
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 03.5007.0012.5008.0007.2810.0004.2507.1313.5011.0012.2513.0013.00131.5408.2212ععبد هللابرزولغ11731028229
1مؤجلة/الدورة 03.5009.0011.5004.5006.7205.0002.5003.7500.0008.5004.2510.0010.0093.9805.876معيدةسارةالقندوز21531057299
1ناجح/الدورة 10.5010.0013.0010.5010.9412.0009.2510.6308.0010.5009.2507.0007.00166.4810.4130عفيصل أنوربخوش31739038204
1مؤجل/الدورة 02.0001.0010.0005.5004.3309.0002.0005.5000.0000.0000.0005.0005.0065.9704.125عتوفبقبلخادم41431080537
1ناجحة/الدورة 10.7513.0012.0014.0012.2513.5007.5010.5012.0010.0011.0014.0014.00188.2511.7730ععبيربلعسل51732022290
1مؤجلة/الدورة 0.0000.000غائبةغائبة00.0000.0000.00غائبةغائبةغائبة00.0000.0000.00غائبة00.00عرانيةبن حالة61631097736
1ناجحة/الدورة 10.0010.0014.5014.0011.8914.5003.5009.0012.0010.0011.0005.0005.00170.0110.6330معيدةصبرينةبن حريز71631047072
1مؤجل/الدورة 04.0006.0000.0003.0003.3306.0005.5005.7512.5008.0010.2505.0005.0078.4704.902معيدوليدبن عبد هللا81531051728
1مؤجل/الدورة 06.7503.0012.0012.7508.4212.0003.7507.8814.0010.5012.2507.0007.00138.8008.6816عاحميدوشبوغرارة91731044184

1ناجح/الدورة 13.2514.0014.5015.0014.0812.5015.7514.1316.5014.0015.2518.5018.50232.2414.5230عناصرخلوي10061034372
1مؤجل/الدورة 00.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.00غائبغائب00.0000.0000.00غائبغائبمعيدلحسندبيح111331059659
1ناجحة/الدورة 10.0007.0011.0014.2510.5013.0006.0009.5014.0011.5012.7505.0005.00163.0010.1930عسارةدحموني121631100409
1مؤجل/الدورة 0.0000.000غائبغائب00.0000.0000.00غائبغائبغائب00.0000.0000.00غائبغائبعأسامة ناجيديغاش131531068984
1مؤجل/الدورة 10.0008.0011.0011.7510.1707.0002.7504.8806.0006.0006.0006.0006.00129.0508.0720ععبد الباريروافيس141731052401
1مؤجل/الدورة 07.7506.0000.0007.0005.4712.5005.0008.7502.0012.0007.0016.0016.00114.2307.146عرياضزرياط151731088915
1مؤجلة/الدورة 03.7502.0010.0010.0006.1407.0003.2505.1308.0005.0006.5004.0004.0092.7805.8010عميساءسراي161731088852
1مؤجل/الدورة 00.00107.9706.7510غائب03.0011.0010.0007.5007.3309.0006.5007.7504.0007.0005.50معيدمحندشرشور171431082387
1مؤجل/الدورة 00.0021.3001.330غائب00.2500.1300.0008.0004.00غائب00.0000.0001.42غائب04.25معيدحسينشريجي181631048566

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 10.0014.0011.0009.2510.9409.0007.5008.2508.0011.0009.5016.0016.00166.4610.4030معيدوسيم عبد الناصرشعالل191531057209
1ناجح/الدورة 10.2511.5012.0014.0011.7511.5009.5010.5013.0007.0010.0001.0001.00168.7510.5530عمحمد أمينشالبي201731098474
1مؤجل/الدورة 00.0036.9602.310غائب02.5001.2501.0000.0000.50غائب03.5005.0000.0005.2503.44معيديوسفشيخي211332022259
1مؤجلة/الدورة 05.5007.0011.0012.5008.6108.0011.5009.7510.0006.5008.2510.0010.00142.9908.9415عسهامعامر221731089030
1مؤجلة/الدورة 03.7507.0011.0010.0007.4707.5007.0007.2514.0008.0011.0004.0004.00122.2307.6412عأسماءعبود231731096228
1مؤجل/الدورة 10.0003.0011.0012.7509.2809.0010.0009.5012.0008.5010.2507.0007.00149.0209.3120عيوسفعفرون241731081050
1مؤجل/الدورة 03.5008.0006.0007.0007.0007.00101.9606.3710غائب04.0003.0011.0013.5007.4407.00عحمزةغول251734020887
1مؤجلة/الدورة 08.0002.0006.0009.2506.5008.0002.7505.3806.0005.0005.5007.0007.0098.0206.130عمروةكبير261631054627
1ناجح/الدورة 10.0011.0011.5014.0011.4412.0014.0013.0016.0010.5013.2514.0014.00195.4612.2230عياسينلكحل270583069791
1ناجحة/الدورة 09.5013.5012.0011.7511.4410.0008.5009.2513.0009.0011.0013.0013.00174.9610.9330ديونجوهرمالكي281531047747
1مؤجل/الدورة 07.5003.0010.0013.5008.3907.0002.5004.7512.0008.0010.0011.0011.00125.5107.8413ععليمقروس291631104868
1ناجح/الدورة 13.5015.0013.0015.2514.1114.0015.2514.6316.5013.5015.0012.0012.00227.5114.2230عصالح الدينمود30061078975

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 03.3310.5001.2505.8805.0007.0006.0006.0006.0071.4904.479غائبة03.0012.00غائبةعبلقيسبخوش11631093435
1مؤجلة/الدورة 00.0012.0012.0012.0000.751غائبة00.0000.0000.00غائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبةعهجيرةبن سالم2091024233
1مؤجل/الدورة 01.5005.0005.0065.5004.094غائب03.0002.5010.0007.5008.7503.00غائبغائب05.50معيداوسامةبن مولود31531075173
1مؤجل/الدورة 01.5015.0015.0060.9703.811غائب04.0003.3305.0001.5003.2503.00غائب04.0005.00عأمزيانبن يحي41531020653
1مؤجل/الدورة 05.0010.5010.0011.7508.8311.0007.5009.2513.5008.0010.7511.0011.00148.9709.3122معيدنسيمبوية51531071705
1ناجحة/الدورة 11.0013.0014.0014.2512.8313.0012.0012.5015.0013.5014.2512.0012.00205.9712.8730عفتيحةبيراش6915435
1مؤجل/الدورة 06.5003.2510.0012.5011.2515.0015.00118.0007.3813غائب06.7507.50غائب10.0012.00عاسماعيلجميات7075115199
1مؤجل/الدورة 03.5004.0011.0012.7507.3311.0010.7510.8811.0006.0008.5010.0010.00136.4908.5319عجمال الدينحديد8081063901
1مؤجلة/الدورة 10.0008.0012.0013.2510.7205.0009.0007.0011.0010.5010.7506.0006.00151.9809.5022عندىحمام91731069200

1مؤجلة/الدورة 08.0006.0011.0011.7509.0606.0013.0009.5008.0008.5008.2510.0010.00146.0409.1314عإمانحموم101731017154
1مؤجل/الدورة 07.7507.0011.5012.7509.5313.0007.5010.2508.0008.0008.0011.0011.00153.7709.6118ديونزهيرخشانة111631055934
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةغائبة00.00معيدةحوريةسعداوي121531116840
1ناجحة/الدورة 10.2508.0010.0014.0010.5311.5010.5011.0011.5009.0010.2512.0012.00171.2710.7030عماجدةسقراط131734074693
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةغائبة00.00عليندةشريح141631060292
1ناجحة/الدورة 09.5013.0012.0013.0011.6110.0009.2509.6311.5013.5012.5010.0010.00178.0111.1330عنريمانشريف151731044665
1مؤجل/الدورة 07.2503.0011.0013.2508.4708.5008.0008.2508.0011.0009.5005.0005.00133.2308.3311عسيد أحمدشمشاط161732025997
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.00غائب00.00غائبغائبغائب00.00عسيف الدينصابري171731057856
1مؤجلة/الدورة 07.7504.0011.0004.2506.8604.0001.7502.8806.0007.5006.7504.0004.0090.7605.675عرانياضيف181731056249

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 12.0011.0012.0014.5012.3312.5011.5012.0014.0013.0013.5014.0014.00199.9712.5030عمايسةعبدي191731103791
1مؤجل/الدورة 06.0010.0010.0011.0008.8910.0009.0009.5011.0010.0010.5010.0010.00149.0109.3122معيدأحسنعطاء هللا201531108734
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةغائبة00.00عبشرىعكوت211731069464
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.00غائب00.00غائبغائبغائب00.00عكمالعلوي221539022183
1مؤجل/الدورة 11.0005.5010.0013.0011.5012.0012.00129.7208.1116غائب13.2508.08غائب10.7507.00ععبد الحفيظ دراجيقادري231632021030
1مؤجلة/الدورة 07.7506.0011.0006.7507.8610.5010.0010.2510.0011.0010.5006.0006.00138.7408.6714عفطيمةقريش241731045729
1مؤجل/الدورة 06.5006.0011.5012.2508.7810.0007.5008.7508.0007.0007.5011.0011.00140.0208.7515عنوفل ماهرقرين251731054189
1مؤجل/الدورة 06.0011.0011.0008.7508.8310.0007.5008.7512.5009.0010.7510.0010.00145.9709.1217ديونالهادياللي261531075190
1مؤجلة/الدورة 01.0002.0010.0009.2505.0606.0008.0007.0004.0004.0004.0004.0004.0085.5405.355عمريم ياسمينلعالم271731066949
1مؤجل/الدورة 04.0000.0000.0066.7204.175غائب02.0001.0008.00غائب03.2506.0013.0003.5006.08عأيوبيزيد281631100257

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 10.0008.0013.0013.5011.0007.0007.7507.3814.0013.0013.5005.0005.00160.5210.0330عحسيبةارقام1041023746
1ناجحة/الدورة 10.0006.0012.0012.2510.0607.0011.7509.3814.0008.5011.2511.0011.00161.5610.1030عجيهانالعارف21731069469
1ناجحة/الدورة 10.0015.0013.0007.2511.1712.5012.5012.5014.0012.5013.2517.5017.50194.5312.1630معيدةآمنةبالوصيف31535030480
1ناجحة/الدورة 10.0005.0012.0014.0010.2208.5012.0010.2513.5012.5013.0012.0012.00170.9810.6930عياسمينبطاطاش41731043436
1مؤجلة/الدورة 00.0005.0000.0003.5001.8909.0010.0009.5000.0007.0003.5008.0008.0070.0104.383عأم كلثومبن زايد51731075064
1مؤجلة/الدورة 03.2504.0011.0013.2507.3612.0008.2510.1304.0007.0005.5007.0007.00124.7607.8017عرميساءبوحيل61731092272
1مؤجلة/الدورة 06.0011.0011.0004.0007.7810.0011.0010.5012.0010.0011.0010.0010.00144.0209.0020ديونإيمانبوزيدي71631051489
1مؤجلة/الدورة 08.5005.0013.0014.0009.9412.0008.7510.3808.0009.0008.5008.0008.00155.9809.7517عأميرة ندىبونيل81531081729
1مؤجل/الدورة 00.0008.0008.0093.9705.879غائب04.0000.0012.0006.0005.3312.5006.5009.5000.00عمحمد ينيستازير91731086972

1ناجحة/الدورة 10.0008.0011.5013.0010.5613.0010.2511.6312.0010.0011.0011.0011.00174.5610.9130عدنياترفاس101631100741
1مؤجلة/الدورة 11.0010.0010.5005.0009.3310.0009.0009.5010.0011.0010.5011.0011.00153.9709.6222معيدةسميةجبار111631046005
1مؤجلة/الدورة 07.7505.0011.0012.5008.9207.0011.5009.2511.0008.5009.7508.0008.00144.7809.0514عفلةحمودي121731100022
1مؤجل/الدورة 03.5006.0011.0006.5006.3913.5011.0012.2510.0011.5010.7508.0008.00136.0108.5014عرابح جاللدريزة131731066671
1ناجحة/الدورة 13.2515.0012.0014.5013.6411.5013.5012.5015.0012.0013.5014.0014.00213.7613.3630عهاجررقيق141731043524
1ناجح/الدورة 11.7508.0012.5014.0011.5812.5010.5011.5015.5012.0013.7510.0010.00187.7211.7330عحوريةريش15041073175
1مؤجلة/الدورة 12.2510.5012.0005.0010.1911.0007.5009.2503.0011.0007.0010.0010.00152.7109.5426معيدةنور الهدىسفيان161535056024
1مؤجلة/الدورة 05.5005.0010.0013.2508.1110.5010.5010.5006.0006.0006.0013.0013.00139.9908.7518علبنةسكوم171532039191
1مؤجلة/الدورة 03.2508.0012.0013.7508.5812.5011.5012.0010.0012.0011.0010.0010.00157.2209.8320عوسامسنجاق الدين181731072126

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 04-07-2021  13:19:45حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 08.0004.0010.0012.7508.6106.0010.0008.0008.0006.0007.0017.0017.00140.4908.7814عمحفوظشرابي191731072067
1مؤجلة/الدورة 08.0005.0011.0010.0008.4406.0009.0007.5013.0011.0012.0008.0008.00137.9608.6212عمنىصخراوي201735032885
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.0000.0000.0000.00غائبةعريانصيد211731046129
1ناجحة/الدورة 10.5011.5014.0013.5012.1712.5010.5011.5015.5012.0013.7512.0012.00195.0312.1930عإيمانعويمر22081083166
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائبمعيدالجيالليغوبالي2300200624
1ناجحة/الدورة 10.0014.0013.5012.5012.2211.5009.2510.3815.0012.5013.7514.0014.00193.0012.0630عآسيةقريب24031039140
1مؤجلة/الدورة 07.7505.0011.0013.2509.0806.0006.7506.3812.0008.0010.0007.0007.00134.2408.3912عجناة أصالةكحول251735032290
1مؤجلة/الدورة 10.0006.0011.0013.2510.0611.0010.0010.5010.0007.0008.5008.0008.00157.5409.8528عسارةكيارد261731044282
1ناجح/الدورة 05.7512.5014.0014.5011.0314.5011.5013.0012.0014.0013.0008.0008.00185.2711.5830عحورية مونيةلعوادي2798017596
1ناجحة/الدورة 10.0006.0012.0013.2510.2812.0012.0012.0013.0011.0012.0014.0014.00178.5211.1630عنواللوكال281731092685
1ناجحة/الدورة 14.0015.0014.0014.5014.3313.0013.5013.2515.5014.0014.7515.0015.00226.4714.1530عيسمينةمينة29042019883

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 11.2510.5012.5010.5011.1910.5007.5009.0014.5012.5013.5005.0005.00168.7110.5430معيدةفهيمةاودان11631057936
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة00.00عفلةبحري21632063993
1ناجحة/الدورة 12.0011.0013.0015.0012.6710.5011.0010.7513.0013.0013.0018.5018.50201.5312.6030عسيرينبلعطار31734071311
1ناجحة/الدورة 10.7507.0012.0013.2510.7504.0009.5006.7512.0011.0011.5014.0014.00160.7510.0530عليليةبن أحمد41731075480
1مؤجلة/الدورة 00.0007.0007.0038.9802.440غائبة03.0000.00غائبة00.0007.0000.0003.0002.2206.00عمنالبن شامة51732057754
1ناجحة/الدورة 10.0011.5011.5011.0010.8912.0010.7511.3813.5011.0012.2514.0014.00182.0311.3830عوهيبة نهادبن علي61731075630
1مؤجلة/الدورة 05.5007.0007.00131.7908.2415غائبة08.7505.0011.5011.0009.0310.5005.7508.1311.00عأميمة إكرامبن نوي71735045253
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.00عسامي عزالدينبوجفجوف81531092321
1ناجحة/الدورة 10.0011.0011.5010.0010.5608.5008.7508.6311.0012.0011.5010.0010.00162.5610.1630عروميصاء خديجةبورخيس91731102098

1ناجحة/الدورة 10.0006.0012.0013.2510.2811.0007.7509.3814.0013.5013.7508.0008.00165.5410.3530عنور الهدىبوزيان101735035601
1مؤجلة/الدورة 02.5010.0010.0008.7507.2214.0010.0012.0005.0012.0008.5005.0005.00134.9808.4418ديونهاجربوزياني111631047223
1مؤجل/الدورة 00.0001.0001.001.0000.060غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائبعمحمد أمينبومرجن121731086504
1ناجح/الدورة 11.7511.0012.0015.0012.3604.0010.5007.2514.0012.0013.0010.0010.00176.2411.0230عمحرزبوهالي13860527
1مؤجلة/الدورة 10.0003.0012.0009.7508.8310.5004.5007.5012.0008.5010.2514.0014.00143.9709.0017عاسماءتركي14091046927
1مؤجل/الدورة 08.5012.0000.0008.5007.3910.5008.7509.6305.0008.5006.7515.0015.00133.5308.3510معيدمحمد رؤوفحمزاوي151631050586
1ناجحة/الدورة 10.0015.0011.0012.7511.9408.0012.7510.3814.5011.0012.7516.0016.00190.4811.9130عإكرامحموقة161731066584
1مؤجل/الدورة 00.0012.0012.0012.0000.751غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائبعإبتسامحمية1797130436
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائبعرياضدبيح181731092283

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجح/الدورة 10.0007.0012.0013.0010.4412.0010.0011.0011.0011.0011.0015.0015.00174.9610.9330عيعقوبزروق191732031113
1ناجحة/الدورة 09.0007.0011.0012.5009.7810.0010.0010.0012.0009.0010.5015.0015.00164.0210.2530عميليساسالحجي201731075576
2192mas11151ناجح/الدورة 11.2508.0013.0013.5011.4213.5010.0011.7510.0014.0012.0007.0007.00180.7811.3030عسليمانسمرود
1مؤجلة/الدورة 10.0010.5012.5011.5011.0001.0007.0004.0010.0007.0008.5012.0012.00144.0009.0022عرحمةصاولي221731086345
1مؤجل/الدورة 08.5011.0011.5003.5008.6112.0000.2506.1300.0005.0002.5007.0007.00114.0107.1314عباللعلون231731053734
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبةعكاميليةعمارني241731098752
1مؤجلة/الدورة 01.0012.0012.0039.9602.501غائبة06.0000.0005.0002.4400.0002.0001.0002.00غائبةعداليةعماري251535024591
1مؤجلة/الدورة 08.2502.0010.0010.0007.6400.0002.5001.2511.0008.0009.5000.0000.0092.7605.8011إدماجسماحعمامرة261535057752
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبةعأمالقجال271731071209
1ناجحة/الدورة 08.5008.0012.0011.7509.8913.0011.5012.2516.0011.5013.7510.0010.00175.5110.9730معيدةإبتسامقويدري28081049543
1ناجحة/الدورة 10.5015.0013.5011.0012.2813.0009.5011.2516.5013.5015.0013.0013.00198.5212.4130عنور الهدى فاديةكري291731057805
1ناجحة/الدورة 07.2509.0014.0013.7510.5812.0010.7511.3816.5013.5015.0005.0005.00175.7410.9830عسارةمحمد معريش301631068790
1مؤجلة/الدورة 10.5011.0011.5012.0011.1701.0010.0005.5010.0010.0010.0014.0014.00156.5309.7826عمونيةمختاري311731096376
1ناجحة/الدورة 11.7507.0013.5012.2511.1911.0008.5009.7512.0010.0011.0004.0004.00165.7110.3630عنسرينمختاري32081067181

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 04-07-2021  13:19:54حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 08.5005.0011.0013.0009.2803.0009.2506.1310.0008.0009.0015.0015.00141.0408.8212عحسينبداوي11631106075
1ناجحة/الدورة 12.5015.0013.0013.7513.4411.5005.5008.5016.0014.0015.0014.0014.00198.9612.4330عرانيابراشد21739067820
1مؤجل/الدورة 08.7507.0012.0006.7508.6411.0007.5009.2508.0010.0009.0005.0005.00137.7608.6110عالياسبريان31739086271
1مؤجلة/الدورة 10.0006.0011.5011.2509.7210.0002.2506.1312.0007.0009.5004.0004.00135.0008.4420عزهرةبن تامر41731066705
1ناجحة/الدورة 14.0015.0014.0013.7514.1710.5013.7512.1315.5014.0014.7518.0018.00223.5513.9730عالميةبن دادة598203540
1ناجحة/الدورة 10.0009.0013.5012.7511.1710.0008.7509.3814.0012.0013.0010.0010.00174.0510.8830عفتيحةبن علية61731102584
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.0000.00غائبمعيدياسينبن يحي71531060154
1مؤجلة/الدورة 00.0007.0007.007.0000.440غائبة00.0000.0000.0000.0000.00غائبة00.0000.00غائبةعالهام رشابوساحة81631093863
1مؤجلة/الدورة 00.0007.0007.0063.9804.005غائبة00.0012.5006.5004.2201.0008.5004.7500.00غائبةعايمانبوشريط91731056139

1مؤجل/الدورة 05.5010.0010.00108.2606.772غائب08.2508.0000.0006.0005.8608.5008.7508.6311.00عأيمنبوشوشة101734049501
1ناجح/الدورة 08.5015.0012.5013.5011.9413.0012.0012.5014.0012.0013.0006.0006.00189.4611.8430ععمادحكيمي111731044353
1مؤجلة/الدورة 10.0003.0012.0004.5007.6709.0000.2504.6308.0007.0007.5004.0004.00106.5506.6610عإسمهانخليفة121539032662
1مؤجلة/الدورة 07.7508.0013.0007.2508.8610.0003.2506.6310.0012.0011.0006.0006.00134.2608.3911عنجوىرغيس130840009882
1مؤجل/الدورة 10.7506.0012.5013.0010.5811.0008.0009.5008.0007.0007.5011.0011.00159.2209.9525عرمزيسعدي141732047366
1مؤجلة/الدورة 08.5011.5011.0007.5009.5010.0010.8810.4410.5009.5010.0010.0010.00157.2609.8320ديونليدياسمارة151531063915
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.0000.0000.00ععبد الجليلصديقي161531062849
1ناجحة/الدورة 14.0015.0014.0014.0014.2210.0012.2511.1314.5014.0014.2516.0016.00217.0013.5630عناديةطاطاي1798200688
1مؤجلة/الدورة 10.2506.0012.0013.0010.3102.0007.0004.5006.0008.0007.0006.0006.00130.7908.1720عأسياعلوم181731043443

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 04-07-2021  13:19:57حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.0000.0000.00ععمرعليق191631060249
1مؤجل/الدورة 06.0010.0010.00121.7707.6110غائب08.2507.0010.0009.0008.5300.0011.5005.7512.00معيدهشامعموش201631056093
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.0000.0000.00عساميقاسيمي211631080766
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.0000.0000.00عابراهيمقوقام221731048338
1مؤجلة/الدورة 06.5006.0001.5005.0004.9404.0008.7506.3812.0011.0011.5012.0012.00104.9806.563معيدةزينبكمار231631056154
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0015.0300.940غائبة01.6700.0000.0000.0000.00غائبة05.0000.0000.00عشهينازمعالوي241431089447
1ناجحة/الدورة 14.0015.0014.0014.0014.2211.5007.7509.6315.0014.0014.5014.0014.00209.5013.0930عسميةمنصوري251633031422
1مؤجلة/الدورة 08.7511.5011.5005.2509.1901.0007.7504.3808.0008.0008.0007.0007.00123.2307.7010عفاطمة الزهراءناصري261739054664
1مؤجلة/الدورة 07.0014.0010.0008.2509.5009.0006.5007.7505.0011.0008.0014.0014.00146.5009.1612معيدةهند نوالنبوي زروقي271631077926
1مؤجلة/الدورة 07.2508.0011.5006.7508.2501.0006.5003.7510.0010.0010.0005.0005.00114.2507.147عايماننوار281731101249

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 04-07-2021  13:19:59حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 12.2510.0013.0014.2512.3613.5012.0012.7515.5014.0014.7512.0012.00203.7412.7330عإيمانأكموسي11731088705
1مؤجل/الدورة 00.0012.0012.0028.4701.781غائب01.8300.0000.0000.0000.00غائب00.00غائب05.50عهدىالعوفي21631057309
1مؤجل/الدورة 10.0003.0011.5010.5008.8904.0011.2507.6312.0012.5012.2514.0014.00149.0309.3121عحمزةبادر3131339001712
1مؤجل/الدورة 06.6700.0002.2501.1304.0009.0006.5012.0012.0089.5505.6011غائب10.0003.0012.00عخليلبراهيمي4105064991
1مؤجلة/الدورة 07.5006.0011.0006.0007.6101.0002.0001.5004.0006.0005.0013.0013.0097.4906.096عمريمبركات51631100785
1مؤجل/الدورة 00.0014.0014.00127.0407.9420غائب12.5011.0008.5612.5005.5009.0000.00غائب10.00عشاكربطيط6075038892
1مؤجلة/الدورة 08.7506.0012.0012.5009.6901.0009.7505.3805.0007.0006.0016.0016.00136.7308.5511عرانيا ماريابن حمادة71531050505
1ناجحة/الدورة 11.5004.0010.0012.7509.7812.0009.2510.6310.0011.0010.5014.0014.00165.5410.3530عيسرى أميمةبن رابح81731047020
1ناجح/الدورة 12.0013.0011.5012.2512.1707.0008.7507.8812.0012.5012.2508.0008.00173.5510.8530عفاروقبوسالم91731094692

1ناجحة/الدورة 12.0010.0013.0014.5012.3301.0008.0004.5008.0012.0010.0015.0015.00163.9710.2530عفراحتومي101631105013
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةعريمةحايف1102136745
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.00غائبغائبعاسالمحريدي121431085468
1ناجحة/الدورة 12.5015.0013.0013.5013.3912.0014.7513.3813.5014.0013.7518.5018.50220.0313.7530عبلقيس ريم الندىختاش131732039501
1مؤجل/الدورة 00.0016.0016.0027.0001.691غائب00.0000.0005.5002.7500.00غائب00.00غائبغائبععبد الحقخنيش141431091873
1ناجحة/الدورة 11.2513.0013.0007.7511.2511.0013.5012.2515.5013.0014.2515.0015.00193.7512.1130عليندةخويطر151731061011
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةعمروةزوبير161731074896
1ناجحة/الدورة 13.5008.0014.0006.5010.8305.0009.5007.2514.0013.5013.7511.0011.00164.9710.3130عياسمينزوبيري171731044682
1مؤجلة/الدورة 05.0000.0000.0077.4904.846غائبة05.0012.0007.0005.3300.0009.7504.8810.00غائبةعياسمينسعدي18081094367

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 04-07-2021  13:20:01حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 10.0005.0011.0010.0009.1111.0008.0009.5012.0012.0012.0010.0010.00153.9909.6222عإدريسصالحي191731074452
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.00غائبغائبعأمالعيساوي201534058318
1مؤجلة/الدورة 10.0003.0011.0009.7508.6108.0008.0008.0010.0010.5010.2505.0005.00134.9908.4412عوسامفردي211335009988
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0034.0302.130غائب00.0007.5001.6702.0007.5004.7500.00غائبغائبعمحمد منيرقربي22071060639
1مؤجل/الدورة 09.0003.0011.0003.5006.8910.5006.0008.2501.0011.0006.0013.0013.00120.0107.5011عمهديكرمية231631058357
1مؤجلة/الدورة 02.0000.0000.0064.5004.035غائبة08.5002.0011.5003.0006.5000.0001.0000.5004.00علمياءلعالم241731071515
1مؤجل/الدورة 06.0011.0011.00136.9808.5616غائب10.0006.0011.0009.5009.2212.5003.0007.7512.00عإيمانلياد251731074463
1مؤجل/الدورة 12.5008.0011.0008.5010.2801.0010.7505.8804.0008.0006.0016.0016.00144.0409.0024عرشيد عماد الدينمداحين261631077528
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0019.5301.220غائبة02.1700.0000.0000.0000.00غائبة00.00غائبة06.50عساميةمناوي271731061614
1مؤجل/الدورة 03.5003.0011.5003.0005.0610.0008.0009.0010.0010.0010.0010.0010.00111.5406.9712معيدزكرياءميهوبي28044092694
1مؤجل/الدورة 08.5003.0605.0010.0007.5006.0006.0006.0013.0013.0082.5405.164غائب03.5000.00معيدمهديواعلي291631094235

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 04-07-2021  13:20:02حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 10.2510.5011.0009.0010.1907.0005.5006.2507.0011.0009.0005.0005.00139.7108.7321ديونحوريةادريس11631046976
1ناجحة/الدورة 08.5014.0013.0012.0011.5012.5011.0011.7514.0008.0011.0008.0008.00180.5011.2830عخديجةاسماعيلي21731094585
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.0000.0000.00عصهيببوحالس31635001064
1مؤجل/الدورة 06.7510.0011.5003.5007.8110.0011.0010.5010.0007.0008.5010.0010.00139.2908.7119عوليدجناد41331037102
1مؤجل/الدورة 05.7507.0011.0011.5008.4700.0000.0000.0010.0009.0009.5000.0000.0095.2305.9511ععبد الفتاححمدي51731066826
1مؤجلة/الدورة 03.5004.0004.00153.5509.6024غائبة12.0011.0011.5012.0011.6711.0007.7509.3807.00عمروةخير61731074895
1مؤجل/الدورة 10.0010.0002.0010.0008.2201.0010.7505.8805.0006.0005.5007.0007.00115.5007.2218معيدضياء الديندربوني71631051252
1ناجحة/الدورة 10.7510.5012.0013.2511.5310.0013.7511.8815.0006.0010.5008.0008.00180.2911.2730عأحالمسالمي81731056121
1مؤجلة/الدورة 01.0003.0003.0099.4906.225غائبة08.5008.0011.0005.7508.3304.0005.7504.8802.00عدهبيةشعالل91631093486

1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.0000.00غائبة00.0000.00غائبةعسلمىشيراني101531094400
1مؤجل/الدورة 03.8300.0005.5002.7510.0013.0011.5010.0010.0078.4704.908غائب03.5012.0000.00عخالدضيف111539042910
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.0000.00غائبمعيدعبد القادرطاجين12061601
1مؤجلة/الدورة 10.0006.0012.5006.0008.7811.0012.5011.7510.0009.0009.5008.0008.00153.0209.5618عرانيا اكرامعقيني131731096255
1مؤجل/الدورة 06.5004.0012.0011.0008.1712.0006.2509.1302.0010.5006.2510.0010.00132.5508.2816عابراهيمغدير141731101643
1مؤجلة/الدورة 00.0011.0011.00108.4706.7815غائبة05.5011.0000.0011.5006.8313.0005.0009.0000.00ديوننسرينقرة151331067673
1مؤجلة/الدورة 10.0007.0011.0005.0008.4411.5008.5010.0010.0011.0010.5011.0011.00147.9609.2520عسناءقريوة161631096531
1مؤجلة/الدورة 10.0003.0011.0012.0009.1111.5011.5011.5004.0006.0005.0010.0010.00147.9909.2523عسرينمادون171731075368
1ناجح/الدورة 12.2508.0011.5012.7511.2512.0010.5011.2513.0012.5012.7505.0005.00176.7511.0530عيمينةمبروك181635103611

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 04-07-2021  13:20:06حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 11.0012.0013.0013.7512.2808.5011.5010.0015.0013.5014.2512.0012.00191.0211.9430عأميرةمجبر191731094810
1ناجح/الدورة 12.0012.5013.5012.0012.4412.5012.5012.5015.0013.0014.0005.0005.00194.9612.1830عدنيازادمهني201733056380
1ناجحة/الدورة 13.5012.0012.5006.0011.2811.0015.2513.1316.5013.0014.7506.0006.00189.5411.8530عنوالنور2195207024
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.0000.00غائبععبد الرحيمولدعدة221331037870
1ناجحة/الدورة 14.5012.0014.0014.0013.7213.5012.2512.8812.0014.0013.0018.5018.50219.5013.7230عمريميدر231732073133

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 04-07-2021  13:20:06حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 05.2506.0012.0006.0007.0806.0007.7506.8802.0009.0005.5004.0004.00106.2406.645عسعادالعابد11331048685
1مؤجلة/الدورة 00.0016.4701.030غائبة00.00غائبة05.5000.0000.0000.0001.8300.0000.0000.0000.00معيدةرانيةبابو21631074900
1ناجحة/الدورة 12.5014.0015.0014.5013.8312.5013.7513.1312.0014.0013.0015.5015.50218.4913.6630عأمينةبارة3081095747
1مؤجل/الدورة 10.2502.0012.0009.5008.6402.0006.7504.3807.0006.0006.5005.0005.00113.2807.0810ععبد البصيربدوي41531082682
1ناجحة/الدورة 11.0013.0014.0013.0012.5600.0009.5004.7510.0011.5010.7510.0010.00163.5410.2230عغنيةبالل51731098615
1مؤجل/الدورة 43.5502.720غائبغائب01.00غائب04.0006.0000.0000.0002.6705.0003.7504.3802.00ععبد الغانيبن دريس61631104866
1ناجح/الدورة 12.7515.0013.0014.2513.6412.0014.2513.1314.5013.5014.0018.5018.50221.7813.8630عسيد احمدبن زيان7061045918
1مؤجل/الدورة 00.0012.0012.0051.1103.191غائب06.3803.0000.0000.0002.7907.0000.0003.5000.00ععبد هللابوحراتي81731047994
1مؤجل/الدورة 07.5011.0012.0010.2509.8905.0010.5007.7511.0010.0010.5005.0005.00146.0109.1320معيدانسبوطلبة91633043957

1مؤجل/الدورة 68.9604.315غائبغائب00.00غائب05.0000.0012.5000.0004.4409.0005.5007.2500.00عمختارحجراس101731044652
1مؤجل/الدورة 32.0302.000غائبغائب00.00غائب05.0002.0000.0002.5002.6704.0000.0002.0000.00عرامي عبد الرحمانخميلي111731098321
1مؤجل/الدورة 06.0005.0010.0006.0006.6703.0009.2506.1306.0006.0006.0004.0004.00100.5506.285عمحمدداود121631053507
1مؤجلة/الدورة 13.0010.0013.0007.0011.0000.0008.0004.0013.0014.0013.5007.0007.00149.0009.3122عهاجردودو131731069406
1مؤجلة/الدورة 10.0003.0011.0004.5007.4408.0008.2508.1310.0010.0010.0004.0004.00123.4807.7212عمريمربوح141731086542
1مؤجل/الدورة 08.2510.0012.5009.0009.7505.0010.0007.5014.0010.5012.2506.0006.00148.2509.2715معيدحديفةزكري151631074384
1ناجحة/الدورة 12.5006.0011.0013.5010.9411.0011.5011.2508.0012.0010.0004.0004.00167.4610.4730عسليمةشراف161731086385
1مؤجلة/الدورة 15.0300.940غائبةغائبة00.00غائبة05.0000.0000.0000.0001.6700.0000.0000.0000.00عفلةشريف1797115422
1ناجحة/الدورة 12.2515.0014.0014.0013.6413.0013.5013.2514.0013.5013.7511.0011.00214.2613.3930عرانيةطالبي181734027962

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 04-07-2021  13:20:11حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 14.0015.0014.5016.0014.7813.0012.5012.7516.5014.0015.2514.0014.00228.5214.2830عأمينة سارةعثماني191731057633
1ناجح/الدورة 13.5012.0013.0015.2513.4411.5013.5012.5014.0014.0014.0011.0011.00209.9613.1230عمحمدقايس20032057858
1مؤجل/الدورة 145.2609.0819غائبغائب10.2507.0012.0004.5008.6411.0010.5010.7512.0012.5012.25عأسامةقداش211731068927
1مؤجل/الدورة 08.5007.0012.0006.0008.3912.5001.7507.1313.0012.5012.7512.0012.00141.5308.8512ععبد الجليل قيعص221634085756
1مؤجل/الدورة 0.0000.000غائبغائب00.00غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبعرشيدلعجاني231731039206
1ناجحة/الدورة 13.2515.0012.5015.0013.8613.5014.5014.0016.0014.0015.0013.0013.00223.7413.9830عنسيمةمحمدي24074000296
1مؤجل/الدورة 05.0010.0010.0005.2507.2810.0005.5007.7511.0010.0010.5010.0010.00127.5207.9717معيدعبد الجاللنويس251535028570

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 04-07-2021  13:20:12حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 07.7505.0011.5010.7508.6411.0011.5011.2507.0007.0007.0011.0011.00147.7609.2418عحمزةأكسوم11731057670
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبةعمنالالعايب21733060608
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبةعوردةبختي3088026666
1ناجحة/الدورة 10.5005.0011.5011.5009.7210.5010.2510.3813.0012.5012.7510.0010.00164.5010.2830عفلةبلحاج عباسي41731075455
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبةمعيدةسميحةبلهادف51336033672
1مؤجل/الدورة 10.0005.0011.5009.7509.1710.5009.2509.8805.0009.0007.0012.0012.00148.0509.2515عسيد عليبلوناس61731090117
1مؤجل/الدورة 07.0005.0011.5010.7508.3911.5009.5010.5010.0011.0010.5012.0012.00150.5109.4120عمحمدبن حمالوي71532034314
1ناجح/الدورة 13.0014.0013.0012.0013.0011.5012.7512.1315.0012.5013.7510.0010.00203.0212.6930عيونسبن شعالل81731098543
1مؤجل/الدورة 11.5006.0012.0009.5009.9412.5006.7509.6304.0006.0005.0007.0007.00144.9809.0614عأحمدبن عالل91532049571

1مؤجلة/الدورة 02.5005.0012.0006.0005.9405.0009.5007.2511.0012.5011.7508.0008.00113.9607.127عشيماءبودورة101731103343
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0030.9601.945غائبة00.0011.5004.0003.4400.00غائبةعمريمبوزيدي111732049843
1ناجحة/الدورة 10.2511.5013.0011.0011.3111.0010.0010.5015.0012.5013.7505.0005.00176.2911.0230عنصيرةبولحليب12071118843
1مؤجلة/الدورة 05.0005.0000.0005.5004.0000.0006.5003.2502.0008.0005.0010.0010.0069.0004.311معيدةشهرزادجاوتي131631086234
1مؤجل/الدورة 04.2510.0010.5010.0008.1910.0011.2510.6310.0011.0010.5005.0005.00142.2308.8924ديونيزيدحويش141335011846
1مؤجل/الدورة 10.0005.0011.0010.0009.1107.0008.0007.5005.0006.0005.5017.0017.00139.9908.7516عزكريادربالة15121072333
1مؤجل/الدورة 08.5004.0011.5003.5007.0600.0006.5003.2500.0000.0000.0010.0010.0086.5405.416عمصطفىدهيمي161532037751
1مؤجلة/الدورة 11.5004.0011.5009.7509.4410.5007.5009.0010.0003.0006.5008.0008.00141.9608.8715ععزيزةرباعي171731092385
1ناجحة/الدورة 11.5006.0013.0011.2510.5612.5011.0011.7512.5008.0010.2500.0000.00162.5410.1630عرميساءرحموني181731088754

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 04-07-2021  13:20:16حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 08.7505.0011.0010.5008.8110.5010.7510.6306.0010.5008.2513.0013.00151.3109.4619عخير الدينزغاش191731058925
1ناجحة/الدورة 11.7508.0013.0010.7510.9712.5007.7510.1313.5007.0010.2513.0013.00172.7510.8030عالزهرةسلمان201733059275
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0015.0015.0026.9701.691غائب00.0000.0000.0006.0001.3300.00عهند وسامشرماطي211731107076
1ناجح/الدورة 10.5012.0011.5012.2511.4411.5011.0011.2510.0013.0011.5011.0011.00181.9611.3730عمحمد الطاهرعلون22091023126
1مؤجل/الدورة 10.0003.0011.0005.7507.7202.0007.7504.8804.0006.0005.0004.0004.00103.0006.4410ععزيزةعيشون231631111933
1مؤجلة/الدورة 08.7504.0011.5010.7508.7512.5008.0010.2507.0006.0006.5010.0010.00142.7508.9218عصفاءكالم241731075406
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.0000.00عاالء دينالمواري251531086172
1مؤجلة/الدورة 10.0008.0012.0011.0010.2200.0009.5004.7511.0009.0010.0006.0006.00136.9808.5622عيسرىمسعودي261531116786
1مؤجل/الدورة 10.2504.0012.0010.0009.1910.5009.7510.1308.0011.0009.5005.0005.00147.2309.2023عحمزةمغربي271731050940

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 00.0010.0010.0079.2304.956غائب11.0005.7505.4704.0006.0005.0000.00غائب05.25معيدمحمداتشي11631081734
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.009.9900.620غائب00.0000.00غائب00.0005.0001.1100.00غائب00.00معيدنيزاراوالدداود21631074643
1ناجحة/الدورة 10.5014.0013.5013.7512.6713.5012.7513.1314.0013.0013.5018.5018.50212.0513.2530عامينةبركان3041042385
1مؤجل/الدورة 08.7505.1407.0009.5008.2510.0007.0008.5008.0008.00104.2606.521غائب08.2502.00إدماجعادل سليمبرمكي41531111395
1مؤجل/الدورة 00.0002.5002.2200.0005.5002.7500.0000.0000.0006.0006.0036.9802.310غائب05.00معيدوائل ايهاببلعربي51631051750
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.00عباللبلقاسمي6101045525
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.00عنور االسالمبن دقيش71731054033
1مؤجلة/الدورة 08.5002.0011.5008.0007.6101.0008.0004.5004.0003.0003.5006.0006.0099.4906.225عليليا نورهانبودراهم81731074840
1مؤجل/الدورة 08.2507.0011.5003.7507.6907.0005.2506.1305.0000.0002.5008.0008.00106.7306.675معيدأيمنبوفادن91631046944

1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0021.9901.370غائب00.0005.0001.1100.0006.0003.0000.00غائبغائبمعيدعبد المالكبومدين101631081650
1مؤجلة/الدورة 08.7504.0011.5008.5008.2511.0008.2509.6306.0009.0007.5008.0008.00135.7708.499عنفينحرمات111731087024
1ناجحة/الدورة 13.7515.0014.0013.0013.9208.5009.7509.1313.0013.5013.2508.0008.00196.3012.2730عفريالرجايمية121731071498
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائبغائبعيوسف حسينززقاد131731096348
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةعنسرينزغبيب141731049858
1مؤجل/الدورة 07.2502.0010.0002.0005.5300.0006.5003.2508.0006.0007.0012.0012.0088.7705.556عساميسمادحي151731056370
1مؤجل/الدورة 10.0008.0012.0009.0009.7810.5009.0009.7507.0008.0007.5012.0012.00154.0209.6315عديناشايب161431084522
1مؤجلة/الدورة 11.5004.0007.5300.0003.0001.5006.0011.0008.5010.0010.00100.7706.3012غائبة12.25عخيرة دنيا زادشعبوني171731102014
1مؤجل/الدورة 10.0002.0013.0009.7508.8310.5007.5009.0008.0009.0008.5010.0010.00142.4708.9015عمحمد امينصايفي181731074869

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةعأسماءصغيري191539021881
1ناجحة/الدورة 12.0010.0012.0011.0011.3311.5008.5010.0008.0013.0010.5012.0012.00174.9710.9430عمريمعزوز201731092499
1مؤجلة/الدورة 10.0002.0011.0008.7508.1705.0010.0007.5008.0010.0009.0010.0010.00131.5308.2215عمنىعقون211731086999
1مؤجل/الدورة 04.2510.0010.5011.0008.4210.0010.2510.1311.0010.0010.5010.0010.00147.3009.2125ديونأحمدقايس221438066366
1مؤجل/الدورة 08.5005.0011.5011.2509.0004.0007.2505.6312.0009.0010.5010.0010.00134.5208.4113عمحمد أنيسكوريبة231631093926
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0019.5301.220غائبة00.0000.00غائبة00.0006.0002.1700.00غائبة02.50معيدةمناللرجان241631081784
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائبغائبعحليملعور251334009802
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائبغائبعإسالممامي26101054229
1مؤجلة/الدورة 11.0009.7507.4400.0008.0004.0008.0005.0006.5008.0008.00103.9606.505غائبة08.50عفريالمبروك271731071497
1ناجح/الدورة 07.2510.0013.0011.0009.9710.0012.0011.0007.0010.0008.5011.0011.00161.7310.1130ديونمحمد الهاديمنجة28111038828
1مؤجل/الدورة 07.5010.0010.0010.0009.1710.0010.7510.3806.0010.0008.0013.0013.00153.0509.5724ديونوليد فريدميال291631081859
1مؤجلة/الدورة 11.0009.5007.3910.0001.7505.8808.0009.0008.5010.0010.00117.0307.3110غائبة08.50عنسرينوعلي301731051109

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 10.2512.0014.0013.0012.0812.0012.2512.1313.0013.5013.2518.5018.50202.2412.6430عنور الهدىإغبريوان11731087031
1ناجح/الدورة 10.5008.0011.5013.0010.7209.0009.2509.1310.0008.0009.0014.0014.00165.0010.3130عوليدالحاج21731058993
1مؤجلة/الدورة 08.2508.0011.0010.2509.2502.0001.2501.6308.0008.0008.0008.0008.00113.7707.1110عرندةبديرينة31435038685
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة00.00معيدةاليقوت ناريمانبلعيدي41631096482
1مؤجل/الدورة 05.5011.0002.0012.2507.4410.0010.7510.3803.0012.0007.5012.0012.00135.4808.4719ديوننورالدينبن سماية51631099223
1ناجح/الدورة 12.0008.0013.0010.7511.0605.0007.7506.3808.0012.5010.2517.0017.00162.5610.1630ععدنانبن عمر6071000288
1مؤجل/الدورة 05.0005.0005.00108.7206.806غائب04.2507.0012.5006.0007.0807.0008.0007.5010.00عفاطمة صارةبوجالل71631056017
1ناجح/الدورة 14.2515.0013.0014.0014.0813.0015.0014.0016.0014.0015.0017.0017.00229.7214.3630عحليمبوجمعي8913126
1ناجح/الدورة 13.7515.0013.0011.2513.3112.0009.2510.6313.5012.0012.7514.0014.00201.8112.6130عاسالم سيف الدينبومعقل91739047844

1ناجحة/الدورة 12.7514.0014.5013.5013.5812.0011.0011.5016.0013.5014.7512.0012.00209.7213.1130عمنالتعبد هللا101732033307
1ناجحة/الدورة 13.0012.0013.0013.2512.8312.5009.2510.8816.0013.0014.5010.0010.00197.9912.3730عاشواقتقار111731045502
1مؤجل/الدورة 08.7506.0012.0011.7509.5311.5007.2509.3813.0011.0012.0012.0012.00159.2909.9617إدماجأسامةتمليكشت121531062207
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةعسارةحالس131731096422
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0021.9701.370غائبة02.0000.0004.0001.3300.0005.0002.5000.00غائبةعرانيةحميتو141731090257
1مؤجلة/الدورة 10.0003.0012.0010.5009.0008.0007.7507.8807.0010.5008.7515.0015.00145.0209.0617عإيناسخليفي تهامي151731069279
1مؤجل/الدورة 07.2510.0010.0011.5009.4210.0010.0010.0008.0010.5009.2511.0011.00154.2809.6424ديونعبد الحقسايح161631100476
1مؤجلة/الدورة 10.2508.0011.5006.5009.1911.0008.7509.8813.5012.0012.7510.0010.00157.7309.8617عنزيهةسعودي171731091227
1ناجحة/الدورة 13.0006.0012.0012.2511.0611.0012.0011.5015.0014.0014.5017.0017.00191.5411.9730عنبيلةسلطاني18071072407

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 06.0000.0000.00135.4808.4723غائب14.0013.0011.0008.4411.0012.7511.8812.00غائبعرضوانشتوح1900942823
1ناجحة/الدورة 12.0014.0014.5013.7513.3913.0009.0011.0016.5012.5014.5011.0011.00204.5112.7830عيمينةصحراوي20081094265
1مؤجلة/الدورة 10.0002.0010.0011.0008.4410.5009.7510.1311.0011.0011.0004.0004.00142.4808.9024عمروةعجرود211731061692
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةعمنالقاسمي221731066957
1ناجحة/الدورة 10.5008.0011.0012.0010.3913.0007.7510.3813.0012.0012.5012.0012.00172.0310.7530عفاطمةقاسمي الحسني231632071257
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0008.5004.2500.0000.0045.0402.825غائبة03.0011.0004.2504.0600.00غائبةعسهامقريمش241731101252
1مؤجلة/الدورة 10.0008.0012.0008.7509.7207.0001.0004.0010.0007.0008.5004.0004.00124.4807.7811عفايزةقسوم251731074788
1ناجحة/الدورة 10.0010.0012.0012.2510.9414.0009.5011.7514.0012.5013.2511.0011.00182.9611.4330عخديجةقطاف26039063593
1مؤجلة/الدورة 10.2505.0011.0011.7509.5810.5007.0008.7513.5011.0012.2504.0004.00149.7209.3621عبثينةناصري271731044203
1ناجحة/الدورة 10.2507.0011.5013.2510.4710.5010.7510.6315.0013.0014.0016.0016.00180.7511.3030عمريمنايت يحي281731075545
1ناجحة/الدورة 14.5015.0014.5014.0014.5014.0015.0014.5016.5014.0015.2518.5018.50237.5014.8430عدنيازادنميري29071115673
1ناجحة/الدورة 12.0010.5013.0011.7511.8312.0010.7511.3814.5013.0013.7504.0004.00183.4911.4730عاسماءوهراني30081053739

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 10.0002.0011.0011.5008.7810.5006.2508.3808.0006.0007.0011.0011.00137.5408.6020عأحالمأعراب11731075227
1مؤجلة/الدورة 10.2508.0013.0010.5010.4207.0008.5007.7510.0011.5010.7504.0004.00150.2809.3922عزينبباديس21731043474
1مؤجلة/الدورة 10.0003.0010.0012.5009.0005.0007.0006.0000.0006.5003.2505.0005.00116.5007.2815عدنيا روميسةبلفروم31731068987
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0012.5100.780غائبة00.0000.00غائبة00.0006.2501.3900.00غائبةغائبةعمريمبلوطي41631006387
1مؤجلة/الدورة 10.0007.0012.0010.5009.8906.0011.7508.8810.0005.0007.5006.0006.00145.5309.1019عنسرينبن عباس51731071611
1مؤجل/الدورة 10.0012.2507.7807.0007.0007.0008.0011.5009.7510.0010.00127.5207.9712غائب08.50عليلى منالبوتشيشة61732012889
1مؤجل/الدورة 02.0010.0010.0067.2304.206غائب02.7502.0010.0004.0004.4701.0005.5003.2504.00ععبد الصمدبوطاعة71733062222
1ناجح/الدورة 10.0008.0013.0012.5010.7813.0011.0012.0010.0013.0011.5010.0010.00178.0211.1330عصبرينةبوقابس8071110668
1ناجحة/الدورة 11.7512.0010.0012.5011.5811.5009.7510.6310.0011.0010.5012.0012.00179.7411.2330عخليدة وسيلةبولفراد91731043173

1مؤجلة/الدورة 10.2504.0010.0008.5008.4211.0010.2510.6306.0007.0006.5011.0011.00142.3008.8918عمونيةبيداي101531076171
1ناجح/الدورة 12.0009.0012.0010.5011.0011.0009.7510.3813.5011.0012.2505.0005.00170.0210.6330عيامنةتايب111633035895
1مؤجلة/الدورة 08.5006.0000.0011.0006.6108.5008.5008.5008.0012.0010.0006.0006.00119.4907.477عأميرةحديدي121731099813
1مؤجلة/الدورة 10.2501.0000.0010.5005.9710.5008.7509.6310.0007.0008.5004.0004.00113.2507.0815عروميساءحويشي131731044262
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة00.00معيدةسكينةدرويش14101045634
1مؤجل/الدورة 08.7503.0011.5004.5007.1407.0006.5006.7512.5003.0007.7508.0008.00114.7607.176عريان عبد الرؤوفشرفة151731074608
1ناجح/الدورة 10.7505.0010.5012.0009.6912.0011.5011.7514.0011.5012.7511.0011.00170.7110.6730عمحمد االمينطالب16039016737
1مؤجلة/الدورة 10.2505.0011.0011.0009.4207.0008.5007.7505.0003.5004.2517.0017.00141.2808.8316عمريم رشاءطوال17171739000346
1مؤجلة/الدورة 10.5005.0011.5010.5009.5006.0009.7507.8813.0010.0011.5010.0010.00150.0209.3818عإكرامعابد181731052325

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1ناجحة/الدورة 12.7510.0013.0014.2512.5312.5010.7511.6313.5012.5013.0011.0011.00196.2912.2730عرحيمةفارس191737028034
1مؤجل/الدورة 10.2505.0012.5012.0009.9705.0009.5007.2510.0009.0009.5006.0006.00143.7308.9816عحوريةقرنوتي201631046974
1مؤجلة/الدورة 10.0005.0011.0012.0009.5607.0010.0008.5008.0008.0008.0012.0012.00148.0409.2519عرشيدةقريدي211731102071
1مؤجل/الدورة 03.2507.0012.0010.2507.5813.0010.0011.5012.5013.0012.7512.0012.00151.7209.4820عفريدمراجي221333049965
1مؤجل/الدورة 01.5010.0010.0065.5104.095غائب00.0005.0000.0004.5002.1110.0006.7508.3803.00عمهديمريجي231531075695
1ناجحة/الدورة 10.0011.0010.0011.0010.4410.0009.0009.5013.0010.5011.7505.0005.00160.4610.0330ديونياسمين إكراممقدم241631103296
1مؤجلة/الدورة 10.5005.0011.5010.0009.3909.0008.7508.8813.0007.0010.0005.0005.00145.0309.0617عفراحهنوس251631081341
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.00عمحمدياحو261431046412

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائبغائبعزين الدينإسعد11731086840
1مؤجل/الدورة 06.6411.0011.7511.3814.0012.5013.2512.0012.00143.7808.9920غائب11.2513.0000.00عكمالبرادعي297227757
1مؤجلة/الدورة 12.5004.0011.0010.7509.8909.0008.7508.8810.0011.0010.5012.0012.00157.5309.8518عسلسبيالبرور31731086377
1مؤجلة/الدورة 10.5006.0014.0012.0010.6109.0008.0008.5008.0012.5010.2505.0005.00154.9909.6922عإكرامبلعيش41731059876
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائبغائبمعيدعبد اللطيفبلقايم597220220
1ناجح/الدورة 13.5001.0013.5013.2510.6709.0012.2510.6310.0010.5010.2513.0013.00172.0510.7530ععبد المؤمنبليمان6054123812
1ناجحة/الدورة 12.7501.0011.5013.0009.9210.0013.0011.5013.0012.5012.7505.0005.00165.7810.3630عايمانبن عيسى71731101775
1مؤجلة/الدورة 08.5007.0013.0010.5009.6108.5009.7509.1313.5011.0012.2508.0008.00155.5109.7212عسعادبهرامي81731097145
910MAS07331مؤجل/الدورة 03.0004.0004.0045.0102.810غائب02.0000.0002.0000.8906.0007.5006.7506.00غائبععبد الغانيبوزيد

1ناجحة/الدورة 10.5006.0012.0011.0009.9409.0009.7509.3815.0012.5013.7510.0010.00164.4810.2830عأمالبوصوفة101731094506
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.00معيدسليمبيساوي11121068155
1ناجحة/الدورة 14.0001.0013.0007.0009.3311.5014.5013.0016.0014.0015.0015.0015.00180.9711.3130عأمالجودي129650198
1مؤجل/الدورة 13.0005.0011.5003.5008.7809.0011.5010.2510.0012.0011.0012.0012.00154.0209.6320عكمالحساني1301373402
1مؤجلة/الدورة 10.0002.0010.5007.0007.6709.0010.2509.6305.0011.0008.0015.0015.00138.5508.6615عرانيةحسين141731086816
1مؤجلة/الدورة 08.7503.0010.0009.5007.9208.0007.2507.6311.0005.0008.0005.0005.00122.8007.686عدنياحمداش151731086337
1مؤجل/الدورة 03.2502.0010.0008.5005.6410.5009.7510.1311.0006.0008.5013.0013.00121.2807.5814ععبد الجليلخنوسي161731092357
1ناجحة/الدورة 10.7510.0012.0012.5011.2512.0014.0013.0016.0012.0014.0014.0014.00195.2512.2030عإكرامرحلي171731057893
1مؤجل/الدورة 10.0003.0011.5010.7508.9404.0011.5007.7508.0010.0009.0012.0012.00141.4608.8420عيونسزكري181731087062

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 04-07-2021  13:20:43حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجل/الدورة 04.4410.5011.0010.7515.0013.0014.0016.0016.00126.9607.9415غائب10.0005.0000.00عخميسساهل1997532386
1مؤجل/الدورة 10.0005.0012.0004.0008.0010.0007.2508.6312.0013.0012.5000.0000.00131.5208.2216عوليدشريفي201731057820
1مؤجل/الدورة 06.0010.5010.5009.0008.6710.0005.7507.8805.0007.0006.0012.0012.00133.5508.3515ديونهيثمصحراوي211632048454
1مؤجلة/الدورة 08.2509.0011.0005.0008.3107.0008.0007.5014.0009.0011.5008.0008.00135.7908.497عنسرينمصطفاي221731057792
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.00ععبد المالكمعلم231631093621
1مؤجل/الدورة 10.0003.0000.0009.7506.1706.0007.7506.8800.0011.0005.5015.0015.00109.0506.827عمحمد أنيسمهاجري241431052723

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 03.0005.0011.5005.0005.7801.0006.5003.7514.0011.5012.7511.0011.00103.5206.478عشيماءبعارة11731074695
1ناجحة/الدورة 12.2507.0012.0010.0010.5311.0011.2511.1310.0013.5011.7512.0012.00174.7910.9230عامينة ابتسامبن جاعل21731103513
1مؤجلة/الدورة 12.2507.0013.7510.0010.9202.0010.0006.0008.0012.0010.0010.0010.00152.2809.5226عسارة رانيةبوشامي31731066730
1مؤجلة/الدورة 05.5004.0011.5008.7507.2205.0006.2505.6310.0009.0009.5011.0011.00117.5007.347عإلهامبوصيلة41731092177
1مؤجلة/الدورة 12.0005.0012.5008.0009.6702.0006.7504.3811.0010.0010.5006.0006.00131.5508.2212عمريمبولحية51731061696
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةعراضيةتروم61631048610
1مؤجلة/الدورة 08.7506.0011.0012.0009.3605.0006.5005.7512.0010.0011.0007.0007.00136.2408.5212عخلودتيفور71731086330
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائبغائبععادلثلجون8071104564
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائبغائبعسيد عليرميلي9121070654

1ناجحة/الدورة 10.0004.0011.0012.5009.4410.5010.5010.5010.0012.0011.0014.0014.00162.9610.1830عكنزةصالحي101731089282
1ناجحة/الدورة 13.5007.0014.0013.5012.1711.0009.0010.0011.0014.0012.5015.0015.00189.5311.8530عالميةصالحي111731051331
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائبغائبمعيديوباصدوق121431045091
1مؤجل/الدورة 08.2504.0011.5004.0007.0810.0009.0009.5007.0012.5009.7511.0011.00132.2208.2611ععبدالفتاحصغير131731074753
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةمعيدةنوارةطالش141531009650
1ناجح/الدورة 13.5015.0011.5013.2513.3312.5013.7513.1316.5012.5014.5015.0015.00216.4913.5330ععماد الدين وائلعداد151731096443
1ناجح/الدورة 10.5006.0011.0011.5009.8311.0009.5010.2511.5010.5011.0012.0012.00163.4710.2230عمحي الدينغيموز161533054813
1مؤجلة/الدورة 10.0002.0011.0010.0008.4410.5006.7508.6308.0006.5007.2504.0004.00128.9808.0619عكاهينةقارون171731074810
1ناجحة/الدورة 12.2507.0012.0014.0011.4212.5012.0012.2506.0013.0009.5015.0015.00185.7811.6130عمونيةقاسمي18061081483

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

1مؤجلة/الدورة 07.7503.8812.0010.0011.0013.0013.00112.5307.038غائبة05.0006.0011.5006.0006.89معيدةساميةقبوج191635025071
1مؤجلة/الدورة 13.2504.0011.0010.2510.0301.0010.0005.5012.0013.0012.5015.0015.00152.2709.5226عتنهنان خديجةقريشي201731071281
1ناجحة/الدورة 10.0006.0011.5011.7509.8312.5011.2511.8810.0010.0010.0010.0010.00165.9910.3730عإبتساملعمري211731088904
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.006.0000.380غائب00.0000.0003.0001.5000.00غائب00.00غائبغائبعبوعالممسلم221731045535
1ناجحة/الدورة 09.5007.0012.0011.0009.8312.0008.5010.2513.0012.5012.7515.0015.00169.9710.6230عجهيدة ماليةمهزول231731086798
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةعمالكناجي241735009664
1مؤجلة/الدورة 01.5011.0010.0010.5007.5014.0005.0009.5013.5013.0013.2510.0010.00142.0008.8822معيدةمليكةنذيري251633023798

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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