
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:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 12.0014.0012.5012.0012.5613.2512.7513.0014.0010.0012.0011.0011.00200.0412.5030عوسامأعراب11631062284
1مؤجلة/الدورة 00.0013.5000.0000.0003.0012.7510.0011.3800.0000.0000.0000.0000.0072.5204.5312إدماجبختةباشا299246029
1ناجحة/الدورة 09.0012.5010.0011.0010.4414.5009.0011.7514.0004.5009.2514.5014.50173.9610.8730عياسمينبغدادي31631033554
1ناجح/الدورة 08.0013.2510.0010.5010.1712.7510.0011.3814.0003.0008.5011.0011.00165.0510.3230عريانبلجاهل41534079809
1ناجحة/الدورة 09.0012.7510.0007.0009.6110.0011.2510.6313.0009.0011.0010.5010.50161.5110.0930عسهامبلعريبي51631060170
1مؤجلة/الدورة 04.0013.0010.0008.5008.3310.0010.0010.0014.0010.0012.0007.0007.00145.9709.1219عإلهامبوالقندول61631059982
1مؤجلة/الدورة 04.0012.7510.0010.0008.6109.5010.0009.7512.0003.0007.5002.0002.00133.4908.3419عفاطمةبودان71631048766
1ناجحة/الدورة 11.0013.2512.0010.0011.5012.7510.5011.6314.0012.0013.0007.5007.50183.5211.4730عسميةبويض81631107217
1مؤجل/الدورة 06.0012.0003.5006.0006.7807.5010.5009.0012.0005.0008.5010.0010.00124.0207.7510عابراهيم عبد الكريمحسين91531081764

1مؤجل/الدورة 04.0013.0004.0005.0006.2208.0010.5009.2512.0006.0009.0011.5011.50122.4807.6510عمحمد شفيقسايح101531105215
1مؤجل/الدورة 05.0012.5010.0002.5007.2208.0010.0009.0012.0003.0007.5005.0005.00120.9807.5614عأكرمسنوسي111535048507
1مؤجلة/الدورة 03.0011.5010.0007.0007.3311.7509.5010.6309.0005.5007.2514.0014.00136.9908.5618عليندةشافعي121531086974
1مؤجل/الدورة 10.0011.7502.5006.5007.9409.0005.0007.0000.0005.0002.5013.5013.50117.9607.3711ععليشراراق1301329804
1مؤجل/الدورة 04.0012.5003.5007.5006.5610.5010.5010.5009.0010.0009.5012.0012.00132.0408.2514عرضوانشرقي141531063471
1ناجحة/الدورة 09.0013.2500.0012.0008.6114.7513.0013.8816.0006.5011.2513.5013.50169.0110.5630عجميلةعثمان1501332029
1مؤجلة/الدورة 09.0012.5010.0006.5009.4409.2511.0010.1314.0009.5011.7510.0010.00158.9809.9420عنسيبةكرباج161531118071
1مؤجل/الدورة 05.0011.7510.0002.0006.9411.5005.0008.2513.0003.0008.0000.0000.00111.4606.9715معيدعمادكيحول171531114207
1مؤجلة/الدورة 09.0011.7511.5006.5009.6109.5010.5010.0003.0008.5005.7510.0010.00147.9909.2518عوسيلةمزيود181631047457

الدليل : 
5/ر:2:الصحافة المتخصصة في الجزائر - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت الصحفية - م:2مادة  5/ر:3:الصحافة االلكترونية في الجزائر - م:1مادة  -
4/ر:2:المناهج الكيفية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات النقدية في االعالم و االتصال - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:إعالم الصحافة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

1الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 05.0011.7510.0010.0008.7210.0010.5010.2504.0005.5004.7510.0010.00138.9808.6923عصارةمعمري191631060473
1ناجحة/الدورة 11.0013.2510.0013.0011.7212.5011.5012.0012.0010.0011.0011.5011.50186.9811.6930عأحالمواضح201631050979

الدليل : 
5/ر:2:الصحافة المتخصصة في الجزائر - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت الصحفية - م:2مادة  5/ر:3:الصحافة االلكترونية في الجزائر - م:1مادة  -
4/ر:2:المناهج الكيفية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات النقدية في االعالم و االتصال - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:إعالم الصحافة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

2الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 06.0009.7510.0007.0007.9409.5011.0010.2510.5009.0009.7505.0005.00136.9608.5613عتنهينانأوزردين11631109110
1ناجحة/الدورة 12.0012.7512.0014.0012.6113.7514.2514.0016.0010.5013.2518.0018.00213.9913.3730عنسرينباللي21631107722
1ناجحة/الدورة 09.0013.7511.0011.0010.9413.0012.5012.7512.0010.5011.2515.0015.00186.9611.6830عياسمينبلماضوي31631098688
1مؤجل/الدورة 06.0011.7504.5006.0006.9409.7508.5009.1305.0007.5006.2515.5015.50126.9807.946عأحمد عمادبورحلة4081063860
1مؤجل/الدورة 04.0011.7503.0004.5005.6109.5005.0007.2512.0007.5009.7510.0010.00108.9906.817عحمزةبوعيش51531069045
1ناجحة/الدورة 12.0014.7512.0014.0013.0614.2514.2514.2516.5014.5015.5007.0007.00212.5413.2830عليزة أمينةحمادن61631074550
1مؤجلة/الدورة 07.0010.5004.0003.0006.2207.5010.0008.7512.0007.0009.5012.0012.00121.9807.6210عنهادحنو71631103283
1مؤجلة/الدورة 07.0010.0010.0006.0008.1110.0011.0010.5015.0006.5010.7515.0015.00151.4909.4720عسارةديش81631103214
1ناجحة/الدورة 09.0014.2512.0010.0011.0613.7512.7513.2516.5010.0013.2504.0004.00183.0411.4430عهجيرةرابية91631105950

1ناجحة/الدورة 11.0013.7510.5010.0011.2813.0013.0013.0014.0006.0010.0010.0010.00183.5211.4730عجميلةرمضاني101631085376
1ناجحة/الدورة 11.0013.5010.0010.0011.1111.0012.5011.7512.0008.0010.0004.0004.00170.9910.6930عليلىزناد111631071863
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.00عنبيلزيموش121431091900
1مؤجلة/الدورة 06.0011.7505.5007.0007.3908.5011.5010.0012.0007.5009.7515.5015.50141.5108.8414عميليساسالم131631096600
1مؤجلة/الدورة 04.0012.7510.0011.5008.9412.5011.7512.1314.0010.0012.0000.0000.00152.9809.5624عمنال راشاشرياف141631077343
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0013.0400.820غائب02.0000.00غائب00.5604.00غائب00.0002.5000.00عأحمدصويلح151631076842
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.005.0400.320غائب00.0000.00غائب00.5600.00غائب00.0002.5000.00عوليدقزوت161631081193
1مؤجل/الدورة 05.0005.5010.0003.0005.7803.5004.5004.0008.0005.0006.5000.0000.0081.0205.065عسليمانقوشام17068063201
1ناجحة/الدورة 11.0014.0011.0011.5011.7811.0010.5010.7513.0010.0011.5008.5008.50180.5211.2830عابتسامكركار181631051025

الدليل : 
5/ر:2:الصحافة المتخصصة في الجزائر - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت الصحفية - م:2مادة  5/ر:3:الصحافة االلكترونية في الجزائر - م:1مادة  -
4/ر:2:المناهج الكيفية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات النقدية في االعالم و االتصال - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:إعالم الصحافة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

2الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 05.0011.5010.0010.5008.7810.7510.7510.7512.0010.0011.0018.5018.50162.5210.1630عوسيممحديد191631077930
1ناجحة/الدورة 07.0013.0010.5008.0009.3314.0011.7512.8815.0004.0009.5017.0017.00171.4910.7230عصبرينةملجم201631072299
1مؤجلة/الدورة 07.0012.7510.0010.0009.6112.7513.0012.8809.0006.0007.5004.0004.00157.0109.8122عأحالممنغور211333041436
1ناجحة/الدورة 10.0013.5010.0010.0010.7813.2513.2513.2514.0008.0011.0016.0016.00188.0211.7530عرقيةنوري221631093508
1مؤجل/الدورة 05.0009.7505.5008.0006.8310.2511.0010.6307.0008.0007.5007.0007.00125.9907.877ععبدالرحماننوري231531087278
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.00عأسامةيوسفي241431082419

الدليل : 
5/ر:2:الصحافة المتخصصة في الجزائر - م:3مادة  5/ر:2:الحمالت الصحفية - م:2مادة  5/ر:3:الصحافة االلكترونية في الجزائر - م:1مادة  -
4/ر:2:المناهج الكيفية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات النقدية في االعالم و االتصال - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:مخبر البحث - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:إعالم الصحافة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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