
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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 13.5012.5006.0012.0011.2814.5011.5013.0000.0009.0004.5013.0013.00175.5210.9730عمدينةبركاش11531078868
1ناجح/الدورة 13.5012.5015.0013.0013.5015.0013.0014.0013.0012.0012.5011.0011.00213.5013.3430ععليبن سالم21631077185
1مؤجلة/الدورة 03.5009.0001.0009.0005.3914.0009.0011.5012.0010.0011.0012.0012.00128.5108.0310عنسرينبن عمارة31631081816
1مؤجلة/الدورة 12.5005.5006.0011.5009.2814.0010.0012.0000.0010.0005.0012.0012.00153.5209.5919عمروةبوزريبة41531051539
1مؤجلة/الدورة 10.0004.0014.0009.0011.5012.0007.0009.5013.0013.00114.0007.1314غائبة00.0008.00عأميرةحليمي51631112637
1ناجح/الدورة 13.0012.5014.5013.2513.2815.5011.5013.5013.0011.0012.0013.0013.00210.5213.1630عريضاساوش61531022253
1ناجح/الدورة 13.0012.7510.0011.7512.0015.0012.0013.5014.0013.0013.5013.0013.00202.0012.6330عبالحاجسعيد71539086578
1ناجحة/الدورة 08.0011.0010.5011.5010.0015.0011.5013.2511.0009.0010.0012.0012.00175.0010.9430عصفاءسيد عزارة81531047852
1ناجح/الدورة 12.0006.0007.0011.7509.5014.0012.5013.2513.0011.0012.0013.0013.00175.5010.9730معيدحسامعبد الباقي91531081844

1مؤجل/الدورة 124.5407.7813غائبغائب06.50غائب13.0007.0614.0010.0012.0013.00غائب08.5006.00عبسمةعزيز101535025535
1ناجحة/الدورة 13.0013.0008.0012.7511.8315.5011.5013.5014.0014.0014.0014.0014.00202.4712.6530عرميساءغاوي111531057285
1مؤجلة/الدورة 03.5010.5000.0010.0005.7215.0009.0012.0013.0011.0012.0013.0013.00136.4808.5320معيدةياسمينفراجي121631075090
1مؤجل/الدورة 05.0003.0006.0000.0003.6700.0000.0000.0011.0006.0008.5013.0013.0063.0303.942عزكرياءفريولي131531109368
1مؤجلة/الدورة 132.5208.2817غائبةغائبة05.5010.5007.0011.5008.2814.5010.0012.2500.0009.0004.50عصبرينةقنفود141531059822
1ناجحة/الدورة 16.0014.0016.5013.2515.0615.0012.5013.7512.0014.0013.0013.0013.00229.5414.3530عهدىقوفي151431097117
1ناجحة/الدورة 15.5012.0006.0013.2512.1115.5011.0013.2511.0008.0009.5013.0013.00193.9912.1230عصونيةاللوش161431058975
1ناجح/الدورة 11.5010.5008.0011.2510.4414.0012.0013.0012.0009.0010.5013.0013.00179.9611.2530عبيوضلعزيز171639088562
1مؤجلة/الدورة 00.0008.0004.0013.0013.0085.5305.356غائبةغائبةغائبة12.5001.0006.0006.5007.17عأمليةمادي181431021251

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.00غائبةغائبةغائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةعامينةماضي191531057092
1ناجحة/الدورة 15.5010.0008.0013.5012.1714.0011.5012.7512.0014.0013.0013.0013.00199.5312.4730عفلةمحمود باشا201631077823
1ناجح/الدورة 15.5013.0013.5014.0014.1714.5012.0013.2513.0015.0014.0013.0013.00221.5313.8530عنورالدينمرميوي211531086763

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 16.0012.0013.0013.2513.8314.0010.5012.2514.0015.0014.5012.0012.00214.4713.4030عحسينةبلقسام11631057698
1ناجحة/الدورة 16.0013.0012.0013.0013.7814.5013.0013.7512.0012.0012.0014.0014.00217.0213.5630عمليسةبوشاشي21631047341
1ناجحة/الدورة 12.5011.0009.0012.5011.3914.0010.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00186.5111.6630عاكرامبولبداوي31631047285
1ناجحة/الدورة 11.5010.0012.0011.5011.2814.0009.0011.5011.0006.0008.5013.0013.00177.5211.1030عيمينةبوهنيش41631072046
1ناجحة/الدورة 16.0014.5011.0013.7514.0614.0010.0012.0012.0014.0013.0012.0012.00212.5413.2830عراضيةحدادو51631080676
1ناجح/الدورة 11.5010.0008.0012.2510.5615.0011.5013.2514.0011.0012.5013.0013.00186.0411.6330عسفيانزيكيو61631050545
1مؤجل/الدورة 09.0008.5003.0011.5008.1114.0009.0011.5011.0008.0009.5012.0012.00149.9909.3714عالبشيرسحنون71631047383
1ناجحة/الدورة 13.5012.5008.0013.2512.0015.5012.0013.7513.0010.0011.5012.0012.00198.0012.3830عسوسنسعود81631029595
1ناجحة/الدورة 08.0011.5006.0011.0009.0014.5010.0012.2512.0008.0010.0010.0010.00160.0010.0030عأمينةسعيدي91631047277

1ناجح/الدورة 11.0005.5013.0008.0010.5011.0011.00162.5410.1630غائب12.5014.0010.0011.5012.06عأسامةسليماني101631051611
1مؤجلة/الدورة 03.5011.5007.0010.5007.6113.5009.0011.2512.0010.0011.0013.0013.00148.4909.2820عمريمشريشي111631047186
1ناجح/الدورة 14.0010.5007.0013.0011.4414.0009.0011.5011.0008.0009.5013.0013.00180.9611.3130عتوفيقصنهاجي121631051638
1ناجحة/الدورة 16.0014.0012.0013.0014.0015.5011.0013.2514.0015.0014.5012.0012.00220.0013.7530عنوالعفرون13042066944
1ناجحة/الدورة 13.5011.0012.0012.2512.3314.5011.5013.0011.0011.0011.0013.0013.00197.9712.3730عكريمةعلون141431068728
1ناجح/الدورة 08.5010.5008.0012.7509.7815.0009.0012.0011.0009.0010.0010.0010.00166.0210.3830عوحيدعليوان151631048935
1ناجحة/الدورة 14.0011.5012.5012.2512.7214.0012.0013.0012.0010.0011.0011.0011.00199.4812.4730عرانيةعميار161631051146
1ناجحة/الدورة 03.5012.0010.0012.5008.8315.5012.0013.7511.0012.0011.5012.0012.00169.4710.5930عوسامعوف171631046134
1ناجحة/الدورة 13.0011.0013.0013.0012.5614.0010.5012.2513.0009.0011.0014.0014.00198.0412.3830عإحسانقبايلي181631048490

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 13.0000.0000.0010.2506.6110.0000.0005.0014.0012.0013.0012.0012.00117.4907.3417معيدعبد هللاقدور شريف191531059855
1ناجحة/الدورة 07.0011.7510.0011.2509.6714.0010.5012.2513.0010.0011.5013.0013.00172.0310.7530عسميةلدار201631048679
1ناجحة/الدورة 15.5012.5014.0013.0013.9415.5011.0013.2515.0013.0014.0011.0011.00217.4613.5930عفهيمةلزنك21044055476
1ناجحة/الدورة 13.0010.5010.0011.7511.5015.0010.0012.5011.0012.0011.5013.0013.00189.5011.8430عفريالمحلوس221631047323
1ناجحة/الدورة 12.5010.0012.5011.5011.7214.0010.0012.0011.0013.0012.0010.0010.00187.4811.7230عخولة نرجسمختاري231631051648
1ناجح/الدورة 14.5013.5011.5012.5013.1715.0011.5013.2512.0011.0011.5012.0012.00206.5312.9130عأنورموجوب241631048486
1ناجح/الدورة 12.5013.0007.0012.7511.4415.0010.0012.5012.0010.0011.0012.0012.00186.9611.6830عسارةنزالي251631047032
1ناجح/الدورة 09.5008.0006.0012.5009.0613.5010.0011.7511.0010.0010.5013.0013.00162.5410.1630عشمس الدينورقلي261631047061

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 07.5013.0015.0014.0013.0013.00191.5111.9730غائبة16.0013.2510.0013.0013.3915.00عصبرينةابار1061067656
1ناجحة/الدورة 12.5013.5014.0013.2513.2214.0013.0013.5014.0015.0014.5010.0010.00211.9813.2530عأمينةايمون2071099288
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000إدماجريمبلحاج31331064084
1مؤجلة/الدورة 05.5007.0005.0007.5006.1714.0012.5013.2513.0008.0010.5010.0010.00139.5308.7210عصارةبن زيان41531082008
1ناجحة/الدورة 16.0013.5014.0013.7514.5015.5013.0014.2512.0016.0014.0013.0013.00228.5014.2830عسعيدةبوطبيلة5061050389
1مؤجلة/الدورة 02.5011.0007.0013.0007.7214.0012.5013.2511.0007.0009.0013.0013.00153.4809.5919عربيعةبوماد61631104923
1ناجحة/الدورة 16.0013.0013.5013.2514.1715.0013.0014.0012.0012.0012.0012.0012.00219.5313.7230عسلمىبويحياوي71631054533
1ناجحة/الدورة 09.0009.0005.0010.5008.4414.0012.5013.2513.0009.0011.0011.0011.00161.9610.1230عليلياتواتي81531082731
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبة00.0000.00غائبةغائبةغائبةعوهيبةتوري91531054999

1ناجحة/الدورة 15.0014.2515.5012.5014.3915.5013.0014.2511.0011.0011.0012.0012.00220.5113.7830عمايسةزوبيري101631081361
1مؤجل/الدورة 11.5010.0000.0000.0006.0610.0010.5010.2516.0012.0014.0012.0012.00135.5408.4720معيدعبد الرزاقسراج111531101280
1ناجحة/الدورة 15.0012.0013.0013.2513.5014.0013.0013.5012.0011.0011.5013.0013.00211.5013.2230عصفيةسوداني121631055974
1مؤجل/الدورة 06.5008.5006.0010.5007.7214.0013.0013.5011.0000.0005.5011.0011.00145.4809.0914عحسينسيفي131631053188
1مؤجل/الدورة 00.0011.0008.0012.0006.8914.0012.5013.2513.0006.0009.5012.0012.00146.0109.1319عبراهيم عبد الخليلشالة141531081821
1مؤجلة/الدورة 06.0003.0010.0010.00104.0306.508غائبة05.0006.0005.5003.6714.5013.0013.75غائبةععائشةطامة151631054572
1ناجح/الدورة 15.0010.5012.0013.2512.9414.0013.0013.5012.0012.0012.0010.0010.00204.4612.7830عبشير يوسفعبوشي161631058114
1ناجحة/الدورة 06.0011.0008.0011.0008.6714.0013.0013.5012.0012.0012.0013.0013.00169.0310.5630عرميساءعفان171631054745
1ناجحة/الدورة 15.5012.5015.0013.5014.2815.0013.0014.0013.0014.0013.5013.0013.00224.5214.0330عنسرينغنام181631058032

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  13:54:34حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 11.5012.0008.0011.5010.8314.0012.5013.2511.0010.0010.5013.0013.00184.4711.5330عياسمينةفرحات191631054908
1مؤجلة/الدورة 04.5011.2509.0010.5008.3314.0013.0013.5011.0006.0008.5012.0012.00157.9709.8719عوريدةفالح201631060524
1ناجحة/الدورة 13.5012.5011.0013.2512.6714.0014.0014.0014.0014.0014.0012.0012.00210.0313.1330علويزةفليفلي211631063482
1ناجح/الدورة 07.0010.0007.0013.2509.0614.5013.0013.7513.0011.0012.0010.0010.00170.5410.6630عرابحقروي221631060569
1ناجحة/الدورة 16.0011.5010.0012.7512.9415.0012.5013.7512.0015.0013.5011.0011.00209.4613.0930عصارةلبني231631054564
1مؤجلة/الدورة 07.0011.0011.0011.0012.0012.00150.0209.3817غائبة08.0011.5009.0011.5009.7814.00عصونيةلعماري241631053280
1ناجحة/الدورة 15.5013.0015.0013.2514.3314.5013.0013.7512.0011.0011.5012.0012.00218.9713.6930عامالمجدوب251631055883
1مؤجل/الدورة 06.5010.0008.0012.2508.8914.0000.0007.0013.0007.0010.0011.0011.00139.0108.6917عمصعبمحمد رحماني261631053359
1ناجح/الدورة 16.0014.5014.5014.7515.0615.0014.0014.5013.0014.0013.5013.0013.00233.5414.6030عمحمد حساممروش2701256507
1ناجح/الدورة 15.5012.7510.0014.0013.3313.5012.5013.0012.0014.0013.0011.0011.00208.9713.0630عحمزةمروك281631053190
1ناجح/الدورة 10.5011.5008.7509.7510.1710.0010.5010.2516.0012.0014.0013.0013.00173.5310.8530معيديوسفمزنر291531053206
1ناجحة/الدورة 09.0008.5005.0012.0008.6714.0013.0013.5011.0008.0009.5013.0013.00164.0310.2530عمريممشتاوي301631057992
1ناجحة/الدورة 16.0014.7515.0013.2514.8914.5014.0014.2512.0010.0011.0011.0011.00224.0114.0030عفتيحةمعزوز311631056019
1مؤجل/الدورة 07.0013.0011.0012.0012.0012.00151.4809.4717غائب07.5011.5007.0014.0009.7214.00عمنيرمعمري321631066092
1مؤجلة/الدورة 06.5010.0009.0006.0007.7214.0013.0013.5011.0009.0010.0013.0013.00156.4809.7815عأسماءمنيب331631072061
1ناجحة/الدورة 14.0012.0012.0013.2512.9415.0013.0014.0012.0014.0013.0012.0012.00210.4613.1530عمريمموساوي341631060631

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  13:54:35حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 11.0011.2508.0011.5010.5014.5013.0013.7511.0011.0011.0013.0013.00184.5011.5330عآسياأمزيان11631105977
1ناجحة/الدورة 13.0011.5010.0012.0011.7800.0013.0006.5012.0009.0010.5010.0010.00163.0210.1930معيدةأحالمبراهيمي21531070461
1ناجح/الدورة 13.0010.5013.0006.7511.0613.0011.0012.0012.0000.0006.0010.5010.50170.0410.6330معيدزهيربو لعشب31531114103
1مؤجل/الدورة 12.5006.2500.0011.0005.5010.0010.0088.4805.535غائب04.5004.0005.0005.5004.72عهشامبوراوة41531079404
1ناجحة/الدورة 12.5011.2500.0012.7509.5012.5011.0011.7512.0010.0011.0011.0011.00165.5010.3430معيدةسارة ايمانجريو51531078708
1مؤجلة/الدورة 13.0006.5013.0010.0011.5012.0012.00148.0309.2521غائبة07.0010.0010.5012.5009.67عخولةحمدي61531069057
1ناجحة/الدورة 08.5010.5011.0013.5010.6114.0013.0013.5014.0010.0012.0012.0012.00185.4911.5930عامالسعدي71631071547
1ناجحة/الدورة 16.0012.8804.0012.7511.9214.5013.0013.7512.0014.0013.0011.0011.00199.2812.4630عحوريةصالحي81631063592
1ناجح/الدورة 11.0008.5007.0012.5009.8913.5013.0013.2513.0008.0010.5013.0013.00176.0111.0030عمحمد امينصالحي91631075026

1مؤجلة/الدورة 12.5012.0000.0000.0006.8312.0011.0011.5010.0011.5010.7510.0010.00138.9708.6920معيدةوسامطلحة101531048210
1ناجحة/الدورة 10.0013.2508.0013.2511.0014.0013.0013.5013.0012.0012.5012.0012.00190.0011.8830عصوابعباس111631075127
1ناجح/الدورة 13.0011.0008.0012.0011.2214.0013.0013.5012.0014.0013.0012.0012.00192.9812.0630عالعربي هشامعبد الحميد121631072215
1ناجح/الدورة 05.5011.0006.0012.0008.2814.5013.0013.7512.0010.0011.0013.0013.00164.5210.2830عمروانعبد الوهاب131631072148
1مؤجلة/الدورة 142.4608.9013غائبةغائبة06.5009.0005.0012.0007.9414.0012.0013.0011.0008.0009.50عخديجةعريبي141631071605
1ناجحة/الدورة 14.5010.7510.0014.0012.5614.0000.0007.0012.0014.0013.0011.0011.00178.0411.1330إدماججيهانعصاصة151531114036
1ناجحة/الدورة 04.5011.2507.0012.5008.3314.0012.5013.2512.0010.0011.0014.0014.00163.9710.2530عآسياعيساوي161531087051
1مؤجلة/الدورة 120.9707.5613غائبةغائبة11.0002.5002.0007.5006.3313.5012.5013.0012.0000.0006.00ععائشةغياطو171631060215
1مؤجل/الدورة 04.5005.0003.0012.7506.1114.0013.0013.5000.0010.0005.0011.0011.00129.9908.1214عسفيانفوفة181631071684

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  13:54:36حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 13.5010.8807.0011.2510.9714.0013.0013.5014.0010.0012.0012.0012.00188.7311.8030عإسالمقاضي191631074852
1ناجح/الدورة 12.5010.5008.0013.0011.1714.0013.0013.5012.0011.0011.5010.0010.00187.5311.7230ععبدالعزيزقبلي201631074502
1مؤجل/الدورة 03.0002.5006.0005.5004.1113.5012.5013.0010.0008.0009.0010.0010.00116.9907.319عابراهيمقنزوح211631064803
1مؤجل/الدورة 151.5309.4726غائبغائب07.5011.0010.0010.50غائب11.5010.5010.0012.5011.1715.00عصابرقوداري22063070484
1ناجحة/الدورة 12.0013.1308.0013.5011.7015.0013.0014.0014.0012.0013.0012.0012.00199.3012.4630عوردةكبور231631063764
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0012.0014.0013.0014.0014.00124.9607.8113غائبة13.0004.5007.0011.5009.44عصبرينكشنورة241631073439
1ناجحة/الدورة 12.5013.8814.0013.0013.2515.0013.5014.2513.0015.0014.0013.0013.00217.2513.5830عاسيالعمالي2502144829
1ناجحة/الدورة 12.5013.2506.0012.2511.1714.5013.0013.7512.0012.0012.0013.0013.00192.5312.0330عسميرةلوشال261631072434
1مؤجلة/الدورة 11.0010.2508.5010.0010.0613.0010.0011.5012.0010.0011.0000.0000.00158.5409.9129معيدةشهرزادماحي27112017925
1ناجح/الدورة 13.5005.0007.0012.0009.8314.0013.0013.5012.0007.0009.5012.0012.00173.4710.8430عمحمد لمينمزداد281631075033
1ناجحة/الدورة 11.5010.7508.0012.0010.6714.0012.5013.2511.0010.0010.5013.0013.00183.0311.4430عحنانمزليوي291631063591
1ناجح/الدورة 12.0011.7508.0012.7511.2215.0012.5013.7515.0012.0013.5014.0014.00196.9812.3130عابراهيممزيري301631066660
1ناجح/الدورة 05.0012.2502.0013.7507.8914.5012.5013.5013.0011.0012.0011.0011.00160.0110.0030ععادلمسيلين311531049501
1ناجحة/الدورة 15.5012.2511.5013.7513.5015.0013.5014.2514.0014.0014.0013.0013.00219.5013.7230عفتيحةمعاش321631069550
1ناجحة/الدورة 15.0012.0011.0011.2512.6114.0013.0013.5013.0008.0010.5011.0011.00199.4912.4730عشهينازموهوبي33072024556

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  13:54:38حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 06.0003.0000.0007.0003.5012.0012.0098.5006.166غائبة13.5003.0005.0005.5007.50عرانيةبلباهي11631080688
1مؤجلة/الدورة 11.5000.0000.0010.5006.1710.0000.0005.0012.0012.0012.0010.0010.00109.5306.8517معيدةأسيةبوزكار21531051643
1مؤجل/الدورة 12.0006.0011.0009.0010.0011.0011.00133.0308.3111غائب09.0009.0006.0010.5008.67عمحمد اسالمتشانتشان31531106026
1ناجحة/الدورة 14.0010.1313.0012.5012.5814.0014.0014.0011.0013.0012.0013.0013.00206.2212.8930عنسرين صليحةتميمونت41631081820
1ناجحة/الدورة 15.5014.2513.5011.5013.8911.5007.0009.2513.0014.0013.5011.0011.00200.0112.5030عنايلة جوهرحاليش5071078707
1مؤجلة/الدورة 06.0010.0010.0013.5009.4412.0008.0010.0012.0007.0009.5010.0010.00153.9609.6224عناديةخيخي6071097984
1ناجح/الدورة 14.0010.2508.0011.5011.2813.0012.0012.5012.0012.0012.0011.0011.00186.5211.6630ععبد المالكدحة71631094589
1ناجحة/الدورة 15.0013.0012.0012.5013.3308.0011.0009.5012.0012.0012.0011.0011.00192.9712.0630إدماجنور مدينةدردوش81531075748
1ناجح/الدورة 11.0011.3806.0011.5010.0813.5014.0013.7515.0014.0014.5011.0011.00185.7211.6130عاسالمرخيلة9085091718

1ناجح/الدورة 08.0010.7508.0010.5009.1713.5012.0012.7513.0009.0011.0012.0012.00167.5310.4730عمحمد باديسرويني10161635057040
1مؤجل/الدورة 06.0003.0011.0011.0011.0010.0010.00125.9907.878غائب08.0009.5008.0011.5009.11ععبد السالمزوقاد111631077155
1مؤجلة/الدورة 03.0011.3806.0010.5007.2012.5010.0011.2512.0011.0011.5012.0012.00144.8009.0520عسلمىزيوي121631080782
1ناجحة/الدورة 11.0013.5012.5013.0012.3312.0014.0013.0013.0012.0012.5012.0012.00199.9712.5030عسهيلةسعدي13121010473
1ناجح/الدورة 12.5012.7512.0014.0012.7812.0014.0013.0013.0015.0014.0013.0013.00208.0213.0030عإبراهيمشغنان141531062269
1ناجح/الدورة 16.0009.0008.0010.5011.4412.5010.0011.2513.0013.0013.0013.0013.00186.9611.6830عشمس الدينشقيق151631081605
1ناجحة/الدورة 07.5012.0008.0011.0009.3912.5013.0012.7514.0011.0012.5010.0010.00170.5110.6630عالزهرةشينون161631082019
1مؤجل/الدورة 12.5006.0005.0009.5008.7206.0010.0008.0000.0008.0004.0010.0010.00128.4808.039عهشامعبد اللطيف171631081175
1ناجحة/الدورة 05.0010.1311.0011.0008.8114.0013.0013.5012.0014.0013.0012.0012.00171.2910.7130عمروةعزيزي181631081762

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  13:54:39حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 08.0010.7508.0010.0009.0613.0011.0012.0012.0011.0011.5013.0013.00165.5410.3530ععبد هللاعاللي191631081648
1ناجحة/الدورة 16.0012.0012.5011.5013.3312.5011.0011.7512.0014.0013.0012.0012.00204.9712.8130عأسماء مروةعلول201631081933
1ناجح/الدورة 12.0011.5008.0011.0010.7810.5011.0010.7511.0009.0010.0010.0010.00170.0210.6330عسفيانعيبود211631080776
1ناجحة/الدورة 16.0011.3811.5013.5013.4213.0013.0013.0014.0011.0012.5011.0011.00208.7813.0530عفتيحةقشنيطي22062026571
1ناجحة/الدورة 11.0012.5008.0011.0010.6714.0014.0014.0014.0012.0013.0012.0012.00190.0311.8830عكريمةكركاش2397238816
1ناجحة/الدورة 07.5011.3810.0010.5009.5813.0013.0013.0013.0010.0011.5013.0013.00174.2210.8930عداليةكفيف241631077721
1ناجحة/الدورة 16.0013.5013.5013.0014.2212.0014.0013.0012.0014.0013.0013.0013.00218.9813.6930عحبيبةلزول251531038898
1مؤجلة/الدورة 04.5006.0003.0005.0004.6104.0006.0005.0000.0005.0002.5012.0012.0078.4904.911عيسرىلصاق261631081423
1ناجح/الدورة 13.0009.0009.0010.0010.5612.5010.0011.2511.0011.0011.0012.0012.00174.0410.8830عزين الدينمختاري271631077743
1مؤجل/الدورة 07.0010.0008.0011.5008.8910.5012.0011.2500.0009.0004.5011.0011.00145.0109.0618ععمر هشاممعطاوي281631081177
1ناجحة/الدورة 16.0013.8815.5012.5014.6413.5014.0013.7513.0015.0014.0011.0011.00225.7614.1130عسميرةمفتاحي29041065011
1ناجحة/الدورة 13.0012.0008.0010.0011.0014.0012.0013.0011.0015.0013.0013.0013.00190.0011.8830عنسرينمقدود301631077382
1ناجحة/الدورة 08.5010.1309.0012.5009.8610.5007.0008.7515.0010.0012.5013.0013.00161.7410.1130عامينةموشاش311631077501
1ناجحة/الدورة 11.5012.0012.5011.5011.8312.5013.0012.7513.0015.0014.0012.0012.00197.4712.3430عدهيةهندة321631081525

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 06.0011.0008.0010.5008.5613.0013.0013.0011.0012.0011.5011.0011.00163.0410.1930عامينةاوكالي11631099153
1ناجحة/الدورة 16.0012.3814.0013.0014.0811.5013.0012.2513.0016.0014.5013.0013.00217.7213.6130عرميسةبن سالم21631047949
1ناجحة/الدورة 13.5010.0008.0006.0009.8312.0011.0011.5011.0010.0010.5012.0012.00167.4710.4730عحنانتابتي31631072230
1مؤجلة/الدورة 06.5010.8806.0010.2508.2013.0012.0012.5011.0011.0011.0011.0011.00156.8009.8020عريمةتركي41631093518
1مؤجل/الدورة 06.0008.5004.0006.0006.1110.0000.0005.0011.0010.0010.5010.0010.00105.9906.627عمحمدحامية51531031344
1ناجحة/الدورة 11.0011.5011.0012.2511.3913.5012.0012.7511.0010.0010.5011.0011.00185.5111.5930إدماجثينهينانخلوط61531063435
1ناجحة/الدورة 13.5010.5010.0011.7511.6713.5011.0012.2512.0012.0012.0011.0011.00189.0311.8130إدماجنور الهدىرشداوي71531057197
1مؤجل/الدورة 05.5009.0005.0006.0006.2811.0010.0010.5012.0005.0008.5011.0011.00126.5207.919عحمزةزياني81631081508
1مؤجلة/الدورة 04.5007.0006.0011.5006.9411.5008.0009.7511.0012.0011.5010.0010.00134.4608.4012عكريمةساعد91631093682

1ناجح/الدورة 15.5011.7510.0012.7512.8310.5012.0011.2514.0012.0013.0012.0012.00198.4712.4030ععبدالحقسحيم101631093625
1ناجحة/الدورة 13.5011.8810.0011.5011.9213.0013.0013.0012.0012.0012.0012.0012.00195.2812.2130عاسمهانسلطان111631099089
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0018.9901.190غائب00.0000.00غائب03.0005.0000.0000.0002.1100.00عأسامةشابي121631096461
1ناجحة/الدورة 11.0010.3810.0012.7511.0313.0014.0013.5012.0011.0011.5013.0013.00189.2711.8330عراضيةشافع131631099099
1ناجحة/الدورة 11.5011.3807.0010.5010.2513.0012.0012.5012.0010.0011.0010.0010.00174.2510.8930عجازيةشعبان141631100317
1ناجحة/الدورة 14.5011.8810.0006.5011.1411.5013.0012.2511.0013.0012.0010.0010.00183.2611.4530عليلياصبار151631087057
1مؤجل/الدورة 04.0010.0005.0011.2507.1712.5012.0012.2512.0013.0012.5012.0012.00150.5309.4120عمحمد لمينصوالح161631094199
1ناجحة/الدورة 16.0012.2512.0011.7513.3312.0010.0011.0013.0011.0012.0013.0013.00200.9712.5630عصابرين يمينةطاهري171631083417
1مؤجلة/الدورة 07.5011.0013.0011.5010.3906.0006.0006.0011.0013.0012.0013.0013.00154.5109.6623عصبرينةعبدات181631094115

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-04-2021  13:54:41حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 10.0010.0010.0012.2510.5012.5011.0011.7513.0009.0011.0011.0011.00174.5010.9130ععبداللطيفعكلوش191631097811
1ناجح/الدورة 08.5011.5012.0011.2510.5612.0013.0012.5012.0012.0012.0012.0012.00181.0411.3230عيوسف خليلعماري201631093966
1مؤجلة/الدورة 13.5005.5008.0005.0008.6100.0003.0001.5000.0010.0005.0010.0010.00103.4906.477عخولةقاني211535096299
1ناجح/الدورة 11.5009.0010.0011.0010.5012.0008.0010.0014.0011.0012.5011.0011.00170.5010.6630ععبد الوهابقايدي22102040623
1مؤجلة/الدورة 08.5011.2507.0006.5008.3312.5011.0011.7512.0011.0011.5013.0013.00157.9709.8715عمريمكروش231631099011
1مؤجلة/الدورة 11.0000.0000.0012.0006.3311.5000.0005.7500.0013.5006.7510.0010.00103.4706.4716إدماجاسماءكفان241331074977
1ناجح/الدورة 11.5011.5009.0012.0011.0611.5010.0010.7512.0010.0011.0011.0011.00175.5410.9730عزكرياءمباركي25061050336
1مؤجل/الدورة 02.5006.0004.0005.5004.2812.5008.0010.2500.0010.0005.0013.0013.00102.5206.419عينيسمخيلف261631098063
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0002.0000.0000.4400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003.9600.250معيدةليندةمكي271431091685
1مؤجلة/الدورة 05.0000.0000.0043.0302.696غائبة10.00غائبةغائبةغائبة00.0005.0000.0011.5003.67عسعيدمنصوري281631086002
1ناجحة/الدورة 13.0010.0013.0006.5010.8912.0012.0012.0011.0012.0011.5013.0013.00182.0111.3830عنداءمونيس291631095834
1مؤجلة/الدورة 05.0009.0012.0011.5008.8906.0006.0006.0011.0014.0012.5013.0013.00142.0108.8813عمروىويس301631094207

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-04-2021  13:54:42حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

17الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 10.0011.3808.0012.2510.3615.5013.0014.2512.0012.0012.0013.0013.00187.2411.7030عسلمىبن الشيهب11431086006
1ناجحة/الدورة 05.0010.2508.0011.0008.1715.5014.0014.7512.0010.0011.0011.0011.00165.5310.3530عنور الهدىحمزي21531079399
1مؤجلة/الدورة 00.0011.0008.0011.5006.7815.5016.0015.7512.0010.0011.0012.0012.00158.0209.8820عالمية لميسزعاف31531068053
1ناجحة/الدورة 07.0012.3810.0011.0009.7514.0016.0015.0013.0010.0011.5011.0011.00181.7511.3630عرشاءزوبيري41631103328
1ناجحة/الدورة 13.5013.0010.0011.2512.1115.5016.0015.7513.0013.0013.0011.0011.00208.9913.0630عكنزةسالمي51631104938
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.00غائبغائبغائب00.00غائبغائبغائب00.00عيوسفسلماني61631103166
1ناجحة/الدورة 07.0011.0011.0011.0010.0010.00167.0110.4430غائبة14.0012.0008.0012.5011.8914.00عمروةشريف71631107355
1ناجح/الدورة 06.0013.7509.0010.5009.3914.0012.0013.0014.0009.0011.5011.0011.00170.5110.6630عأيوبشهاب81631105756
1ناجح/الدورة 14.0012.5010.0011.2512.1715.0016.0015.5013.0011.0012.0012.0012.00207.5312.9730عحكيمشوابية91531051777

1ناجحة/الدورة 15.0012.0010.0011.7512.5014.5011.0012.7513.0012.0012.5011.0011.00199.5012.4730عتيماءطاطا101631105992
1ناجح/الدورة 03.0011.3814.0011.7509.2515.0011.0013.0011.0012.0011.5012.0012.00170.2510.6430عمحمد صالحعطية هللا111531049590
1مؤجل/الدورة 00.0005.5008.0005.5004.2214.0016.0015.0012.0009.0010.5011.0011.00129.9808.1210عوسيمعلوش121631103292
1مؤجلة/الدورة 02.5010.8808.0005.0006.1415.5015.0015.2511.0008.0009.5012.0012.00147.2609.2014عمنالعوامري131631105043
1ناجحة/الدورة 14.0011.5004.0012.5010.8915.5014.0014.7511.0012.0011.5012.0012.00192.0112.0030عرميساءعيش141631100374
1ناجحة/الدورة 12.0012.0011.0010.0011.3314.5014.0014.2512.0011.0011.5010.0010.00191.9712.0030علميسفلفول151631104315
1ناجحة/الدورة 10.5012.5011.0013.2511.6715.0015.0015.0013.0015.0014.0012.0012.00205.0312.8130عشيماء بشرىكردين161631103352
1ناجحة/الدورة 15.0013.0012.0011.7513.1714.0016.0015.0012.0014.0013.0011.0011.00215.5313.4730ععبيرلصفر171635102556
1ناجحة/الدورة 10.5010.5006.0010.7509.5615.5017.0016.2512.0009.0010.5013.0013.00185.0411.5730عسرورلعروسي181631102929

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

17الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 14.0011.0007.0006.0010.0014.5010.0012.2513.0013.0013.0012.0012.00177.0011.0630عمحمدليسير1904410337
1ناجح/الدورة 11.5011.0007.0010.5010.1714.5010.0012.2512.0013.0012.5012.0012.00177.5311.1030عيحيمبتوش201631104905
1مؤجلة/الدورة 03.0010.0006.0004.0005.4400.0014.0007.0012.0007.0009.5010.0010.00105.9606.6210عجومانةمسكف211631100734
1ناجح/الدورة 13.0011.5009.0011.5011.4415.0012.0013.5013.0010.0011.5012.0012.00191.9612.0030عفاتحمعيوف22054101622
1ناجحة/الدورة 12.5011.5008.0011.0010.9415.0014.0014.5012.0012.0012.0013.0013.00193.4612.0930عإيناس رانيةمقران231631103843
1ناجحة/الدورة 15.0010.3810.0012.5012.3115.5017.0016.2512.0013.0012.5012.0012.00212.7913.3030عراضيةيونسي241631103203

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

18الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 13.5011.0012.0012.5012.3914.5017.0015.7513.0015.0014.0014.0014.00216.5113.5330عزينبايت وعمر11531114585
1ناجحة/الدورة 05.0007.5006.0010.0006.8914.5018.0016.2512.0009.0010.5013.0013.00161.0110.0630عرشابلخير21631072247
1مؤجل/الدورة 14.0010.0012.0010.0010.0073.5104.593غائبغائبغائب04.5003.0004.0006.0004.39عمحمدخروبي31635092564
1ناجحة/الدورة 09.0011.0008.0011.5009.7814.0016.0015.0012.0010.0011.0012.0012.00182.0211.3830عمنالزناتي41631107369
1ناجحة/الدورة 15.0007.5011.0014.0012.5012.0012.00175.0010.9430غائبة14.0011.0011.0011.0012.00عمنالسعيدون51631112338
1مؤجلة/الدورة 02.0007.5010.0010.5006.8914.0016.0015.0012.0012.0012.0010.0010.00156.0109.7520عكنزةسي محمد61631100561
1ناجحة/الدورة 165.4710.3430غائبةغائبة12.0006.0012.0014.0013.00غائبة14.5013.5011.0011.5012.83عثلجةطحرور71635022515
1ناجحة/الدورة 07.5010.0011.0013.5010.1715.5017.0016.2512.0012.0012.0011.0011.00191.5311.9730عأنيسةطهرونت81631080531
1ناجحة/الدورة 08.5010.5007.0012.0009.3914.5012.0013.2511.0010.0010.5013.0013.00171.5110.7230عمريمعبدلي91531104392

1ناجحة/الدورة 07.5012.0008.0007.0008.5014.0016.0015.0012.0012.0012.0012.0012.00172.5010.7830عبشرى نريمانعرايبية101636000193
1ناجح/الدورة 15.0013.0014.0012.0013.6714.0016.0015.0015.0014.0014.5012.0012.00224.0314.0030عهشامعاللي1194341045
1ناجحة/الدورة 11.0009.0009.0011.5010.2214.0018.0016.0014.0013.0013.5013.0013.00195.9812.2530عوفاءعميري121632035997
1ناجحة/الدورة 04.0011.5009.0012.5008.6714.0015.0014.5013.0013.0013.0010.0010.00172.0310.7530عإناسعياد131632035227
1ناجحة/الدورة 14.5011.0014.5012.0013.1714.0017.0015.5013.0015.0014.0013.0013.00221.5313.8530عيمينةعيشاوي14031095524
1ناجح/الدورة 09.0010.5006.0011.0009.1113.0013.0013.0013.0012.0012.5010.0010.00168.9910.5630عإلياسغروفلة151631107590
1ناجحة/الدورة 13.0010.0013.0010.5011.7814.0000.0007.0012.0009.0010.5010.0010.00165.0210.3130عالعلجيةغزالي161631110518
1مؤجل/الدورة 131.0408.199غائبغائب05.0009.0008.0005.0006.5613.0012.0012.5012.0010.0011.00عرياضفراط171631109169
1ناجحة/الدورة 04.0011.0003.0011.5007.0014.0017.0015.5012.0012.0012.0012.0012.00161.0010.0630عمروىفروخي181631110686

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

18الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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 10.0009.0010.0014.0010.6715.5017.0016.2512.0014.0013.0010.0010.00197.0312.3130عسارةقادم191631088635
1مؤجل/الدورة 13.0006.5012.0012.0095.4605.975غائب13.0006.50غائب06.5007.0001.0004.5004.94عمحمد انيسقاصد201631107695
1ناجحة/الدورة 10.0010.7513.5011.0011.1714.0015.0014.5011.0010.0010.5010.0010.00189.5311.8530عنسرينقندوز211631110629
1مؤجل/الدورة 26.0001.633غائبغائب00.0000.00غائب13.0006.50غائب00.00غائب00.0000.00غائبعوليدقواوي221531063635
1مؤجلة/الدورة 12.0006.0010.0010.00141.9708.8720غائبة04.0011.5012.0012.5009.3300.0018.0009.00عسارةلبعيلي231631051183
1مؤجلة/الدورة 146.4909.1614غائبةغائبة05.5008.0007.0011.0007.6115.5013.0014.2510.0011.0010.50عرحيل راشدةمرسالم241631051531
1ناجحة/الدورة 14.0012.5013.0013.0013.2214.0013.0013.5012.0013.0012.5011.0011.00208.9813.0630عربيعةمكيد251632000228
1ناجح/الدورة 11.0010.0009.0006.0009.2214.0016.0015.0011.0005.0008.0011.0011.00169.9810.6230عرؤوفموجوبي261633035287
1ناجح/الدورة 12.5009.0011.5011.0011.1714.5011.0012.7511.0012.0011.5012.0012.00186.5311.6630عخديجةنواري271631109512
1مؤجل/الدورة 32.0402.005غائبغائب00.0000.00غائب06.0000.0010.0003.5600.0000.0000.00غائبعنهالهداهدية281636048218

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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