
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000إدماجزوهيرأيت سعيد1072098094
1مؤجلة/الدورة 12.0005.0007.5002.5007.3303.0008.0005.5011.5008.0009.7512.0012.00119.4707.477معيدةمريمإسعادي21433009846
1مؤجلة/الدورة 11.5006.0006.5008.0008.3912.0011.0011.5013.0008.0010.5011.0011.00153.5109.5915معيدةنجاةباشوشي31531102907
1مؤجل/الدورة 00.0002.0001.5006.0002.1106.0000.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0030.9901.940معيدمحمد عبدالغانيبلعمش41531079347
1مؤجلة/الدورة 05.5010.0007.0008.5000.0000.00141.9608.8725غائبة13.5013.5006.5011.2511.4411.00عهند اميرةبلقاسمي51731051125
1ناجح/الدورة 13.0012.0010.0010.5011.5614.0013.5013.7510.0012.0011.0013.0013.00194.0412.1330ععبد الرؤوفبلقرون61731053881
1مؤجلة/الدورة 10.0012.5007.2510.0009.9412.5005.0008.7507.0008.0007.5013.0013.00152.4609.5320عأمينةبن سيد71731092159
1ناجح/الدورة 14.5014.0012.5014.0013.8315.2515.0015.1314.0012.0013.0012.0012.00222.9913.9430عوفاءبن لعبيدي8071068785
1ناجح/الدورة 11.5012.0010.0008.5010.6110.0010.0010.0012.5007.0009.7513.0013.00167.9910.5030عرابحبوبكر91731075104

1ناجحة/الدورة 12.0011.0010.0012.0011.3313.5008.0010.7510.0011.0010.5013.0013.00178.9711.1930عياسمينبوجعفر101731096485
1مؤجل/الدورة 08.0007.0010.0006.5007.8909.2508.0008.6310.0006.0008.0012.0012.00133.5308.357عبوعالم شكيببوجالب111631074879
1مؤجلة/الدورة 08.0002.0001.5008.2505.2805.0011.0008.0010.0006.0008.0012.5012.50108.0206.755معيدةمنالبوقاسي121631074600
1مؤجلة/الدورة 12.5005.0007.0010.2509.1114.5008.5011.5010.0006.0008.0013.0013.00156.9909.8119عزينببوقنة131731074632
1ناجحة/الدورة 14.0012.0010.2513.5012.6115.2514.0014.6313.0012.0012.5014.0014.00211.0113.1930عإيمانبولصنام141631100726
1مؤجل/الدورة 13.0012.0008.5008.5010.7811.2503.0007.1310.0006.0008.0013.0013.00154.5409.6626علياسبونوادر151731043281
1ناجح/الدورة 12.5010.0011.5008.7510.8912.5008.0010.2508.0006.0007.0013.0013.00166.0110.3830عأيمنحاج موسى161731047795
1مؤجل/الدورة 11.0008.0000.0007.5007.1111.5003.0007.2506.0006.0006.0012.0012.00116.9907.3110عمحمد عبد القدوسحبيب171731069168
1ناجحة/الدورة 11.0012.0006.5012.0010.4407.0014.0010.5005.0007.0006.0013.0013.00160.9610.0630عأمينةحجال181731049696

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائبعمحمدحزاب191731102785
1ناجحة/الدورة 13.0012.5010.0010.2511.6111.2508.0009.6312.0008.0010.0012.0012.00175.0110.9430عنيهادحسين201731074987
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0006.2501.3906.2500.0003.1300.0000.0000.0000.0000.0025.0301.560إدماجايمانحمالت211633061680
1ناجح/الدورة 12.5013.5006.7509.5010.7809.5008.5009.0010.0008.0009.0012.0012.00163.0210.1930عسفيانخول221731044621
1ناجحة/الدورة 13.5012.0010.2510.7511.8314.2511.0012.6310.0009.0009.5012.0012.00187.9911.7530عذكرىزناتي231731047890
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدوليدسرسوب241331047919
1ناجحة/الدورة 13.0012.5007.0009.7510.8312.0011.0011.5010.0007.0008.5014.0014.00174.4710.9030عاكرامسطوف251731068959
1ناجحة/الدورة 10.0013.0010.5009.5010.6712.2510.0011.1313.5013.0013.2513.0013.00180.0511.2530عخديجةسالوي261731060205
1ناجحة/الدورة 12.5013.5006.2510.0010.7812.0014.0013.0013.0012.0012.5013.0013.00187.0211.6930عشروقشعاب271731044528
1ناجحة/الدورة 15.5012.0011.2514.7513.6114.5008.5011.5010.0013.0011.5014.0014.00205.4912.8430عفيروز ميادةشنوف2800919559
1ناجح/الدورة 11.0012.0007.5011.5010.5612.0011.5011.7511.5007.0009.2513.0013.00173.5410.8530عأكرمطهار291631103303
1مؤجل/الدورة 13.0005.0010.5009.5009.8910.7510.0010.3810.0007.0008.5012.0012.00159.5309.9719عاسامة توفيقعبد الرحيم301731074477
1ناجحة/الدورة 13.0012.0007.7509.2510.7811.0010.0010.5010.0007.0008.5013.0013.00169.0210.5630عفريالعزوق311731092417
1مؤجل/الدورة 00.0000.0034.5602.160غائبغائبغائب02.88غائب00.0005.5006.0002.5605.75غائبعمحمد يونسعطيف321731086973
1مؤجل/الدورة 11.5008.0006.5008.2508.8905.0013.0009.0010.0008.0009.0013.0013.00147.0109.1910معيدصالح الدين أيوبعيشوني331631074957
1مؤجل/الدورة 12.5012.0010.0008.5010.9411.0004.0007.5013.0007.0010.0011.0011.00159.4609.9727عهانيغبريني341731054049
1ناجح/الدورة 14.0012.0010.0014.2512.7213.7511.5012.6310.0007.0008.5013.0013.00195.0012.1930عإسماعيلغزراوي351531078565
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.00غائبةغائبةغائبة00.0000.00غائبةغائبةغائبةعليجيافافو361631048806

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 11.0012.0010.0008.2510.3910.5006.0008.2510.0006.0008.0012.0012.00154.5109.6626عأحمدفوزار371731094806
1ناجحة/الدورة 12.5012.0006.5008.2510.1111.2511.5011.3807.0006.0006.5013.0013.00162.5110.1630إدماجمنالكرجة381631094227
1ناجحة/الدورة 12.5012.0010.0009.5011.1711.5007.5009.5010.0011.0010.5013.0013.00172.5310.7830عرميساءكوروغلي391731075107
1مؤجل/الدورة 14.5008.0007.5008.0010.0611.0006.0008.5010.0008.0009.0014.0014.00156.5409.7826عأسامةمباركي401731078202
1مؤجلة/الدورة 12.5012.0010.0009.7511.2210.5003.0006.7510.0007.0008.5013.0013.00157.9809.8726عفلةمدقب411731094862
1مؤجلة/الدورة 03.0014.0014.00143.9909.0014غائبة13.5005.0010.0009.0009.8306.2511.5008.8806.00عيسرىمزاري كبير421731087058
1مؤجل/الدورة 08.0001.0009.7509.7507.2209.5005.0007.2511.0010.0010.5013.0013.00127.9808.003ععمرمزياني431731103365
1ناجحة/الدورة 13.0013.0010.0010.0011.6713.2510.0011.6312.0012.0012.0013.0013.00188.5511.7830عندى سيلينمشري441731086569
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0019.9801.255غائب00.0000.00غائب00.0010.0000.0002.2200.00غائبعمعمرمعيز451731043313
1مؤجل/الدورة 11.0005.0007.2507.0007.9402.5011.0006.7511.5010.0010.7510.0010.00129.9608.1211معيديوسفمقواس461631066380
1ناجحة/الدورة 10.0014.0010.0011.5011.2211.0010.0010.5010.0010.0010.0012.0012.00174.9810.9430عسارةمكيد471731069025
1مؤجل/الدورة 13.5012.0000.0009.0009.1710.5005.0007.7510.0007.0008.5012.0012.00142.5308.9116ععبد الوهابمالل481731058757
1مؤجل/الدورة 13.0002.0005.7508.0007.8302.0000.0001.0003.0007.0005.0006.0006.0090.4705.655معيدمحمد عليمالل491531082174
1مؤجل/الدورة 04.5010.0006.0008.0000.0000.0068.0204.256غائب01.0010.0006.0003.7809.00غائبعايمننايلي501731094545
1مؤجلة/الدورة 10.0011.0010.0010.2510.2813.0001.0007.0011.5010.0010.7512.0012.00154.0209.6327عأمينةيحياوي511731075240

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 12.5012.0010.7509.0011.2210.5010.5010.5012.5011.0011.7513.0013.00179.4811.2230علطفيأوكسال11731075469
1مؤجل/الدورة 11.5006.0007.8908.7512.0010.3800.5007.0003.7513.0013.00133.0308.3118غائب12.00عاسحاقالمنصبة21731075255
1ناجحة/الدورة 12.0010.0010.0009.0010.4411.5011.0011.2512.0010.0011.0014.0014.00174.9610.9330عياسمينبايو31731051375
1ناجح/الدورة 12.5012.0011.5008.2511.2210.0008.0009.0010.0011.0010.5012.0012.00169.9810.6230معيدنبيلبغدالي41531049632
1مؤجل/الدورة 14.0012.0010.7502.0010.1714.5000.0007.2512.5009.0010.7500.0000.00142.0308.8826عمحمد المينبوخريس51738075702
1ناجحة/الدورة 13.0013.5012.0009.0012.0012.5012.5012.5012.5013.0012.7513.0013.00196.5012.2830عمروةبوزيان61731098634
1مؤجلة/الدورة 12.0008.0008.0009.0009.5610.5008.5009.5010.0008.0009.0014.0014.00156.0409.7511عسهامبوعبد هللا71731092627
1ناجحة/الدورة 13.0012.5013.0010.5012.3312.7513.5013.1313.0010.0011.5014.0014.00200.4912.5330عمريمتواتي81731044428
1مؤجلة/الدورة 11.5011.0007.7508.0009.7810.7503.0006.8811.0007.0009.0012.0012.00145.5409.1016عفلةجنان91731081927

1ناجحة/الدورة 12.5012.0008.2509.0010.6711.0008.0009.5012.0010.0011.0013.0013.00169.0310.5630عرانيةجودي101731096257
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدعبد الحميدحفش111631030099
1ناجحة/الدورة 12.5012.5008.2511.0011.2212.5010.5011.5004.0008.0006.0013.0013.00171.9810.7530عأمينةدغموم121731050901
1ناجحة/الدورة 14.5014.0013.0011.5013.3914.0015.0014.5011.0014.0012.5014.0014.00217.5113.5930عأيةدوحي131731093441
1مؤجلة/الدورة 12.0011.5008.2507.5010.0610.0003.0006.5010.0006.0008.0013.0013.00145.5409.1026عسهامرواف141731074663
1ناجحة/الدورة 13.0013.0010.0004.0010.3311.0013.5012.2511.0014.0012.5014.0014.00180.9711.3130عسارةزغالش151731067283
1ناجحة/الدورة 12.5012.0011.2509.5011.4411.0011.0011.0013.0006.0009.5013.0013.00178.9611.1830عدنيازغيدة161731086809
1مؤجل/الدورة 13.0012.5010.5002.0009.8908.2510.0009.1311.0007.0009.0000.0000.00143.5308.9719عأميرزكريني171631107433
1مؤجل/الدورة 12.5005.0009.2507.5009.0012.2512.5012.3804.0007.0005.5013.0013.00154.5209.6613عرمضان فهدسبيات181731049990

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 06-07-2021  16:10:35حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 11.5013.0009.5008.5010.7211.0010.0010.5012.0008.0010.0013.0013.00171.4810.7230عخليدةشتواني191731096250
1مؤجلة/الدورة 14.0005.0009.0009.5009.8911.0006.0008.5006.0008.0007.0011.0011.00148.0109.2510عام الخيرشنفاوي201731057651
1مؤجل/الدورة 10.0012.0009.2508.0009.8309.7508.5009.1310.0008.0009.0012.0012.00154.9909.6912عمندرصافي211731044661
1ناجحة/الدورة 13.5012.0008.2509.0011.0010.7507.0008.8812.0009.0010.5013.0013.00168.5210.5330عبشرىطويل221731096245
1مؤجلة/الدورة 10.0012.0006.7507.5009.1704.0008.5006.2511.0006.0008.5013.0013.00137.5308.6012إدماجخيرةعبادو231531105769
1مؤجلة/الدورة 12.0006.0007.7502.0007.5004.5004.0004.2510.0008.0009.0013.0013.00115.5007.227عاميرةعبيدات241731046123
1مؤجلة/الدورة 11.5001.0010.0010.0008.5011.5003.0007.2511.0010.0010.5012.0012.00138.5008.6622عرزيقةعماج251631060089
1ناجحة/الدورة 12.5012.0010.0010.0011.2813.0007.5010.2513.0008.0010.5012.0012.00175.5210.9730عليندةعيسى ديلمي261731098628
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.00غائبغائبعلقمانغول271731074831
1ناجحة/الدورة 14.5014.0009.0013.0012.8314.2515.0014.6312.5012.0012.2513.0013.00211.4913.2230عرندةقطار281731066699
1ناجحة/الدورة 15.5012.5010.0012.0012.8312.7511.5012.1312.5009.0010.7511.0011.00196.4912.2830عسلمىقويدر291731057709
1مؤجل/الدورة 10.0012.0007.7508.0009.5010.5011.5011.0010.0008.0009.0012.0012.00159.5009.9719عساميكروش301731047925
1ناجحة/الدورة 13.5012.0009.0010.0011.3909.0007.0008.0013.0008.0010.5012.0012.00167.5110.4730عريانلجنف311731091004
1ناجح/الدورة 12.5012.5010.0011.0011.6111.7510.5011.1311.0006.0008.5012.0012.00178.0111.1330عهشاملعالم321731058827
1ناجح/الدورة 13.0012.0010.0009.0011.2211.7510.0010.8810.0009.0009.5000.0000.00163.5010.2230عوليدمارس331731075023
1ناجحة/الدورة 13.0012.0010.0008.5011.1111.5008.0009.7511.5010.0010.7512.0012.00172.4910.7830عبشرىمالك341731096246
1ناجح/الدورة 12.5012.5010.0010.0011.3912.5011.5012.0013.0010.0011.5013.0013.00186.5111.6630عأحمدمريوة351731045447
1مؤجلة/الدورة 13.0012.0012.0002.5010.2213.0000.0006.5013.5011.0012.2512.0012.00154.4809.6627عاكراممغاري361731098564

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 06-07-2021  16:10:38حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 14.5012.0010.0002.5010.2805.0012.0008.5010.0008.0009.0013.0013.00157.5209.8425عندىمكرطاري371731051105
1مؤجل/الدورة 10.0012.0010.0001.0008.4408.7509.0008.8811.0007.0009.0000.0000.00129.4808.0916عيوسفمورو381731098801
1ناجح/الدورة 12.5013.0012.5012.0012.5015.0009.0012.0013.5012.0012.7512.0012.00198.0012.3830علعرج محمد األمينموشير391738071330
1ناجحة/الدورة 10.5013.0010.0011.0011.0612.0006.0009.0005.0013.0009.0014.0014.00167.5410.4730عأميرةهيشر401731045936
1ناجحة/الدورة 14.0014.0013.2513.0013.6114.5011.0012.7513.0010.0011.5014.0014.00210.4913.1630إدماجفايزةوعزيب4102145347
1ناجحة/الدورة 12.5012.0012.5013.0012.5014.5013.0013.7513.0012.0012.5012.0012.00204.5012.7830عشيماءيوبي421731057860

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 10.5012.0006.0009.2509.5609.7510.0009.8810.0008.0009.0012.0012.00155.5609.7215عايمانأمقران11731049978
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0002.5000.0000.5600.0000.0000.0000.0000.0000.0013.0013.0018.0401.131معيدةحفصةالعمري21631047289
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000إدماجسعادبركات3063029534
1مؤجل/الدورة 10.5008.0010.5008.0009.3911.0004.0007.5005.0010.0007.5012.0012.00141.5108.8416عأحمد رياضبرناوي41731075063
1مؤجل/الدورة 0.0000.000غائبغائب00.00غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.00غائب00.0000.00ععبد النوربرودية51731092376
1ناجحة/الدورة 13.0014.0011.0009.2511.9413.5011.0012.2507.0006.0006.5013.0013.00182.4611.4030عوحيدة إكرامبكرادومة61731069238
1ناجحة/الدورة 13.0012.0010.0006.5010.6710.7513.0011.8812.5012.0012.2513.0013.00181.0511.3230عياسمينبلحميسي71731096487
1مؤجلة/الدورة 06.2511.0011.00138.0308.6319غائبة10.5012.0007.0002.0008.1710.5010.0010.2512.50عصبرينةبن دحمان81731079480
1مؤجلة/الدورة 10.0008.0007.0005.5007.8911.0007.0009.0010.0011.0010.5011.0011.00139.0108.6912عجميلةبن عبد العزيز91731058670

1ناجحة/الدورة 11.0010.5010.0009.0010.2212.0013.5012.7511.0010.0010.5011.0011.00174.9810.9430عوسامبوجمعي101731075014
1مؤجلة/الدورة 11.5006.0007.0008.0008.5011.7511.5011.6310.0008.0009.0012.0012.00153.0209.5614عمدينةبوجملين111731074887
1ناجح/الدورة 12.5012.0007.0008.2510.2210.7511.5011.1311.0009.0010.0012.0012.00168.5010.5330عمحمد رمزيبوحجار121731089077
1ناجح/الدورة 14.0012.0008.0009.2511.1711.7511.5011.6311.0009.0010.0011.0011.00178.0511.1330ععز الدينبوخويدم131731086206
1مؤجلة/الدورة 12.5012.0008.0002.0009.0610.2510.5010.3812.5008.0010.2513.0013.00156.5609.7920عسعادبوسطة141731045951
1ناجحة/الدورة 13.0012.0011.0011.0011.8911.5008.5010.0010.0010.0010.0011.0011.00178.0111.1330عحبيبةبولعراس151731097119
1ناجح/الدورة 14.0013.5010.7511.2512.5613.5012.0012.7513.0013.0013.0014.0014.00204.0412.7530علياسحبشي161631115563
1ناجح/الدورة 13.5012.0010.5007.5011.1714.0011.0012.5011.5012.0011.7512.0012.00186.0311.6330عوليد محمد أمينحموش171731103161
1ناجحة/الدورة 12.5013.0010.0008.0011.0613.5013.0013.2512.0009.0010.5012.0012.00185.5411.6030عيمينةحموش181731088895

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 06-07-2021  16:10:44حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 13.5012.0010.5008.0011.2810.2508.5009.3810.0009.0009.5012.0012.00170.0410.6330عرميسةحواء191731047325
1ناجح/الدورة 11.0011.0010.5008.2510.2811.5010.0010.7508.0012.0010.0013.0013.00168.5210.5330عفايز  رابحدحمون201731075445
1ناجحة/الدورة 12.0008.5010.5010.0010.4406.0012.0009.0010.0012.5011.2510.5010.50162.9610.1830معيدةرشىدريدي211631047298
1ناجحة/الدورة 12.5012.0012.0009.5011.6112.5010.0011.2511.0010.0010.5011.0011.00181.4911.3430عحليمةدليوي221731069293
1ناجحة/الدورة 11.0012.0010.2510.7511.0012.0011.5011.7512.0008.0010.0013.0013.00179.0011.1930عسلسبيلدميس231731102211
1ناجح/الدورة 12.5012.0007.0010.2510.6711.5010.5011.0011.0007.0009.0012.0012.00170.0310.6330عسفيانرباحي241731066741
1ناجحة/الدورة 12.0012.0008.0009.0010.4411.5010.0010.7513.0008.0010.5013.0013.00170.9610.6830عكاتيازارب251731075458
1مؤجل/الدورة 01.0006.0004.5002.0003.1111.0004.0007.5001.0007.0004.0013.0013.0078.9904.945عسيد أحمدسعدودي261731074667
1مؤجلة/الدورة 10.0010.0005.0007.5008.3304.2511.5007.8800.0000.0000.0012.0012.00118.4907.4114عرانياسناني271731049986
1مؤجلة/الدورة 04.0012.0006.5005.5006.6710.0011.0010.5000.5005.0002.7511.0011.00118.5307.4113عهاجرشتيح281731061398
1مؤجل/الدورة 00.0000.0002.5000.0000.5600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.005.0400.320معيدهشامشريف29162412
1ناجحة/الدورة 12.5013.5011.0003.5010.3911.7508.0009.8810.0008.0009.0011.0011.00162.0310.1330عنسرينشعبان301731057794
1ناجحة/الدورة 14.5008.0010.0002.0009.2810.0012.5011.2512.0008.0010.0013.0013.00161.5210.0930عرانيةصالحي311631050537
1مؤجلة/الدورة 0.0000.000غائبةغائبة00.0000.0000.0000.00غائبة00.0000.0000.00غائبة00.0000.00عورديةطهرات321731051130
1ناجح/الدورة 11.0012.0007.0008.5009.7811.0011.0011.0010.0007.0008.5013.0013.00162.0210.1330عشهين  ساميعبد الالوي331631054758
1مؤجل/الدورة 11.0012.0008.0006.7509.6112.0010.5011.2508.0005.0006.5011.0011.00155.4909.7218ععبد هللا وليدعثماني341731074739
1ناجحة/الدورة 13.0012.0008.0008.5010.6712.5012.0012.2512.5012.0012.2512.0012.00181.5311.3530عشهيرةعصنوني351731091042
1ناجحة/الدورة 14.5012.0007.0007.5010.7211.2514.0012.6311.5009.0010.2513.0013.00180.5011.2830عمريمقريدي361731048107

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 06-07-2021  16:10:48حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 3.9600.250غائبغائب00.0000.0000.0000.00غائب00.0000.0000.0002.0000.4400.00عبراهيمقويسم371731098694
1ناجحة/الدورة 12.0013.0011.2508.2511.2212.5013.5013.0012.5009.0010.7511.0011.00185.4811.5930عوسيلة راملقيوة381731075019
1ناجحة/الدورة 12.0012.0006.0007.5009.6712.7507.0009.8811.5010.0010.7513.0013.00161.0510.0730عنسرينكرنوات391731066983
1مؤجلة/الدورة 13.0012.5006.0002.5009.0011.0011.5011.2512.0006.0009.0012.0012.00156.0009.7519عأمينةلطابي401731057630
1مؤجل/الدورة 16.0201.000غائبغائب00.0000.0000.0000.00غائب00.0001.7800.00غائب00.0008.00عهشاملعسل411731087035
1مؤجلة/الدورة 11.0008.0007.0002.5007.5610.2510.5010.3813.0006.0009.5013.0013.00141.5608.8514عرانيالعمري421731046029
1مؤجل/الدورة 07.0012.0010.0010.5009.5609.0010.5009.7508.0011.0009.5012.0012.00156.0409.7520عهشاممشباك431731092548
1مؤجل/الدورة 06.0011.0006.0007.7507.5010.7511.0010.8810.0008.0009.0012.0012.00141.0208.8114عمنصف محمدمنادي441731086550
1ناجحة/الدورة 13.5013.0007.0010.7511.3312.0014.0013.0014.0011.0012.5013.0013.00191.9712.0030عريمناجي451731056457
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0002.5006.0001.8900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0017.0101.060معيدةفريالوشنان461631065776

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 06-07-2021  16:10:50حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 10.0012.0010.0006.5009.6709.5001.0005.2511.0011.0011.0012.0012.00142.0308.8818عأمالأوبهلول11731097257
1مؤجلة/الدورة 00.0000.000.0000.000غائبةغائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.00عنجاةأوجوار21731074954
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.00غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.00عرفيقأيت عبد السالم31731071745
1ناجح/الدورة 12.5012.5007.0007.5010.1709.7511.0010.3810.0012.0011.0012.0012.00167.0510.4430عأيوب زكرياإخلف41731078338
1ناجحة/الدورة 13.0012.5006.0008.5010.3312.5011.0011.7512.5011.0011.7513.0013.00176.4711.0330عسعادبربيش51731071973
1ناجح/الدورة 10.0012.5010.2508.5010.2810.5008.0009.2510.5012.0011.2513.0013.00165.0210.3130عسيد أحمدبعيليش61731075119
1ناجحة/الدورة 14.0013.5010.0012.5012.6714.0015.0014.5013.0014.0013.5015.0015.00214.0313.3830إدماجناديةبلبعلي78988322
1مؤجل/الدورة 08.0008.0003.0000.0005.1100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0045.9902.870معيدعبد السالمبن الشيخ81631054764
1مؤجل/الدورة 12.5012.0011.2502.5009.8904.5011.5008.0010.0012.0011.0000.0000.00143.0108.9420عسفيانبن جودي91731069039

1مؤجلة/الدورة 12.0012.0005.0008.5009.6711.0008.0009.5012.5011.0011.7511.0011.00159.5309.9717عنورةبن ساسي101731028345
1مؤجل/الدورة 11.0012.0010.0005.0009.6702.5008.0005.2506.0008.0007.0012.0012.00134.0308.3816عمحمد خيرالدينبن عباس111731066913
1ناجحة/الدورة 11.5012.5012.0009.0011.2811.5008.0009.7510.0011.0010.5013.0013.00174.5210.9130عليليابن عبد هللا121631079511
1ناجح/الدورة 12.5012.5010.0008.7511.1111.5011.0011.2510.0012.0011.0013.0013.00179.9911.2530عبراهيمبن قارة131731074516
1مؤجل/الدورة 12.0012.5011.0002.0009.6704.5011.0007.7511.5010.0010.7512.0012.00151.5309.4721عنصر الدين سفيانبوراس141731100291
1ناجحة/الدورة 13.5012.0014.0006.5011.7208.7510.0009.3812.0011.0011.5011.0011.00177.0011.0630عفايزةبوزياني151731060862
1ناجحة/الدورة 13.0012.0011.0007.0011.0009.2507.0008.1310.5011.0010.7513.0013.00166.0210.3830عنهلة صبيرةبوعمرة161731044567
1ناجح/الدورة 12.5012.0010.5009.5011.2811.0010.0010.5011.5010.0010.7513.0013.00178.0211.1330عمحندتمنجاري171731056323
1ناجحة/الدورة 12.5012.5010.0009.2511.2212.0012.0012.0010.0011.0010.5011.0011.00180.9811.3130عهنيةحجال181731090318

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 13.5012.0007.0008.7510.6710.5014.0012.2508.0012.0010.0011.0011.00176.0311.0030عقوتةحسين191731045739
1ناجحة/الدورة 13.0012.5013.2510.2512.3311.2511.0011.1312.0010.0011.0012.0012.00189.4911.8430عاميرةحالج201731047830
1ناجحة/الدورة 12.0012.5010.5008.0010.8909.7510.0009.8810.0008.0009.0013.0013.00168.5310.5330عأميرةحيواني211731048329
1ناجحة/الدورة 13.0012.0010.0010.2511.5010.7511.5011.1311.5012.0011.7511.0011.00182.5211.4130عماريةخلفة221731044399
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0005.5001.2200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0010.9800.690معيدةدنياروابح231631060568
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0020.9701.315غائب00.00غائب00.0000.0010.5000.0002.3300.00عباللزوبيدة241731047845
1ناجح/الدورة 13.5012.0008.0009.5011.0610.0006.0008.0010.0009.0009.5012.0012.00162.5410.1630علطفيزيتوني251731094711
1ناجحة/الدورة 13.0013.0008.5008.0010.8910.0013.0011.5010.5012.0011.2513.0013.00179.5111.2230عالميةزين261731098454
1مؤجلة/الدورة 11.0012.0007.5006.5009.4409.7511.0010.3810.5010.0010.2512.0012.00158.9809.9420عورديةسعيد271731052581
1مؤجل/الدورة 08.0000.0006.0007.5005.6708.5008.0008.2506.0006.0006.0013.0013.00109.0306.811عسيدعليشاوي281731094652
1ناجحة/الدورة 14.0010.0011.0009.2511.3911.5012.0011.7511.5012.0011.7513.0013.00186.0111.6330عشهينازشكار291731094846
1ناجحة/الدورة 13.5012.0010.5012.0012.1712.5006.0009.2510.5012.0011.2513.0013.00182.0311.3830عفتيحةصحراوي3099661339
1ناجحة/الدورة 10.0013.5010.5005.5009.8911.0011.5011.2511.5007.0009.2512.0012.00164.5110.2830عرانيةعابد311731092263
1مؤجلة/الدورة 11.5012.0005.0005.5008.8310.5010.0010.2508.0011.0009.5013.0013.00152.4709.5319عليلياعبدالالوي321731057757
1ناجحة/الدورة 13.0012.0010.5007.7511.0611.0010.5010.7510.5011.0010.7513.0013.00177.0411.0730عفراحعجالي331731053925
1مؤجلة/الدورة 10.0012.0007.0008.7509.5010.7510.0010.3810.0006.0008.0013.0013.00156.0209.7519عخولةعقون341431045033
1ناجحة/الدورة 12.0013.5008.0010.5011.1114.2513.5013.8811.5011.0011.2511.0011.00189.0111.8130عأميرة هبةقساس351731097696
1مؤجلة/الدورة 12.5012.0008.0005.5009.8310.5006.0008.2506.0013.0009.5011.0011.00151.4709.4716عحدةكبيري361731045548

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 06-07-2021  16:10:57حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.0012.5006.0008.5010.0010.2511.5010.8812.5009.0010.7513.0013.00168.0210.5030عهديللوزري371731067017
1مؤجلة/الدورة 10.0012.5007.0005.5008.8911.5004.0007.7511.5009.0010.2513.0013.00144.5109.0317عرايسةمعروف381731057849
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0013.0013.00104.4906.539غائبة12.0000.0005.0005.5006.3307.2510.0008.63عسارةنافع391731086368
1ناجح/الدورة 13.0012.0010.5009.0011.3310.0007.0008.5008.0011.0009.5011.0011.00165.9710.3730ععبد الكريمنشادي401731097174

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 06-07-2021  16:10:58حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 14.0012.5003.2512.0010.8311.5010.0010.7510.0012.0011.0013.0013.00175.4710.9730عايمانالبعة11731071722
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبغائبعمهديالعيشاوي2082033722
1مؤجلة/الدورة 00.0000.000.0000.000غائبةغائبةغائبة00.0000.0000.0000.0000.00غائبةغائبةغائبةعزينببن بعيود31731060370
1ناجحة/الدورة 12.0012.0011.0011.2511.6113.5008.0010.7512.0010.0011.0012.0012.00181.4911.3430عساميةبن عميروش41731098361
1ناجحة/الدورة 11.5012.0008.2512.5011.1113.0010.5011.7510.0012.0011.0014.0014.00182.9911.4430عنسرينبوجعطيط51731091317
1مؤجل/الدورة 06.5001.6705.5010.5008.0004.0007.0005.5013.0013.0071.0304.444غائب01.00غائبعاسالمبوخروفة61731049706
1ناجحة/الدورة 12.5012.0008.0011.7511.2209.5011.5010.5010.0008.0009.0013.0013.00173.9810.8730عرشابوصوفة71731067096
1مؤجل/الدورة 00.0000.0012.0012.0012.0000.751غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائبغائبغائبععبدالغانيتمورتبير81631054766
1ناجح/الدورة 10.0012.0011.0010.5010.7813.5011.5012.5006.0008.0007.0012.0012.00173.0210.8130عزكرياءجديات91731074619

1ناجح/الدورة 13.0012.5008.0010.0011.1112.5012.0012.2510.5011.0010.7512.0012.00182.4911.4130عيعقوبحاج حسن101731097324
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0014.0000.0007.0000.0000.0014.0000.881معيدةشهينازحباش111631077111
1ناجحة/الدورة 14.0012.5013.5012.5013.2210.5010.5010.5010.5011.0010.7513.0013.00195.4812.2230عليندةحداد12091037396
1ناجحة/الدورة 13.5012.0011.0011.2512.1112.5010.0011.2512.5010.0011.2513.0013.00189.4911.8430عإناسحمزة131731092610
1ناجحة/الدورة 11.0005.5013.0013.00187.9611.7530غائبة14.0013.0011.0011.0012.4414.5011.5013.00عشهينازخزميم141731067120
1مؤجل/الدورة 08.0004.0005.7509.5006.9410.0011.0010.5010.0007.0008.5011.5011.50132.9608.319معيدأنيسدحماني151631072070
1مؤجل/الدورة 08.0001.0011.0008.5007.2208.5011.5010.0008.0011.0009.5012.0012.00135.9808.5014ععبد الوهابدراجي161731097175
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.0000.00غائبةغائبةغائبةعخديجةدريسي171631063334
1مؤجل/الدورة 12.0012.0008.0011.2510.9405.5011.5008.5005.0006.0005.5013.0013.00156.4609.7824عكريمرحماني181731100160

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 06-07-2021  16:11:01حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 14.5008.5011.5010.0011.5000.0007.0003.5010.0010.0010.0013.5013.50151.0009.4423معيدةمريمرزيق191631071923
1مؤجلة/الدورة 13.0012.0007.5010.0010.8909.5006.0007.7508.0008.0008.0013.0013.00158.0109.8821عسميةزوبيري201731044289
1مؤجلة/الدورة 06.0012.0008.0009.0008.4409.5005.0007.2508.0008.0008.0012.0012.00132.9608.316عنسيمةسعادة211431072180
1ناجحة/الدورة 13.5012.0008.5006.5010.5010.5011.5011.0010.0000.0005.0012.0012.00160.5010.0330عنسرينسناجقي221731061302
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائبغائبغائبعسفيانشنيني231731058939
1ناجح/الدورة 12.0012.0006.5011.7510.7210.5008.0009.2504.0011.0007.5012.0012.00160.4810.0330عمحمد أمينعيساوي241732061486
1ناجحة/الدورة 14.0012.0008.0010.0011.3311.5011.0011.2512.0011.0011.5013.0013.00182.9711.4430عهاجرعيشاوي251731086595
1ناجحة/الدورة 15.0014.0012.2513.7513.8915.5012.0013.7513.0013.0013.0012.0012.00218.0113.6330عيسرىغاني261731056356
1مؤجل/الدورة 11.0007.0011.5009.0009.7808.5007.0007.7510.5010.0010.2511.0011.00150.5209.4113عسيدعليغرسي271731071409
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0039.9602.504غائب06.5001.4413.5000.0006.75غائبغائبغائبعأكرمفورار العيدي281731094504
1ناجحة/الدورة 12.5012.0011.5010.0011.6111.5011.5011.5011.0006.0008.5011.0011.00178.4911.1630عاكرامقالل291731067431
1ناجحة/الدورة 12.0012.0011.5008.5011.1112.5011.5012.0012.0009.0010.5011.0011.00179.9911.2530عليليةكشير301731086493
1ناجح/الدورة 11.0012.0013.0010.7511.6111.5011.0011.2510.0012.0011.0013.0013.00184.4911.5330عنذيرلبرس311731102987
1ناجحة/الدورة 14.0012.0012.0009.5012.1111.5012.5012.0012.5010.0011.2512.0012.00191.4911.9730عنسرينلوناسي321731086574
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0012.9600.810غائبة06.5001.4400.0000.0000.00غائبةغائبةغائبةعفتيحةمجادني331731068363
1ناجحة/الدورة 13.0012.0000.0011.2509.5011.5012.5012.0006.0010.0008.0012.0012.00161.5010.0930عصارةمصلي341731102345
1ناجح/الدورة 11.0012.0008.5010.0010.4410.5013.0011.7510.0006.0008.0013.0013.00169.9610.6230عياسينملياني351731103197
1ناجحة/الدورة 13.5012.0011.0009.0011.6114.5013.0013.7511.0010.0010.5012.0012.00192.4912.0330عرانيةمنصور361731055806

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 06-07-2021  16:11:03حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 11.0010.0011.0009.5010.4410.5009.0009.7508.0011.0009.5011.0011.00162.9610.1830عروميساء أوميمةمنصور371731055820
1ناجحة/الدورة 12.0012.5011.5009.7511.5013.5008.0010.7511.5010.0010.7512.0012.00180.0011.2530عزكيةنجار381731067435
1مؤجل/الدورة 08.0010.0008.0012.0009.3310.5010.0010.2510.0011.0010.5012.0012.00157.9709.8720عرضوانياحي391632031970
1ناجح/الدورة 11.5012.0010.5008.7510.7810.5010.0010.2510.0010.0010.0011.0011.00169.0210.5630علطفييحياوي401631077252

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 08.0010.5006.5008.0008.2212.5008.0010.2511.0009.0010.0012.0012.00146.9809.1915عساميةآيت عثمان11731045620
1مؤجل/الدورة 00.0000.000.0000.000غائبغائبغائب00.0000.0000.0000.0000.00غائبغائب00.00عصالحابن زايط21731074702
1ناجحة/الدورة 12.5012.0010.7510.2511.5010.5011.0010.7512.0011.0011.5012.0012.00181.5011.3430عاميرةاشركي31731050923
1ناجح/الدورة 12.0012.0012.0010.0011.5611.5008.0009.7510.0013.0011.5012.0012.00178.0411.1330عفاروقالعبدي41731071803
1ناجحة/الدورة 10.0012.0010.0012.2510.9410.5010.0010.2512.5009.0010.7512.0012.00172.9610.8130عأمالايت ايدير51731071717
1مؤجل/الدورة 08.0006.0005.5007.5006.8905.5008.5007.0011.0006.0008.5011.0011.00118.0107.382معيدلطفيايت شعالل61631077597
1ناجحة/الدورة 13.0012.0007.7512.2511.4411.5013.5012.5012.0010.0011.0013.0013.00187.9611.7530عفضيلةبايو71731055968
1ناجحة/الدورة 14.0012.0010.0011.0012.0011.5010.0010.7511.0010.0010.5012.0012.00184.0011.5030عرانيةبرزوان81731071330
1مؤجل/الدورة 00.0000.0011.0011.0092.9805.815غائب01.0007.0007.5007.5005.2210.5007.0008.75عيونسبلقاسم91731043532

1ناجحة/الدورة 12.0012.0010.0009.2510.9411.5011.5011.5010.0008.0009.0012.0012.00174.4610.9030عرندةبن تركي101731061893
1مؤجلة/الدورة 00.0012.0011.7509.2507.3311.5005.0008.2512.0009.0010.5011.0011.00130.9708.1917عوسامبن زيادة111731044475
1ناجحة/الدورة 11.5012.0010.0011.2511.2214.5010.5012.5011.0010.0010.5012.0012.00183.9811.5030معيدةأميرةبن سليمان121631077474
1ناجحة/الدورة 16.0014.5008.0010.5012.6713.0015.0014.0013.5011.0012.2513.0013.00207.5312.9730عفريالبولعدور131731098444
1ناجح/الدورة 14.0012.0010.0011.7512.1713.5013.0013.2512.5011.0011.7512.0012.00198.0312.3830عفريدةبونباش141731060900
1ناجحة/الدورة 13.5012.0007.7512.7511.7212.5013.0012.7511.0010.0010.5013.0013.00190.4811.9130عياسمينتركي151731103180
1مؤجل/الدورة 07.0012.0006.5010.7508.8308.5013.0010.7510.0010.0010.0012.0012.00154.4709.6520عأحمدتمال161731074418
1ناجح/الدورة 14.0012.5013.0013.0013.2211.5011.5011.5013.0013.5013.2512.0012.00203.4812.7230عرفيقتودافت1701036308
1ناجح/الدورة 13.0012.0008.7510.2511.2211.5012.5012.0008.0011.0009.5011.0011.00178.9811.1930عأيمنجايب181631076875

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 06-07-2021  16:11:08حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.0012.5008.5007.7510.3910.5010.5010.5006.0010.0008.0012.0012.00163.5110.2230عياسمينحمايدي191731086732
1ناجح/الدورة 12.5012.0006.5011.5010.8313.5008.5011.0011.0013.0012.0013.0013.00178.4711.1530عمحمدحمر العين201731080277
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0008.5000.0001.8900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0017.0101.060معيدةسرينحمشاوي211631077551
1مؤجلة/الدورة 10.0007.2200.0011.0005.5012.0008.0010.0012.0012.00118.9807.4416غائبة11.0006.00عريمزعنون221731055825
1ناجحة/الدورة 12.0012.0010.2509.7511.1111.5010.5011.0011.5009.0010.2512.0012.00176.4911.0330عنسرينسعدي231731054022
1ناجحة/الدورة 13.5010.0010.0010.7511.3312.5011.5012.0011.0011.0011.0012.0012.00183.9711.5030عكاميلياسمراني241731044376
1ناجحة/الدورة 13.0012.0007.7511.0011.1715.0013.5014.2510.0009.0009.5012.0012.00188.5311.7830عسميةسيرطوال251731075985
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.0000.00غائبةغائبة00.00عخديجةعبيد261731044223
1مؤجل/الدورة 11.5012.5006.0009.7510.1109.5009.0009.2511.0008.0009.5010.0010.00156.9909.8122عمحمدعثماني271731044403
1مؤجلة/الدورة 14.0005.0012.0009.7510.6110.5000.0005.2510.0013.0011.5013.0013.00152.4909.5327عسناءعرابي281632029798
1مؤجلة/الدورة 12.5001.0008.2509.2508.2812.0011.5011.7511.5008.0009.7513.0013.00154.0209.6314عليديةعميمر291731043282
1ناجحة/الدورة 12.0012.0008.2509.2510.5611.5010.0010.7512.0005.0008.5011.0011.00166.0410.3830عياسمين دنيافليسي301731092577
1ناجح/الدورة 10.0012.0007.5009.0009.6710.5011.5011.0011.0011.0011.0012.0012.00165.0310.3130عهشامقندوز311731067192
1مؤجل/الدورة 00.0000.0013.0013.0093.4805.8410غائب05.7505.7210.5004.0007.25غائب10.0005.00عاحمدكشكار321631081464
1مؤجلة/الدورة 10.0012.0008.0009.7509.9400.0010.0005.0011.0011.0011.0013.0013.00144.4609.0316عنسرينلعجالي331731069210
1ناجحة/الدورة 12.0012.0010.0008.7510.8310.5010.0010.2511.5009.0010.2513.0013.00171.9710.7530عإكراملونانسة341731094813
1مؤجل/الدورة 10.0010.0006.0006.7508.3907.5010.0008.7506.0000.0003.0012.0012.00128.5108.0314عمخلوف عبد الرؤوفمازيت351731044417
1مؤجلة/الدورة 06.0012.0009.5009.7508.9410.5010.0010.2508.0010.0009.0011.0011.00150.4609.4014عمالكمزاري361731044560

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 06-07-2021  16:11:11حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 12.0012.0010.0012.5011.6711.5011.5011.5013.5013.5013.5013.0013.00191.0311.9430عنديرمساوي37023001212
1ناجحة/الدورة 08.0008.0010.0009.2508.7211.5014.5013.0010.0010.0010.0011.0011.00161.4810.0930عمريممصطفاوي381731044426
1ناجحة/الدورة 12.0012.0010.2511.0011.3910.5011.5011.0013.0009.0011.0012.0012.00180.5111.2830عورديةمالل391731067196
1ناجحة/الدورة 12.5012.5008.0009.2510.7810.5014.0012.2512.5010.0011.2513.0013.00181.5211.3530عمونيةمناصر401731067443
1مؤجل/الدورة 07.5005.3308.5004.0006.2512.5000.0006.2510.0010.0095.4705.977غائبغائب11.00عأيمنمهناوي411434019959
1ناجح/الدورة 11.5012.0010.0009.0010.7209.5011.5010.5011.0008.0009.5013.0013.00170.4810.6630ععمر عبد العزيزمواقي دادي421731098429
1مؤجل/الدورة 11.5010.0006.5009.2509.5609.5011.5010.5010.0010.0010.0011.0011.00159.0409.9420ععقبةيوسف431731094685

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 06-07-2021  16:11:13حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 12.5012.0003.0010.0009.7209.5009.0009.2508.0008.0008.0012.0012.00152.4809.5316عإلهامآيت حتريت11731088704
1مؤجل/الدورة 04.2501.0006.0003.5000.0000.0078.9904.945غائب11.0006.0000.0005.0006.1108.50عصهيببركاني21731055906
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبةغائبةغائبة00.0000.0000.00غائبةغائبةعنوربلقاسمي31731097315
1ناجحة/الدورة 15.0014.0013.7511.0013.6112.5014.5013.5014.0013.0013.5013.0013.00216.4913.5330عرانيةبن جالل41731092741
1ناجحة/الدورة 11.5010.5011.0007.0010.1712.5011.5012.0011.0010.0010.5013.0013.00173.5310.8530عفلةبن سالم51731043501
1ناجحة/الدورة 13.5010.5011.0011.0011.7209.5010.0009.7510.0012.0011.0013.0013.00179.4811.2230عكوثربن عيسى61731067146
1مؤجلة/الدورة 06.0001.0006.5008.5005.5608.5010.0009.2507.0008.0007.5012.0012.00114.0407.134عنبيلةبو الودنين71731058900
1ناجحة/الدورة 11.5010.5008.0010.0010.1708.5011.5010.0011.0013.0012.0013.0013.00168.5310.5330ععبلةبو عبد الرزاق81731098614
1مؤجل/الدورة 06.0012.0007.5002.5006.8908.5009.0008.7506.0008.0007.0012.0012.00123.0107.696عفيصلبوراي91731045737

1ناجحة/الدورة 11.0012.5009.0009.5010.5611.5010.0010.7510.0008.0009.0013.0013.00169.0410.5730عهبةبوسعيد101731075002
1مؤجلة/الدورة 08.0012.0012.0009.5010.1108.5012.0010.2510.0004.0007.0013.0013.00158.9909.9429عهاجربوعبدالرزاق111731098648
1مؤجلة/الدورة 00.0003.5000.7809.5012.0010.7502.0007.0004.5000.0000.0059.0203.697غائبةغائبةعصارةتاهني121731086414
1مؤجلة/الدورة 13.0011.0011.7502.5009.9407.5011.0009.2510.0010.0010.0011.0011.00157.4609.8421معيدةسوميةتروم131531116537
1ناجح/الدورة 13.0014.0011.5010.0012.2212.5013.5013.0013.0012.0012.5011.0011.00197.9812.3730عسميرتاليلف141731060494
1مؤجل/الدورة 08.0006.0008.2509.0007.8305.5008.0006.7506.0007.0006.5012.0012.00122.4707.651ععبد الغفورحدادي151731074729
1ناجحة/الدورة 11.5012.0008.0008.5010.1712.5013.5013.0012.5008.0010.2512.0012.00176.0311.0030عحنانحريتي161731075096
1ناجحة/الدورة 12.5012.0008.7510.0011.0010.5009.0009.7512.5011.0011.7512.0012.00173.5010.8430عرميساءحمودة171731097277
1ناجحة/الدورة 12.5012.0013.0008.0011.5010.5010.0010.2512.5010.0011.2512.0012.00179.0011.1930عسليمةحناط181731069519

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.5012.0011.0011.5011.8311.5012.0011.7512.5009.0010.7511.0011.00185.9711.6230عدانيا ندىخلفاوي191731044235
1مؤجلة/الدورة 08.0006.0006.5009.5007.5610.5011.0010.7512.0010.0011.0012.0012.00145.0409.0710عليدياداية201731045753
1مؤجل/الدورة 00.0000.0001.0006.0001.5600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0014.0400.880معيدمحمد شهر الديندنداني211631081025
1ناجحة/الدورة 11.5012.0011.5010.5011.3911.5010.0010.7510.0009.0009.5012.0012.00176.5111.0330عمنالذباح221731048112
1ناجحة/الدورة 13.0012.5011.5011.0012.1111.0013.5012.2512.5011.0011.7512.0012.00193.4912.0930عمريمرحاب231731051225
1ناجحة/الدورة 12.5012.0008.2509.5010.7809.5011.5010.5010.0010.0010.0011.0011.00170.0210.6330عفاطمة الزهراء لينةرزيق241731069115
1ناجح/الدورة 11.0010.5009.2508.5009.9410.5012.5011.5007.0010.0008.5011.0011.00163.4610.2230عاسحاقرقام251731097098
1مؤجلة/الدورة 11.5005.7511.0010.0010.5012.0012.00126.4707.9011غائبة08.0008.5007.83غائبة12.50عإبتسامسحاري261632064884
1ناجحة/الدورة 12.5012.0008.2512.0011.3310.5011.0010.7510.5011.0010.7512.0012.00178.4711.1530عابتسام مريمسغواني271731050911
1ناجحة/الدورة 13.0013.0013.2511.0012.6112.0012.0012.0013.0009.0011.0012.0012.00195.4912.2230عسميةسالماني281731047941
1مؤجل/الدورة 10.5006.0009.7509.0009.0009.5009.0009.2502.0012.0007.0011.0011.00143.0008.947عياسينسيليا291731075046
1ناجحة/الدورة 13.5012.0013.5011.5012.7210.0012.0011.0010.0012.0011.0013.0013.00193.4812.0930عياسمينطاهر بوشات301731075638
1ناجحة/الدورة 16.0013.5011.0011.0013.2214.7514.5014.6313.0011.0012.0013.0013.00214.5013.4130عنسيمةطايحي311731067394
1مؤجل/الدورة 08.0008.5005.7507.0007.3905.0000.0002.5000.0000.0000.0000.0000.0076.5104.780معيدباللعريبي321531105709
1ناجحة/الدورة 12.5012.0012.2508.5011.4410.5011.0010.7512.0012.0012.0013.0013.00182.9611.4330عرانياعشور331731071742
1مؤجلة/الدورة 08.0008.0011.0008.5008.7809.5007.0008.2512.0012.0012.0012.0012.00148.0209.258عياسمينعليوان341731067200
1ناجحة/الدورة 11.5012.0009.2511.0011.0010.5011.0010.7511.0011.0011.0011.0011.00175.0010.9430عخولةعون صغير351731047314
1ناجحة/الدورة 13.0012.0000.0011.5009.5613.5010.0011.7510.0010.0010.0011.0011.00164.0410.2530عايمانقرموش361731049718

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 12.0012.0012.0007.5011.0010.5010.0010.2512.5011.0011.7512.0012.00175.5010.9730ععادل منيرلعقاب371731075129
1مؤجل/الدورة 10.0005.0000.5000.0000.2500.0000.0044.9802.813غائب01.0009.2502.0002.72غائبعأمير آدملعوج381631074838
1مؤجلة/الدورة 10.0013.5009.2508.5010.2805.5010.0007.7512.0009.0010.5011.0011.00155.5209.7226عوئاممرزوق391731094774
1ناجحة/الدورة 13.0012.0012.2508.5011.6111.5012.0011.7511.0012.0011.5011.0011.00185.4911.5930عفريال خيرةمشكور401731086472
1ناجح/الدورة 12.5012.0009.2510.0011.1110.5010.5010.5011.5011.0011.2511.0011.00175.4910.9730ععبد الفتاحمواقي بناني عبد الباقي411731053885

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 11.5012.0005.0011.0010.0609.0010.5009.7510.5008.0009.2512.0012.00160.0410.0030عنزيمأورابح11731080666
1ناجح/الدورة 15.5014.0005.0012.7512.2214.0015.0014.5014.0011.0012.5012.0012.00204.9812.8130ععبد المالكإكيوان21731060756
1ناجحة/الدورة 13.5012.0008.5010.2511.3312.5013.0012.7513.5009.0011.2510.0010.00185.4711.5930عاسماءالعمري31731044187
1مؤجل/الدورة 9.9900.620غائبغائب00.0000.0000.00غائبغائبغائب05.0001.11غائب00.0000.00عوليدبلة41731088883
1ناجحة/الدورة 16.0014.0010.0014.2513.8314.7514.5014.6314.5013.0013.7512.0012.00222.4913.9130عفراح نازبلقاسم51731044544
1مؤجل/الدورة 11.5012.0005.0008.0009.3909.7507.0008.3801.0011.0006.0012.0012.00142.0308.8812عوسيمبن بلقاسم61731075020
1ناجحة/الدورة 12.5006.0008.5010.5009.7212.0011.0011.5013.5012.0012.7513.0013.00171.9810.7530عحنين مريمبن زيان71731067249
1مؤجلة/الدورة 08.0010.5007.0009.0008.5613.5012.0012.7508.0010.0009.0012.0012.00158.0409.8814عأنيسةبن عمروش81731044596
1ناجحة/الدورة 14.0010.5006.0010.5010.6711.0008.0009.5010.0012.0011.0012.0012.00168.0310.5030عحنينبوزيدي91631093467

1ناجحة/الدورة 15.0014.0010.0013.7513.3914.2514.0014.1314.5013.0013.7511.0011.00215.5313.4730عشنازبوعاشور101731086872
1ناجحة/الدورة 14.0013.0008.5014.2512.6112.7515.0013.8814.5011.0012.7512.0012.00206.5112.9130عسمية هاجربوكالل111731048265
1ناجحة/الدورة 12.5012.0010.0011.5011.6111.0007.0009.0013.5011.0012.2512.0012.00176.9911.0630عنوالتاجر121731045870
1مؤجلة/الدورة 15.5005.0005.0008.5009.2810.5010.0010.2506.0007.0006.5012.0012.00149.5209.3413عأمالحدوم131731092150
1مؤجلة/الدورة 57.9803.621غائبةغائبة06.2502.9406.7504.0005.3810.0000.0005.00غائبة00.0007.00عحليمة سارةحمدي141538077669
1ناجحة/الدورة 10.0012.0007.0010.0009.7811.5010.0010.7511.5010.0010.7512.0012.00164.5210.2830عشهرزادحموش151731079404
1مؤجل/الدورة 11.0010.5005.5008.0009.0011.2504.0007.6310.5010.0010.2512.0012.00144.0209.0017عوليدحميدي161731054065
1ناجح/الدورة 16.0014.5010.0013.0013.6714.5014.0014.2514.0014.5014.2511.0011.00219.5313.7230عنور الدينخوجة171731061359
1مؤجلة/الدورة 11.2508.0611.7510.0010.8811.5006.0008.7512.0012.00145.5609.1019غائبة08.0013.00عبسمةدغمان181731060034

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 11.0012.0006.5011.2510.2811.0010.0010.5012.0010.0011.0012.0012.00168.5210.5330عوردةروان191731054058
1ناجحة/الدورة 15.5013.0006.0011.0011.8312.5015.0013.7512.0013.0012.5013.0013.00199.4712.4730عياسمين يموندازوبير201731089115
1مؤجل/الدورة 08.0012.0006.0008.0008.4406.5001.0003.7502.5007.0004.7512.0012.00112.4607.036ععبد الرؤوفسعد سعود211731091064
1مؤجلة/الدورة 07.0010.0005.0009.2507.7210.0011.0010.5012.0008.0010.0012.0012.00143.4808.9715عوردية  فريالسواللي221731073937
1ناجحة/الدورة 15.5012.5010.0011.5012.7213.7513.5013.6314.0014.0014.0012.0012.00209.0013.0630عمدينة ماجدةسومار231731056013
1مؤجلة/الدورة 11.0012.5006.5009.5010.0012.0006.0009.0011.0008.0009.5010.0010.00155.0009.6926عربوةشابي241731098329
1مؤجل/الدورة 08.0012.0004.5007.7508.0610.5010.0010.2506.0010.0008.0013.0013.00142.5408.9114عنسيمشاوش251731067184
1ناجحة/الدورة 13.5012.0006.0008.7510.4413.5010.0011.7513.5010.0011.7511.0011.00175.4610.9730عايمانشالل261731067432
1ناجحة/الدورة 16.0013.5012.5014.2514.2814.7515.0014.8814.5014.0014.2515.0015.00231.5414.4730عسارةشنوف271731044522
1ناجحة/الدورة 11.0013.0006.2511.0010.3912.5011.0011.7511.0006.0008.5011.0011.00168.5110.5330عوردةصالح لعور281731044472
1ناجحة/الدورة 15.5012.0008.5012.5012.5013.5014.0013.7514.0011.0012.5012.0012.00204.5012.7830عمنالصايبي291731044435
1ناجحة/الدورة 14.0013.0002.0012.7510.8311.0013.0012.0014.0006.0010.0013.0013.00178.4711.1530عيامندة رشيدةطايحي301731098798
1مؤجلة/الدورة 10.0012.5005.0010.0009.4412.7507.0009.8811.0000.0005.5011.0011.00146.4809.1521عنهادعبوب311731046146
1مؤجل/الدورة 08.0012.0005.0008.7508.3909.0006.0007.5006.0008.0007.0011.0011.00130.5108.166عوسيمعرعار321731043525
1ناجح/الدورة 13.5012.0003.0009.5009.9411.2510.0010.6312.0010.0011.0011.0011.00164.9810.3130ععبد المالكعفرون331731094676
1ناجحة/الدورة 13.5012.5010.2511.0012.0012.5012.0012.2513.0008.0010.5011.0011.00189.0011.8130عنريمانعليش341731097221
1مؤجلة/الدورة 11.0007.0007.0008.7508.7212.0008.0010.0010.0010.0010.0012.0012.00150.4809.4115عأمالقاسم351731092604
1مؤجلة/الدورة 10.0008.0001.0007.7507.0609.5008.0008.7510.0008.0009.0012.0012.00128.5408.037عليزةلعجيمي361731075478

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 12.0000.0010.0002.0006.6703.5003.0003.2506.0008.0007.0000.0000.0087.0305.4410معيديانيسلعيمش371631053523
1مؤجل/الدورة 11.0013.5005.0012.0010.4412.0001.0006.5010.5006.0008.2513.0013.00149.4609.3426علطفيمحي الدين381731086487
1ناجح/الدورة 10.5012.5006.0009.0009.6111.5010.0010.7511.0008.0009.5014.0014.00162.4910.1630عحسن مختارمداس391731071731
1ناجح/الدورة 12.0012.5006.0009.2510.1712.0008.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00161.5310.1030عمروانمالوي401731058791
1مؤجلة/الدورة 00.0013.0001.5009.0005.2211.0011.0011.0011.0010.0010.5011.0011.00122.9807.6915عنسرينورزالدين411731074973

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 06-07-2021  16:11:29حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.0013.0012.2510.5011.9410.2510.0010.1312.0009.0010.5012.0012.00180.9811.3130عالميةازرق الراس11731044389
1ناجحة/الدورة 12.5012.5010.5009.7511.4408.5010.0009.2510.0008.0009.0012.0012.00169.9610.6230عياسمينالمابواسيف21731069673
1ناجحة/الدورة 13.0013.0011.5009.2511.8312.5011.5012.0013.5011.0012.2512.0012.00190.9711.9430عالميةبالرابح31731048052
1مؤجل/الدورة 12.0012.0011.0002.0009.5609.5006.0007.7510.0013.0011.5012.0012.00152.0409.5018عسميربراحيم4081066667
1مؤجلة/الدورة 142.0108.8816غائبةغائبة12.0012.0008.0003.0009.1112.2506.0009.1311.5012.0011.75عخيرة سهامبلقاضي51731071313
1مؤجل/الدورة 12.0008.5007.0007.0007.0002.0012.0007.0010.0010.00128.5008.0312غائب13.5006.00معيدناصربن الطاهر602487551
1ناجحة/الدورة 13.5012.0009.2509.5011.3310.7507.0008.8810.0012.0011.0011.0011.00170.4910.6630عمنيرةبن قارة71731071587
1مؤجلة/الدورة 12.5006.0010.5004.0008.7206.7514.0010.3810.0011.0010.5011.0011.00152.0009.5020عأحالمبن يحى81731074415
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0006.0000.0001.3300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0011.9700.750معيدةمروىبوجلطي91631053347

1مؤجلة/الدورة 0.0000.000غائبةغائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبةغائبةعسالمةبوريب101731045618
1ناجحة/الدورة 12.5012.0011.0008.7511.2209.7511.0010.3812.5012.0012.2512.0012.00179.0011.1930عأميرةبوزرورة111731051260
1ناجحة/الدورة 12.5012.0011.0009.0011.2811.5010.0010.7508.0009.0008.5010.0010.00171.5210.7230عحياة الدينبوشربة121731096249
1مؤجلة/الدورة 11.0012.0008.7508.5010.1709.2508.5008.8808.0010.0009.0012.0012.00157.0509.8222عوفاءبوشيوان131731044477
1مؤجل/الدورة 11.0012.0006.5009.5009.8909.0010.0009.5005.0010.0007.5011.0011.00153.0109.5615عزكريابوطمين141731098593
1مؤجل/الدورة 0.0000.000غائبغائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبغائبعسفيانتجنانت151531087207
1مؤجل/الدورة 117.5007.3414غائبغائب05.0012.0011.0002.0007.2207.7510.0008.8807.0010.0008.50ععثمانتيروش161731079759
1مؤجلة/الدورة 0.0000.000غائبةغائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبةغائبةعياسمين راضيةجوادي171731092578
1مؤجلة/الدورة 0.0000.000غائبةغائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبةغائبةعصاليحةحسناوي181731028583

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 30.0001.881غائبةغائبة00.0000.0000.0006.0000.0003.0008.0010.0009.00غائبةغائبةعسارةحمداوي19115067087
1ناجحة/الدورة 13.0012.5011.0010.0011.7814.0011.5012.7512.0000.0006.0011.0011.00180.0211.2530عنور الهدىحيواني201731086586
1ناجحة/الدورة 13.5012.5008.0010.0011.2811.0010.5010.7510.0008.0009.0013.0013.00175.5210.9730علبنىخالف211731067343
1مؤجل/الدورة 11.0006.0003.7805.5000.0002.7504.0010.0007.0011.0011.0070.0204.387غائبغائبعنجم الدينخميسي221634022247
1مؤجل/الدورة 07.0005.0008.0006.5006.6707.0010.0008.5010.5009.0009.7511.0011.00124.5307.785عفيصلداحو231731057748
1مؤجلة/الدورة 08.0012.5009.2508.7509.4410.2510.0010.1311.5000.0005.7512.0012.00148.9809.3114عفايزةدحماني241731057743
1ناجح/الدورة 12.0012.0011.5009.7511.3911.0011.0011.0010.0008.0009.0011.0011.00175.5110.9730عمسعوددراوسي251731069179
1مؤجل/الدورة 10.0007.0008.5002.5007.3306.7508.0007.3810.0010.0010.0013.0013.00128.4908.038عسعيدرابعي261731061929
1مؤجل/الدورة 11.0012.0011.0002.5009.3309.0007.0008.0006.0000.0003.0011.0011.00132.9708.3116عصالحرفسي271731066795
1ناجحة/الدورة 13.0012.5007.5008.5010.6711.7511.5011.6308.0011.0009.5012.0012.00173.5510.8530عريانرواف281731051288
1ناجحة/الدورة 12.5012.0008.2508.7510.6110.0011.0010.5011.5012.0011.7513.0013.00173.9910.8730عنريمانسحري291731051356
1مؤجلة/الدورة 11.0012.0012.0002.5009.5610.2506.0008.1310.0010.0010.0012.0012.00150.5609.4122عبسمةصديقي301731092218
1ناجحة/الدورة 14.0013.0011.5005.7511.3907.7514.0010.8811.5012.0011.7511.0011.00180.5311.2830عصارة  نورطالب311731071776
1مؤجلة/الدورة 08.0012.0011.5000.0007.8909.7508.0008.8810.0012.0011.0011.0011.00139.5308.7213عهالةعذاوري321731092543
1ناجح/الدورة 10.5010.0012.2508.5010.3309.0010.0009.5008.0010.0009.0012.0012.00160.9710.0630عنورالدينعلي يحي331731098646
1مؤجل/الدورة 0.0000.000غائبغائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبغائبععبد الغانيعليوش341631077161
1ناجح/الدورة 13.0013.0011.5011.0012.2207.7510.0008.8810.5010.0010.2513.0013.00179.0011.1930عمحمد وفيقعيدات351731056184
1مؤجل/الدورة 12.0012.0009.0007.5010.3309.5008.5009.0010.0008.0009.0011.0011.00157.9709.8722ععبد الحقكتاش361631047093

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 06-07-2021  16:11:35حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 0.0000.000غائبةغائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبةغائبةعأحالمماقري371731058623
1ناجحة/الدورة 12.0012.0011.5008.0011.0013.2510.0011.6311.5010.0010.7513.0013.00180.0211.2530عنهادمسعودي381731069649
1ناجحة/الدورة 11.5012.0011.5007.0010.6110.0010.5010.2512.0012.0012.0012.0012.00172.4910.7830عصبرينمصطفاي391631051557
1ناجح/الدورة 12.5012.5012.7511.2512.2813.0011.0012.0012.0011.0011.5012.0012.00193.5212.1030عباللموكحلة401731044605
1ناجح/الدورة 13.0012.0013.2509.5012.0610.7511.0010.8810.0010.0010.0011.0011.00183.0611.4430عهانيميسوري411731057967
1ناجح/الدورة 13.5012.5009.0010.2511.5613.5013.5013.5012.5011.0011.7513.0013.00194.5412.1630عأمينةهرهور4202272591

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 06-07-2021  16:11:37حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 14.0013.5010.0010.7512.2812.5013.0012.7511.0010.0010.5013.0013.00195.5212.2230عوفاءايديري11731075022
1ناجحة/الدورة 12.5012.5008.0010.0010.9412.0010.0011.0010.0009.0009.5011.0011.00172.4610.7830عأميرةباهي21631076860
1مؤجل/الدورة 0.0000.000غائبغائب00.00غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائبغائب00.00غائبععبد الرحيمبزاري31531049518
1ناجحة/الدورة 14.5013.5011.0013.0013.1712.7514.0013.3810.0013.0011.5011.0011.00206.0512.8830ععبيربلبركة41738000181
1ناجحة/الدورة 12.5012.0011.0010.2511.5612.5011.5012.0011.0010.0010.5011.0011.00184.0411.5030عأسماءبن جعفر51731068929
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدةفضيلةبن دوالي61631112047
1مؤجلة/الدورة 26.5001.660غائبةغائبة00.00غائبة03.2500.00غائبة00.0000.0006.7501.5006.50غائبةعإكرامبن عياش71731044170
1ناجحة/الدورة 12.5012.0008.5010.5011.0612.7508.0010.3810.0010.0010.0013.0013.00174.0610.8830عأمينةبن كري81731047794
1ناجحة/الدورة 12.0012.0008.0010.2510.7212.2510.0011.1311.5011.0011.2512.0012.00175.5010.9730عنجمةبوديبة91633062156

1ناجحة/الدورة 05.0012.0012.00175.4610.9730غائبة13.5012.5010.0011.0011.9412.0011.0011.5010.00عمروةبوسالم101731094729
1ناجحة/الدورة 12.0012.0008.0011.0010.8911.2510.0010.6310.0010.0010.0011.0011.00171.5310.7230عرميساءبوغياس111731092279
1مؤجل/الدورة 00.0012.0012.0090.4905.661غائب05.0001.0008.5007.0005.3306.2509.0007.6300.00عمحمد امينبوناب121531087374
1ناجحة/الدورة 13.0012.0010.0009.7511.3911.7512.5012.1310.0008.0009.0012.0012.00181.0311.3130عسيلينتعالبة131731074675
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0006.5001.4405.5000.0002.7500.0000.0000.0000.0000.0023.9601.500معيدةمايسةتناي141632027083
1ناجحة/الدورة 13.5012.0010.0011.2511.8912.5013.0012.7512.0010.0011.0013.0013.00193.0112.0630عنائلةحرشاوي151731067383
1ناجحة/الدورة 14.0012.5009.0010.0011.6713.5014.0013.7512.0012.0012.0013.0013.00197.0312.3130عسعيدةحسيان161531047820
1مؤجل/الدورة 08.0003.0008.2510.5007.5008.0010.0009.0003.0010.0006.5011.5011.50128.0008.0010معيدعادلحمدي عيسى171631053283
1ناجح/الدورة 12.5012.0009.0010.7511.2211.0010.0010.5011.0011.0011.0012.0012.00176.9811.0630ععبد الرزاقحوشين181731060700

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 06-07-2021  16:11:41حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 03.3810.0002.0006.0011.0011.0086.5605.412غائبة04.0006.0006.0007.0005.5606.75عبسمة أملخلفون191731071918
1مؤجل/الدورة 04.0012.0012.00107.0106.6913غائب01.0001.0008.0010.2504.6112.7510.0011.3808.00عسامي زين الديندهكو201731045619
1ناجحة/الدورة 12.5008.0012.0013.2511.5613.5013.5013.5013.0010.0011.5013.0013.00194.0412.1330عدهيةرقاية211731069303
1ناجحة/الدورة 13.0012.5010.0010.2511.6113.0013.0013.0010.0010.0010.0011.0011.00187.4911.7230عسيرينزيوش221731050994
1ناجح/الدورة 12.5012.0010.5010.5011.5010.2507.5008.8808.0010.0009.0012.0012.00169.0210.5630عيوسفسوداوي231731090326
1مؤجل/الدورة 10.0012.0010.5009.5010.4409.2512.0010.6301.0010.0005.5011.0011.00158.4809.9029ععبد الحكيمشطباني241731071449
1مؤجلة/الدورة 12.5007.0008.0010.2509.7810.0010.0010.0005.0008.0006.5013.0013.00154.0209.6318عاسماءشالبي251731044185
1ناجح/الدورة 11.5012.0010.0009.7510.8911.7510.0010.8810.0011.0010.5012.0012.00174.5310.9130ععدالنطالب261731072009
1مؤجلة/الدورة 24.4901.530غائبةغائبة00.00غائبة03.1300.00غائبة00.0000.0006.0001.3306.25غائبةعأمينةعتماني271731088983
1مؤجلة/الدورة 13.5007.0003.0009.7508.8912.5004.0008.2502.0011.0006.5011.0011.00137.0108.5611عإكرامعزوزي281731071232
1ناجحة/الدورة 14.5012.5011.0011.7512.6712.2514.5013.3811.5011.0011.2512.0012.00202.0512.6330عمليسةعلقاني291731067176
1مؤجل/الدورة 11.5012.0004.0008.5009.2811.5012.0011.7502.0008.0005.0012.0012.00152.5209.5318عمحمد رضوانعمراني301731066916
1ناجح/الدورة 12.5012.5011.5011.5012.0611.5013.0012.2505.0011.0008.0012.0012.00185.5411.6030عصادقعمور311731051005
1ناجحة/الدورة 13.5013.5010.0013.7512.7813.7515.0014.3813.5014.0013.7513.0013.00213.0413.3230عصوفياعون صغير321731086421
1ناجح/الدورة 14.0012.5010.5011.7512.3912.2512.0012.1310.0011.0010.5012.0012.00193.0312.0630عأسامةقانة331731098662
1مؤجل/الدورة 10.5010.0002.0009.0008.1710.0006.0008.0004.0008.0006.0012.0012.00129.5308.1015عرياضلعجالي341731066701
1ناجحة/الدورة 13.0013.0011.5009.7511.9411.7510.0010.8810.0010.0010.0012.0012.00182.9811.4430عفاطمة الزهرة أسماءلعور351731064671
1ناجحة/الدورة 12.0012.0011.0009.7511.2811.5012.5012.0011.0007.0009.0013.0013.00180.5211.2830عصارةمدور361731069531

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 06-07-2021  16:11:44حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  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
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 12.5012.0011.5010.7511.7812.0010.0011.0008.0010.0009.0013.0013.00181.0211.3130عمحمد أمينمسايلي371731054324
1ناجحة/الدورة 12.5012.5010.5012.7512.1112.5013.0012.7511.5012.0011.7513.0013.00196.4912.2830عأسماءمقرود381731045998
1مؤجل/الدورة 06.6310.0012.0011.0012.0012.00145.0309.0617غائب12.5010.0005.0008.5009.3913.25عمحمد صديقنعمان391731080350

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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