
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: 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 12.0006.0010.0010.00133.0108.3119غائبة04.0011.0010.0004.0006.8912.0012.5012.25عنسيمةبن العمراني11431048633
1ناجحة/الدورة 07.5010.0008.5011.7509.2212.5012.0012.2512.0013.0012.5010.0010.00166.9810.4430عهاجرتومي21531051590
1ناجحة/الدورة 14.0010.0012.0013.7512.6114.0012.5013.2514.0015.0014.5013.0013.00208.4913.0330عحنانحامي31635009769
1ناجحة/الدورة 08.5012.0010.0013.0010.6112.0011.0011.5011.0013.0012.0010.0010.00175.4910.9730عاكرام  ياسمينحطاب41531106324
1ناجحة/الدورة 12.0011.0011.5015.2512.3914.0011.5012.7513.0007.0010.0013.0013.00195.5112.2230عأسياخلفوني51531053256
1ناجحة/الدورة 11.5011.5011.5013.0011.8312.0012.0012.0012.0011.0011.5012.0012.00189.4711.8430عبسمةدرويشي61631077504
1مؤجلة/الدورة 11.0005.5013.0013.0013.0013.0013.00148.4809.2821غائبة04.5013.0010.0014.0009.72عأسماءدليوي71531057068
1ناجحة/الدورة 11.0011.5010.5014.7511.8313.0010.5011.7511.0014.0012.5011.0011.00189.4711.8430عإيمانزيوي81531081756
1مؤجل/الدورة 07.0010.5005.0013.2508.7213.0011.5012.2513.0005.0009.0012.0012.00157.4809.8419ععادلمغازي91531060227

1مؤجل/الدورة 12.0012.0084.4705.284غائبغائبغائب10.0005.00غائب06.0005.0009.0003.2505.83عسيد احمدمقيدش101331057065
1ناجحة/الدورة 11.0010.0010.5013.5011.2214.0010.5012.2512.0012.0012.0012.0012.00185.9811.6230عصبرةناصري111531057324

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  13:52:07حرر 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: 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 10.0010.0010.0011.0010.2212.5015.0013.7512.0012.0012.0011.0011.00181.9811.3730عنسريناقرقيقي11631047209
1ناجحة/الدورة 13.0010.0011.0010.5011.3312.5015.0013.7511.0013.0012.0013.0013.00193.9712.1230عشهينازبرانسي21631047063
1مؤجلة/الدورة 08.0010.0011.5010.0009.6712.0000.0006.0011.0013.0012.0013.0013.00148.0309.2522عليلىبسكري31631046110
1ناجحة/الدورة 11.0011.5012.0013.0011.7812.5015.5014.0012.0010.0011.0013.0013.00197.0212.3130عهجيرةبالل41631047232
1ناجح/الدورة 09.5010.5009.5011.2510.1111.0012.5011.7510.0015.0012.5012.0012.00174.9910.9430ععالءبلحارش51631029605
1ناجح/الدورة 12.5010.0010.0008.5010.5012.0014.0013.0014.0011.0012.5012.0012.00183.5011.4730عباللبلقبلي61531118454
1ناجح/الدورة 10.0010.5000.0009.5007.7812.5015.0013.7513.0015.0014.0011.0011.00164.0210.2530عالمعتصم بابن احمد71539042641
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0010.0010.0010.0013.0013.0079.5304.973غائبة07.0004.5000.0008.2505.17عبشرىبن حبوش81331040930
1ناجح/الدورة 07.0012.0009.0010.0009.2212.0014.0013.0013.0011.0012.0012.0012.00170.9810.6930عمعاذ اهاببن عسلون91631047191

1ناجحة/الدورة 11.5010.0010.0010.7510.6712.0014.0013.0012.0013.0012.5012.0012.00185.0311.5630عبهيةبن عمارة10051100689
1مؤجلة/الدورة 155.4809.7219غائبةغائبة09.5010.5010.0009.0009.7211.0013.0012.0010.0010.0010.00عسوميةبوشارب111531106400
1ناجحة/الدورة 09.0011.0010.0008.5009.5612.5013.0012.7513.0012.0012.5012.0012.00174.0410.8830عإلهامبوظهر121631036081
1ناجح/الدورة 07.5009.0011.5011.5009.6112.0012.0012.0012.0008.0010.0012.0012.00166.4910.4130عمحمدبولغب131531093479
1ناجح/الدورة 11.0011.0011.0011.2511.0612.0013.0012.5015.0010.0012.5012.0012.00186.5411.6630عيونستوبي141631029626
1مؤجلة/الدورة 08.0010.0003.0008.2507.3912.0000.0006.0013.0010.0011.5013.0013.00126.5107.9112علينةجيراوي151531109416
1ناجحة/الدورة 14.0008.5009.5011.5011.2212.5012.5012.5013.0011.0012.0011.0011.00185.9811.6230عإيمانحساني161631046926
1مؤجلة/الدورة 04.5009.0008.0010.5007.6112.5014.0013.2514.0008.0011.0011.0011.00154.4909.6615عأمالحمادي171631046898
1ناجح/الدورة 09.5010.0009.0010.7509.7812.0015.0013.5012.0014.0013.0011.0011.00179.0211.1930عمصطفىحميطوش181631047189

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  13:52:08حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

2الفوج: 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 13.0009.0010.0010.2510.8312.0014.0013.0013.0011.0012.0012.0012.00185.4711.5930عمهديخالم191631047197
1مؤجل/الدورة 07.0009.0008.5008.7508.1712.0000.0006.0013.0008.0010.5012.0012.00130.5308.167عطيبدلي201631047086
1ناجحة/الدورة 09.0009.5010.5011.0009.8912.5012.5012.5012.0013.0012.5013.0013.00177.0111.0630عجميلةزارب211631046962
1ناجحة/الدورة 10.0009.0010.5005.5008.8912.0012.0012.0011.0010.0010.5012.0012.00161.0110.0630عسارةزغدار221631047029
1ناجح/الدورة 14.5010.5010.5009.7511.6712.5015.5014.0012.0012.0012.0012.0012.00197.0312.3130عليجيةعالل231531093369
1ناجح/الدورة 10.0010.0010.5011.0010.3312.5015.0013.7512.0013.0012.5013.0013.00185.9711.6230عوسامفرج هللا241631056208
1ناجحة/الدورة 10.5011.5010.0010.0010.5011.0013.0012.0011.0005.0008.0011.0011.00169.5010.5930عصبرينمادوني251531059819
1ناجح/الدورة 10.5009.0008.0005.0008.3912.5012.5012.5013.0011.0012.0012.0012.00161.5110.0930عشريفمقران261631106099

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  13:52:08حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

3الفوج: 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 08.5009.0009.0005.5008.0612.5000.0006.2513.0015.0014.0013.0013.00138.5408.667عأمينةأمالل11631051499
1مؤجل/الدورة 06.5010.0009.0009.5008.5011.5000.0005.7513.0010.0011.5010.0010.00132.5008.2812عمحمد عبد الفتاحالعايدي21631047332
1ناجح/الدورة 12.5012.0009.5010.5011.2811.5012.0011.7512.0014.0013.0013.0013.00187.5211.7230عأنيسالعشي31631054449
1ناجح/الدورة 09.0011.0010.5007.2509.3912.5011.5012.0012.0010.0011.0013.0013.00167.5110.4730عخالدالعمراوي41631048586
1مؤجلة/الدورة 08.0011.0010.0010.0009.5612.5000.0006.2511.0015.0013.0012.0012.00149.0409.3222عوسامالقطاس51631048938
1مؤجلة/الدورة 04.0010.0002.0005.5005.2212.0012.0012.0012.0008.0010.0010.0010.00124.9807.8115عمريمانو61631047182
1ناجحة/الدورة 11.0011.0010.0011.5010.8912.5000.0006.2513.0015.0014.0014.0014.00165.0110.3130عصليحةباهي79556346
1ناجحة/الدورة 12.5009.0006.0011.0009.9412.5012.0012.2512.0010.0011.0010.0010.00170.4610.6530عبشرىبراهمي81631051078
1ناجحة/الدورة 13.0012.5008.5011.7511.6112.5013.0012.7512.0010.0011.0013.0013.00190.4911.9130عآنيةبلحنفي91631051493

1ناجحة/الدورة 13.0010.5009.0010.0010.8912.5012.0012.2512.0013.0012.5010.0010.00182.0111.3830عزينببن  شوك101631054525
1مؤجلة/الدورة 05.5012.0010.0005.7508.0011.5013.0012.2512.0013.0012.5013.0013.00159.0009.9420عياسمينبن محاد111631047461
1ناجح/الدورة 09.5011.5009.5010.0010.0612.0013.0012.5010.0011.0010.5010.0010.00171.5410.7230عليندةبن يحي121631048814
1ناجحة/الدورة 09.0009.0010.5011.0009.7813.0012.0012.5011.0015.0013.0012.0012.00176.0211.0030عريمةبوحلوس131631050406
1مؤجل/الدورة 06.5010.5010.0005.7508.0012.5013.0012.7512.0005.0008.5012.0012.00152.0009.5019ععماد الدينبوراس141631050433
1ناجحة/الدورة 13.5008.5011.0010.7511.2212.5012.0012.2513.0014.5013.7512.0012.00189.4811.8430عفاطمة الزهراءبورحلة151631051316
1مؤجل/الدورة 06.5010.0007.0005.5007.1712.0012.0012.0013.0013.0013.0012.0012.00150.5309.4115عرندةجالل161631047302
1مؤجل/الدورة 11.0010.0005.0004.5008.0012.5012.5012.5012.0011.0011.5012.0012.00157.0009.8120عمحمدجلولي171631048823
1مؤجل/الدورة 07.5010.0003.0010.7507.7812.0012.0012.0012.0015.0013.5012.0012.00157.0209.8120عحمزةحايس بن درواية181631051104

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  13:52:09حرر 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: 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 08.5011.0010.0005.7508.7811.5013.0012.2511.0012.0011.5012.0012.00163.0210.1930عرندةحنصالي191631048631
1ناجحة/الدورة 14.0010.5010.5010.0011.5613.0012.0012.5013.0015.0014.0013.0013.00195.0412.1930عشهرزادحنيفي201631050423
1ناجحة/الدورة 08.5010.0011.0010.5009.8312.0012.5012.2511.0005.0008.0012.0012.00165.4710.3430عإيماندهينة211631047378
1ناجحة/الدورة 14.0011.5011.0012.2512.3912.5013.0012.7513.0015.0014.0012.0012.00202.5112.6630عرفيقةطرادي2202219831
1ناجح/الدورة 14.5013.5010.0013.0012.9414.0013.0013.5014.0013.0013.5011.0011.00208.4613.0330عمصطفىطرفاية23031065763
1ناجحة/الدورة 10.5010.0010.0010.2510.2212.5012.0012.2513.0005.0009.0012.0012.00170.9810.6930عنريمانقيبوعة241531057404
1ناجح/الدورة 09.5011.5009.0011.2510.2212.0012.5012.2512.0014.0013.0012.0012.00178.9811.1930عياسينلفقير251531118154
1ناجحة/الدورة 13.5012.0010.5012.0012.1711.5012.0011.7513.0014.5013.7513.0013.00197.0312.3130عأسماءلولي261631051495
1مؤجل/الدورة 10.0010.0010.0012.0010.4412.5000.0006.2511.0014.0012.5012.0012.00155.9609.7527عوليدهاشمي271631054692

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  13:52:10حرر 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: 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 10.5012.0008.5012.8810.9212.5011.5012.0013.0013.5013.2513.0013.00185.7811.6130عحكيمآيت حداد11631058256
1ناجحة/الدورة 13.0011.2510.0012.2511.7813.5012.0012.7513.0015.0014.0014.0014.00199.0212.4430عسلمىأيت مهدي21631056928
1ناجح/الدورة 11.0011.7510.0011.7511.1111.5012.0011.7513.0012.0012.5012.0012.00183.9911.5030عرشيدازواوي31631055923
1ناجحة/الدورة 10.5010.2509.0013.5010.7812.5010.5011.5010.0008.0009.0013.0013.00174.0210.8830عزينببدال41631054849
1ناجح/الدورة 11.5011.2510.0012.7511.3911.5000.0005.7513.0011.0012.0013.0013.00162.5110.1630عحمزةبراهيمي51631057708
1ناجحة/الدورة 15.0010.5010.0013.7512.6113.0013.0013.0012.0015.0013.5014.0014.00206.4912.9130عهاجربليح61631054676
1ناجحة/الدورة 13.0010.5010.0012.2511.6112.5013.0012.7510.0010.0010.0013.0013.00188.4911.7830علبنىبن السايح71631056027
1ناجحة/الدورة 11.0012.0008.5012.8811.0812.5013.0012.7510.0015.0012.5010.0010.00185.7211.6130عهاجربن عائشة81631058207
1ناجحة/الدورة 12.5010.5009.5012.0011.2812.0012.0012.0011.0015.0013.0013.0013.00188.5211.7830عصبرينةبن عيسى91631054567

1مؤجل/الدورة 04.0012.0008.5012.2508.6111.5012.5012.0000.0008.0004.0012.0012.00145.4909.0918عمصطفى أمينبن عيش101631054638
1ناجح/الدورة 08.0010.0011.0011.2509.8312.0011.5011.7511.0011.5011.2511.0011.00168.9710.5630عنسرينبو عون111631058026
1مؤجلة/الدورة 05.5012.2504.0010.7507.8312.5011.5012.0011.0010.0010.5012.0012.00151.4709.4720عسارةبوجلطي121631060471
1ناجحة/الدورة 07.0010.7509.0011.5009.2812.5012.0012.2512.0013.0012.5013.0013.00170.5210.6630عمنالبوعزارة131631054887
1مؤجلة/الدورة 04.5010.5009.5003.7506.7811.0012.5011.7513.0011.5012.2513.0013.00145.5209.1015عمروةبوفكان141631054628
1مؤجل/الدورة 00.0000.0013.0013.0067.9904.256غائب05.0010.5005.0004.5006.1100.0000.0000.00عفؤادبيسي15101057658
1ناجحة/الدورة 15.0010.5011.0012.7512.6113.5000.0006.7511.0015.0013.0013.0013.00179.4911.2230عساميةجنايحي161631059244
1ناجحة/الدورة 10.0010.0010.5011.2510.3911.0013.0012.0011.0015.0013.0013.0013.00180.5111.2830عبشرىحنياد171631060027
1ناجحة/الدورة 15.5011.0010.5011.7512.5612.0012.0012.0014.0015.0014.5011.0011.00201.0412.5730عزينبخامر181631060128

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  13:52:11حرر 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: 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 05.0010.2509.0005.5007.1713.0012.0012.5012.0000.0006.0013.0013.00139.5308.7214عهاجردبيح191631054897
1ناجحة/الدورة 14.5010.5009.5000.0009.2812.0012.0012.0012.0015.0013.5014.0014.00172.5210.7830عنجيبة سيليادراري201631081399
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبةغائبةعخديجةدروش211631058143
1ناجح/الدورة 12.0010.2510.0011.0010.9411.5012.0011.7512.0011.5011.7511.0011.00179.9611.2530عهشامدماش221631054812
1مؤجل/الدورة 07.0011.0009.0011.5009.3313.0000.0006.5012.0014.0013.0011.0011.00146.9709.1917عرضواندهلوم231631060094
1ناجح/الدورة 13.0010.2510.0012.0011.5012.5012.0012.2514.0012.0013.0011.0011.00189.5011.8430عاسامةدوة241631054467
1ناجحة/الدورة 11.0011.2510.0012.5011.1700.0012.0006.0011.0014.0012.5013.0013.00162.5310.1630عأسماءذيب251631058226
1ناجحة/الدورة 09.0011.7510.0011.5010.3911.0012.5011.7512.0013.0012.5014.0014.00179.5111.2230عليديازرمام261631060621
1ناجحة/الدورة 09.5013.5007.5012.2510.5612.5013.0012.7512.0013.0012.5014.0014.00185.0411.5730عوفاءساعد271631056327
1مؤجل/الدورة 00.0008.0008.0004.5004.5600.0000.0000.0000.0008.0004.0000.0000.0049.0403.070عزين العابيدينشعيب28091049676
1ناجحة/الدورة 14.5012.0011.5013.7513.1111.5012.5012.0012.0015.0013.5014.0014.00206.9912.9430عسيرينشلفي291631077104
1ناجح/الدورة 10.0010.0009.0012.0010.2212.0013.0012.5013.0009.0011.0011.0011.00174.9810.9430عيونسعمران301631060426
1مؤجلة/الدورة 10.0013.0006.5011.2510.1710.0000.0005.0011.0010.0010.5012.0012.00144.5309.0327عمريمعيساوي311631046020
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.00غائب00.00عحمزةقاصد321331048749
1ناجحة/الدورة 17.5010.0012.0013.8813.8113.0013.0013.0012.0015.5013.7513.0013.00216.7913.5530عشيماءقويدر331631075951
1مؤجلة/الدورة 10.5011.5010.0013.2511.2200.0000.0000.0010.0013.0011.5014.0014.00137.9808.6223عنور الهدىمقيدش341631093949
1ناجحة/الدورة 06.5010.7510.0011.0009.2212.5013.0012.7510.0010.0010.0012.0012.00165.9810.3730عروميسةوابري351631049106
1ناجح/الدورة 14.5010.5010.0010.7511.7811.0012.0011.5013.0011.5012.2510.0010.00186.5211.6630معيدمهديوعلي361531056955

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  13:52:12حرر 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: 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

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 : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

3                                     الصفحة 21-04-2021  13:52:12حرر 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: 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 10.0010.5010.5006.2509.3911.0012.5011.7512.0014.0013.0010.0010.00167.5110.4730عسلمى نجاةبعاج11631047044
1ناجحة/الدورة 13.5012.0011.0012.2512.3313.5012.5013.0013.0015.0014.0012.0012.00202.9712.6930عدنيا زادبكدي21631063343
1ناجحة/الدورة 13.5011.2511.0013.0012.3311.0013.0012.0015.0015.0015.0011.0011.00199.9712.5030عريمةبلحاو31631071648
1ناجحة/الدورة 12.5009.2511.0012.5011.4413.0012.5012.7512.0015.0013.5013.0013.00193.9612.1230عشهينازبلقالم41631063617
1ناجحة/الدورة 15.5011.7511.0012.7513.0614.0012.0013.0012.0015.0013.5012.0012.00208.5413.0330عفاطمة صبرينبلقوراي51631063733
1ناجحة/الدورة 10.5011.5010.5011.2510.8912.0011.5011.7512.0013.5012.7510.0010.00180.5111.2830عشيماءبن داود61631062400
1ناجحة/الدورة 11.5011.2510.5012.0011.3314.0012.0013.0013.0014.0013.5013.0013.00193.9712.1230عزهرةبن عمروش71631064845
1ناجحة/الدورة 11.0011.0011.0011.2511.0612.0013.0012.5014.0014.5014.2511.0011.00189.0411.8230عمريمبن كسيرات81631071922
1مؤجل/الدورة 00.0000.0013.0009.0011.0010.0010.0070.5204.413غائب05.0008.5005.7504.28غائبعفاروقبن لفقي91631065723

1مؤجلة/الدورة 06.0010.2511.0011.5009.2812.0000.0006.0012.0008.0010.0012.0012.00139.5208.7222عربيعةبن يمينة101631071626
1مؤجل/الدورة 10.0010.5010.0011.7510.5012.0000.0006.0012.0012.0012.0010.0010.00152.5009.5327عشعيببوسنة111631071720
1ناجحة/الدورة 12.5012.0010.0011.2511.5612.0013.0012.5013.0013.5013.2511.0011.00191.5411.9730عرانيةبوشريط121631071620
1ناجح/الدورة 08.5011.0009.5011.7510.0012.0013.0012.5011.0012.0011.5010.0010.00173.0010.8130عزين الدينحسين131631063366
1ناجحة/الدورة 12.0013.0011.0014.0012.4414.0011.5012.7513.0015.0014.0012.0012.00202.9612.6830عصارةحضري141531057141
1مؤجل/الدورة 00.0000.0011.0008.0009.5012.0012.0082.0305.137غائب04.0004.0010.0005.5005.67ععبد النوردواكي151631062325
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة00.00غائبةغائبةعسلمىدودو161631065339
1ناجحة/الدورة 06.0006.5009.0014.0008.5614.0012.0013.0012.0012.0012.0011.0011.00164.0410.2530عليليةديهوة171631065905
1ناجح/الدورة 10.0010.2505.0011.7509.3312.0011.5011.7513.0009.5011.2510.0010.00163.4710.2230عفارسرزيق المرهون181631063454

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  13:52:13حرر 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: 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 11.0010.2510.0010.5010.5012.0000.0006.0012.0013.5012.7511.0011.00155.0009.6927عسهامسويب191631062183
1ناجح/الدورة 12.5010.0011.0014.2512.0013.0012.5012.7515.0015.5015.2511.0011.00200.5012.5330ععبد المؤمنشوقي20075069477
1مؤجلة/الدورة 08.0010.2507.0012.7509.3313.0000.0006.5012.0015.5013.7513.0013.00150.4709.4017عأميرةعبابسية211631067723
1ناجحة/الدورة 08.5011.2507.5011.5009.5613.5013.0013.2512.0013.0012.5011.0011.00175.0410.9430عشهينازعيدة221631098002
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.00غائبغائبعسفيانغسيل23091025876
1مؤجل/الدورة 11.0008.0012.0006.8912.0011.5011.7511.0014.0012.5010.0010.00144.0109.0020غائبعاسالممرابطي241631063296
1ناجحة/الدورة 11.5012.2511.0013.5012.0013.0000.0006.5012.0015.0013.5012.0012.00173.0010.8130عمونيةمهني251631115946
1ناجح/الدورة 13.0006.5013.0014.5013.7511.0011.00173.4910.8430غائب13.0011.7510.5012.7512.11عأمينموسوني261631048476
1ناجح/الدورة 14.5010.0010.5011.2511.8913.0011.5012.2515.0010.0012.5012.0012.00193.0112.0630عموسىهدور27085057775
1ناجحة/الدورة 11.0009.0010.0012.5010.6712.0012.5012.2511.0013.5012.2511.0011.00180.5311.2830عصبيحةيزيد281631047077

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  13:52:14حرر 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: 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 03.5005.5009.5011.0006.9412.0010.0011.0013.0010.0011.5012.0012.00141.4608.8415عنسرينأيت عامر11631075066
1مؤجل/الدورة 07.0010.0010.0010.7509.1711.0000.0005.5012.0014.0013.0013.0013.00143.5308.9722عسعيدإدريس21631074734
1مؤجل/الدورة 05.0004.5003.0010.0005.5611.0000.0005.5013.0013.0013.0000.0000.0098.0406.1311عنذيرإيجر31631081808
1مؤجل/الدورة 07.0010.0009.0010.0008.7811.0009.0010.0014.0013.5013.7511.0011.00157.5209.8420عسفيان يونسازمران41631074445
1ناجح/الدورة 11.5010.0010.0011.7510.8914.0011.0012.5014.0015.0014.5010.0010.00187.0111.6930عياسميناورزيق51631074821
1ناجحة/الدورة 08.5010.7510.0010.7509.8314.0012.0013.0014.0013.5013.7512.0012.00179.9711.2530عياسمينباي61631074820
1ناجحة/الدورة 10.5007.5010.0010.0009.6111.0014.0012.5012.0011.0011.5010.0010.00169.4910.5930عفضيلةبسعدي71631077221
1ناجحة/الدورة 11.5007.5010.0012.0010.3914.0010.0012.0012.0009.0010.5013.0013.00175.5110.9730عهاجربلقاسم81631077642
1مؤجل/الدورة 06.5003.5008.5012.2507.5612.0010.0011.0013.0012.0012.5011.0011.00148.0409.2515عمحيدين يزيدبن صفى91631072180

1ناجحة/الدورة 09.0007.5009.5012.7509.6112.0011.0011.5011.0010.0010.5013.0013.00166.4910.4130عخديجة إلهامبوحداجه101631102883
1ناجحة/الدورة 11.0008.5010.5011.5010.4412.5013.0012.7511.0014.0012.5011.0011.00180.9611.3130عهدىبوراوي111631075076
1مؤجلة/الدورة 04.5007.0005.0008.5006.0612.5009.5011.0011.0010.0010.5011.0011.00130.5408.1610عاحالمبوزريبة121536038249
1مؤجلة/الدورة 03.5008.5008.0010.0007.0612.0000.0006.0011.0014.0012.5012.0012.00124.5407.7812عهدىجرورو13066068823
1ناجحة/الدورة 10.0008.0010.0012.2510.0613.0011.0012.0013.0014.0013.5012.0012.00177.5411.1030عخليدةحدو141631077719
1مؤجل/الدورة 05.0007.5001.0011.0006.0012.0009.0010.5012.0013.5012.7510.0010.00131.5008.2215عمحمد صهيبحمزة151631072146
1ناجح/الدورة 17.0008.5011.0011.2512.5012.0011.0011.5012.0014.5013.2510.0010.00195.0012.1930عالعياشيحواس161631074355
1مؤجل/الدورة 03.0004.0000.0007.0003.4412.0000.0006.0011.0009.0010.0000.0000.0074.9604.696عمحمد شكيبخراشي171631077298
1ناجح/الدورة 15.5013.0011.0011.2513.0012.0013.5012.7514.0015.0014.5013.0013.00210.0013.1330عيوسفخواي181531081214

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  13:52:15حرر 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: 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 07.5006.5010.0011.7508.7812.5009.0010.7512.0015.0013.5012.0012.00161.0210.0630عمنالدراق191631075046
1مؤجل/الدورة 08.5006.0003.0008.0006.6112.0009.0010.5005.0013.5009.2512.0012.00131.9908.259عرياضرحلي201631062313
1ناجحة/الدورة 14.0011.0011.5013.5012.6713.0013.5013.2514.0011.0012.5013.0013.00205.0312.8130عمنالرزايقية211631077341
1مؤجلة/الدورة 08.0004.0000.0000.0078.0304.887غائبة03.0003.0006.0002.6712.5010.5011.50غائبةعسلمىزرهون221631077083
1ناجحة/الدورة 11.5009.0010.0011.7510.6711.0012.0011.5011.0013.0012.0011.0011.00177.0311.0630عسارةزنزالوي231631071678
1مؤجلة/الدورة 09.5002.0010.5010.2508.2211.0010.0010.5012.0008.0010.0012.0012.00147.9809.2520ععائشة نهادساعو241631080859
1ناجحة/الدورة 09.0007.5010.5012.0009.6714.0010.5012.2512.0014.5013.2514.0014.00176.5311.0330عريمعتباوي251631077533
1مؤجل/الدورة 05.0007.5009.0011.5007.8914.0010.5012.2513.0014.0013.5012.0012.00159.0109.9415عمحمد لمينفرارسة261066215
1ناجحة/الدورة 08.5010.0009.0011.5009.6112.0013.0012.5011.0015.0013.0010.0010.00172.4910.7830عليلىقرزيز271631098977
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.00غائبغائبعزكرياقصاب281531092216
1مؤجلة/الدورة 07.5007.7510.0010.5008.7814.0009.0011.5013.0008.5010.7510.0010.00156.5209.7820عزهرةقيوس291631074919
1مؤجل/الدورة 07.0000.0012.0004.2212.0011.0011.5012.0008.0010.0011.0011.00114.9807.1915غائبعسعيدمشاني301631107483
1مؤجلة/الدورة 06.5003.5008.0008.2506.5612.0013.0012.5011.0015.0013.0011.0011.00146.0409.1310عبشرىمنجل311631098798
1مؤجل/الدورة 10.0005.0012.0010.0011.0010.0010.00129.0408.0716غائب05.5008.5010.0011.7508.56عأيمنودي321534027063

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  13:52:15حرر 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: 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 10.0010.0007.0011.0009.5610.0014.0012.0012.0013.0012.5011.0011.00170.0410.6330عأسماءأجيار11631081240
1مؤجل/الدورة 09.0004.0009.0010.5008.2200.0010.0005.0011.0012.0011.5010.0010.00126.9807.9411معيدعليإجراوي21531098523
1ناجحة/الدورة 14.5008.7511.5013.5012.3310.0013.0011.5012.0000.0006.0012.0012.00180.9711.3130عنسرينباطا31631098045
1ناجحة/الدورة 11.5010.0010.0011.7510.8912.5011.0011.7514.0015.0014.5012.0012.00186.0111.6330عمايسةبداش41631080998
1مؤجل/الدورة 03.5007.0001.0010.0005.1700.0014.0007.0013.0010.0011.5011.0011.00108.5306.7811ععقبةبلحاج51631081662
1ناجحة/الدورة 13.5010.0010.0013.0011.8300.0010.0005.0011.0014.5012.7512.0012.00163.9710.2530عاسماءبلعسلة61631077492
1ناجح/الدورة 13.0010.5009.5013.0011.6711.0014.0012.5013.0013.5013.2513.0013.00194.5312.1630عيوبةبلقاسم71631077947
1ناجح/الدورة 14.5008.5011.5013.0012.1711.0013.0012.0014.0015.5014.7513.0013.00200.0312.5030عنورهانبلهوشات81631081412
1ناجحة/الدورة 11.5009.5010.5012.7511.1112.0014.0013.0012.0014.0013.0011.0011.00188.9911.8130عرميساءبن أعراب91631085816

1ناجحة/الدورة 13.0006.5012.0012.00164.0210.2530غائبة08.5008.5010.0012.7509.7812.5013.0012.75عرميساءبن زادي101631047401
1ناجحة/الدورة 12.0010.0010.0012.0011.1112.0014.0013.0012.0011.5011.7512.0012.00187.4911.7230عزينببن علية111631097074
1مؤجلة/الدورة 06.0014.0013.0013.5013.0013.00128.5308.0322غائبة00.0011.0010.0011.2507.1712.00عحورية حسناءبوحسان121631081514
1مؤجلة/الدورة 07.5005.0009.5012.7508.5600.0010.0005.0011.0014.0012.5013.0013.00135.0408.4411عصوفيابوخالفة131631081313
1مؤجل/الدورة 06.0008.5005.5011.5007.6700.0014.0007.0011.0009.0010.0012.0012.00129.0308.0611ععبد الرحيمبوديسة141631103362
1ناجحة/الدورة 12.0010.0011.0012.7511.5013.0013.0013.0012.0013.0012.5012.0012.00192.5012.0330عمروةبوعيشة151631079718
1مؤجل/الدورة 10.0007.5005.0011.7508.7200.0012.0006.0012.0009.0010.5012.0012.00135.4808.4716عسميربويدر161631081593
1مؤجلة/الدورة 09.5008.0010.0010.5009.5000.0010.0005.0010.0010.0010.0012.0012.00137.5008.5916عإيمانتيفورة171631081457
1مؤجل/الدورة 00.0009.0010.0006.2505.6100.0011.0005.5012.0014.0013.0013.0013.00111.4906.9711عباللجيدة181631081496

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  13:52:16حرر 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: 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 15.0007.5010.5013.2511.9412.5010.0011.2511.0013.0012.0012.0012.00188.4611.7830عأمينةحبطيش191631080590
1ناجح/الدورة 12.5010.5010.0011.0011.1713.5010.0011.7513.0014.5013.7511.0011.00186.0311.6330عامينحسين201631054723
1مؤجل/الدورة 10.0007.5009.0010.2509.2800.0010.0005.0012.0013.0012.5013.0013.00141.5208.8416عياسينحماني211631074823
1ناجحة/الدورة 15.0008.0010.0012.7511.8312.5013.0012.7511.0012.0011.5013.0013.00193.4712.0930عنور الهدىخوالدي221631097943
1ناجحة/الدورة 15.5007.5011.0012.0011.9400.0014.0007.0012.0013.0012.5013.0013.00173.4610.8430عإيماندراوسي231631081459
1ناجح/الدورة 13.0009.0004.0010.0009.4411.0013.0012.0012.0012.5012.2511.0011.00168.4610.5330عإسالمرباح241631081247
1ناجحة/الدورة 14.0006.5009.5011.7510.8312.0014.0013.0011.0013.0012.0000.0000.00173.4710.8430عقورايارضاونة251631086914
1ناجحة/الدورة 14.0009.0010.5013.2511.9411.5014.0012.7514.0014.5014.2513.0013.00199.9612.5030عزينبزارب261631081898
1ناجحة/الدورة 10.0010.0010.0012.5010.5610.5010.0010.2510.0011.5010.7510.0010.00167.5410.4730عاحالمزناجي271631060546
1مؤجل/الدورة 08.0004.0000.0000.0016.0101.000غائب00.00غائب00.8900.00غائب01.00غائب02.00عأنيسزيبوش281631077673
1مؤجلة/الدورة 05.5011.0010.0010.5013.0013.00144.4709.0322غائبة10.0007.5010.0011.7509.8311.00عانصافساخر291531082383
1مؤجلة/الدورة 13.5008.5010.0012.0011.2800.0010.0005.0011.0014.0012.5011.0011.00157.5209.8426عريمةسعدي301531070895
1مؤجلة/الدورة 00.5010.0011.0010.5011.0011.0087.4605.478غائبة03.5004.0007.0010.5005.9401.00عماياطحكوت311531063928
1ناجحة/الدورة 13.0007.5000.0010.0008.2212.0013.0012.5013.0012.5012.7513.0013.00162.4810.1630عنسيمةعبدالمالك321631081826
1ناجحة/الدورة 14.0007.0009.0010.7510.6111.0014.0012.5011.0011.0011.0012.0012.00179.4911.2230عسهامعتيق331631053482
1ناجحة/الدورة 14.0009.0010.0012.2511.6112.5014.0013.2513.0013.5013.2512.0012.00195.9912.2530عصوريةعربية341631047081
1ناجح/الدورة 15.0012.5010.0012.5012.7812.5013.0012.7514.0010.0012.0013.0013.00203.0212.6930عالهاشميعزوق351631106067
1ناجحة/الدورة 13.0007.0009.5012.0010.6710.5011.0010.7510.0013.0011.5011.0011.00173.0310.8130عروميسةفرحات361631045801

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  13:52:17حرر 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: 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 14.0010.5010.5012.7512.1713.5014.0013.7511.0012.5011.7513.0013.00201.0312.5630عمياسةلحنش371631107717
1ناجح/الدورة 13.0007.5010.0013.0011.1110.0013.0011.5014.0010.0012.0013.0013.00182.9911.4430عريانلعمودي381631107475
1ناجح/الدورة 10.0008.5009.5011.7509.9409.0010.0009.5012.0012.5012.2513.0013.00164.9610.3130عحسام الدينمرازقة391631107132
1ناجحة/الدورة 06.2513.0013.0013.0012.0012.00163.9810.2530غائبة12.5010.5009.5011.7511.2212.50عميلينامعمري401631109585
1ناجح/الدورة 12.5008.0003.0010.7509.0012.0011.0011.5013.0011.0012.0011.0011.00162.0010.1330عفاطمةنكاع411631080925
1ناجحة/الدورة 12.0009.0010.0011.2510.7211.0010.0010.5010.0012.0011.0011.0011.00171.4810.7230عايمان ياسمينهامل421631080605

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 : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

3                                     الصفحة 21-04-2021  13:52:18حرر 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: 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 13.0010.5010.0011.5011.4413.5014.0013.7511.0011.0011.0011.0011.00190.9611.9330عسارةإخلفون11631096515
1ناجحة/الدورة 15.0012.0009.5012.5012.5612.0013.0012.5013.0012.0012.5013.0013.00201.0412.5730عصونيةإسماعيل21631094119
1ناجحة/الدورة 11.0011.5010.0012.0011.1112.0014.0013.0012.0014.5013.2500.0000.00178.4911.1630عأمالالعايب31631097953
1مؤجلة/الدورة 15.5010.5003.0012.2510.8900.0011.0005.5012.0012.5012.2513.0013.00157.5109.8426عنصيرة كميلياالعربي41631097942
1مؤجل/الدورة 00.0000.0010.0005.0010.0010.0076.5204.7812غائب02.0004.0010.0011.2506.2800.00عباللالعفري51631096170
1مؤجلة/الدورة 11.0010.5009.0011.0010.4400.0014.0007.0013.0010.0011.5012.0012.00156.9609.8126عفريالبرابح61631098020
1مؤجلة/الدورة 07.5004.0003.0011.2506.5612.0014.0013.0011.0012.0011.5000.0000.00134.0408.3814عالميةبريبر71631093917
1مؤجلة/الدورة 07.5004.0001.0010.2505.8911.5014.0012.7512.0012.5012.2500.0000.00128.5108.0314عاميرةبلعابد81631094016
1ناجح/الدورة 14.5010.0011.0012.2512.2200.0014.0007.0012.0013.5012.7513.0013.00176.4811.0330عرضوانبلكحلة91631094058

1ناجح/الدورة 11.0011.0011.0012.5011.3311.5014.0012.7514.0014.5014.2513.0013.00194.4712.1530عنزيمبن زروق101631072392
1ناجح/الدورة 13.5011.5010.0012.7512.1112.0014.0013.0012.0014.5013.2513.0013.00200.4912.5330عفريالبن غانم111631093907
1ناجح/الدورة 13.0010.5010.5013.0011.8912.0011.0011.5014.0013.0013.5011.0011.00191.0111.9430عمحمدبوثلجة121335058367
1ناجح/الدورة 15.5011.0010.0012.5012.6111.5014.0012.7512.0012.5012.2511.0011.00199.9912.5030عمحمد أمينبودهان131631071885
1ناجح/الدورة 12.0010.5010.0011.7511.1713.0011.0012.0013.0012.0012.5012.0012.00185.5311.6030عحمزةبوفرصادة141631046063
1ناجحة/الدورة 10.0009.0008.5012.7510.0612.0014.0013.0011.0010.0010.5012.0012.00175.5410.9730عهاجربوقريوة151631099047
1مؤجل/الدورة 00.0011.0010.0010.5000.0000.0073.0204.562غائب02.0008.0008.0007.0005.7800.00عفارسجلول161631103005
1مؤجلة/الدورة 08.5011.0001.0010.0007.7200.0012.0006.0011.0011.5011.2513.0013.00128.9808.0616عمالكحمداني171631097941
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائبعباللخرمان181631107455

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  13:52:19حرر 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: 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 05.5004.0010.5011.5007.6112.0011.0011.5011.0009.0010.0000.0000.00134.4908.4119عزينبخلوفي191631097992
1ناجح/الدورة 14.0006.5011.5012.0011.3313.5012.0012.7512.0013.5012.7513.0013.00191.4711.9730عنسريندريسي201631106147
1مؤجلة/الدورة 11.0010.5010.0010.0010.4400.0014.0007.0013.0013.0013.0011.0011.00158.9609.9326عياسمينرابحي211631100694
1ناجحة/الدورة 10.5009.0008.5012.2510.1113.0012.0012.5015.0013.5014.2511.0011.00180.4911.2830عرميساءرزوق221631097986
1ناجحة/الدورة 10.5010.0010.0010.2510.2212.0012.0012.0012.0013.5012.7511.0011.00176.4811.0330عيسمينرقاية231631097912
1مؤجلة/الدورة 13.0011.0006.0011.0010.5600.0012.0006.0012.0010.0011.0011.0011.00152.0409.5026عرشارمال241631097984
1ناجحة/الدورة 12.5010.5009.0012.7511.3312.0013.0012.5013.0010.0011.5011.0011.00185.9711.6230عسلمى فريالروباني251631053479
1مؤجل/الدورة 11.0010.0010.0011.2510.6100.0013.0006.5013.0010.0011.5011.0011.00155.4909.7226عفارسسبع261431048880
1مؤجل/الدورة 00.0011.0009.0010.0012.0012.00122.0007.6323غائب09.5008.5010.0012.2510.0000.00عضياء الدينسنوسي271631058169
1مؤجلة/الدورة 10.0009.0010.0013.0010.4400.0014.0007.0012.0011.5011.7511.0011.00156.4609.7826عأمينةصيدون281631046903
1مؤجلة/الدورة 09.0010.0008.0012.2509.7200.0012.0006.0012.0014.5013.2511.0011.00148.9809.3116عنسيمةعبد الحق2992511592
1مؤجلة/الدورة 00.0012.0012.5012.2500.0000.0082.0105.137غائبة05.5007.5001.0012.0006.3900.00عهدىقاسي301631103138
1مؤجلة/الدورة 10.5004.0004.0011.0007.7211.5014.0012.7511.0012.5011.7512.0012.00155.9809.7520عريمةقرموش311631094072
1ناجحة/الدورة 11.0010.0010.0012.5010.8911.5014.0012.7512.0011.0011.5010.0010.00182.0111.3830عنوالكريم321631104534
1ناجحة/الدورة 08.0011.0011.0010.2509.8311.5014.0012.7511.0013.5012.2512.0012.00175.9711.0030عياسمينمحاجبي331631074658
1مؤجل/الدورة 12.5005.0010.0011.7510.1100.0000.0000.0011.0000.0005.5011.0011.00112.9907.0622معيدهشاممرابط341431054768
1مؤجلة/الدورة 00.0012.0010.0011.0011.0011.0080.5205.038غائبة03.5007.5001.0010.0005.2800.00عأفنانمعتوق351631093349
1ناجحة/الدورة 14.0011.0010.5013.0012.3312.0014.0013.0012.0013.5012.7512.0012.00200.4712.5330عليديامني361631100572

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  13:52:20حرر 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: 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 09.5010.5009.5013.0010.5012.5014.0013.2513.0010.0011.5013.0013.00183.5011.4730ععثمان كوسيالمودوب371631088847
1ناجحة/الدورة 03.5010.5010.0012.2508.4413.0014.0013.5012.0010.0011.0011.0011.00162.9610.1830عروفيدةموالي38101057927
1مؤجلة/الدورة 00.0013.0011.5012.2512.0012.00126.5007.9123غائبة09.5008.5010.0012.2510.0000.00عمريممومن391631077320
1مؤجلة/الدورة 00.0012.0011.0011.5010.0010.00101.0406.328غائبة04.0008.0009.0011.0007.5600.00عابتسامندري401631076888
1ناجحة/الدورة 14.5011.5011.0013.0012.7212.0014.0013.0012.0013.0012.5012.0012.00203.4812.7230عسارةيوسفي411631100410

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 : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

3                                     الصفحة 21-04-2021  13:52:20حرر 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: 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 08.0010.2510.0011.7509.7812.0009.0010.5012.0010.0011.0012.0012.00164.0210.2530عنسيمةاقدادر11631103400
1مؤجل/الدورة 03.5009.0009.0011.2507.6713.5010.0011.7512.0012.0012.0012.0012.00152.0309.5015عمصطفى أنيساألونيسي21631103081
1ناجحة/الدورة 10.5010.0010.5012.2510.7813.0010.0011.5013.0015.5014.2514.0014.00185.5211.6030عأميرةبابا أعمر31631096657
1ناجحة/الدورة 15.0011.2511.0013.5012.9414.0013.0013.5014.0015.5014.7513.0013.00212.9613.3130ععائشة زينببلحاج41631105003
1مؤجل/الدورة 03.0003.5008.5011.0006.1100.0010.5005.2514.0008.5011.2512.0012.00110.4906.9111عمحمود سيدعليبلحاجي51531082757
1ناجح/الدورة 11.0009.0008.0012.2510.1715.0011.5013.2513.0010.0011.5013.0013.00180.5311.2830عمعمر أيمنبلقايد61631100953
1مؤجلة/الدورة 00.0005.0010.0012.0006.0013.0010.0011.5013.0015.0014.0014.0014.00142.0008.8820عنسرينبن بلقاسم71631054658
1ناجحة/الدورة 19.0011.7512.0011.5014.1714.0012.5013.2510.0014.0012.0014.0014.00218.5313.6630عحميدةبن حاجة81631101779
1ناجحة/الدورة 14.0011.2511.0012.2512.3315.0010.0012.5013.0015.0014.0014.0014.00202.9712.6930عسوسنبن حرود91631101987

1مؤجل/الدورة 10.0007.5003.0010.0007.8912.0000.0006.0011.0007.0009.0011.0011.00124.0107.7516ععبد الرحمانبن صافي101631102981
1ناجحة/الدورة 14.5013.5011.0011.5012.8314.0011.0012.5013.0013.0013.0012.0012.00203.4712.7230عرحمةبن قدوي111532065273
1ناجح/الدورة 08.5006.0009.0011.2508.6714.0009.0011.5013.0012.0012.5013.0013.00162.0310.1330ععبد الحكيمبن لحرش121631103235
1مؤجل/الدورة 08.5008.5005.0011.2508.3312.5010.0011.2513.0009.0011.0011.0011.00152.9709.5615عإلياسبوجمعة131631100835
1ناجحة/الدورة 13.0010.0010.5010.0011.1115.0009.0012.0012.0013.0012.5013.0013.00185.9911.6230عأشواق نسرينبوخدوني141631102801
1ناجحة/الدورة 08.0009.0010.5012.7509.8313.0009.0011.0011.0015.0013.0013.0013.00171.4710.7230عريانبوروبة151631103206
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.00غائبة00.00عحنانبوشابو161631100736
1ناجحة/الدورة 10.5010.0009.5011.0010.2815.0009.0012.0012.0014.0013.0013.0013.00179.5211.2230عسارةبوطالب171631077061
1ناجحة/الدورة 16.5013.0011.5012.2513.6712.0013.5012.7515.0015.5015.2511.0011.00215.5313.4730عمريمبوطرة181631093748

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  13:52:21حرر 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: 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 14.0011.2510.0011.7512.0014.0010.5012.2514.0012.5013.2514.0014.00197.5012.3430عليديابوعسلة191631106028
1ناجحة/الدورة 14.5014.0012.0013.0013.5012.0013.5012.7515.0015.0015.0013.0013.00215.5013.4730عمنالتابت201631105044
1مؤجل/الدورة 09.0011.5008.0011.5009.8900.0009.5004.7511.0011.5011.2511.0011.00141.5108.8413عإسالمتواتي211631107588
1ناجح/الدورة 08.5010.0009.5012.0009.8315.0010.0012.5014.0010.5012.2512.0012.00174.9710.9430عمهديجربو221631104947
1ناجح/الدورة 15.5010.0010.0012.5012.3900.0010.5005.2511.0012.0011.5012.0012.00167.5110.4730عحسانحارب231631105792
1ناجحة/الدورة 11.0010.0009.5012.0010.6713.5012.5013.0011.0012.5011.7512.0012.00183.5311.4730عمريمحرندي241631103072
1ناجح/الدورة 09.5010.5009.5010.2509.8913.5013.0013.2512.0015.0013.5012.0012.00181.0111.3130ععدالنحمدود251631104734
1مؤجل/الدورة 06.0010.5010.0010.7508.9414.0010.0012.0012.0014.5013.2500.0000.00154.9609.6824عطارقخيار261631105002
1ناجحة/الدورة 10.5010.0009.5013.0010.7213.0011.0012.0012.0011.5011.7514.0014.00181.9811.3730عإيماندايج271631105984
1ناجحة/الدورة 13.0013.0011.5011.5012.3316.0011.0013.5014.0014.5014.2513.0013.00206.4712.9030عنجمةرحيل281631100630
1ناجحة/الدورة 08.5010.0010.5011.7510.0015.0014.0014.5014.0012.5013.2513.0013.00187.5011.7230عمنىزروقي291631101443
1ناجحة/الدورة 05.0009.0010.0010.5008.2213.5012.0012.7514.0015.0014.5014.0014.00167.9810.5030عسارةزعفان301631047317
1ناجحة/الدورة 05.5012.0008.0011.7508.8916.0010.0013.0013.0012.5012.7512.0012.00169.5110.5930عزهيةسوسي311631100393
1ناجحة/الدورة 05.0011.7510.0012.5009.2814.0010.5012.2512.0009.0010.5012.0012.00165.5210.3530ععائشةشريك321631097798
1ناجحة/الدورة 09.0011.0008.5012.0010.0014.0012.0013.0012.0013.0012.5014.0014.00181.0011.3130عنسرينعبو331631103280
1ناجحة/الدورة 11.5006.0010.0012.5010.1713.0011.0012.0013.0014.5013.7513.0013.00180.0311.2530عهدىعيسو341631054898
1مؤجل/الدورة 06.0008.7501.0011.0006.6100.0010.0005.0011.0012.5011.7511.0011.00113.9907.1211ععبد النوركوشيح351631063625
1ناجحة/الدورة 11.5010.0011.5012.2511.3314.5012.0013.2514.0014.0014.0012.0012.00194.9712.1930عسميرةلمحان361631072280

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  13:52:22حرر 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: 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 04.5009.0005.0010.7507.0000.0010.0005.0013.0010.5011.7511.0011.00117.5007.3411عرمزيمولودي371631063600
1ناجحة/الدورة 07.5007.5009.5012.0008.9414.0009.5011.7512.0011.5011.7513.0013.00163.9610.2530عصبيرةنويوة381631050561
1ناجح/الدورة 10.5010.0010.0011.2510.4415.5012.5014.0013.0011.5012.2511.0011.00185.4611.5930عفؤادهمال39073037075
1ناجحة/الدورة 09.5011.0011.0011.7510.6714.5013.0013.7514.0013.5013.7513.0013.00191.5311.9730عفاطمة الزهرةولد لعمارة401631071819

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 : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

3                                     الصفحة 21-04-2021  13:52:22حرر 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: 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 12.0010.5011.5012.5011.6715.0010.0012.5013.0013.5013.2510.0010.00191.5311.9730عأسماءأكرور11631107072
1ناجحة/الدورة 11.5010.5011.5011.5011.2814.0011.0012.5014.0015.5014.7514.0014.00195.0212.1930عفاطمةاوغليسي21631107513
1ناجح/الدورة 10.5011.5001.0012.0008.9415.0010.5012.7513.0010.0011.5012.0012.00166.4610.4030عزين الدينبلحمدي31631107194
1مؤجلة/الدورة 12.0009.2510.0012.2511.0000.0012.0006.0011.0012.5011.7511.0011.00157.5009.8426عسيرين أمينةبن القاضي41631109218
1ناجحة/الدورة 09.0009.2509.5012.0009.8315.0011.5013.2511.0013.5012.2511.0011.00176.9711.0630عأمالبن جدو51631107432
1مؤجل/الدورة 08.5008.5007.0011.2508.7800.0010.0005.0012.0010.0011.0012.0012.00133.0208.3111عفارسبن دعاس61631109553
1مؤجل/الدورة 00.0000.0020.0001.253غائبغائبغائب00.0000.0010.0005.00غائب00.00غائب00.00عرؤوفبن عباس71631111509
1مؤجلة/الدورة 08.5009.0010.0011.0009.5000.0010.5005.2511.0009.5010.2512.0012.00139.0008.6916عياسمينبن عطير81631107414
1مؤجلة/الدورة 06.5010.0009.0010.5008.7212.0011.5011.7512.0009.0010.5012.0012.00158.4809.9120عليلةبن محمد91631112138

1ناجح/الدورة 09.0010.0010.0012.0010.1113.0012.0012.5013.0012.5012.7513.0013.00179.4911.2230عسيف الدينبوجرادة101631107492
1ناجحة/الدورة 12.5010.0010.0011.2511.1113.0012.0012.5013.0012.5012.7512.0012.00187.4911.7230عصبرينةبوعكاشة111631109239
1مؤجل/الدورة 07.0007.5009.0011.5008.5600.0010.0005.0011.0012.0011.5013.0013.00133.0408.3211عأسامة عبد الصمدبومزيود121631107429
1ناجحة/الدورة 10.0009.0011.5013.5010.8913.0010.0011.5014.0012.0013.0013.0013.00183.0111.4430عأميرةتالمالك131631107434
1ناجحة/الدورة 05.5007.0010.5012.0008.3915.0010.0012.5012.0015.0013.5013.0013.00165.5110.3430عدنياجغالف141633022735
1مؤجلة/الدورة 03.0007.0001.0008.2504.6113.0010.0011.5011.0010.5010.7512.0012.00120.9907.5610عنورةجوراني151631107394
1مؤجل/الدورة 07.0003.5013.0013.0068.5104.281غائب00.00غائب05.5006.0005.0005.0005.3900.00عمحمد اآلمينحماش161631106131
1ناجحة/الدورة 10.0009.2510.0011.0010.0613.0009.0011.0012.0013.5012.7513.0013.00173.0410.8230عريمةحمروش171631109178
1مؤجلة/الدورة 06.0007.0005.0010.0006.8913.5010.0011.7511.0010.0010.5011.0011.00141.0108.8115عرانيةحيمين181631100364

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 :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج: 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 02.0008.0000.0010.5004.7815.0009.0012.0014.0009.0011.5013.0013.00127.0207.9415عنسرين فاطمة الزهرةخباطو191631081821
1ناجح/الدورة 10.0010.0009.0012.5010.3314.0011.0012.5012.0012.5012.2511.0011.00178.4711.1530عصابرخضراوي201631107246
1ناجحة/الدورة 10.0009.0009.0012.5010.1114.0011.5012.7514.0012.0013.0014.0014.00181.9911.3730عسارةدوادي211631109455
1ناجح/الدورة 13.5010.0010.0010.5011.2813.0012.5012.7511.0010.0010.5011.0011.00184.5211.5330عمرادربيع شريف221631109338
1ناجحة/الدورة 14.5010.2511.0010.2511.8315.0010.0012.5011.0012.0011.5013.0013.00192.4712.0330عخولةرزين231631107162
1مؤجلة/الدورة 07.0011.0009.5012.0009.5600.0010.0005.0012.0013.0012.5013.0013.00144.0409.0016عسلمىزلوف241631111670
1ناجحة/الدورة 06.0008.0009.5012.5008.6715.0010.0012.5013.0013.0013.0012.0012.00166.0310.3830عفلةسلمان251631107520
1مؤجلة/الدورة 11.5005.2500.0012.2507.7200.0010.5005.2513.0009.0011.0013.0013.00125.4807.8416علمياءعلي بابا261632027196
1ناجح/الدورة 08.0008.5009.0011.0009.0014.0011.5012.7513.0013.5013.2513.0013.00171.5010.7230عزكرياءقاسي عيسى271631081561
1مؤجل/الدورة 07.0010.0003.0011.5007.7815.0010.5012.7513.0012.0012.5010.0010.00156.0209.7520عمحمد يزيدقزان281631107701
1ناجحة/الدورة 15.5010.2509.0012.2512.1714.0011.0012.5012.0013.0012.5014.0014.00198.5312.4130عسرينقعموري291631081580
1ناجح/الدورة 06.5008.5009.0011.5008.6115.0011.5013.2513.0012.0012.5012.0012.00167.4910.4730معيدمحمد رضامعتوق301431071577
1ناجحة/الدورة 10.5010.0011.0013.0011.0615.0009.5012.2513.0014.0013.5012.0012.00187.5411.7230عنوالمعيوف311631081158
1ناجح/الدورة 08.0009.0009.0012.2509.3913.0011.0012.0014.0012.0013.0013.0013.00171.5110.7230عمحمد أمينمكناسي321531101342
1مؤجل/الدورة 02.0006.0001.0007.0003.7800.0011.5005.7513.0005.0009.0012.0012.0087.0205.445ععبد المهيمن نديرمكي331631107274

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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