة/الدورة 09.0010.0012.0010.0010.1115.0016.0015.5014.0014.0014.0013.0013.00193.9912.1230عانشراحبوعجمي91531112363

1ناجحة/الدورة 06.5010.0011.0010.0009.0614.0013.0013.5016.0012.0014.0011.0011.00174.5410.9130عمنالبوقجمار101532034335
1مؤجل/الدورة 07.0008.0010.0010.0008.5614.5015.5015.0000.0000.0000.0013.0013.00150.0409.3818عموسى رفيقبوقطوف111631060674
1ناجح/الدورة 11.0012.0012.0013.0011.8914.0016.0015.0015.0013.0014.0011.0011.00206.0112.8830عسيد عليتومي121631045828
1ناجحة/الدورة 10.0012.0012.0013.0011.5615.0015.0015.0014.5012.0013.2512.0012.00202.5412.6630عأسماءحمايدي131631029864
1ناجحة/الدورة 10.5010.0012.5013.0011.3915.5013.5014.5014.0014.5014.2512.0012.00201.0112.5630عاميمة حنينحيبي141631029631
1ناجحة/الدورة 10.0007.0011.0006.0008.6714.5015.5015.0015.0012.0013.5012.0012.00177.0311.0630عياسمينخوجة151531109316
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبةغائبةغائبة00.00غائبةغائبةغائبة00.00عياسميندروش161531099093
1ناجحة/الدورة 10.5010.0011.0011.5010.7215.0016.0015.5015.0014.0014.5011.0011.00198.4812.4130عدنيارحماني171631045791
1ناجحة/الدورة 10.5011.5013.0015.0012.2816.0013.5014.7516.0014.5015.2513.0013.00213.0213.3130عسارة امينةرياحي18043064695

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:29حرر 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 :

2الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 00.0011.0004.6113.0013.0013.0016.0011.5013.7511.0011.00131.9908.2515غائبة06.50ععائشةزوبيري191539000632
1ناجح/الدورة 08.5007.0011.0008.0008.6115.0013.5014.2513.0010.0011.5012.0012.00169.4910.5930عغيالسسرغين201531112473
1ناجحة/الدورة 11.5012.0012.0014.0012.2815.0013.5014.2516.0013.5014.7512.0012.00209.0213.0630عمدينةسالمي211631063639
1مؤجلة/الدورة 06.7511.0011.00137.9808.6215غائبة13.0006.5013.50غائبة08.5010.0012.0009.0009.72عسميحةشريطي221535073676
1ناجحة/الدورة 12.5010.0011.0010.0011.0615.0013.0014.0017.0012.5014.7510.0010.00195.0412.1930عيسمينةشيكان231631081219
1مؤجل/الدورة 07.3315.0013.5014.2500.0010.0005.0010.0010.00142.9708.9419غائب07.0010.5012.00عأيمنعبد الالوي241531114543
1ناجح/الدورة 11.5008.0011.5009.0010.1714.5015.5015.0017.0012.5014.7513.0013.00194.0312.1330عفؤادعريبي251532035695
1ناجحة/الدورة 12.5013.0011.5010.5011.9415.0015.5015.2515.0014.0014.5011.0011.00208.4613.0330عإيمانعيدروس261631109077
1ناجحة/الدورة 14.0012.0011.5011.5012.4415.0014.5014.7513.5013.0013.2513.0013.00210.4613.1530عفاطيمةعيسات271633035206
1ناجحة/الدورة 10.5012.0012.0008.0010.6115.0015.5015.2515.0014.0014.5012.0012.00197.4912.3430عفريال شرينفراح281631072325
1ناجحة/الدورة 14.0013.5012.0011.0012.7815.0015.0015.0015.0012.5013.7512.0012.00214.5213.4130عسامية مروهقاسمي291531118755
1ناجحة/الدورة 06.0010.5011.5010.5009.2215.0014.5014.7513.0012.5012.7510.0010.00177.4811.0930علمياء امالقمزر301631030105
1ناجح/الدورة 12.0008.0011.5010.0010.5613.0013.0013.0013.0010.0011.5000.0000.00170.0410.6330عمحمدلهتيهت311633042002
1ناجحة/الدورة 10.5010.0010.5010.0010.2815.0014.5014.7513.0010.0011.5011.0011.00185.5211.6030عهلةمثالي321631030078
1ناجحة/الدورة 12.0010.0011.5008.0010.5614.5015.5015.0015.0012.5013.7511.0011.00193.5412.1030عليندةمختاري331532030559
1ناجحة/الدورة 08.0006.0012.5013.0009.6715.0015.5015.2513.0013.5013.2512.0012.00186.5311.6630عإيمان ليلةمدوني341531091453
1ناجح/الدورة 06.0003.0011.0011.0007.5614.0015.5014.7513.0013.0013.0011.0011.00164.0410.2530عمحرزمزوان351631060499
1ناجح/الدورة 10.5008.0012.0013.5010.9413.0015.0014.0015.0011.0013.0013.0013.00193.4612.0930ععلي شمس الدينمعزيز361631066525

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:30حرر 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 :

2الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 12.5013.5013.0014.0013.1713.0014.5013.7515.0013.0014.0014.0014.00215.5313.4730عسيف الدينمعطوش37062072533
1مؤجلة/الدورة 15.0007.5015.0010.0012.5000.0000.00144.0109.0020غائبة07.0010.0014.0010.0009.89عأسماءموفق381531105666
1ناجحة/الدورة 09.5011.0010.0011.0010.2815.0014.5014.7517.0011.5014.2512.0012.00192.0212.0030عرانية فايزةولدخاوة391531086892

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:30حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبةغائبةعنسرينأواكلي11531049941
1ناجح/الدورة 12.5007.0012.0011.0010.8311.5015.0013.2514.0015.0014.5012.0012.00191.4711.9730عمحمد أنيسأورمضان21631047163
1مؤجل/الدورة 05.5010.5011.0010.0008.8310.0005.0007.5015.0013.5014.2511.0011.00148.9709.3122عنسرينايت ديب31631048894
1ناجح/الدورة 11.7512.0010.0010.0011.0311.0005.0008.0014.0014.0014.0011.0011.00170.2710.6430ععدالنبختة41631047112
1ناجحة/الدورة 11.0011.0012.0012.0011.4412.0010.0011.0014.0013.0013.5012.0012.00185.9611.6230عخولةبزاز51534081929
1مؤجل/الدورة 02.0007.0011.5011.0007.2200.0000.0000.0015.0000.0007.5010.0010.0089.9805.6212إدماجهيشامبلمختار61531054658
1ناجحة/الدورة 12.7508.0014.0013.0012.0313.0012.0012.5000.0014.0007.0014.0014.00186.2711.6430عامالبن حمالوي790000236
1ناجحة/الدورة 07.7511.5012.0011.0010.2512.5014.0013.2514.0013.0013.5013.0013.00185.2511.5830عحنانبن عادل81631048994
1مؤجلة/الدورة 11.2510.0012.0007.0010.1908.0003.0005.5000.0000.0000.0011.0011.00124.7107.7921عياسمينبن عمارة91631047465

1ناجحة/الدورة 12.2513.5012.5012.5012.6411.5014.0012.7514.5013.5014.0013.0013.00205.7612.8630عمروةبن قاسي101631047173
1مؤجلة/الدورة 06.5013.5012.0010.0010.0607.0007.0007.0000.0012.5006.2510.0010.00141.0408.8222عياسمينبوسنة111631047247
1ناجحة/الدورة 14.2512.5013.0015.0013.7510.0014.0012.0017.0015.5016.2511.0011.00215.2513.4530علمياءحالس121631047147
1ناجح/الدورة 11.5010.5011.0010.5010.9410.0011.0010.5000.0012.5006.2510.0010.00162.9610.1830عباللحبي131631046957
1مؤجلة/الدورة 02.5010.0011.0001.0005.7209.0007.0008.0015.0000.0007.5011.0011.00109.4806.8412عياسمينحطاب141631047464
1ناجحة/الدورة 12.7513.5013.0011.0012.5811.5015.0013.2515.0000.0007.5011.0011.00192.2212.0130عياسمينحفصي151631048955
1ناجحة/الدورة 12.5014.0012.0012.0012.6111.5015.0013.2515.0014.0014.5010.0010.00205.4912.8430عإكرامحمادو161631048494
1ناجحة/الدورة 12.5013.5012.0012.0012.5005.0015.0010.0013.5014.0013.7512.0012.00192.0012.0030عصبرينةحمروني171631045848
1ناجح/الدورة 11.2512.0013.5014.0012.5307.0014.0010.5014.0015.0014.5012.0012.00195.7712.2430عسلمىخروف181631047043

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:31حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 10.0010.0013.0012.0011.1100.0012.0006.0000.0000.0000.0012.0012.00135.9908.5024عوسيلةخيضر19082061610
1ناجحة/الدورة 11.0011.0011.0011.5011.1106.0013.0009.5014.0014.5014.2512.0012.00178.4911.1630معيدةسهامدنيدني20152859
1ناجحة/الدورة 12.0008.0011.5011.0010.7808.0013.0010.5000.0015.0007.5012.0012.00166.0210.3830عشهينازرباح211631046008
1ناجحة/الدورة 10.0010.0013.0010.5010.7810.0012.0011.0014.0013.0013.5011.0011.00179.0211.1930عنور الهدىزناقي221631097890
1ناجحة/الدورة 11.0013.0011.0006.0010.3311.0014.0012.5014.5015.0014.7513.0013.00185.4711.5930علبنىشريفي231632066652
1ناجحة/الدورة 13.5014.0014.0012.0013.3912.0014.0013.0017.0011.0014.0011.0011.00211.5113.2230عمريمشوشان2401086613
1مؤجلة/الدورة 03.5005.0011.5012.0007.5008.0010.0009.0014.0015.5014.7513.0013.00146.0009.1316عشهينازشولي251531109386
1مؤجلة/الدورة 04.2508.0011.0011.0008.0808.0007.0007.5015.0012.5013.7512.0012.00142.2208.8913عوسيلةعقار261631081188
1مؤجل/الدورة 03.5010.0011.5010.5008.2805.0010.0007.5013.5000.0006.7511.0011.00129.0208.0620عالياسعلواني271639086896
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000إدماجمروة صابرينفتان281531104164
1ناجحة/الدورة 10.0012.0010.0010.0010.4409.0012.0010.5014.0000.0007.0013.0013.00162.9610.1830عصارة امة هللاقدور291631048712
1ناجحة/الدورة 10.0012.0012.5007.0010.3311.5010.0010.7515.0013.0014.0013.0013.00176.9711.0630عكاتيةلعماري301631060616
1ناجحة/الدورة 11.2511.5012.0010.0011.1911.0014.0012.5014.0014.0014.0011.0011.00189.7111.8630عسارةلوصايق311631047033
1ناجحة/الدورة 11.5012.0012.5011.0011.7210.5015.0012.7513.0014.5013.7511.0011.00194.9812.1930عمنىمالة321631045924
1ناجحة/الدورة 11.5011.5011.0014.0011.9411.0015.0013.0013.5014.0013.7511.0011.00197.9612.3730عنسرينمحنان331631045928
1ناجحة/الدورة 09.2510.0011.0010.0009.9712.0012.0012.0014.0013.0013.5013.0013.00177.7311.1130عشيماءمزود341631048706
1ناجحة/الدورة 08.7511.0011.5011.0010.3612.0014.0013.0014.0013.5013.7510.0010.00182.7411.4230عايمانمفتاح351631048531
1ناجحة/الدورة 11.7510.5014.0015.0012.6912.0014.0013.0015.0014.0014.5012.0012.00207.2112.9530عنريمانهادفي361631045925

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:32حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:33حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 13.0012.5012.0010.0012.0012.0014.0013.0015.0013.0014.0012.0012.00200.0012.5030عحليمةأكلوف11631049205
1ناجحة/الدورة 12.5013.5013.0012.5012.8310.5006.0008.2513.0012.5012.7513.0013.00186.9711.6930عليليانبرحايل21631054780
1ناجحة/الدورة 12.0013.0011.0010.0011.5610.5011.0010.7514.0012.5013.2511.0011.00184.5411.5330عايمانبلخير31631054724
1ناجحة/الدورة 08.5014.5013.5015.5012.5011.0010.0010.5000.0012.0006.0011.0011.00177.5011.0930عبثينةبودربالة41631109099
1ناجحة/الدورة 11.0012.0011.0010.5011.1112.0014.0013.0015.0013.0014.0011.0011.00190.9911.9430عخديجةتيجاني51631054506
1مؤجل/الدورة 96.9706.0615غائبغائب10.5005.0010.0000.0006.8310.5002.0006.2500.0010.5005.25عغزالنحدلي61631074985
1مؤجلة/الدورة 20.0001.254غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.0010.0000.0005.0000.00غائبة00.00عصارةحيمران71631053274
1ناجحة/الدورة 13.5011.0012.0012.5012.3910.5014.0012.2513.0012.5012.7514.0014.00200.0112.5030عمنالخريف81631054801
1مؤجلة/الدورة 132.0408.2511غائبةغائبة09.5005.0011.0006.0008.0610.0007.0008.5013.0012.5012.75عصونيادرغوم91631051251

1ناجحة/الدورة 12.0013.0014.0014.0013.1110.5015.0012.7514.5012.0013.2513.0013.00208.4913.0330عرفيدةدقيش101631049003
1ناجحة/الدورة 00.0012.0012.00160.0410.0030غائبة10.0011.0011.5010.0010.5611.5015.0013.2500.00عسارةدواقي111631049006
1ناجحة/الدورة 11.5012.0000.0009.0008.5011.0015.0013.0016.0012.0014.0012.0012.00168.5010.5330عمريم هناءربحي121631051394
1ناجحة/الدورة 07.0010.0010.00171.0310.6930غائبة12.0010.0011.0009.0010.6711.5014.0012.7514.00عحفيظةزروقي131631072229
1مؤجلة/الدورة 11.2505.0011.5012.0010.0811.0002.0006.5000.0012.0006.0013.0013.00141.7208.8626عشهيناززوزاي141631053487
1ناجح/الدورة 13.0011.5011.5010.0011.6711.0008.0009.5014.5012.5013.5010.0010.00180.0311.2530عالهامساسي151631050384
1مؤجل/الدورة 06.5003.0010.0005.0006.1711.5004.0007.7500.0013.0006.5011.0011.00110.5306.9111عأنورصديقي161631054448
1ناجحة/الدورة 08.5010.5010.0006.0008.7212.0010.0011.0013.0012.5012.7512.0012.00159.9810.0030عخديجةصديقي171631049296
1ناجحة/الدورة 12.0006.0013.0011.0010.6710.5011.0010.7515.0012.0013.5012.0012.00178.0311.1330عخديجةطيب باي181631048995

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:34حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 12.0013.0011.0007.0010.8909.0009.0009.0013.0012.5012.7512.0012.00171.5110.7230عايمانعوف191631051065
1ناجحة/الدورة 09.7510.0011.5010.0010.2510.5009.0009.7516.0012.0014.0010.0010.00169.2510.5830عدنياعياط201631051137
1ناجحة/الدورة 07.0015.0015.00197.5412.3530غائبة13.5014.5012.0012.0013.0611.5014.0012.7514.00عشيماءغربي211631049017
1مؤجلة/الدورة 09.5006.0011.0001.0007.1712.0008.0010.0013.0012.0012.5011.0011.00140.5308.7815عليلىغمرة221531051504
1مؤجل/الدورة 09.0010.0010.0011.0009.8911.5004.0007.7515.0012.0013.5012.0012.00159.0109.9422ععلي راميقاسمي231631054768
1ناجحة/الدورة 14.0007.0010.5012.0011.2211.0014.0012.5016.0012.5014.2510.0010.00189.4811.8430عاكرامكشكار241631055877
1ناجحة/الدورة 10.0010.0012.0006.0009.5610.5010.0010.2514.0012.0013.0011.0011.00164.0410.2530عليليالعزيز251631053322
1ناجحة/الدورة 14.0012.0014.0014.0013.5611.5014.0012.7515.0013.0014.0013.0013.00214.0413.3830عهدىلكحل261631050607
1ناجحة/الدورة 11.5010.0011.5013.0011.5012.0014.0013.0015.0013.0014.0011.0011.00194.5012.1630عفاتنمداح271631074987
1مؤجلة/الدورة 130.5308.1612غائبةغائبة08.5010.0010.5008.0009.1709.5001.0005.2514.0013.0013.50عنوالمرواني281631051431
1ناجحة/الدورة 12.2514.0012.0012.0012.5311.5011.0011.2514.0012.5013.2510.0010.00194.2712.1430عخديجةمطاعي291631081279
1ناجحة/الدورة 12.1007.0011.0009.0010.0311.5012.0011.7513.5012.5013.0012.0012.00175.2710.9530عنور الهدىمكي301631050500
1مؤجل/الدورة 110.9806.9410غائبغائب06.0008.0011.0009.0008.2210.5002.0006.2500.0012.0006.00عأمين عبد القادرمالح311631054824
1مؤجل/الدورة 06.5003.0010.5005.0006.2811.0004.0007.5000.0013.0006.5010.0010.00109.5206.8511ععبد الرحمانناشي321531051814
1ناجحة/الدورة 13.5006.0011.0008.0010.0610.5014.0012.2516.0012.5014.2511.0011.00179.0411.1930عوفاءنصري331631093955
1ناجحة/الدورة 12.5010.5014.5010.0011.9411.5015.0013.2513.0012.5012.7512.0012.00197.9612.3730عمنىنقرش341631054802

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:35حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 05.2510.0010.0007.0007.7510.0014.0012.0010.0010.0010.0011.0011.00148.7509.3020عصالح الدينالزعانين11531062825
1ناجحة/الدورة 11.0011.5014.0012.0012.0010.5014.0012.2513.0012.5012.7511.0011.00193.5012.0930عريمةبغراجي21631057763
1ناجح/الدورة 09.5006.0013.0010.0009.6110.5013.5012.0014.0011.0012.5012.0012.00171.4910.7230عمحمد سعيدبلخير31631081745
1ناجح/الدورة 13.5012.5012.5009.0012.0611.5013.0012.2516.0014.0015.0011.0011.00198.5412.4130ععالء الدينبن خادم41631111937
1مؤجلة/الدورة 07.0006.0010.5005.0007.1109.5012.5011.0015.0012.0013.5013.0013.00147.9909.2515عأسماءبن عويشة51531087513
1ناجح/الدورة 11.5010.0012.5010.5011.1712.5013.0012.7515.0014.0014.5010.0010.00190.5311.9130عبوزيدبنار61631057678
1ناجحة/الدورة 14.2510.0012.0010.0011.8610.5014.0012.2513.0011.5012.2511.0011.00191.2411.9530عدنيابنوار71631060079
1ناجحة/الدورة 09.7512.0011.5007.0010.0310.0014.0012.0015.0012.0013.5013.0013.00178.2711.1430عمريمبوجمعة إخلف81631056308
1مؤجلة/الدورة 10.5010.0000.0006.0007.0611.0013.0012.0014.0011.0012.5013.0013.00149.5409.3520عريمةبوخرشوفة91631054748

1مؤجل/الدورة 106.0206.6313غائبغائب11.5005.75غائب06.5004.0010.0000.0005.2810.5013.0011.75ععبد الرزاقبور101631058309
1ناجح/الدورة 12.2512.0011.5013.0012.1910.0013.0011.5018.0013.0015.5011.0011.00197.7112.3630عمروانبوسواليم111631056193
1مؤجل/الدورة 47.0002.947غائبغائب00.0000.00غائب00.0000.0000.0010.0013.5011.75غائبغائبععبد العزيزبوكرمة121531054460
1ناجحة/الدورة 07.5005.0011.5013.0009.0611.0014.0012.5018.0010.0014.0013.0013.00172.5410.7830عمريمبومعزة131631056196
1ناجحة/الدورة 10.5011.5011.0010.0010.7210.5013.0011.7516.0011.0013.5012.0012.00182.4811.4130عليليةبونقاب141631060290
1مؤجلة/الدورة 45.0002.817غائبةغائبة00.0000.00غائبة00.0000.0000.0009.0013.5011.25غائبةغائبةعصارةحمادو151631055973
1ناجح/الدورة 12.7510.5013.5011.0012.0310.5014.0012.2514.0013.0013.5011.0011.00195.2712.2030عراميحمداوي161631077723
1ناجح/الدورة 14.0012.0013.5011.0012.7809.0014.5011.7516.0013.5014.7511.0011.00202.5212.6630ععادلحيرش171631060216
1ناجحة/الدورة 12.5011.0011.5010.0011.3911.0013.5012.2514.0012.5013.2510.0010.00188.0111.7530عيسرىرزقي181631056112

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:36حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 10.2513.0012.0009.0010.9711.5013.0012.2515.0012.0013.5012.0012.00186.7311.6730عامينةزرتيحة191631072220
1ناجحة/الدورة 09.0010.0011.0010.0009.8912.0014.0013.0014.0010.0012.0010.0010.00175.0110.9430عأسماءشريف201631113902
1ناجحة/الدورة 13.7511.0012.0011.0012.1412.5014.0013.2516.0013.0014.5010.0010.00201.2612.5830عسماحشعالل211631055952
1مؤجل/الدورة 10.0005.0010.0010.00105.5406.609غائب07.5007.0000.0000.0004.0611.5013.0012.25عحسامشهبون221631057693
1ناجح/الدورة 08.5010.0012.0008.0009.5010.5013.5012.0014.0011.0012.5011.0011.00169.5010.5930عحسانصنهاجي231631058255
1مؤجل/الدورة 04.2510.0010.0009.0007.8610.0013.0011.5010.0010.0010.0013.0013.00149.7409.3620عاسامة امير الدينقيز241631058245
1ناجح/الدورة 10.5005.0011.0008.0008.8311.5013.0012.2514.0013.5013.7511.0011.00166.9710.4430عجابركروم251631058140
1ناجح/الدورة 12.0011.5012.0010.0011.4411.0013.5012.2515.0013.0014.0012.0012.00191.9612.0030عساميكولمي261631056258
1ناجح/الدورة 12.1310.0012.0013.0011.8212.5013.0012.7517.0014.0015.5010.0010.00198.3812.4030عفؤادلدرم271631056278
1ناجح/الدورة 00.0000.0011.0011.00161.2510.0830غائب11.7511.0012.0010.0011.2510.5014.0012.25عابراهيممتوس281631057630
1ناجح/الدورة 11.7508.0011.0012.5010.9209.0013.0011.0013.0010.0011.5011.0011.00176.2811.0230عصديقمحبوب291631057866
1ناجحة/الدورة 11.3812.5012.5013.0012.2410.5013.5012.0015.0012.5013.7511.0011.00196.6612.2930عناديةمرابط301631058018
1ناجحة/الدورة 09.7510.0011.0011.0010.3611.0014.0012.5014.0013.5013.7513.0013.00183.7411.4830عزينبمزيدي311631056254
1ناجحة/الدورة 13.7511.0012.5010.0012.0311.0014.5012.7516.0012.5014.2512.0012.00199.7712.4930عكاميلية ريانمعمري321631058330
1ناجحة/الدورة 06.7508.0013.5013.0009.9210.0014.0012.0015.0011.5013.2512.0012.00175.7810.9930عصفامنسل331631104861
1ناجحة/الدورة 09.0010.0000.0012.0007.8910.5014.0012.2515.0013.0014.0012.0012.00160.0110.0030عمريممنصور341631056049
1مؤجل/الدورة 27.0001.693غائبغائب00.0000.00غائب13.5006.75غائب00.0000.0000.00غائبغائبعباللموفق351631058253
1مؤجل/الدورة 28.0001.753غائبغائب00.0000.00غائب14.0007.00غائب00.0000.0000.00غائبغائبععبد الرحيمناصري361531086469

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:37حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 14.2507.5012.0008.0010.8611.5014.0012.7516.0011.0013.5013.0013.00188.7411.8030عنوالنايلي371631058052
1ناجح/الدورة 07.5006.0011.0008.0008.0611.5014.0012.7515.0011.5013.2510.0010.00160.0410.0030عاسالمنوار381631058131
1ناجحة/الدورة 08.5010.0011.5009.0009.6110.5013.0011.7514.0011.0012.5011.0011.00169.4910.5930عمروىيحياوي391631057983

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:37حرر 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 :

6الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 08.0010.0005.0006.0007.3310.0013.5011.7514.0011.5012.7510.0010.00148.4709.2815عمحمد أكرمأبركان11531063936
1ناجحة/الدورة 13.2510.5012.0010.0011.6408.0013.0010.5014.0011.5012.7511.0011.00183.2611.4530عنعيمةارحاب21631063529
1ناجح/الدورة 13.2510.0012.0010.0011.5310.0013.0011.5014.0011.0012.5010.0010.00184.7711.5530عمحمدالهاشمي31631060299
1ناجح/الدورة 13.5011.0012.5015.0013.0610.0014.0012.0014.5013.5014.0013.0013.00206.5412.9130ععبد الرحمانايت شيخ41631060480
1ناجح/الدورة 09.7510.0012.0013.0011.0308.0013.0010.5014.0012.5013.2510.0010.00177.7711.1130ععبد اللطيفبراهميو51632050417
1ناجحة/الدورة 13.0012.0013.5011.0012.4410.0013.0011.5016.0011.5013.7511.0011.00196.4612.2830معيدةإيمانبركة61531070581
1ناجحة/الدورة 14.7511.0010.5011.0012.1411.0015.0013.0015.0012.5013.7513.0013.00201.7612.6130عليليابسطانجي71631060622
1ناجحة/الدورة 10.5010.5011.0012.0010.9410.0014.0012.0013.5013.0013.2512.0012.00184.9611.5630عام الحسناء حنانبلطرش81631060549
1ناجحة/الدورة 10.5010.0011.0011.5010.7215.0013.0014.0013.0014.0013.5011.0011.00190.4811.9130عمباركةبن الشيوخ91631062421

1مؤجل/الدورة 12.5007.0000.0011.0008.1710.0013.0011.5015.0011.5013.2511.0011.00157.0309.8120عنبيلبن حرز هللا101531071670
1ناجح/الدورة 12.2507.0011.0010.0010.3111.0013.0012.0015.0011.5013.2510.0010.00177.2911.0830عمحمدبوشندوقة111631060302
1ناجح/الدورة 13.2510.0011.0011.0011.5314.0014.0014.0015.0013.0014.0013.0013.00200.7712.5530عهارونبوعرابة121631060522
1ناجح/الدورة 09.2511.5012.0010.5010.6410.0013.5011.7514.5011.0012.7512.0012.00180.2611.2730عيوسفتواتي131631060653
1ناجحة/الدورة 13.2510.0011.5010.0011.4210.0014.0012.0014.5012.5013.5013.0013.00190.7811.9230عشيماءخليفاوي141631063721
1ناجحة/الدورة 12.5004.0013.0010.0010.1717.0014.0015.5013.0014.0013.5013.0013.00193.5312.1030عمنالدكار151631062432
1ناجح/الدورة 08.7504.0011.0011.0008.6910.0013.0011.5014.0012.0013.0010.0010.00160.2110.0130عبوعالمروتال161531108834
1ناجحة/الدورة 11.5010.0010.5011.0010.8310.0012.5011.2516.0010.0013.0012.0012.00180.4711.2830ععبلةزابي171631096271
1ناجحة/الدورة 12.2511.0011.0010.0011.1908.0013.5010.7514.5012.0013.2511.0011.00181.2111.3330عنسرينسماح181631060365

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:38حرر 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 :

6الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 12.7511.5012.0012.0012.1410.0015.0012.5015.0013.0014.0013.0013.00200.2612.5230عنور الهدىشتيوي191631071984
1ناجحة/الدورة 11.7511.0013.0012.0011.9208.0015.0011.5016.0012.5014.2510.0010.00191.7811.9930عأمينة  شروقشعبان201631060660
1ناجحة/الدورة 12.0012.0009.4208.0013.5010.7514.0012.0013.0010.0010.00163.7810.2430غائبة12.25عسهامشودار211631045826
1مؤجل/الدورة 12.0003.0000.0007.0006.2210.0014.0012.0014.0012.0013.0010.0010.00139.9808.7515عمحمد أمينصباش22111068275
1ناجحة/الدورة 10.5008.0014.0012.5011.1708.0012.0010.0016.0010.0013.0012.0012.00178.5311.1630عفتحيةطابلي231631062219
1مؤجل/الدورة 07.5003.0005.0007.0005.8308.0013.0010.5014.0000.0007.0010.0010.00118.4707.409عزكرياءطهير241631060577
1ناجحة/الدورة 14.1310.0011.0006.0010.7113.0013.0013.0014.0011.5012.7513.0013.00186.8911.6830عنسرينعامري251631063757
1مؤجل/الدورة 06.7510.0005.0001.0005.8108.0000.0004.0014.0010.0012.0011.0011.00103.2906.468عكريمعمروش261631098024
1ناجحة/الدورة 12.0012.0012.0012.0012.0008.0015.0011.5016.0012.0014.0013.0013.00195.0012.1930عفراح  ناديةفليح271631063629
1ناجحة/الدورة 14.2512.5013.5012.0013.1917.0013.0015.0015.0013.0014.0013.0013.00219.7113.7330عبشرى يمينةقرين281631046956
1ناجحة/الدورة 14.0010.5012.0011.0012.1113.0014.0013.5013.0013.0013.0011.0011.00199.9912.5030عمنالقصاص291631060342
1ناجحة/الدورة 10.5011.5011.5009.0010.6110.0015.0012.5013.0012.0012.5013.0013.00183.4911.4730عايمانقمير301631062132
1ناجحة/الدورة 14.5013.5015.0013.0014.0617.0015.0016.0015.0013.0014.0012.0012.00230.5414.4130عنورالهدىكرموت311631063652
1مؤجل/الدورة 11.0005.0006.6808.0013.0010.5014.0012.0013.0011.0011.00139.1208.7015غائب09.38عيازيدلزرق321631107418
1ناجحة/الدورة 11.5010.0012.5012.0011.5008.0015.0011.5015.0013.0014.0010.0010.00187.5011.7230عرقيةميهوب331631063708

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:39حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 07.0013.0013.00172.5210.7830غائبة11.5010.5012.0011.0011.2807.0015.0011.0014.00عليدية تسعديتالعربي11631096420
1ناجحة/الدورة 12.0013.0012.0011.0012.0013.5015.5014.5015.0012.5013.7511.0011.00204.5012.7830عحنانبرنوس2051076282
1ناجحة/الدورة 13.2511.5011.0012.0012.0811.0014.5012.7515.0012.0013.5012.0012.00198.7212.4230عالهامبن براهم31631071546
1ناجحة/الدورة 12.2512.0014.0012.0012.5313.5014.5014.0000.0009.0004.5010.0010.00187.7711.7430عسليمةبن بلقاسم41631063396
1ناجحة/الدورة 12.5012.0013.0010.5012.0614.0014.5014.2515.0011.0013.0013.0013.00204.5412.7830عسارةبن ربيع51631072269
1ناجحة/الدورة 14.0010.0014.5016.0013.6714.5015.5015.0014.0013.0013.5013.0013.00223.0313.9430عخديجةبن طوطاح6041038684
1ناجحة/الدورة 12.0010.5010.5011.0011.1114.0014.0014.0013.5005.0009.2511.0011.00185.4911.5930عابتسامبن معمر71631072209
1ناجح/الدورة 13.2514.0012.0012.0012.8614.0014.0014.0014.0010.5012.2511.0011.00207.2412.9530عامير السعيدبوكالل81631071551
1ناجح/الدورة 12.7510.0011.0010.0011.1413.0015.0014.0000.0012.5006.2513.0013.00181.7611.3630عوسيم أمينحاج أعراب91631070499

1ناجحة/الدورة 12.0007.0011.0010.5010.3312.0014.5013.2515.0009.0012.0012.0012.00181.9711.3730عشيماءحفايفة101631072291
1ناجحة/الدورة 07.0011.0011.00191.4811.9730غائبة13.5011.5010.5010.5011.7215.0015.5015.2514.00عمنالحمداني11111063576
1ناجح/الدورة 11.5011.0011.5008.0010.6113.5014.0013.7500.0002.0001.0011.0011.00163.4910.2230عمهديخليفي121531075690
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.00غائبة00.0000.0000.00غائبة00.00عإيمانخليل131631071520
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.00غائبة00.0000.0000.00غائبة00.00عبشرىخوخي1415311003961
1ناجح/الدورة 11.0006.0011.5009.0009.5613.5015.5014.5013.0011.5012.2510.0010.00178.5411.1630ععبد الوهاب شوقيدغيم151631071795
1ناجح/الدورة 12.0011.0010.5011.0011.2214.0015.0014.5015.0005.0010.0013.0013.00191.9812.0030عإيمانرغيس161631072073
1ناجحة/الدورة 12.2514.0015.0013.0013.4214.5015.0014.7514.0010.5012.2511.0011.00215.2813.4630عإحسانزبوجي171631072202
1ناجحة/الدورة 13.2512.0014.0013.5013.1913.0014.5013.7500.0008.0004.0011.0011.00192.7112.0430عسناءزياني181631065395

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:40حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 12.0011.0010.5012.0011.4405.0014.5009.7515.0013.0014.0011.0011.00180.9611.3130عمحمد البشيرسبع191631066868
1ناجحة/الدورة 11.5008.5012.0012.0011.0614.5015.0014.7512.0010.0011.0011.0011.00191.5411.9730عصبرينةسليماني201631072296
1ناجحة/الدورة 12.5014.5013.5015.0013.7214.5014.5014.5000.0011.0005.5011.0011.00203.4812.7230عأحالمشريفي211631072056
1ناجح/الدورة 12.2512.0012.0014.0012.5313.0015.0014.0000.0007.0003.5010.0010.00185.7711.6130عاسماعيلصوادقية221631071536
1ناجحة/الدورة 12.0010.0011.5011.0011.2214.0014.5014.2515.0008.0011.5011.0011.00191.9812.0030عرانيةعطشي231631072240
1ناجح/الدورة 14.0007.0017.0000.0008.5012.0012.00170.0410.6330غائب12.0012.5012.0014.0012.56عوليدقجوطي24043094786
1مؤجل/الدورة 14.5007.2513.0000.0006.5011.0011.00135.9808.5015غائب10.0008.0010.5008.0009.22عاسحاقمزوز251631051042
1مؤجلة/الدورة 11.7513.0011.0006.0010.5814.0014.0014.0000.0006.0003.0000.0000.00157.2209.8327عشهرزادمقحوت261431082806
1ناجحة/الدورة 12.0010.0011.0009.0010.6713.5014.5014.0000.0007.0003.5011.0011.00170.0310.6330عإيمانموزاوي271631066421
1ناجحة/الدورة 11.5010.5011.5006.0010.0613.0014.5013.7514.0010.5012.2500.0000.00170.0410.6330عشيماء خيرةموهوبي281631072292
1ناجح/الدورة 13.0013.5011.5011.0012.3314.0014.0014.0016.0011.0013.5011.0011.00204.9712.8130عأعمرهباش291631072062
1ناجحة/الدورة 13.2510.0011.0010.0011.3111.0014.5012.7515.0011.0013.0011.0011.00189.7911.8630عصبرينةواشك301631071754
1ناجحة/الدورة 11.0011.0010.0002.0008.7813.5014.5014.0013.0011.0012.0011.0011.00170.0210.6330عمريموقنوني311631071930
1ناجحة/الدورة 12.0011.0011.5011.0011.4414.0013.0013.5013.0008.0010.5011.0011.00188.9611.8130عأميرةيحوي321631072066
1ناجحة/الدورة 12.5012.5011.5011.0011.9415.0015.5015.2512.0000.0006.0000.0000.00180.4611.2830إدماجالميةيحياوي331431048775

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:41حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 11.5006.0010.5010.0009.7212.0014.0013.0015.0013.5014.2514.0014.00181.9811.3730عنبالأوشريف11631072389
1ناجح/الدورة 11.2504.0012.0013.0010.1910.0012.5011.2514.0012.5013.2511.0011.00174.2110.8930عمحمدبحورة21631074783
1مؤجل/الدورة 00.0013.0013.00120.5207.5313غائب08.5006.0013.0001.0007.2808.0013.0010.5000.00عفؤادبداوي31631074515
1ناجح/الدورة 11.7506.0011.0010.0009.9210.0013.5011.7515.0012.0013.5013.0013.00176.2811.0230عشرف الدين وليدبلعمش41631074951
1مؤجل/الدورة 09.5006.0012.0010.5009.5008.0013.0010.5014.0005.0009.5011.0011.00157.5009.8419عمحمد فيصلبلقايد51631075032
1مؤجلة/الدورة 10.2503.0010.0006.0007.6408.0014.0011.0013.5012.0012.7512.0012.00150.2609.3920عربيحة فريالبلهادي61631074901
1ناجح/الدورة 11.2505.0011.5008.0009.1908.0013.0010.5014.0012.5013.2511.0011.00162.2110.1430عمحمد أمينبليلي71631075018
1مؤجل/الدورة 12.0006.0000.0013.0006.5000.0000.0070.7504.429غائب00.0000.0003.75غائب11.25ععبد الرحيمبن فكاني81631098011
1مؤجل/الدورة 00.0011.0011.0055.2603.454غائب12.5006.2500.00غائب05.7501.0000.0000.0002.14عحمزةبوجديان91431082432

1ناجحة/الدورة 12.2513.0015.0013.0013.1908.0011.0009.5014.5012.5013.5013.0013.00196.7112.2930عمليكةبوجليد10031097226
1مؤجل/الدورة 10.5003.0010.5010.0008.7210.0012.5011.2514.5005.0009.7511.0011.00153.9809.6224عصهيببولحدور111631074962
1ناجحة/الدورة 08.2505.0012.0011.0008.9710.0013.0011.5013.5014.5014.0013.0013.00167.7310.4830عأميرةبونفقة121531079536
1ناجح/الدورة 11.5006.0011.5010.0009.9413.0013.0013.0015.0015.0015.0012.0012.00183.4611.4730ععبد ألحق إسالمتقرين131631074752
1ناجحة/الدورة 11.0010.0011.5010.0010.6710.0013.0011.5013.5014.0013.7514.0014.00183.5311.4730عأمينةتيشرافي141631074684
1ناجحة/الدورة 11.5011.5013.0012.5012.0616.0013.5014.7513.0012.0012.5012.0012.00204.5412.7830عليندةحارك151631074779
1ناجحة/الدورة 12.5010.0011.5011.5011.5013.0013.5013.2514.0013.0013.5012.0012.00195.5012.2230عأميرةحمة161531105579
1ناجحة/الدورة 10.7511.0012.0012.0011.3608.0014.0011.0014.0005.0009.5013.0013.00178.2411.1430عصارةحوشين17051061790
1ناجحة/الدورة 11.5010.5011.5009.0010.7211.0013.5012.2514.0012.5013.2513.0013.00184.9811.5630عاميرةخالص181631074365

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:42حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 11.7510.0012.0012.0011.4710.0014.5012.2514.0014.0014.0010.0010.00190.2311.8930عنوح إسالمدماش191532062486
1ناجح/الدورة 12.5010.0012.0010.0011.2810.0012.5011.2514.5013.5014.0013.0013.00187.5211.7230عمحمد لياسدياح201631072355
1مؤجل/الدورة 13.0006.5014.5000.0007.2510.0010.00124.4807.7815غائب10.0005.0011.0006.0008.22عمحمد أنيسسالم211631074567
1ناجحة/الدورة 12.2511.5013.0012.0012.1910.0014.0012.0015.0013.5014.2512.0012.00198.2112.3930عسيهامشريفي221631074949
1ناجحة/الدورة 11.2510.0012.0013.0011.5316.0013.5014.7515.0012.0013.5010.0010.00199.7712.4930عنسرينطالب231631075065
1مؤجلة/الدورة 09.0005.0012.0006.0008.1113.0014.0013.5000.0008.0004.0010.0010.00144.9909.0613عرانياعزيل241631074894
1ناجحة/الدورة 11.2510.5012.0010.0010.9710.0014.0012.0015.0012.5013.7512.0012.00186.2311.6430عآسياعماري251631074304
1ناجحة/الدورة 10.2510.0011.5011.5010.7510.0013.5011.7500.0011.0005.5011.0011.00165.7510.3630إدماجبايا ليلياءغربي261439014354
1ناجحة/الدورة 12.2513.0011.0008.0011.1913.0014.0013.5013.0013.0013.0013.0013.00193.7112.1130عشهينازقحفيف271631074954
1ناجحة/الدورة 11.7507.0014.0012.5011.3613.0014.5013.7513.0011.5012.2514.0014.00195.7412.2330عالهامقشوان281631074867
1ناجحة/الدورة 10.7508.5011.0011.0010.3613.0013.5013.2513.0012.0012.5012.0012.00183.2411.4530عمريملعريبي291531049929
1ناجحة/الدورة 11.2505.0011.0005.0008.4210.0014.0012.0014.0011.0012.5012.0012.00160.7810.0530عنايلة ايمانلقدور301631047445
1ناجحة/الدورة 11.7511.0010.0010.5010.9212.0014.0013.0015.0012.5013.7512.0012.00189.7811.8630عفريالمزواري311631054597
1مؤجلة/الدورة 11.5007.0011.5010.5010.2808.0014.0011.0000.0012.0006.0011.0011.00159.5209.9729ععزيزةياال321631074978

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:43حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 13.0011.0012.0009.0011.4413.5014.0013.7516.0011.0013.5011.0011.00195.9612.2530عفلة سلمىأوزالق11531075557
1مؤجل/الدورة 14.0007.0011.0011.00152.7609.5514غائب08.2506.0010.0006.0007.6415.0014.5014.75عفضيل مالكالرق21631080945
1ناجحة/الدورة 11.0005.5012.0012.00180.7111.2930غائبة11.2511.0011.0011.5011.1914.5014.0014.25عريانالعربي31631077532
1ناجحة/الدورة 08.2506.0011.0010.0008.7513.5014.0013.7514.0013.0013.5012.0012.00172.7510.8030عحنانبن بريكة41631080647
1مؤجلة/الدورة 06.5010.0000.0010.5006.7213.5014.0013.7516.0013.0014.5011.0011.00155.4809.7220عياسمينبن صغير51631077439
1ناجح/الدورة 14.0007.0011.0011.00178.7611.1730غائب14.2505.0011.5010.0010.6414.5014.5014.50عمعاد عبد المالكبن يوسف61631081084
1ناجح/الدورة 11.7512.5012.0013.0012.2512.5015.0013.7514.0013.0013.5013.0013.00205.2512.8330عباللبودواني71631077704
1ناجح/الدورة 16.0010.0013.5012.0013.2214.0015.0014.5015.0012.0013.5012.0012.00215.9813.5030عيسرىبوزكري81631077943
1ناجحة/الدورة 14.0011.0010.0010.0011.5614.5013.5014.0015.0012.0013.5012.0012.00199.0412.4430عودادتواتي91631077419

1ناجح/الدورة 14.0007.0011.0011.00181.2911.3330غائب10.7511.5011.0010.0010.8115.0014.5014.75عمحمد أسامةجودي101631081008
1ناجح/الدورة 12.5008.0010.5010.0010.5015.0015.0015.0016.0013.0014.5011.0011.00194.5012.1630عمرادحاكم111631077307
1ناجحة/الدورة 09.0010.0011.0010.0009.8914.5014.0014.2513.0012.0012.5011.0011.00182.0111.3830عرانيةحمزة121631077005
1ناجحة/الدورة 14.7511.0011.5013.5012.9214.5015.0014.7517.0011.0014.0012.0012.00215.2813.4630عرميساءحميداني131631077031
1ناجحة/الدورة 14.5010.0011.0008.0011.2812.5014.0013.2515.0000.0007.5012.0012.00181.5211.3530عبشرى الشيماءدبياش141631077703
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0002.2514.5013.5014.0015.0011.0013.0000.0000.00102.2506.399غائبة06.75عنهاددمور151631077633
1ناجحة/الدورة 14.2512.5015.0013.5013.8613.5013.0013.2516.0014.0015.0013.0013.00220.7413.8030عليلىرحمان بو علي16051035745
1ناجحة/الدورة 16.0012.0014.0014.0014.2213.5014.0013.7515.0011.0013.0011.0011.00219.9813.7530إدماجيسرى منالسعدون171531054835
1ناجح/الدورة 11.0005.0010.5007.0008.6715.0013.5014.2516.0011.0013.5011.0011.00173.0310.8130عإسحاقسعيداني181631076883

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:44حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 11.0005.0010.0008.0008.7814.5014.0014.2514.0000.0007.0011.0011.00161.0210.0630عصبرينةشامخ191631080844
1مؤجل/الدورة 11.0005.5011.0011.00142.2608.8914غائب06.7506.0011.0005.0007.1414.0014.0014.00عآمنةشايب201631076838
1مؤجلة/الدورة 05.0005.6414.5014.0014.2514.5013.0013.7510.0010.00145.2609.0815غائبة06.2511.00عنور الملكشبيحي211631077635
1ناجحة/الدورة 15.0012.0011.5011.5012.7805.0013.5009.2513.0012.0012.5012.0012.00189.0211.8130عنسرينعباشة221531101613
1ناجحة/الدورة 15.2510.5010.5008.0011.5314.5014.0014.2513.0011.0012.0011.0011.00195.7712.2430عدعاءعروس231631080664
1مؤجلة/الدورة 13.0006.5010.0010.00154.2209.6419غائبة05.7508.0010.5011.5008.5813.0014.0013.50عسارة حسينةعمران241631080762
1ناجحة/الدورة 12.7513.0011.0010.5011.9215.0014.5014.7514.0012.0013.0010.0010.00202.2812.6430عرفيقةعمروش251634029702
1ناجح/الدورة 14.5011.0013.5014.0013.3915.0013.0014.0016.0014.0015.0013.0013.00219.5113.7230عاسالمفردي26061040246
1مؤجل/الدورة 14.0007.0011.0011.00151.7309.4819غائب06.2510.5010.0006.0007.9713.5014.0013.75عأيمنكسير271631080606
1ناجحة/الدورة 11.7507.0012.0005.0009.2514.0013.5013.7514.5011.0012.7510.0010.00173.7510.8630عوساملشعة281631077425
1مؤجل/الدورة 00.0000.0011.0011.00139.5408.7224غائب09.5010.0011.0010.0010.0605.0014.0009.50عنور الدينلعناني291631075136
1ناجح/الدورة 13.0013.0000.0006.0008.5614.5014.5014.5016.0012.0014.0000.0000.00163.0410.1930عناديةمكي301631081110
1مؤجلة/الدورة 13.0006.5013.0013.00133.3808.3414غائبة05.1303.0010.5005.0005.8213.0014.5013.75عدانةيعقوبي311631099166

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:45حرر 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 :

10الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 09.0004.5000.0000.0000.0000.0000.0018.0001.130غائبة00.0000.0000.00غائبةغائبةعخولةبالربو11531054271
1ناجحة/الدورة 15.2512.0010.5011.0012.5315.0012.2513.6314.0011.0012.5012.0012.00204.2912.7730عصبيحةبلخوجة21631047416
1ناجحة/الدورة 10.2510.5011.0013.0011.0815.0012.2513.6314.0011.0012.5011.0011.00190.2411.8930عنريمان لبنةبن جودي31631081809
1ناجح/الدورة 12.2510.0010.5012.0011.3112.0012.0012.0014.5010.0012.2512.0012.00186.2911.6430ععبد الوحيدبوشافة41631081653
1ناجح/الدورة 15.0011.5011.0010.0012.2212.0013.5012.7515.0013.0014.0012.0012.00200.9812.5630عحسينجيدل51631088496
1ناجح/الدورة 08.0006.0010.5009.0008.3312.0010.7511.3814.5012.0013.2513.0013.00159.9910.0030عنبيلحجام61631081114
1ناجحة/الدورة 07.2510.0010.5013.0009.8610.0012.7511.3815.0014.0014.5011.0011.00174.2610.8930عالميةحدير71631081708
1ناجح/الدورة 11.7508.0011.5010.0010.4712.0011.7511.8813.5010.0011.7511.0011.00176.2511.0230عمحمدحنوز81631081751
1ناجحة/الدورة 15.0015.0012.5014.5014.3315.0012.2513.6314.0013.0013.5011.0011.00221.4913.8430إدماجاسماءخلدون91531075181

1ناجح/الدورة 14.5011.5012.0013.5013.0615.0013.5014.2513.5013.0013.2513.0013.00214.0413.3830ععادلخوجة101631081316
1ناجح/الدورة 07.5010.0011.5010.0009.5012.0012.0012.0013.0013.0013.0012.0012.00171.5010.7230عنور الديندغب111631094263
1ناجحة/الدورة 15.5010.5011.0011.5012.5014.5012.2513.3814.0012.0013.0012.0012.00204.0212.7530عحنانروابحي121631058258
1ناجحة/الدورة 15.2507.0011.0013.0011.9715.0012.7513.8813.5014.0013.7513.0013.00203.7512.7330عسناءزيرق131631081305
1ناجحة/الدورة 11.5011.0011.0010.0010.9414.5009.0011.7514.0011.0012.5012.0012.00182.4611.4030عمنالسليماني141531099058
1ناجحة/الدورة 13.7512.0011.5012.5012.5814.5012.2513.3814.0012.0013.0011.0011.00203.7412.7330عصفيةسيقرجيجن151631080845
1مؤجل/الدورة 06.5005.0010.0011.5008.0612.0012.0012.0000.0013.0006.5010.0010.00143.5408.9719عفاتح ايمنشاولي161631088869
1مؤجلة/الدورة 06.7506.0012.0006.0007.5814.5009.0011.7514.0010.0012.0011.0011.00150.2209.3915عنورةشركي171531103071
1ناجحة/الدورة 07.5011.0011.0011.0009.8312.0012.0012.0000.0014.0007.0012.0012.00162.4710.1530عأحالمضيف هللا181631062361

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:46حرر 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 :

10الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 06.0011.5010.0006.1105.0009.0007.0000.0000.0000.0011.0011.0093.9905.8711غائبعأحمدعبد الالوي191631081236
1ناجح/الدورة 09.7511.0011.0011.0010.5812.0012.7512.3814.5012.0013.2513.0013.00184.2411.5230عمحمد رياضعبد النبي201631081373
1ناجحة/الدورة 11.2510.5012.0012.0011.4210.0012.0011.0014.5014.0014.2511.0011.00186.2811.6430عامالعليش211631085170
1مؤجلة/الدورة 12.7510.0011.0007.0010.4705.0010.5007.7515.0000.0007.5000.0000.00140.2308.7624عجميلةعميمر221631088062
1ناجح/الدورة 14.5010.0012.0013.0012.6115.0013.7514.3816.0014.0015.0012.0012.00213.0113.3130عزهيرقندوز23073071716
1ناجح/الدورة 13.2511.5010.5010.0011.5315.0012.0013.5013.0014.0013.5011.0011.00195.7712.2430عابتسامكوشة241631081462
1ناجحة/الدورة 16.0014.0014.0013.5014.5615.0013.5014.2514.5013.0013.7513.0013.00228.5414.2830عايمانلعوسادي251631081487
1ناجح/الدورة 13.7511.0011.0011.0011.9215.0012.0013.5015.0013.0014.0013.0013.00202.2812.6430عمهديمدوش261631081795

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:46حرر 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 :

11الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 11.2513.0011.0012.5011.8617.5013.5015.5014.0011.0012.5013.0013.00206.7412.9230عفلة خديجةإزورار11631094152
1ناجحة/الدورة 08.0010.0011.0010.0009.5618.0013.5015.7513.5013.0013.2513.0013.00188.5411.7830عشيماءالواحد21631096540
1ناجحة/الدورة 12.7515.0015.5015.0014.3617.5017.0017.2517.0017.0017.0012.0012.00244.2415.2730عحنانبن سالم31631093465
1ناجحة/الدورة 10.5012.0013.0014.0012.1717.0014.0015.5017.0013.0015.0012.0012.00213.5313.3530عبشرىبن سعدية41631093432
1مؤجل/الدورة 05.5006.0011.0007.0007.1716.0012.0014.0013.0011.0012.0011.0011.00155.5309.7215عمحمدبن يحي51631071882
1ناجحة/الدورة 07.7510.0012.0012.0010.1417.0014.0015.5015.0011.0013.0011.0011.00190.2611.8930عسميرةبوتي600060249
1ناجحة/الدورة 11.0011.0014.5010.0011.5617.0014.0015.5017.0015.0016.0012.0012.00210.0413.1330عمريمبودلة71631093742
1ناجحة/الدورة 10.5012.0012.0015.0012.1716.5016.0016.2517.0014.0015.5012.0012.00217.5313.6030عفاتنتبعرورت81631086727
1ناجحة/الدورة 07.2513.5010.0011.5010.1918.0013.5015.7513.5013.0013.2512.0012.00193.2112.0830عراضيةتلمات91631097735

1مؤجل/الدورة 00.5006.5012.0010.5006.6116.0011.0013.5016.0011.0013.5011.0011.00151.4909.4720عوسامجراف101631100681
1ناجحة/الدورة 08.2508.0010.5008.0008.6413.0014.0013.5015.0012.0013.5012.0012.00170.7610.6730عديهيةحوشين111631096496
1ناجحة/الدورة 09.5014.0011.0012.0011.3916.5013.5015.0014.0013.0013.5012.0012.00201.5112.5930عأمينةرباعين121631093856
1ناجحة/الدورة 10.0010.5012.0000.0008.3316.0013.5014.7515.0011.0013.0013.0013.00172.9710.8130عنريمان  قوسامشابلي131631093940
1ناجحة/الدورة 09.5013.0012.5013.0011.7209.0014.0011.5015.0012.0013.5013.0013.00191.4811.9730عسارةشرفي141631078142
1ناجحة/الدورة 08.5012.0011.0011.0010.3918.0013.5015.7513.0011.0012.0013.0013.00193.5112.0930عشهينازطع هللا151631096538
1ناجحة/الدورة 10.7515.0013.5014.0013.0317.5014.0015.7518.0014.0016.0011.0011.00223.2713.9530عهناءعز الدين161531082292
1مؤجل/الدورة 07.0004.0011.5011.0008.2213.5011.0012.2515.0011.0013.0000.0000.00148.9809.3119ععبد الرحمانعزيري171631094128
1مؤجل/الدورة 00.0000.0004.0010.0007.0000.0000.0014.0000.881غائب00.0000.0000.00غائب00.00عشكيبعطافي181631095335

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:47حرر 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 :

11الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 09.0014.0012.5013.5011.8917.5015.0016.2514.0014.0014.0010.0010.00210.0113.1330عليلياعالوي191631054613
1ناجح/الدورة 08.5010.0011.5011.5010.1715.5014.0014.7513.0015.0014.0012.0012.00190.5311.9130عحمزةعيسات201631093459
1ناجحة/الدورة 12.5012.0011.0012.0011.9416.0014.0015.0014.0012.0013.0013.0013.00206.4612.9030عمسيلياعيساني211631096591
1ناجح/الدورة 06.0006.0011.0012.5008.5617.0011.0014.0013.0011.0012.0012.0012.00169.0410.5730عإلياسغريب221631097681
1ناجحة/الدورة 07.5010.0011.5010.0009.5018.0014.0016.0013.5013.0013.2513.0013.00189.0011.8130عالطاوسفنوح231631109244
1ناجحة/الدورة 11.0008.0013.0013.0011.2218.0015.0016.5013.0012.0012.5013.0013.00204.9812.8130عنريمانقليل241631094248
1ناجحة/الدورة 10.7514.5012.0013.0012.3617.5014.0015.7515.0013.0014.0013.0013.00215.2413.4530عروميساءقماط251631056252
1ناجحة/الدورة 08.2510.0012.0010.5009.9716.5014.0015.2514.0012.0013.0013.0013.00189.7311.8630عودادلعزوني261631096618
1ناجحة/الدورة 11.0010.0012.5011.0011.1118.0013.5015.7513.0012.0012.5013.0013.00200.9912.5630عرانيةلعوبي271631096499
1ناجحة/الدورة 08.2512.0012.0013.0010.9717.5013.5015.5015.0011.0013.0013.0013.00199.7312.4830عطاوس نسرينمزياني281631094122
1ناجح/الدورة 08.5011.0012.0013.0010.8316.0015.0015.5017.0012.0014.5011.0011.00199.4712.4730عاكراممقراني291631093390
1ناجحة/الدورة 10.5014.0011.0012.0011.7217.7514.0015.8814.0013.0013.5013.0013.00209.0013.0630عمريممقنوش301631094212
1ناجح/الدورة 09.2510.0012.5012.5010.8618.0013.0015.5014.0011.0012.5011.0011.00195.7412.2330عفريالمنداس311631096284
1ناجحة/الدورة 09.0011.0013.0012.5011.1117.7511.0014.3815.0012.0013.5013.0013.00197.5112.3430عياسمينهربان321631096624

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:48حرر 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 :

12الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 09.2511.5013.0012.0011.1918.0015.0016.5014.0011.0012.5012.0012.00203.7112.7330عكنزةأيت وارت11631100772
1ناجح/الدورة 09.7506.5012.5011.0009.9217.5013.0015.2512.0011.0011.5011.0011.00184.2811.5230عمحمد نجيبامرزوقن21631097863
1مؤجلة/الدورة 08.5010.0012.0010.0009.9403.0011.0007.0015.0011.0013.0013.0013.00156.4609.7821عسارةبشير31631099174
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.00غائبغائبعحسامبلقسام41631100329
1مؤجل/الدورة 03.0005.0012.0010.0007.0009.0000.0004.5012.0013.0012.5013.0013.00119.0007.4413عيونسبن سليماني51633032489
1مؤجلة/الدورة 10.2511.0012.5008.0010.4203.0011.0007.0014.0012.0013.0012.0012.00159.7809.9926عوريدةبن علي61631099228
1ناجح/الدورة 10.7512.5013.0012.0011.9218.0015.0016.5016.0015.0015.5011.0011.00215.2813.4630عصبيحةبوسعدية71631112968
1ناجح/الدورة 10.2512.0011.0010.5010.8615.0014.0014.5016.0011.0013.5011.0011.00193.7412.1130عمنالبوشينة81631104468
1ناجحة/الدورة 13.0012.0014.0014.0013.2218.0014.0016.0016.0011.0013.5011.0011.00220.9813.8130عنبالبوطيش91631100626

1ناجحة/الدورة 11.7511.0013.0014.5012.4716.5015.0015.7517.0011.0014.0011.0011.00214.2313.3930عسميرةتوات101631100433
1ناجحة/الدورة 11.2511.0013.0013.0011.9715.5014.0014.7516.0011.0013.5011.0011.00204.7312.8030عهجيرةتواتي111631100800
1مؤجل/الدورة 07.0008.0011.0010.0008.7814.5013.0013.7500.0011.0005.5011.0011.00156.0209.7519عياسينحموتي121631097910
1ناجحة/الدورة 10.5010.5011.5010.5010.7217.0015.0016.0015.0011.0013.0013.0013.00199.4812.4730عفلةخايس131631074994
1مؤجل/الدورة 05.5010.0010.5008.0008.1709.0013.0011.0000.0010.0005.0011.0011.00138.5308.6619عأنيسزناتي141631100251
1ناجحة/الدورة 10.2511.5011.5011.0010.9716.0014.0015.0016.0011.0013.5012.0012.00197.7312.3630عنورةزيتون151631097895
1ناجحة/الدورة 13.2514.0014.5015.5014.1917.5014.0015.7515.0012.0013.5014.0014.00231.7114.4830عفريالزيوش161631097828
1ناجحة/الدورة 09.7512.0012.0011.5011.1418.0015.0016.5016.0013.0014.5012.0012.00207.2612.9530عرانياسليمي171631098829
1مؤجلة/الدورة 10.0010.0006.7815.5014.0014.7515.0011.0013.0012.0012.00158.0209.8820غائبة07.00عابتسام  سلطانةسواقي181631099145

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:49حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 11.0012.5013.5013.0012.3318.0015.0016.5016.0014.0015.0011.0011.00217.9713.6230عحبيبةسوفي191631099158
1ناجحة/الدورة 11.0004.0012.0010.5009.5615.5014.0014.7517.0011.0014.0010.0010.00183.0411.4430عفاطمةسويداني201631100530
1ناجحة/الدورة 10.5012.0011.5012.0011.3912.7514.0013.3800.0010.0005.0012.0012.00178.0311.1330عنبيلة أسماءصاولة211631097882
1ناجحة/الدورة 10.5011.5013.0012.5011.7218.0014.0016.0015.0012.0013.5011.0011.00207.4812.9730عنريمانعاشوري221631081123
1ناجحة/الدورة 11.7513.5011.0011.0011.8117.5015.0016.2516.0012.0014.0012.0012.00211.2913.2130عداللعثماني231631099098
1مؤجل/الدورة 07.2512.0010.5007.0008.9711.0013.0012.0000.0011.0005.5011.0011.00150.7309.4219عنور الدينفرنان241631100659
1ناجحة/الدورة 13.5014.0015.0014.0014.0618.0015.0016.5015.0015.0015.0011.0011.00233.5414.6030عنور اليقينقاسمي251631100662
1ناجحة/الدورة 10.0010.0012.0011.5010.7817.5015.0016.2514.0014.0014.0011.0011.00201.0212.5630عشيماءلبيوض261631100458
1ناجح/الدورة 10.7510.5014.0012.0011.6912.0015.0013.5014.0012.0013.0011.0011.00196.2112.2630ععبد الرفيقماحي تاني271631063446
1ناجحة/الدورة 10.2511.5013.0012.5011.6417.5014.0015.7515.0011.0013.0012.0012.00205.7612.8630عأمالمخلوف281532052905
1ناجح/الدورة 07.7510.0011.5012.0010.0311.0012.0011.5015.0011.0013.0011.0011.00173.2710.8330عخالدمرابط291631100345
1ناجحة/الدورة 10.2512.5014.0013.0012.1917.5014.0015.7517.0013.0015.0011.0011.00213.7113.3630عأوميمةمكيوي301631100254
1ناجح/الدورة 10.7511.0011.0010.0010.6918.0015.0016.5015.0013.0014.0012.0012.00202.2112.6430عمرادنقازي31081097073
1ناجحة/الدورة 07.7508.0012.0012.5009.8112.0014.0013.0015.0011.0013.0011.0011.00177.2911.0830عوسامنمرود321631100679
1ناجحة/الدورة 12.7512.0012.0014.5012.8118.0015.0016.5015.0013.0014.0012.0012.00221.2913.8330عأحالمنوري33062057845
1ناجحة/الدورة 14.2515.0015.0015.0014.7517.7517.0017.3816.0017.0016.5013.0013.00248.2715.5230عحنانوفاي34061093261
1ناجحة/الدورة 05.5010.0010.0008.0008.0618.0014.0016.0014.0012.0013.0012.0012.00174.5410.9130عليليةيحياوي351631081723

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:50حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 14.2510.0013.0012.0012.5312.0015.0013.5016.0014.5015.2513.0013.00210.2713.1430عوفاءآدامي11631106046
1ناجحة/الدورة 15.0015.0015.5016.0015.3311.5015.5013.5014.0015.0014.5014.0014.00234.9714.6930عبثينةأحميم21631100844
1ناجحة/الدورة 14.0008.0012.0010.0011.3311.0014.5012.7515.0015.0015.0013.0013.00195.9712.2530عمريمإمين31631050587
1مؤجلة/الدورة 14.0007.0010.0010.00130.9708.199غائبة07.0005.0007.0006.0006.3310.5014.5012.50عنرجسبحبوح41631102465
1ناجحة/الدورة 15.5015.0013.5014.0014.6113.5015.0014.2518.0015.0016.5015.0015.00236.4914.7830عمريمبلغربي51631107543
1ناجحة/الدورة 13.0010.0012.5012.0012.0011.0014.5012.7515.0014.0014.5013.0013.00201.0012.5630عفلةبن خدة61631100919
1مؤجلة/الدورة 08.5008.0011.0000.0007.0609.0013.5011.2514.5014.5014.5000.0000.00137.5408.6014عخديجة فاتحةبن عادل71631104920
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.0000.00غائبة00.00عرفقةبن عمار81631107471
1ناجح/الدورة 09.5011.0011.0011.0010.5010.5013.0011.7515.0014.0014.5012.0012.00182.5011.4130عأشرف رشيدبوجمعة91631104961

1ناجحة/الدورة 10.0010.5012.5008.0010.2211.5014.5013.0015.0014.0014.5013.0013.00185.9811.6230عنسرينبورويس101631101011
1ناجح/الدورة 12.2508.0011.5010.0010.6411.0014.5012.7513.0014.0013.5013.0013.00186.7611.6730عصالح الدينبوساعة111631088760
1ناجحة/الدورة 14.0014.0012.5011.5013.1110.0014.0012.0014.0014.5014.2512.0012.00206.4912.9130عحياةبوعزيز121631102878
1ناجحة/الدورة 12.0011.0012.5012.0011.8912.5015.5014.0015.0014.5014.7512.0012.00204.5112.7830عنوميديةتالة قلعة131631106045
1ناجحة/الدورة 13.2512.0012.0011.0012.1912.0014.5013.2518.0014.0016.0014.0014.00208.7113.0430عليديةتمليكشت141631102253
1ناجحة/الدورة 08.0012.5010.5008.0009.5605.0015.0010.0016.0014.0015.0012.0012.00168.0410.5030عنسرينجبارة151631103399
1ناجحة/الدورة 11.7510.0011.0013.0011.4711.5014.5013.0016.0014.5015.2513.0013.00198.7312.4230عفيروزحنيش161631100921
1ناجحة/الدورة 08.0005.0011.5012.0009.0011.0015.0013.0016.0014.5015.2511.0011.00174.5010.9130عصبرينةخليفي171631107502
1ناجحة/الدورة 13.7512.0012.0013.0012.8110.0014.0012.0014.0014.5014.2511.0011.00202.7912.6730عسميرةزرمان181631102946

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  14:01:51حرر 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:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 10.2511.0013.5013.5011.8611.5014.5013.0015.0014.0014.5012.0012.00199.7412.4830عفايزةساكر191631101006
1ناجحة/الدورة 10.7510.0012.0011.0010.9211.5014.5013.0015.0014.0014.5011.0011.00190.2811.8930عكميليةساكر201631101007
1ناجحة/الدورة 10.0010.0012.0012.5011.0010.0014.5012.2515.0014.5014.7511.0011.00188.5011.7830عنهالسديرة211631105943
1ناجحة/الدورة 13.0011.0011.5011.5011.8914.0014.5014.2518.0014.0016.0013.0013.00209.0113.0630عأميرةسعد هللا221631100823
1مؤجل/الدورة 14.0007.0010.0010.00151.0409.4424غائب11.0010.0012.0000.0008.5611.0014.0012.50عأحمدشرفة231631064690
1ناجح/الدورة 09.0011.0012.0010.0010.3310.0015.0012.5014.0014.0014.0011.0011.00181.9711.3730عنصرالدينلواني241631103117
1ناجحة/الدورة 10.2512.0011.0011.0010.9712.0015.0013.5014.0014.0014.0012.0012.00192.7312.0530عفراحمادة251631100917
1ناجحة/الدورة 10.5011.0012.0012.0011.2810.0014.5012.2516.0014.0015.0012.0012.00192.5212.0330عنفيسةمرادي261631105942
1ناجحة/الدورة 15.5007.7511.0011.00179.5411.2230غائبة11.0011.5013.5015.0012.5605.0015.0010.00علطيفةمنصوري2797503543
1ناجحة/الدورة 10.7510.0012.5012.5011.3611.5015.0013.2516.0014.0015.0011.0011.00196.2412.2730عشنازهديبل281631107232
1مؤجل/الدورة 09.5005.0011.5010.0009.0602.0014.5008.2515.0000.0007.5012.0012.00141.5408.8515ععبد السالمولد معمر291631081644

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - 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 :

14الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 07.0008.0014.0005.0008.3312.0014.0013.0000.0014.0007.0010.0010.00150.9709.4414عكمالبلعالية11639055863
1ناجحة/الدورة 15.5015.0015.5015.5015.3913.5015.5014.5018.0014.5016.2514.0014.00243.0115.1930عكاهنةبن خرف هللا2071082271
1ناجحة/الدورة 14.2513.5012.5011.0012.9710.5014.0012.2514.5014.5014.5012.0012.00206.7312.9230عحنانبن شوارة31631109507
1ناجح/الدورة 12.0010.5010.5010.5011.0011.0014.5012.7515.0014.5014.7511.0011.00190.5011.9130عصالحبوبكر41631109235
1ناجح/الدورة 13.2511.0013.0011.0012.1911.0014.5012.7515.0014.5014.7512.0012.00202.2112.6430عمحمد أمينبوراس5075063619
1ناجحة/الدورة 14.5015.0014.0015.0014.6112.5015.0013.7515.0015.5015.2511.0011.00227.9914.2530عخوخةبوشو601096617
1ناجحة/الدورة 12.5013.5015.0012.5013.2811.5015.0013.2514.0015.0014.5011.0011.00212.5213.2830عصبرينةبيروش7093004233
1ناجح/الدورة 12.0010.0011.0008.0010.4411.0014.0012.5018.0014.5016.2512.0012.00188.4611.7830عمحمد نسيمبيور81631109573
1ناجح/الدورة 13.7512.0000.0011.0009.6910.0015.5012.7518.0014.0016.0013.0013.00183.2111.4530عمحمد ساميحاج قدور91631109570

1ناجح/الدورة 12.5012.0011.0012.0011.9408.0014.5011.2515.0014.0014.5000.0000.00181.4611.3430عيونس إيهابحرافة101635057173
1ناجح/الدورة 09.5011.0012.0011.5010.8311.0014.5012.7514.5014.0014.2512.0012.00188.9711.8130عحميدحناشي111631107609
1ناجحة/الدورة 15.0013.5013.5013.0013.8911.0015.0013.0015.0015.0015.0012.0012.00219.0113.6930عدنيازادخليفاوي12071114879
1ناجح/الدورة 13.5010.0012.0011.0011.8311.0015.5013.2518.0014.0016.0012.0012.00203.4712.7230عمحمد وليددروش131631109574
1ناجحة/الدورة 14.2511.0014.0015.0013.6412.0015.5013.7514.0014.5014.2513.0013.00219.2613.7030عساميةدومة بوطيبة141632020265
1ناجحة/الدورة 07.2511.0011.00164.0210.2530غائبة08.5010.0012.5011.0010.2808.0015.0011.5014.50عسعيدةطويل151539068270
1ناجحة/الدورة 15.0015.0015.0013.5014.6712.0015.0013.5016.0015.5015.7512.0012.00229.5314.3530عسميرةفورار1602167863
1ناجح/الدورة 10.0010.0011.0011.0010.4410.5014.5012.5015.0014.5014.7512.0012.00185.4611.5930عأيوبقارون171631112642
1ناجح/الدورة 10.2510.0011.5008.0009.9710.5014.5012.5014.0014.0014.0010.0010.00177.7311.1130عإيمانقرور181631109071

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - 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 :

14الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 13.5013.0010.5010.5012.0612.0015.0013.5015.0014.5014.7511.0011.00203.0412.6930عصهيبلعقون191531090847
1ناجح/الدورة 13.2513.0013.0012.0012.8612.0015.0013.5015.0014.5014.7512.0012.00211.2413.2030عخالدلوناس201631065088
1ناجحة/الدورة 12.7514.0013.0012.0012.9208.0015.5011.7515.0014.0014.5013.0013.00205.2812.8330عفيروزمسعودي211631100554
1مؤجل/الدورة 12.5008.0000.0010.0008.1703.0014.0008.5014.0014.0014.0000.0000.00135.5308.4715ععبد الرحمانمغربي221531114181
1ناجحة/الدورة 10.7513.0014.0011.0012.0310.0014.5012.2515.0014.5014.7511.0011.00197.7712.3630عمريمنزالي231631112291
1ناجحة/الدورة 15.5015.0015.0014.5015.0612.0015.5013.7514.0014.0014.0011.0011.00229.5414.3530عيامنةيوسفي241631060418

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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