
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

1الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة10.0011.2509.7508.7509.9406.0010.0008.0011.0011.0011.0014.5014.50157.9609.8716عأميرةالعيمش1181831083490
العاديةناجحة10.0010.0010.2510.6310.2010.0013.0011.5012.0013.0012.5016.0016.00178.8011.1830عامينةبراهيمي2181831051819
العاديةناجح10.0011.5011.5012.0011.1107.0012.0009.5010.0015.0012.5017.0017.00179.9911.2530عراميبرجروج3181831040399
العاديةناجحة12.0013.2509.0010.3811.2510.0010.0010.0007.0013.0010.0016.0016.00177.2511.0830عرانيةبلحمر4181831062615
العاديةناجحة11.0010.5012.0012.2511.3910.0010.0010.0012.5015.5014.0017.0017.00187.5111.7230عمروةبلعروسي5181831047608
العاديةمؤجلة00.0010.0010.5010.5006.8910.0011.0010.5000.0010.2505.1313.0013.00127.2707.9524عليديةبلعميري61631021084
العاديةمؤجلة10.0010.0010.5010.5010.2203.5010.0006.7508.0015.5011.7513.0013.00155.4809.7226عوسامبن عالية7181831062532
العاديةمؤجلة11.0008.7508.5007.7509.2207.0010.0008.5006.0014.0010.0017.0017.00153.9809.6211عسميرةبوعزيز8181831093851
العاديةناجحة10.0012.0011.7511.5011.1708.5011.0009.7506.0011.0008.5014.0014.00170.5310.6630عشيماء هجيرةبيرو9181831089861

العاديةناجحة11.0011.7509.0009.5010.3907.0008.0007.5010.0011.5010.7516.0016.00161.0110.0630عيسرى وفاءتشيشة10181831092702
العاديةمؤجلة00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.0000.00غائبةغائبةغائبة00.00عأميرة روفياحديدي11181831051423
العاديةمؤجل11.0011.5008.5006.5009.5600.0011.0005.5012.0012.0012.0017.0017.00149.0409.3216عمحمد إسالمحميدي121531101344
العاديةمؤجلة12.5000.0000.0000.0004.1711.5000.0005.7500.0000.0000.0000.0000.0060.5303.789معيدةفاطمة الزهراء أحالمحيمر131631104935
العاديةناجح11.0010.0010.3809.8810.3910.0006.0008.0008.0015.0011.5017.0017.00165.5110.3430عزكريادادو14181831044045
العاديةناجحة12.0015.0007.0012.8811.7512.0015.0013.5011.0015.5013.2517.0017.00203.2512.7030عخليدةدحمان151731066660
العاديةناجحة11.0011.7510.5009.7510.7811.0009.0010.0010.0014.0012.0016.0016.00177.0211.0630معيدةياسمينرباحي161731052664
العاديةناجحة11.0013.7513.3813.0012.5808.0012.0010.0011.0011.5011.2513.5013.50189.2211.8330عفريالزناد17181831096275
العاديةمؤجل02.0002.5007.5002.5003.4414.0007.0010.5013.5010.0011.7500.0000.0096.4606.039معيدفارسزواني181532055503

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

1الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة11.0009.2510.5010.7510.4406.0008.0007.0013.5015.5014.5017.0017.00167.9610.5030عمنالشعبان شاوش19181831067037
العاديةناجح11.0012.7511.7513.0012.0006.5014.0010.2513.0014.0013.5017.0017.00193.0012.0630ععليشاللي20181831051585
العاديةمؤجل13.0000.0000.0000.0004.3310.0012.0011.0010.0010.0010.0010.0010.00112.9707.0615ديونيوسفصحراوي211731043369
العاديةناجحة14.0010.0010.0010.5011.4410.5010.0010.2510.0010.5010.2510.0010.00174.4610.9030ديونزينبطهراوي221731074631
العاديةمؤجل12.0000.0002.5000.0004.5612.0010.0011.0011.0003.0007.0011.5011.50110.5406.9114معيدباللعاصم231731055759
العاديةناجحة12.0012.0007.2510.7510.6710.0011.0010.5011.5015.5013.5012.5012.50177.5311.1030عسلمىعبود24181831049735
العاديةناجح11.0010.0009.5011.3810.5308.0011.0009.5008.0014.2511.1316.0016.00171.0310.6930عزين الدينفليت25181831043130
العاديةمؤجل00.0006.7503.5003.0002.9410.0000.0005.0000.0010.5005.2500.0000.0056.9603.565معيدمحمد ريانقمري261731074873
العاديةناجح13.0009.5010.0012.5011.4410.0010.0010.0003.0010.0006.5010.0010.00165.9610.3730معيدمحمد عبد الصمدكريف271438043833
العاديةمؤجل10.0009.2506.2509.2508.8307.5004.0005.7506.0014.0010.0015.5015.50137.9708.628عنصرالدينلعماري28181831064385
العاديةمؤجل00.0000.0000.0051.0303.195غائب10.0002.5004.5003.5005.6700.0000.0000.0000.00ععمر أمينلونيس29181831092527
العاديةمؤجل00.0000.0000.0033.4802.090غائب00.0006.0005.7505.0003.7200.0000.0000.0000.00عمحمد أمينمعتوق30181831054021
العاديةمؤجلة15.0008.5010.0004.2510.0610.0010.0010.0000.0012.5006.2510.5010.50153.5409.6029ديوننور اإليمانموساوي311731066995
العاديةمؤجلة11.0009.2505.0006.5008.2807.5010.0008.7500.0004.0002.0011.5011.50125.0207.819عروزةيحياتن321631029655

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

2الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح10.0010.5008.5011.7510.1710.0009.0009.5010.0011.0010.5015.0015.00165.5310.3530عإدريسأخراهي11731028751
العاديةمؤجلة00.0003.0004.0000.0001.5600.0006.0003.0000.0013.0006.5014.0014.0053.0403.322عوداد مريمأوهيب2181831064838
العاديةمؤجلة12.0010.7500.0005.5007.6110.0000.0005.0003.0000.0001.5011.0011.00102.4906.4115ديونفاطمة الزهراءالعيناني31731092650
العاديةمؤجل12.5010.0007.5011.5010.6110.0010.0010.0000.0010.0005.0010.0010.00155.4909.7229ديونرضوانايت بشير41731044250
العاديةمؤجل120.0207.5015غائبغائب06.00غائب05.0012.00غائب10.0010.0009.5009.5009.7810.00عتوفيقبلعيد5181831049386
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدةعزيزبن عقون600428611
العاديةناجح10.0010.0009.2510.1309.8612.5010.0011.2512.5012.0012.2516.0016.00174.2410.8930عأحمد أنسبن هباج7181831088149
العاديةناجحة11.0011.0013.7514.0012.2813.5010.0011.7513.0017.0015.0017.0017.00204.5212.7830عرقيةبوضياف8181831070036
العاديةناجحة12.0013.0013.5012.5012.6710.5015.0012.7510.0014.2512.1317.0017.00206.2912.8930عحنانبوعمامة9181831084578

العاديةناجحة10.0010.5011.7510.7510.6708.5010.5009.5004.0013.5008.7516.0016.00167.5310.4730عخديجةبوكالل10181831044915
العاديةناجح10.0008.0011.6312.5010.4707.5006.0006.7508.0015.5011.7516.0016.00160.7310.0530عأسامةبولفراد111731075230
العاديةمؤجل15.0014.0002.5009.7510.8311.0000.0005.5011.0010.0010.5013.5013.50153.9709.6227ديونمحمد اسالمبولقرون121534034653
العاديةناجحة12.0014.0013.0013.0012.8907.5013.5010.5011.0014.0012.5013.0013.00196.0112.2530عاميرةبولمية13181831083499
العاديةمؤجل04.0013.0013.0096.0406.006غائب10.0009.0000.5005.0006.5607.0001.0004.0008.00ععبد المومنجعفر خوجة14181831041436
العاديةناجحة10.0012.0013.2512.8811.8107.5011.0009.2510.0011.0010.5013.0013.00177.2911.0830عإيمانجواني15181831066325
العاديةناجحة10.0012.2509.7511.0010.6710.0012.0011.0011.0015.5013.2515.0015.00181.5311.3530عشيماءحرزهللا16181831053008
العاديةمؤجل34.4702.150غائبغائب00.00غائب00.0000.00غائب00.0008.0005.5003.7503.8300.00عمروانخميسة17181831064353
العاديةناجحة11.0010.5012.1312.5011.4711.0011.0011.0005.0015.5010.2516.0016.00183.7311.4830عدليلةخوجة18181831091085

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:35:15حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

2الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل11.5011.0010.0000.0008.5011.0010.0010.5010.0012.0011.0017.0017.00157.5009.8425معيداسامةزروقي191631054468
العاديةناجحة11.0012.0013.0013.8812.3110.0014.5012.2513.0014.0013.5016.0016.00202.7912.6730عإلهامسعدادو20181831052925
العاديةمؤجل11.0007.2506.3800.0006.7000.0011.5005.7501.0010.0005.5017.0017.00111.3006.9610معيدحمزةسنوسي211631057705
العاديةناجحة11.0010.0013.0011.5011.3308.5011.0009.7511.0013.0012.0013.0013.00177.9711.1230عفريال مدينةضيف22181831062489
العاديةناجح10.0009.0007.7510.5009.3911.0010.0010.5008.0013.5010.7516.0016.00164.0110.2530عأسامةطانم231731086237
العاديةمؤجل10.0000.0000.0000.0003.3312.0000.0006.0011.5000.0005.7510.5010.5075.9704.7511معيدمحمد أمينعبدات241432026433
العاديةمؤجل13.0000.0000.0000.0004.3312.0015.0013.5000.0010.5005.2500.0000.00103.4706.4713معيدمصطفيعزاز رحماني251738067069
العاديةمؤجل12.0008.5006.0005.0008.3312.0006.0009.0000.0014.0007.0017.0017.00141.9708.8711معيدعبدالرحيمعزوني261731075137
العاديةناجحة11.0011.5012.2513.0011.8310.0014.0012.0010.0015.5012.7517.0017.00196.9712.3130عشهينازقاضي27181831083523
العاديةناجحة10.0011.5013.5012.0011.5608.0010.5009.2502.0012.0007.0017.0017.00172.0410.7530عشهينازقدور28181831047265
العاديةمؤجل143.9909.0026غائبغائب11.0009.0010.5009.5010.1110.0005.0007.5010.0013.0011.50عنديركيباشي29181831070286
العاديةناجحة13.0012.0011.5013.7512.6110.0012.0011.0008.0012.5010.2517.0017.00194.9912.1930عليليامداني30181831069559
العاديةناجح12.0010.5011.2511.5011.3906.0010.0008.0006.0012.0009.0017.0017.00169.5110.5930عبوخلفةمزار31181831042533
العاديةمؤجلة00.0010.5008.7512.8807.1407.0013.0010.0007.0013.5010.2517.0017.00141.7608.8620عإكرامهمال32181831040356

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:35:20حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

3الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل13.0002.0010.7503.5007.9412.0010.0011.0011.0010.0010.5011.5011.50147.9609.2520معيدمحمد نجيبأودية11632050447
العاديةناجحة13.0014.2515.5014.0014.0614.5015.5015.0016.0015.5015.7517.0017.00235.0414.6930عسارة هاجرالعربي2161831099566
العاديةمؤجلة60.5103.785غائبةغائبة00.0000.0000.0003.0001.50غائبة10.0006.0006.7501.0006.39عناديةبن عواج3181831064808
العاديةناجحة11.0010.0011.2510.7510.7808.0008.0008.0010.0014.5012.2517.0017.00170.5210.6630عمريمبن عيش4181831091157
العاديةمؤجلة03.0005.0000.0004.7503.1700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0028.5301.780معيدةيمينةبوبطانة51631063560
العاديةمؤجل60.9803.811غائبغائب00.0000.0004.0010.0007.00غائب06.0008.0005.5001.0005.22عرابحبولملح61631055914
العاديةناجحة10.0009.0013.7509.2510.4413.5015.0014.2512.5010.0011.2517.0017.00190.4611.9030عأسماءتليلي71839073754
العاديةمؤجلة07.0010.0010.5008.5008.7804.0007.0005.5008.0013.0010.5017.0017.00139.0208.6913ععزيزةجوماخ8181831093719
العاديةمؤجل07.0010.0002.5005.5006.3307.0006.0006.5007.0010.0008.5017.0017.00116.9707.317عمحمد أمينحاوة9181831091404

العاديةمؤجل12.5010.5012.2511.5011.7800.0000.0000.0010.0000.0005.0000.0000.00116.0207.2521ديونسفيانحدادن101731052374
العاديةناجحة11.0012.0013.2511.7511.8910.5009.0009.7508.0014.0011.0017.0017.00185.0111.5630عياسمينةحريدي11181831086661
العاديةمؤجل11.5000.0000.0000.0003.8311.0000.0005.5010.0000.0005.0010.0010.0076.4704.7811معيدزكرياحمداني121731053798
العاديةناجحة10.0011.0012.8813.1311.5610.0011.0010.5010.0014.0012.0017.0017.00187.0411.6930عأمالرشيد13181831047416
العاديةمؤجل01.0008.5005.0006.5004.7810.5004.0007.2506.0014.0010.0014.5014.50106.5206.667عفاريناسزنية14181831084479
العاديةناجح11.0011.2513.2512.0011.7806.0011.0008.5013.0014.5013.7517.0017.00184.5211.5330ععيسىساعد15181831053995
العاديةمؤجلة12.5008.0010.0009.2510.2210.0010.0010.0011.5010.2510.8800.0000.00153.7409.6129ديوناميرةشريتي161731086284
العاديةمؤجلة155.7609.7428غائبةغائبة10.0010.0013.8809.0010.6407.0015.0011.0003.0013.0008.00عإلهامشيخ171639008814
العاديةناجحة12.0014.0013.5010.2512.3901.0011.5006.2508.0013.0010.5017.0017.00174.5110.9130عرانية مريمشيهب18181831047235

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:35:24حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

3الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة11.0011.7512.2513.2511.9410.0011.0010.5012.0008.0010.0013.5013.50182.9611.4330عرميساءشيوخ19181831092502
العاديةمؤجل06.5006.0004.0003.6708.5008.0008.2506.0010.0008.0012.5012.5094.5305.912غائبعمحمد يزيدفتال20181831064782
العاديةناجحة10.0009.5012.7513.0011.1707.5007.0007.2510.0013.0011.5017.0017.00169.5310.6030عراشافراح21181831066674
العاديةناجحة11.0010.0013.1308.7510.7510.0010.0010.0007.0012.5009.7517.0017.00173.2510.8330عمالك ليلياقدور22181831081828
العاديةمؤجلة12.5011.5011.7507.0010.8910.0000.0005.0000.0010.5005.2510.0010.00138.5108.6626معيدةأمينةقالل231731056228
العاديةناجحة11.0011.0012.5013.7511.9411.0012.0011.5008.0014.5011.2516.0016.00191.9612.0030عإبتساملكحل24181831042499
العاديةناجح11.0011.5013.3813.6312.2208.5011.0009.7510.0014.0012.0017.0017.00189.9811.8730عنورالدينلوماشي25181831044838
العاديةناجحة11.0012.0014.1309.0011.4711.5003.0007.2512.0010.0011.0017.0017.00171.2310.7030علويزة سارةمادوي26181831081781
العاديةمؤجلة11.0009.0012.7504.2509.4410.0006.0008.0007.0011.0009.0017.0017.00151.9609.5016عمليكةمادي27181831062747
العاديةناجحة13.0009.0012.2511.2511.5610.0008.0009.0008.0015.5011.7516.0016.00179.5411.2230عريمةمانا28181831064249
العاديةناجحة11.0010.0013.5013.8811.9708.0010.0009.0012.0015.0013.5017.0017.00187.7311.7330عمنالمباركي29181831042808
العاديةناجحة13.0010.0012.7511.0011.8306.5012.0009.2507.0014.5010.7517.0017.00181.9711.3730عرانيامزنر30181831088477
العاديةناجحة11.0012.0012.6311.7511.7508.5010.5009.5010.0012.0011.0017.0017.00182.7511.4230عأم سلمةمقيدش311631055850
العاديةناجح10.0009.0009.7511.7510.1110.5009.0009.7511.0012.5011.7517.0017.00170.4910.6630ععز الدينمكي32181831051584
العاديةناجحة07.5017.0017.00176.9711.0630غائبة12.0013.2514.0010.2512.3306.0011.0008.5015.00عريمةمناس33181831086473
العاديةمؤجلة11.0010.0008.0010.5010.0005.5001.0003.2511.0015.5013.2517.0017.00146.5009.1623عياسميننور الدين34181831066630

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:35:27حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

4الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة10.0009.0010.8810.7510.1408.0010.0009.0010.0010.0010.0017.0017.00164.2610.2730عفيروزالعايب1181831081772
العاديةناجحة00.0011.7513.5014.0008.7210.0015.0012.5012.0015.0013.5015.5015.50170.9810.6930عإيمانالعبيد2181831048541
العاديةمؤجلة12.0009.0010.0008.2510.0610.0011.0010.5000.0010.0005.0000.0000.00142.5408.9128ديوننور الهدىباألطرش31731086724
العاديةمؤجلة139.4608.7217غائبةغائبة11.0008.5010.0009.7509.9408.5012.0010.2507.0002.0004.50عأسماءبراقي4181831040344
العاديةناجح12.0010.7513.7513.2512.3910.0013.0011.5013.0011.0012.0017.0017.00198.5112.4130عزين الدينبلعباسي51731067278
العاديةناجحة06.5015.5015.50159.9810.0030غائبة11.0009.5010.2507.5009.7210.0012.0011.0013.00عخلودبلعمري6181831090575
العاديةناجح13.0012.0013.7513.2513.0006.5012.0009.2511.5015.5013.5014.0014.00195.0012.1930عأنيسبن حمداش7181831081616
العاديةمؤجل10.0006.0009.7504.0007.7211.0010.0010.5008.0014.0011.0017.0017.00150.4809.4115عرياضبن ناصر8181831041673
العاديةناجحة11.0007.0013.5010.7510.6111.0012.0011.5010.0014.0012.0016.0016.00181.4911.3430عرميساءبومعالي9181831085542

العاديةمؤجل30.5101.910غائبغائب00.00غائب00.0006.5002.5006.2503.3900.0000.0000.0000.00عزكرياتراي101631049109
العاديةمؤجلة83.5205.225غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.00غائبة10.0009.5008.5008.7509.28عايمانجودي11181831053923
العاديةمؤجلة00.0004.0000.0003.7501.7200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0015.4800.970معيدةيسمينةحمادي121431072218
العاديةناجح08.0005.5011.7510.2508.7810.0012.0011.0007.0014.0010.5017.0017.00161.0210.0630عسليمزنقلي13181832055736
العاديةمؤجلة12.0007.5006.3813.2510.0307.0010.0008.5000.0008.0004.0017.0017.00149.2709.3324عسيرينصوابر14181831069429
العاديةناجحة11.0009.5011.7507.0009.9407.5013.5010.5010.0015.5012.7517.0017.00173.9610.8730عمارياعاشور15181831054193
العاديةناجحة11.0011.2512.2511.5011.4404.5008.0006.2510.0015.5012.7517.0017.00170.4610.6530عآنيةعمروش16181831066252
العاديةناجحة11.0009.5011.7508.2510.2211.5009.0010.2506.0014.0010.0017.0017.00169.9810.6230عهديلعياط17181831084518
العاديةمؤجلة00.0000.0007.0014.0010.5016.0016.00106.4806.668غائبة08.0006.5012.0004.2507.72عإشراقفتحي18181831050099

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:35:31حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

4الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة11.0013.0013.6311.2512.0810.5014.0012.2513.0014.0013.5015.0015.00199.7212.4830عياسمينفرحات19181831092556
العاديةناجح11.0011.5012.8810.5011.4210.0009.0009.5008.0014.5011.2517.0017.00180.2811.2730عفاتحفياللي20181835016287
العاديةناجح11.0011.0012.2510.7511.2208.0013.5010.7510.0015.0012.5017.0017.00185.9811.6230عيونسقاسمي21181835009171
العاديةمؤجلة01.0000.5007.0013.0010.0014.0014.0078.4804.908غائبة00.0010.5007.0003.7504.72علطيفة منالقرينيك22181831066978
العاديةناجحة10.0008.0007.0010.0008.8908.0013.0010.5012.0013.0012.5017.0017.00164.0110.2530عسارةكداش23181831069792
العاديةناجح12.0011.0014.0013.2512.5012.5011.0011.7514.0015.0014.5016.0016.00204.5012.7830عنسرينلعرابي241832052439
العاديةمؤجل00.0010.0012.2511.0007.3911.5012.0011.7508.0015.0011.5016.0016.00152.5109.5325عوسيممبخوتي25181831048365
العاديةناجحة11.0012.7511.5012.5011.8307.0010.0008.5010.0009.0009.5016.0016.00175.4710.9730عمروةمزني26181831044786
العاديةمؤجلة10.0007.5003.0009.0007.6710.0013.0011.5007.0010.0008.5012.5012.50144.5309.0314عشيماءمعالوي27181831041688
العاديةناجحة14.0014.7514.8815.5014.7015.0015.0015.0016.5016.0016.2517.0017.00241.8015.1130عهندمعيوف281832022695
العاديةناجح10.0008.0011.5008.7509.6110.0013.0011.5005.0014.0009.5013.0013.00164.4910.2830عمحمد أمينهاشمي29181831086584
العاديةمؤجل36.5402.280غائبغائب00.00غائب00.0006.5005.7506.0004.0600.0000.0000.0000.00عمحمدهزيل30181831047327

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:35:33حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

5الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.0011.5014.0013.2512.6111.5012.0011.7514.0015.5014.7516.0016.00205.9912.8730عإكرامإمسومن1181831064614
العاديةناجحة11.0011.2512.3811.7511.5310.0010.0010.0006.0011.0008.5017.0017.00177.7711.1130عسهامامقران2181831064268
العاديةمؤجل00.0010.0011.0010.2506.9410.0003.0006.5006.0005.0005.5015.0015.00114.4607.1520عوليد حسام الدينبناي3181831088580
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائب00.00غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.00غائب00.00عاحمد ساميبنور4181831051436
العاديةمؤجلة12.0008.0010.0011.2510.5013.0000.0006.5009.0011.5010.2510.0010.00151.0009.4427ديونحسنةبودراجي51731092617
العاديةناجح08.0010.0012.2511.7510.2210.0010.5010.2510.0012.0011.0017.0017.00171.9810.7530عصالح حسينبوغدير6181831070109
العاديةمؤجل24.4801.530غائبغائب00.00غائب00.0005.2502.5004.5002.7200.0000.0000.0000.00عالحسينخنتر707075009331
العاديةمؤجل11.0008.0007.0007.5008.6710.0009.0009.5012.5008.0010.2512.5012.50149.0309.3112عحسيندايخ8181831042541
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائب00.00غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.00غائب00.00ععديديدموش903033026029

العاديةمؤجل10.0011.0011.0010.5010.5600.0007.0003.5007.0014.5010.7512.5012.50143.0408.9423عنسيمرابيه10181831088406
العاديةناجحة12.0014.2514.5015.7513.8912.0015.5013.7516.5011.5014.0017.0017.00225.0114.0630عنريمانربيكة11181831064814
العاديةناجحة10.0013.0013.0011.7511.7210.0010.0010.0009.0012.5010.7517.0017.00183.9811.5030عإيمانزعيط12181831088181
العاديةمؤجل10.0008.7509.7509.2509.5008.5003.0005.7503.0014.5008.7516.0016.00142.0008.887عمحمد أمينزواخ13181831042754
العاديةمؤجل10.0008.7510.0004.7508.5610.0001.0005.5012.0012.0012.0015.0015.00138.0408.6317عأدمزيتوني14181831044094
العاديةمؤجلة06.8900.0011.0005.5003.0013.0008.0017.0017.00117.0107.3110غائبة11.0008.5006.00عسوميةسالمي15181831089952
العاديةناجحة11.0008.7511.3808.7510.0807.5014.0010.7502.0009.0005.5017.0017.00161.7210.1130عياسمينسليماني16181831062536
العاديةناجح10.0008.7512.6312.5010.8611.5006.0008.7508.0014.0011.0017.0017.00171.7410.7330عزين الدينشايب17181831066896
العاديةناجحة10.0010.2511.5005.2509.3310.0010.0010.0006.0015.0010.5017.0017.00161.9710.1230عسماحعياش18181831086801

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

5الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.0012.0012.5010.2511.7211.0012.0011.5008.0010.0009.0017.0017.00186.4811.6630عأمالغنة19181831066801
العاديةناجحة11.0010.0011.2509.0010.3910.0011.5010.7510.0007.0008.5015.0015.00168.5110.5330عنور الهدىقسوم20181835007777
العاديةمؤجل06.0011.7513.0010.2509.7812.0003.0007.5001.0010.0005.5017.0017.00146.0209.1321معيدعبد الرؤوفقيطون211731094671
العاديةناجحة10.0011.7513.7515.0012.3310.0013.0011.5010.0015.5012.7517.0017.00199.4712.4730عسارةمحرز22181831062634
العاديةناجح11.0011.7512.0008.5010.8306.0010.0008.0011.5012.0011.7517.0017.00169.9710.6230عمروان أنيسمزغراني23181831081818
العاديةناجح11.0008.5010.5008.0009.6712.0005.0008.5008.0015.5011.7517.0017.00161.5310.1030عسعيدمقروس24181831091359
العاديةناجحة00.0013.0014.2513.2509.0006.5013.0009.7511.5013.0012.2516.0016.00160.5010.0330عمسيليامنصور25181831081826
العاديةمؤجلة00.0010.2512.5007.2506.6708.5006.0007.2506.0015.5010.7517.0017.00127.5307.9713عمليكةهديبل26181831086610
العاديةمؤجلة11.0010.0010.2500.0008.1710.0010.0010.0000.0000.0000.0010.0010.00123.5307.7223ديونرندةوابل271731091000

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

6الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل7.0200.440غائبغائبغائبغائبغائب00.0003.5000.7800.0000.0000.00غائبغائبعأكرمبن ناصر11731055732
العاديةمؤجلة11.0009.0010.5008.2509.8310.0006.0008.0007.0014.0010.5017.0017.00158.4709.9017عأميرة ريمبوجمعة2181831089826
العاديةناجحة09.0012.0011.7513.0011.1710.5013.5012.0014.0014.2514.1317.0017.00193.7912.1130عمريمبوخالفة3181831070252
العاديةمؤجلة09.0011.7510.2506.8908.5011.5010.0013.0014.5013.7516.0016.00145.5109.0920غائبةعإيمانبورتبة4181831092484
العاديةمؤجل09.0010.7509.5008.5009.3908.5010.0009.2504.0014.5009.2517.0017.00157.0109.8110عأحمد ياسينبوطاري5181831041556
العاديةمؤجلة10.0010.5011.2514.7511.4400.0010.0005.0010.0013.0011.5013.0013.00158.9609.9326عنهالحايف6181831091431
العاديةناجحة10.0010.7509.7510.0010.1108.5011.5010.0010.0013.5011.7517.0017.00171.4910.7230عورديةحجال7181831048741
العاديةمؤجلة23.4901.470غائبةغائبةغائبةغائبةغائبة02.6100.0000.0000.00غائبة06.0005.75غائبةعهدىحداد8181831056525
العاديةمؤجل73.5404.604غائبغائبغائبغائبغائب08.0002.5002.0006.2505.0610.0004.0007.00عباللحديدي9181831066844

العاديةناجحة13.0010.5010.5014.5012.2212.5010.0011.2512.0014.0013.0017.0017.00197.9812.3730عهالةحلفاوي10181831092692
العاديةمؤجلة74.5204.6610غائبةغائبةغائبةغائبةغائبة10.0010.0005.7506.5008.2800.0000.0000.00عمنالحميدي11181831054131
العاديةناجحة12.0012.7512.5013.0012.5010.5015.0012.7510.0010.0010.0014.5014.50198.0012.3830عنبيلةحنصالي12181831042823
العاديةناجحة11.0010.7510.5009.7510.5608.5010.0009.2513.5014.5014.0017.0017.00177.0411.0730عصابرينةحواسين13181831090012
العاديةناجحة12.0014.2515.0007.5012.1713.0013.0013.0008.0014.0011.0017.0017.00200.5312.5330عيسميندحماني14181831046299
العاديةناجح11.0010.0010.5010.0010.4414.0007.0010.5007.0009.0008.0008.0008.00159.9610.0030ديونمرواندريج151731044420
العاديةناجحة10.0010.0013.0014.2511.6111.5014.0012.7508.0014.0011.0017.0017.00194.4912.1630عمسعودة ريانزيكارة16181831070049
العاديةناجح10.0011.2511.0009.5010.3908.0011.0009.5006.0011.0008.5016.0016.00164.5110.2830عياسينسغيالني171731044486
العاديةناجحة10.0012.0014.3812.7512.0313.0013.0013.0014.0013.0013.5017.0017.00204.2712.7730عندى شيماءسواق18181831089974

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

6الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة11.0010.7510.0010.5010.6100.0011.0005.5011.0010.0010.5010.5010.50148.9909.3126ديونحسينةسوداني191631060456
العاديةناجح09.0010.5009.2509.0009.3911.5009.0010.2512.0013.0012.5016.0016.00166.5110.4130عرياضصحبي20181831066688
العاديةمؤجل17.0017.0039.5002.471غائبغائبغائب07.0000.0004.2502.5000.0000.0000.00غائبعمنيرعليوان21181831088659
العاديةناجحة11.0010.0013.3814.2512.0310.0014.5012.2512.0015.5013.7517.0017.00201.7712.6130عريانعويشة22181831066690
العاديةناجحة10.0011.5012.0012.7511.3910.0014.0012.0012.0013.0012.5017.0017.00192.5112.0330عأميرةعياضات2318183304496
العاديةناجحة10.0012.0011.5011.7511.1704.0013.0008.5007.0012.5009.7516.0016.00170.0310.6330علبنى إكرامفارح24161631032365
العاديةناجحة13.0010.0013.3812.5012.3110.0014.0012.0010.0011.5010.7517.0017.00197.2912.3330عليلىقابوش25181831056111
العاديةناجحة10.0010.2510.7507.7509.7208.0010.0009.0010.0013.0011.5017.0017.00163.4810.2230عسيليالعقل26181831083443
العاديةناجحة11.0012.7514.8814.5013.0314.0014.5014.2514.0014.0014.0016.0016.00218.2713.6430عشهينازمحمدي27181831086810
العاديةناجحة10.0010.0010.5011.5010.4413.0010.0011.5011.0010.0010.5010.0010.00170.9610.6830ديونمنالمريش281731066960
العاديةمؤجلة09.0007.5010.0005.0008.0010.0004.0007.0006.0014.5010.2515.5015.50136.0008.5012عإيمانملوك291731060020
العاديةمؤجلة13.0011.0006.0009.7510.2810.5010.0010.2500.0010.5005.2500.0000.00144.0209.0028ديونمروىمولود301731054175
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.0000.0000.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةعسميةواشك31171831057779
العاديةناجحة08.0010.0010.5010.2509.5010.5011.0010.7511.0014.5012.7517.0017.00171.0010.6930عسيرينيوسفي32181831083597

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:35:44حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

7الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل09.0008.0011.7512.5010.1708.0007.0007.5005.0014.0009.5017.0017.00157.5309.8522عفاروقأسرير1181831053033
العاديةمؤجل09.0008.5007.0013.0009.3310.5006.0008.2508.0002.0005.0017.0017.00143.9709.0010عسيدأحمدبلعبيد2181831041390
العاديةمؤجل05.0009.2510.2512.5008.7806.0010.0008.0007.0011.0009.0017.0017.00146.0209.1315عمسعود يونسبلعسل3181831066762
العاديةناجح11.0008.5012.0011.0010.6706.5008.0007.2510.0012.0011.0016.0016.00163.0310.1930عرستمبلقاسم4181831066681
العاديةناجحة11.0009.0012.2511.2510.8908.0011.0009.5011.5015.0013.2517.0017.00179.5111.2230عإيمانبوزينة5181831044111
العاديةمؤجلة08.0000.0002.5010.0005.4400.0000.0000.0008.0000.0004.0000.0000.0056.9603.565معيدةسارةبوزينة61731100152
العاديةناجحة08.0009.0011.5014.0010.3310.5010.0010.2512.0015.5013.7516.0016.00177.4711.0930عصليحةبولعزيز7181831090664
العاديةناجحة09.0010.0013.7514.0011.3910.5013.0011.7512.0014.0013.0017.0017.00192.5112.0330عمنالبونفرات8181831070261
العاديةناجح10.0009.5012.3814.5011.4210.5013.0011.7513.0016.0014.5016.0016.00194.7812.1730عهارونبونكير91634089317

العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبةعشيماءجرورو101731045664
العاديةناجحة12.0012.2512.2512.2512.1707.5015.5011.5012.0015.5013.7517.0017.00200.0312.5030عمريمحفيظي111635094420
العاديةناجحة09.0010.5013.2513.5011.2808.5010.0009.2512.5015.5014.0016.0016.00182.5211.4130ععيدةحوش12181831066949
العاديةمؤجلة9.0000.560غائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.0000.0001.5003.0001.0000.0000.0000.00عغنيمةزيداني13181831053996
العاديةناجح12.0010.0008.7512.0010.8307.0012.0009.5010.0014.5012.2516.0016.00175.9711.0030عأنيسشبوط14181831086376
العاديةناجحة10.0008.5012.0011.7510.5011.0010.0010.5012.0013.0012.5017.0017.00178.5011.1630عياسمينصادقي15181831086660
العاديةناجحة10.0010.5013.5013.5011.6704.5015.0009.7512.5015.5014.0017.0017.00189.0311.8130عمريمطلحي16181831083466
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدجمالعبروس171631063317
العاديةمؤجلة10.0003.5007.5010.5008.1110.0010.0010.0010.0012.0011.0010.0010.00144.9909.0620ديوننعيمةعزوز181731045866

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

7الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة10.0010.2513.6312.2511.3611.0011.0011.0008.0012.0010.0017.0017.00183.2411.4530عدهيةعصمة19181831088588
العاديةمؤجلة124.9907.8110غائبةغائبة09.0005.5008.7511.0008.6110.0004.0007.0007.0012.5009.75عكاتيةعيسات20181831027520
العاديةمؤجل15.5007.7517.0017.00128.9908.0612غائب09.0003.5010.7511.0008.6106.5003.0004.75عمحمد وليدقسوم21181831086868
العاديةناجحة12.0009.0011.2513.5011.5010.5010.0010.2506.0013.5009.7516.0016.00180.0011.2530عسلسبيلكرماش22181831090688
العاديةمؤجلة56.5203.530غائبةغائبةغائبةغائبةغائبة08.0002.5008.2505.5006.2800.0000.0000.00عوسامكروري231831062531
العاديةمؤجلة11.5010.2509.5010.7510.6110.5005.0007.7508.0012.0010.0010.0010.00156.4909.7827ديوناسماءلعجال241731071710
العاديةناجح12.0009.5013.2512.0011.7210.0010.0010.0008.0013.0010.5017.0017.00183.4811.4730عهشاملكروتي25181831042863
العاديةناجحة11.0013.7514.2514.0013.0012.5014.0013.2515.5015.0015.2517.0017.00217.5013.5930عليليامعزوز26181831090700
العاديةمؤجل13.5006.7513.0013.00142.4808.9111غائب09.0008.5009.0010.5009.2210.5006.0008.25عسعيد فاروقنشادي271731051189
العاديةناجحة12.0013.0013.2514.5013.0611.0014.0012.5014.5015.5015.0017.0017.00214.5413.4130عريحانهني28181831091237
العاديةناجحة12.0010.5013.5013.5012.3314.0014.0014.0011.0015.0013.0017.0017.00209.9713.1230عخديجةوادفل29181831064646
العاديةناجح10.0013.5013.6314.7512.6411.0015.5013.2514.5015.5015.0017.0017.00213.7613.3630عنسيمةورقلي3099047114

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

8الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.0010.0008.7508.5010.0610.0015.0012.5010.0014.0012.0017.0017.00181.5411.3530عأحالمأجبلي109091060285
العاديةناجحة11.0008.5013.0012.5011.2208.5012.0010.2514.5013.0013.7515.5015.50184.9811.5630عوسامأوسالتي2181831086896
العاديةمؤجلة07.0007.2505.0006.0006.3906.0009.0007.5003.0014.0008.5017.0017.00121.5107.592عخولةأيت إيدير3181831091080
العاديةمؤجل37.5302.350غائبغائبغائبغائبغائب02.0005.5006.2504.0004.1700.0000.0000.00عمحمد أنسإراتني4181831057285
العاديةناجحة11.0010.0009.5010.7510.3910.0011.0010.5008.0010.0009.0013.0013.00166.5110.4130عأميرةإقرنلعلى5181831064192
العاديةناجحة11.0006.0013.1312.0010.5800.0012.0006.0011.0015.0013.0017.0017.00162.2210.1430عمريمإمجداب6181831090632
العاديةناجحة09.0010.0012.2512.2510.6710.0014.0012.0007.0011.2509.1314.0014.00176.2911.0230عآيةبلحرشاوي7181831064210
العاديةمؤجل00.0000.0000.0001.0000.2200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001.9800.120معيدصالح الدينبلعمري81731099978
العاديةمؤجل10.0006.0008.5008.0008.3308.0008.0008.0001.0014.0007.5014.5014.50136.4708.537ععبد المالكبن بوشريط9181831054115

العاديةمؤجل07.5010.2510.2506.2210.0005.0007.5010.0011.2510.6316.0016.00123.2407.7017غائبعمحمد أمينبن صافي101631107537
العاديةمؤجل11.5000.0000.0000.0003.8300.0000.0000.0010.0010.0010.0010.0010.0064.4704.038معيدزكرياءبوشول111731066703
العاديةمؤجل11.0000.0010.0012.5008.6700.0010.0005.0009.0011.0010.0000.0000.00118.0307.3820ديونايمنبوعبدهللا121731050931
العاديةمؤجل129.5208.0915غائبغائب11.0008.5006.5010.2509.2811.0003.0007.0004.0014.0009.00عمحمد رمزيتمار131631054880
العاديةناجحة11.0002.5013.0011.0009.5610.0013.5011.7506.0015.0010.5016.0016.00170.0410.6330معيدةفاطمة الزهراءحميزي141731058767
العاديةمؤجلة02.5005.5007.5003.4406.5000.0003.2506.0010.0008.0017.0017.0076.9604.812غائبةعأمينةدحماني15181831066809
العاديةناجح11.0010.7512.2510.7511.1710.0012.0011.0010.0015.5012.7517.0017.00187.0311.6930معيدعبدالنوردرعي161731043496
العاديةناجح08.0009.5012.0009.0009.4410.0012.0011.0006.0011.0008.5016.0016.00161.9610.1230عأسامةراربي17181831069259
العاديةناجح13.0007.5010.0010.0010.4408.0010.0009.0010.0010.0010.0013.0013.00162.9610.1830ديونأنيسرخيلة181731066572

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

8الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة09.0008.5012.0012.0010.2206.5014.5010.5008.0014.0011.0017.0017.00172.9810.8130عنور الهدىرمايدية19181831091180
العاديةمؤجلة13.0010.7509.5005.5010.0610.0007.0008.5005.0010.0007.5000.0000.00139.5408.7225معيدةعزيزةروراوة201731056166
العاديةناجح12.0005.5012.5012.0010.6710.0007.0008.5004.0015.0009.5017.0017.00166.0310.3830عمحمد عبد الهاديزاوي21181831044781
العاديةمؤجل09.0007.0009.0010.2508.8310.5006.0008.2507.0013.0010.0017.0017.00149.4709.3412عمنيرزغزي22181831054050
2318188PSE4675العاديةمؤجل07.5005.5007.5004.5610.0005.0007.5007.0015.5011.2517.0017.00110.5406.917غائبعمحمدزملط
العاديةناجحة10.0014.5013.2513.2512.4411.5014.0012.7511.0015.0013.0017.0017.00205.9612.8730عخديجةسعادة24181831062415
العاديةمؤجل09.0007.0009.2511.5009.1708.0006.0007.0010.0014.0012.0017.0017.00151.5309.478عرشيدشاقر25181831073427
العاديةناجحة09.0011.0013.2512.5011.1707.0011.0009.0005.0015.0010.0017.0017.00173.5310.8530عنور الهدىشنوفي26181831091433
العاديةناجحة11.0008.0012.0011.5010.6710.5014.0012.2510.0006.0008.0017.0017.00178.0311.1330عندىطعم هللا27181831092421
العاديةمؤجلة2.9700.190غائبةغائبةغائبةغائبةغائبة01.5000.0000.3300.0000.0000.00غائبةغائبةععبير نورالهدىفكيح28181831042181
العاديةمؤجلة133.4708.3411غائبةغائبة09.0007.5011.5011.7509.8306.0008.0007.0006.0011.0008.50عميليسة إيمانقرد29181831069881
العاديةناجحة13.0010.0013.6313.0012.4711.0011.0011.0015.0013.5014.2517.0017.00201.7312.6130عنسرينمزياني301731071613
العاديةمؤجل10.0000.0000.0010.5005.6710.0011.0010.5010.0010.0010.0000.0000.00113.0307.0619ديونهشاممسعودي311731075618
العاديةمؤجل08.0009.0006.5005.0007.2210.0006.0008.0008.0014.5011.2514.0014.00133.4808.347ععبدالرحمانمقداد32181831086824
العاديةناجحة10.0008.5012.5012.5010.7810.5014.0012.2513.0014.5013.7513.0013.00186.5211.6630عإكراممولود33181831062391
العاديةناجحة09.0011.5011.7513.0011.0608.0008.0008.0013.0014.0013.5017.0017.00175.5410.9730عأمالهاشمي34181831084568
العاديةناجح09.0009.0012.2511.5010.2810.0006.0008.0010.0014.0012.0013.5013.50162.0210.1330عرياضيوسف35181831026129

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:35:59حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

9الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة09.0013.3512.5013.7511.8008.0012.0010.0014.5015.5015.0016.0016.00192.2012.0130عجميلةبرادعي1181831093904
العاديةمؤجلة00.0006.0004.0002.5002.7813.5015.5014.5000.0010.0005.0000.0000.0093.0205.818معيدةاكرامبرازة21731044190
العاديةمؤجلة12.0007.5010.7507.5009.7210.0004.0007.0006.0014.5010.2515.5015.50151.4809.4717عليندةبرفاس3181831056127
العاديةمؤجل09.0005.0004.5007.5006.7810.5010.0010.2510.0015.0012.5017.0017.00144.0209.0010عهشامبقباقي4181831086648
العاديةمؤجل149.9709.3725غائبغائب10.0009.5010.2511.7510.3308.0010.0009.0008.0013.0010.50عنسيمبالل5181831069891
العاديةمؤجل5.0400.320غائبغائبغائبغائبغائب00.0000.0002.5000.5600.0000.0000.00غائبعمصطفى أمينبن سعدية6181831054040
العاديةمؤجلة10.0008.0007.5011.2509.2808.5003.0005.7509.0012.0010.5017.0017.00144.5209.0313عآسيا بودراع7181831069212
العاديةمؤجلة09.0002.5013.3812.0009.2006.5013.0009.7510.0005.0007.5011.5011.50148.3009.2715عمنالبوذن8181831042807
العاديةناجحة13.0014.5013.0014.0013.5612.0014.0013.0013.5015.0014.2517.0017.00219.5413.7230عنسرينبوشعير9181831091426

العاديةناجحة10.0011.2512.7510.2510.9410.0010.0010.0009.0015.5012.2516.0016.00178.9611.1830عسرينبوكرش10181831054104
العاديةمؤجل03.0006.0007.0003.5611.0005.0008.0007.0015.5011.2512.0012.0098.5406.167غائبععبد الرؤوفبوكرشة11181831092636
العاديةناجحة09.0009.0013.3812.7510.8108.0003.0005.5011.0015.5013.2517.0017.00162.7910.1730عاميرةتيغيوارت121731075665
العاديةمؤجلة10.0008.0011.2507.7509.3306.0006.0006.0008.0013.0010.5015.5015.50144.4709.0313عأنيسةجعفر13181831081589
العاديةمؤجلة09.0003.0010.7506.5007.5008.0009.0008.5012.5015.0013.7517.0017.00146.0009.138عوردةخليفي14181831069703
العاديةمؤجلة09.0007.5009.8810.2509.1410.0001.0005.5011.0010.0010.5015.5015.50140.7608.8012عنوالدحومان15181831064391
العاديةناجحة13.0011.0013.6313.5012.8110.5013.0011.7515.0014.0014.5017.0017.00208.2913.0230عأسماء نورالهدىزيتوني16181831089823
العاديةناجحة12.0012.5013.5014.0012.8910.5014.5012.5012.0017.0014.5016.0016.00211.0113.1930عكميليةسليماني17181831069543
العاديةناجح09.0008.5008.5011.5009.3311.0012.0011.5003.0011.0007.0017.0017.00160.9710.0630عأيوبسيواني18181831054088

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:36:02حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

9الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة09.0012.0012.8813.2511.4710.5013.0011.7512.0015.0013.5017.0017.00194.2312.1430عحسناءشحمي19181831086769
العاديةناجحة10.0012.7513.2513.7512.1710.0012.0011.0013.5015.0014.2515.5015.50197.5312.3530عسارةشعنون20181831041374
العاديةناجحة08.0009.0011.0012.5009.8911.5007.0009.2510.0015.5012.7517.0017.00168.5110.5330عريان ميدنة أميرةعباسي211731084233
العاديةمؤجل05.0008.5007.0011.5007.6710.0007.0008.5008.0007.0007.5013.0013.00131.0308.1910ععصامعرابي22181831053026
العاديةمؤجلة06.0007.0012.0007.5007.8908.0003.0005.5004.0014.0009.0015.0015.00126.0107.887عبشرىعيسو23181831084401
العاديةناجحة11.0008.0012.5013.2511.1710.0006.0008.0008.0014.0011.0017.0017.00171.5310.7230عرانيةقادري241731075106
العاديةناجح12.0008.5011.5012.7511.2811.5003.0007.2507.0015.0011.0017.0017.00169.5210.6030عزكرياقزي25181831044044
العاديةمؤجل12.0005.0005.7507.7508.1110.0005.0007.5005.0015.5010.2515.5015.50138.9908.6912عالطيبقطيش261632066731
العاديةمؤجلة09.0010.2510.6310.7510.0311.0005.0008.0005.0012.0008.5017.0017.00156.2709.7726عكريمةلكحل271731062045
العاديةمؤجل5.0400.320غائبغائبغائبغائبغائب00.0000.0002.5000.5600.0000.0000.00غائبعخيرالدينمختاري28181831047229
العاديةناجحة08.0009.0012.7510.2509.7808.0011.0009.5010.0015.5012.7515.0015.00166.5210.4130عنسرينمصابيحي29181831053081
العاديةناجح11.0009.0010.0012.0010.5609.5008.0008.7509.0011.0010.0011.0011.00161.0410.0730ديونفؤادمنيغد301631080917
العاديةناجحة08.0010.5011.5011.5010.1110.0010.0010.0007.0011.5009.2517.0017.00166.4910.4130عسكينة هديلنويوة31181831094922

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:36:05حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

10الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح00.0011.5013.1314.2508.6413.5014.5014.0010.0014.0012.0017.0017.00174.7610.9230عصهيب باللباجي11731060619
العاديةمؤجل11.0008.0011.5009.7510.1707.5010.0008.7501.0012.0006.5017.0017.00156.5309.7825عرمضان نسيمبالة2181831069358
العاديةمؤجل11.0007.5008.5010.5009.5605.5000.0002.7505.0012.5008.7500.0000.00114.5407.1611معيديونسبن لشهب31731048208
العاديةمؤجل8.0100.500غائبغائب04.0000.0000.8900.0000.0000.0000.0000.0000.00غائب00.00عزكريابن نبري4181831069374
العاديةناجحة11.0011.2513.5013.5012.1713.5012.5013.0003.0015.5009.2517.0017.00197.0312.3130عهندبومزيبرة51731067407
العاديةناجحة11.0012.5012.7513.5012.2810.0015.0012.5007.0011.0009.0015.5015.50194.0212.1330عفريالتواتي6181831089879
العاديةمؤجل00.0000.0010.0011.2504.7212.5010.0011.2510.0000.0005.0000.0000.0097.4806.0918ديونمحمودجبران71731028159
العاديةناجح10.0009.0011.2507.2509.4408.0010.5009.2508.0014.5011.2517.0017.00161.4610.0930عوائل يسينجعفر شريف8181831064411
العاديةناجح12.0008.7511.3806.7509.9706.5014.0010.2512.0013.0012.5017.0017.00172.7310.8030عحسين معاذحمادو91731086318

العاديةناجحة11.0010.7512.7514.0012.0011.0015.0013.0010.0015.5012.7517.0017.00202.5012.6630عمروىخضارة10181831043083
العاديةمؤجل08.0003.0011.2511.2508.3310.0011.5010.7508.0010.5009.2513.0013.00149.4709.3419ععبد الحقخطاب111731074719
العاديةناجحة10.0009.7512.2513.7511.2808.5012.5010.5011.0014.0012.5015.0015.00183.5211.4730عمريمخليفنة12181831041616
العاديةناجحة11.0010.0012.1313.5011.5808.5010.0009.2508.0014.0011.0017.0017.00180.2211.2630عأمينةخيذر13181831084664
العاديةناجح10.0007.5011.2512.5010.2808.0012.0010.0005.0011.0008.0016.0016.00164.5210.2830عطارقدروش14181831070118
العاديةناجحة11.0011.0013.1313.5012.0305.5008.0006.7508.0013.0010.5017.0017.00173.2710.8330عشيماءدعاس15181831088290
العاديةناجح10.0010.2512.2513.7511.3912.0013.5012.7508.0015.5011.7515.0015.00192.0112.0030ععصامدهمة16181831062177
العاديةناجحة11.0010.5013.5014.2512.1710.0008.0009.0011.0015.0013.0017.0017.00188.5311.7830عنسرينرزقالحي17181831042835
العاديةمؤجل09.0007.7510.2511.0009.4406.0008.0007.0000.0012.0006.0016.0016.00140.9608.8112معيديعقوبزغاش181731048203

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:36:09حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

10الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة10.0010.0011.0012.2510.7200.0010.0005.0007.0015.0011.0017.0017.00155.4809.7226عسندرةزنطار19181831062648
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبةغائبة00.00عأمالسراجي20181831089824
العاديةمؤجلة10.0010.0011.3811.7510.7010.0004.0007.0008.0012.0010.0013.5013.50157.8009.8627عإكرام رانيةسالم21181831093895
العاديةمؤجلة07.0007.0009.2508.2507.7806.0007.0006.5005.0014.0009.5017.0017.00132.0208.252عإيناس إكرامشابي22181831089990
العاديةناجحة12.0013.0013.0013.5012.7810.0014.0012.0003.0013.0008.0017.0017.00196.0212.2530عرانيةشركي23181831047443
العاديةناجحة10.0011.7512.5014.0011.8310.0007.5008.7505.0011.0008.0017.0017.00174.4710.9030عايةشاللي241838013680
العاديةناجحة11.0010.5012.5013.0011.6710.0013.5011.7512.0015.0013.5017.0017.00196.0312.2530عفراحصدوقي25181831048610
العاديةناجحة10.0011.7512.7513.0011.6707.5013.0010.2514.5012.0013.2517.0017.00189.5311.8530عفيروزعشيط26181831086832
العاديةناجحة10.0013.0013.6314.2512.4208.0015.5011.7510.0013.5011.7515.5015.50197.7812.3630عبلقيسغربي27181831042532
العاديةناجحة12.0013.0012.3813.0012.5311.0010.0010.5000.0011.0005.5016.0016.00181.7711.3630عمالحة دنياكراش28181831088234
العاديةناجح12.5009.0007.0007.5009.3911.0012.0011.5008.0012.5010.2510.0010.00161.0110.0630ديونفؤادلعنصر291731102546
العاديةمؤجلة10.0008.5011.5010.0010.0005.0008.0006.5008.0015.5011.7517.0017.00156.5009.7823عمنالمزيان30181831089968
العاديةناجحة12.0012.0012.3813.5012.4210.0011.0010.5003.0012.0007.5017.0017.00185.7811.6130عفطوممقبول31181831047477
العاديةناجحة13.0010.0012.7512.5012.1700.0011.5005.7508.0011.5009.7515.0015.00167.0310.4430عمنيرةناصري32181831041497
العاديةناجحة10.0011.0014.2513.0011.8313.0013.5013.2505.0015.5010.2515.0015.00194.9712.1930عريانيحي33181831088594

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

11الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة10.0010.0010.2510.5010.1706.5008.0007.2503.0015.5009.2517.0017.00156.0309.7522عدهبيةأوكسير1181831088473
العاديةمؤجل10.5010.0000.0011.0008.1711.0013.0012.0000.0010.5005.2500.0000.00132.0308.2523ديونلؤيالعبدهللا21731080113
العاديةناجح11.0009.0012.2511.7511.0010.0010.0010.0005.0014.2509.6315.0015.00173.2610.8330عمحمد لمينالعبداني31731092481
العاديةناجحة11.0010.7512.2512.0011.4415.0013.5014.2509.0015.5012.2517.0017.00201.4612.5930عرشابرانسي4181831092500
العاديةمؤجل15.0011.7507.5005.0010.3911.0000.0005.5010.0000.0005.0011.0011.00136.5108.5326ديونسارةبن محجوب51731094830
العاديةناجحة10.0010.2510.5012.0010.6110.0011.0010.5005.0014.0009.5017.0017.00173.4910.8430عخديجةبوحنك6181831041327
العاديةناجحة09.0012.7510.2513.7511.1700.0015.0007.5011.0015.5013.2516.0016.00173.0310.8130عخليدةبوخريس7181831091334
العاديةمؤجل11.0007.5010.0011.7510.1706.0005.0005.5009.0014.0011.5013.0013.00149.5309.3523عسيف إسالم كريمبوسة8181831066431
العاديةناجح03.5015.0015.00162.8010.1830غائب10.0010.5012.1312.7511.2010.0010.0010.0007.00عايمنبوشريط9181831051456

العاديةمؤجل5.0400.320غائبغائب00.00غائب00.0000.0002.5000.0000.5600.0000.0000.0000.00عاسامة عبد الجليلبوصفصاف10181831041653
العاديةناجحة10.0010.0009.2506.2509.0005.5013.5009.5011.0014.0012.5017.0017.00161.0010.0630علينابوودينة11181831091401
العاديةناجحة10.0008.7511.5011.5010.3910.0013.0011.5006.0012.0009.0016.0016.00173.5110.8430عأمينةتيغريني12181831064605
العاديةمؤجل00.0010.5011.5012.0007.5612.0010.0011.0008.0003.0005.5013.5013.50136.5408.5323عيوسفجرمان13181831064427
العاديةناجحة11.0010.2513.2512.7511.7212.0012.0012.0011.0014.0012.5017.0017.00195.4812.2230عياسمينحدوش14181831081874
العاديةمؤجلة00.0009.0010.7511.5006.9400.0008.5004.2510.0015.5012.7517.0017.00121.9607.6213عريمة لبنىحمودي151833034891
العاديةناجحة169.4710.5930غائبةغائبة12.0011.0011.7512.5011.8310.0012.5011.2505.0013.0009.00عمليسةحميسي16181831088656
العاديةمؤجل11.0010.0012.2511.2511.1106.0007.0006.5005.0010.0007.5017.0017.00157.9909.8722عأيوبخالف171631081265
العاديةناجح10.0011.0011.0010.7510.6105.5013.0009.2505.0014.0009.5013.0013.00164.4910.2830عياسينخميلي18181831062801

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

11الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة10.0010.0011.2511.5010.6112.0004.0008.0007.0015.5011.2515.5015.50165.4910.3430عمروىدامير19181831040633
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عحنانذيب20181831066351
العاديةمؤجل127.0007.9417غائبغائب03.00غائب11.0008.0005.7510.2509.0010.0010.0010.0006.00عإهابزمور21181831044031
العاديةناجح10.0010.0011.2513.2511.0010.0006.0008.0010.0015.5012.7517.0017.00173.5010.8430عمحمد أمينزواد22181831070213
العاديةمؤجلة11.0003.5005.0000.0005.5600.0004.0002.0007.0011.0009.0017.0017.0093.0405.827علينة أسماءسعداوي23181831064761
العاديةمؤجل14.0012.7509.0010.0011.7200.0011.0005.5000.0012.5006.2500.0000.00139.9808.7524ديونعبد الحميدسنون241731058750
العاديةناجحة12.0009.7508.5011.2510.5611.0004.0007.5006.0015.0010.5016.0016.00162.0410.1330عإيمان كميليةشلباب25181831042522
العاديةناجحة11.0011.7512.8812.2511.8610.0008.0009.0010.0013.0011.5015.5015.50181.2411.3330عخديجةصباش261731097773
العاديةمؤجل08.0010.0012.2512.7510.4410.0003.0006.5005.0011.5008.2514.5014.50150.9609.4326ععماد الدينعفرون27181831051587
العاديةناجحة10.0010.5012.0013.5011.3310.5012.0011.2508.0009.0008.5017.0017.00180.9711.3130عمنالفداق28181831091166
العاديةناجح12.0010.0009.5011.2510.8310.0010.0010.0013.0005.0009.0016.0016.00171.4710.7230عصالح الدينقسمي29181831050014
العاديةناجحة13.0011.2513.3812.2512.5300.0012.0006.0005.0011.5008.2517.0017.00170.2710.6430عأميرةقنان30181831041641
العاديةناجحة10.0010.0011.2511.2510.5611.0013.0012.0004.0013.0008.5016.0016.00176.0411.0030عرانيةلزرق31181831092263
العاديةناجحة13.0014.7514.3813.2513.7512.0014.5013.2510.0013.0011.5017.0017.00216.7513.5530عصبرينةمتيش32181831062669
العاديةمؤجلة11.0010.0008.2511.7510.3310.0004.0007.0006.0010.0008.0013.0013.00149.9709.3726عماريةمحمودي33181831064765
العاديةمؤجل02.5014.5014.50142.2508.8921غائب11.0011.2513.3811.7511.7507.5001.0004.2505.00عأمين يعقوبمشاش341731097090
العاديةناجحة11.0011.5011.7512.5011.6111.0007.0009.0009.0015.5012.2516.0016.00180.9911.3130عوفاءمقران35181831051698
العاديةمؤجل151.4709.4728غائبغائب12.0009.2509.7511.7510.8310.0010.0010.0004.0010.0007.00عمحمد سهيبميمون36181831047334

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

11الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح11.0005.5012.0011.2510.0610.0008.0009.0003.0015.5009.2517.0017.00162.0410.1330عرابحواكلي37181831044039
العاديةناجحة11.0010.0013.5010.7511.2810.0014.0012.0008.0014.0011.0016.0016.00187.5211.7230عرانيةياحي38181831093636

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 24-03-2022  09:36:18حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

12الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة10.0010.0011.7505.5009.3910.0008.0009.0010.0010.0010.0000.0000.00140.5108.7821معيدةإيمانأوكيل11731058642
العاديةناجح11.0012.0010.7512.2511.4407.5012.0009.7504.0014.5009.2517.0017.00177.4611.0930عايوباحمد شاوش2181831086412
العاديةمؤجلة08.0006.7510.0012.7509.2207.0011.0009.0006.0010.0008.0014.5014.50149.4809.3415عرشااسعدي3181831041355
العاديةناجح13.0010.0012.0013.7512.2810.0013.0011.5012.5010.0011.2516.0016.00195.0212.1930ععبد اللطيف زكرياالقلي41731069550
العاديةناجح11.0010.0011.2508.5010.2806.5013.0009.7502.0011.0006.5016.0016.00160.5210.0330عبدرالدينبن جدو5181831041299
العاديةناجحة01.0010.2510.0013.0007.7214.0013.0013.5012.5010.0011.2517.0017.00162.9810.1930معيدةشيماءبن لحجل61731044305
العاديةمؤجلة00.0012.2508.5011.0007.0613.0011.0012.0008.0012.0010.0017.0017.00148.5409.2820عزينببوخامي71631000485
العاديةناجحة11.0010.0009.5010.5010.3308.5011.0009.7506.0012.0009.0012.5012.50162.4710.1530عفريالبونكلة8181831069528
العاديةمؤجل06.0007.2510.2510.5008.2210.0011.0010.5004.0010.0007.0013.0013.00142.9808.9419عيوسف احمدحسين9181831091446

العاديةمؤجلة08.0008.7511.2511.7509.7206.5011.0008.7502.0006.5004.2517.0017.00147.9809.2514عاية ليليةحمالوي شارف10181831042911
العاديةمؤجل11.0008.0010.7510.0010.0607.5006.0006.7511.0013.5012.2517.0017.00159.0409.9423عمهديحنوتي11181831048651
العاديةناجح10.0007.0011.3810.5009.7510.0010.5010.2507.0014.0010.5017.0017.00166.7510.4230ععبد العزيز الفاروقدرارني12181831090020
العاديةناجحة10.0010.0010.2511.5010.3908.0008.0008.0010.0012.0011.0013.0013.00160.5110.0330عياسمينزوادي13181831047400
العاديةناجحة11.0010.0011.2512.5011.1710.0010.0010.0010.5005.5008.0016.0016.00172.5310.7830معيدةدنيازيون141731050947
العاديةمؤجلة10.0007.7510.5010.5009.7208.0007.0007.5009.0010.5009.7514.0014.00150.9809.4417عفريالسالمي15181831070167
العاديةمؤجلة11.0008.0005.7512.0009.3902.0013.0007.5002.0015.0008.5016.0016.00147.5109.2215علمياءشخشوخ16181831047484
العاديةناجحة12.0010.2513.5013.0012.1710.0014.5012.2510.0015.0012.5017.0017.00200.5312.5330عرشاء فريالصافري17181831086780
العاديةمؤجل10.0007.7508.2511.0009.3308.5010.0009.2509.0014.0011.5014.5014.50158.4709.9016ععبد الحميدصويلح18181831041422

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:36:21حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

12الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة11.0012.0013.2514.5012.5011.5013.0012.2510.0015.0012.5013.0013.00199.5012.4730عنور الهدىعريب19181831051784
العاديةمؤجلة63.9904.005غائبةغائبةغائبةغائبةغائبة11.0004.0004.5007.0007.1100.0000.0000.00عكاتيةعمروش20181831047312
العاديةمؤجلة04.5016.0016.0090.9905.696غائبة10.0001.5001.5005.0005.1108.0002.0005.0009.00عرحمهغومة21181839093078
العاديةمؤجلة11.0008.2508.5010.2509.6708.0010.0009.0006.0006.5006.2514.0014.00149.5309.3514عكميليةفخار22181831069542
العاديةناجحة07.0011.5014.0011.2510.5011.5013.5012.5008.0015.5011.7514.0014.00182.0011.3830عمدينةقميري231631112748
العاديةمؤجلة78.0004.881غائبةغائبة00.0006.0007.0009.5005.0000.0008.0004.0003.0014.0008.50عامينةلعروسي241731043145
العاديةمؤجلة11.0005.5010.7511.5009.8300.0014.0007.0006.0015.5010.7517.0017.00154.9709.6921عدورصافلعمروس25181831092261
العاديةمؤجل07.0008.0010.0009.5008.4407.5014.5011.0002.0014.0008.0017.0017.00152.9609.5614عزين الدين شكيبمجقان26181831069385
العاديةناجحة13.0011.2514.0013.7513.0010.0015.0012.5013.5013.5013.5017.0017.00211.0013.1930عشرفمجيدي27181831086497
العاديةمؤجلة10.0008.0011.5011.5010.2210.0007.0008.5006.0010.0008.0013.0013.00154.9809.6926ععمارية كميليامساويك281731069559
العاديةناجح11.0006.7511.0011.7510.2210.0010.0010.0009.0015.5012.2517.0017.00173.4810.8430عمحمد أمينمعدسي29181831066534
العاديةمؤجلة12.0006.5008.0011.2509.7200.0011.0005.5004.0013.5008.7515.5015.50142.4808.9115عسارةمغني30181831069395
العاديةمؤجل53.0303.313غائبغائبغائبغائبغائب00.0007.0004.5005.0003.6700.0010.0005.00عمحمد وليدمقدم31181831088369
العاديةناجحة11.0011.5012.5012.0011.6707.0011.0009.0013.5014.0013.7512.0012.00180.5311.2830عصبين روالنموهون32181831064705
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائبغائبغائبغائب00.0000.0000.0000.00غائب00.00غائب00.00عيونسهودان331731028773
العاديةمؤجلة00.0017.0017.0083.9605.256غائبة00.0007.0007.5010.0005.4408.0001.0004.5000.00عأسيةواصل341731068932

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:36:23حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

13الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.0014.0011.5013.0012.5610.0014.5012.2513.0015.5014.2517.0017.00207.5412.9730عشهينازأكساس1181831086502
العاديةمؤجلة124.9807.8122غائبةغائبةغائبةغائبةغائبة11.0011.5011.0002.5009.2210.0011.0010.50عكاتيابشاخ2181831083542
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0011.7502.6113.0008.0010.5011.0009.5010.2512.5012.5098.4906.1615ديوننيلةبليح31731075192
العاديةناجحة11.0010.7513.2513.5012.0008.5013.0010.7510.0014.2512.1317.0017.00192.2612.0230عتالدةبن ساعو4181831062597
العاديةمؤجلة00.0011.0010.0012.0007.3304.5012.0008.2508.0012.5010.2517.0017.00136.4708.5321علبنى رانيابن شريفة5181831092656
العاديةمؤجل00.0003.0005.5000.0001.8900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0017.0101.060إدماجرضابوجاوي61431045035
العاديةناجحة12.0011.0008.0012.2510.9406.5014.0010.2508.0010.0009.0017.0017.00174.4610.9030عشيرازتجنانت7181831047576
العاديةناجحة10.0010.5011.2511.2510.6710.0012.0011.0007.0013.5010.2517.0017.00177.5311.1030عرانياتنسي8181831092497
العاديةناجحة11.0008.5011.0013.0010.8906.5012.0009.2506.0015.5010.7517.0017.00173.5110.8430عريان فاطمةخلدون9181831048781

العاديةناجحة11.0008.0011.2511.2510.4411.0005.0008.0005.0014.0009.5017.0017.00161.9610.1230عويسامخوجة101631094275
العاديةناجح11.0011.7512.5013.2512.0010.5015.0012.7510.0010.0010.0017.0017.00196.0012.2530عساميداودي111535073658
العاديةمؤجلة129.9908.1223غائبةغائبة01.50غائبة11.0010.0009.2509.7510.1107.0011.0009.0003.00عأسماءدهبي12181831047162
العاديةناجحة11.0010.7511.3813.0011.4708.0012.5010.2511.0013.0012.0016.0016.00184.2311.5130عمريم نور الهدىرقاكب13181831062746
العاديةناجحة12.0010.5014.0013.0012.3310.0013.5011.7512.0013.5012.7517.0017.00200.4712.5330عسارةرناي14181831091240
العاديةناجحة11.0010.0012.0012.0011.2211.5010.0010.7506.0015.5010.7517.0017.00182.4811.4130عردينةزعبوب15181831046324
العاديةمؤجلة11.0012.0008.7509.2510.3304.5006.0005.2505.0015.5010.2517.0017.00151.4709.4723عمايسةسالمي16181831041721
العاديةناجحة11.0010.0012.2512.5011.3910.0013.0011.5006.0010.5008.2514.5014.50179.5111.2230عرونقسايح17181831049704
العاديةناجحة13.0010.7510.0012.5011.7213.5006.0009.7508.0007.0007.5010.0010.00169.4810.5930معيدةفاطمة الزهراءسالم181737012594

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

13الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة11.0010.2512.0011.2511.1110.0011.0010.5010.0015.0012.5017.0017.00183.9911.5030عأنيسةسمام19181831053905
العاديةناجحة11.0010.5012.6311.5011.3608.0012.0010.0002.0012.0007.0013.5013.50169.7410.6130عدعاءشحمي20181831047438
العاديةناجحة166.9610.4330غائبةغائبة11.0010.5012.2512.2511.4408.0015.0011.5012.0006.0009.00عنسرينشرقي21181831066584
العاديةمؤجلة11.5010.0009.5009.7510.3300.0000.0000.0003.0011.0007.0014.0014.00120.9707.5622معيدةنسرينشوشان221731091316
العاديةناجحة11.0005.7511.0008.0009.1712.0012.0012.0005.0011.0008.0017.0017.00163.5310.2230عدلولةشويتح23181831084418
العاديةناجحة11.0014.0013.0013.0012.5610.5013.5012.0013.0015.0014.0014.5014.50203.5412.7230عشهينازطيباوي24181831064698
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائبغائبغائبغائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.0000.00عهيثمعبدو علي251831026595
العاديةمؤجلة00.0000.0010.7500.0002.3912.5000.0006.2500.0000.0000.0000.0000.0046.5102.919معيدةنسيمةعلواش261731098518
العاديةناجحة11.0013.5013.7512.5012.5012.5010.0011.2512.5015.0013.7517.0017.00202.0012.6330عرشىغزالي27181831046326
العاديةناجحة10.0008.7511.0012.2510.4410.0011.0010.5005.0013.0009.0016.0016.00169.9610.6230عإيمانقريد28181831047191
العاديةناجحة13.0009.7513.3811.7512.0808.5013.0010.7508.0010.2509.1317.0017.00186.9811.6930عرهامكافي29181831046091
العاديةمؤجلة36.5402.280غائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.0006.0006.5005.7504.0600.0000.0000.00عهاجركروش301631051447
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائبغائبغائبغائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.0000.00عامينلعالوي3106061077737
العاديةمؤجل12.0009.2509.0006.5009.5007.0008.5007.7508.0012.5010.2516.0016.00153.0009.568عيوسفمرموز32181831064426
العاديةناجحة12.0012.2512.0009.7511.5600.0007.5003.7512.0013.5012.7517.0017.00161.5410.1030عهاجرمعرف33181831090709
العاديةناجحة11.0011.2512.7512.2511.7210.0011.0010.5009.0014.0011.5013.5013.50183.9811.5030عزينبمعيوف34181831049718
العاديةناجحة11.0011.5011.7510.2511.1105.5011.0008.2508.0015.5011.7517.0017.00173.4910.8430عرانيةمونجي351731052360
العاديةناجحة11.0010.0010.7512.5011.0612.0013.0012.5011.0015.0013.0013.5013.50189.0411.8230عوسام عبيرنوي361735084419

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

13الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 24-03-2022  09:36:30حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

14الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة13.0011.2511.3813.0012.2510.0015.0012.5009.0015.5012.2516.0016.00200.7512.5530عفريالالجعدي1181831064745
العاديةناجحة12.0010.5012.1312.0011.7010.0010.0010.0007.0015.0011.0017.0017.00184.3011.5230عزكيةبداح2181831050007
العاديةناجحة12.0010.0010.5012.0011.2210.0015.5012.7508.0014.0011.0016.0016.00189.9811.8730عفتيحةبلخيري3181831093268
العاديةمؤجل10.0006.0006.7509.0008.1708.5010.5009.5000.0012.5006.2517.0017.00141.0308.8110ععبدالكريم هاشميبلعليات4181831066722
العاديةناجحة12.0007.5010.5011.2510.5011.5010.5011.0010.0014.5012.2517.0017.00180.0011.2530إدماجمنالبلعيدي51632065313
العاديةمؤجل10.0007.5008.0008.5008.6710.0011.5010.7505.0013.0009.0013.0013.00152.0309.5014عمداني زين الدينبن خدة6181831067016
العاديةمؤجلة19.9801.250غائبةغائبة00.00غائبة00.0006.5003.5000.0002.2200.0000.0000.0000.00عصبرينةبوحمدة707071065344
العاديةناجح10.0007.5009.2510.0009.2811.5011.0011.2503.0015.0009.0017.0017.00163.5210.2230عأحمد رمزيبوديسة8181831066828
العاديةناجح12.0010.5010.0012.5011.3310.0012.0011.0010.0015.0012.5017.0017.00187.9711.7530عيونسبوركاش9181831040576

العاديةمؤجلة11.5005.5004.1306.0007.3100.0010.0005.0000.0000.0000.0000.0000.0085.7905.368معيدةيسمينبوعرعور101731058842
العاديةناجح11.0008.0008.6313.0010.2505.5010.0007.7510.0014.5012.2517.0017.00164.7510.3030عنزيمجنان الدار11181831067051
العاديةناجحة13.0009.0012.1313.0011.9210.0014.0012.0006.0015.0010.5017.0017.00193.2812.0830عدعاءحجوج12181831046080
العاديةناجح10.0010.2512.3813.0011.2510.5010.0010.2507.0010.0008.5015.5015.50174.7510.9230عيونسحمزاوي13181831047648
العاديةناجح11.0007.0010.0007.5009.1108.0013.0010.5006.0015.5010.7517.0017.00162.4910.1630ععبدخلوي14181831048718
العاديةناجحة13.0014.0013.3814.0013.5313.5015.5014.5014.0012.5013.2514.5014.50220.7713.8030عهاجردريزي15181831083577
العاديةناجحة13.0011.7510.2510.5011.5606.5007.0006.7508.0014.0011.0017.0017.00170.0410.6330عشفيقةدهلوم16181831041585
العاديةمؤجل11.0006.5008.5010.0009.2210.0003.0006.5003.0012.0007.5017.0017.00140.9808.8116ععبد الرؤوفراحم171731049790
العاديةناجح12.0009.0009.6310.0010.3607.0009.0008.0006.0015.0010.5017.0017.00163.2410.2030عسميرزادري18181831049745

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

14الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة11.0010.0010.1313.5011.1410.5011.0010.7508.0015.5011.7516.0016.00182.7611.4230عأمينةسبع19181831042998
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبةغائبة00.00عالزهراءسوداني20181831090569
العاديةناجحة12.0010.5011.1313.0011.7011.5014.0012.7507.0014.0010.5017.0017.00194.3012.1430عنور الهدىصابونجي21181831050059
العاديةناجحة13.0010.0009.0007.5010.2208.0011.0009.5006.0015.0010.5015.5015.50166.4810.4130عوسامطهير22181831053248
العاديةناجحة13.0010.0011.2511.0011.5010.0012.0011.0010.0014.5012.2517.0017.00189.0011.8130عزهور وئامعرباوي231638072009
العاديةناجحة11.0010.5009.0013.0010.8913.0011.0012.0011.5014.0012.7517.0017.00188.5111.7830عنهالعزاز24181831090639
العاديةناجحة10.0009.0011.3811.0010.3107.0011.5009.2510.0014.0012.0015.5015.50169.2910.5830عسارةعزوني25181831046103
العاديةناجحة13.0009.0011.8811.5011.5310.0010.0010.0009.0015.0012.0017.0017.00184.7711.5530عهاجرعمروش26191832026863
العاديةناجحة12.0005.0013.1311.0010.4710.5015.0012.7504.0015.0009.5016.0016.00180.2311.2630عسلمىعواج27181831085325
العاديةناجحة12.0010.0011.2513.0011.6110.0012.5011.2512.5015.5014.0016.0016.00193.4912.0930عفاطمةعوامري28181831026587
العاديةناجحة11.0010.5009.1310.5010.3610.0011.5010.7507.0010.0008.5013.0013.00166.2410.3930عمروةقليل29181831090627
العاديةناجح13.0010.0011.7511.5011.7207.0012.0009.5003.0013.0008.0017.0017.00176.4811.0330عطارقلبصاري30181831092330
العاديةناجحة03.5017.0017.00174.7210.9230غائبة12.0012.2511.6312.5012.0811.0010.0010.5007.00عأميرة اشراقمسعودي31181831086404
العاديةناجحة11.0011.0012.5013.5011.8910.5013.0011.7510.0015.5012.7517.0017.00196.5112.2830عوفاء ماريةمسعودي32181831091440
العاديةناجحة13.0007.5011.5010.0010.7800.0012.0006.0011.0015.0013.0014.5014.50161.5210.0930عإسراءمصطفاوي33181834069035
العاديةناجحة12.0008.0010.5010.0010.3310.0013.0011.5008.0015.0011.5016.0016.00177.9711.1230عإناسنمامشة34181836035343

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

15الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة11.0011.0011.5014.5011.8910.0011.5010.7506.0015.0010.5017.0017.00188.0111.7530عشهينازبلجودي1181831090010
العاديةمؤجل10.0006.5006.0005.5007.3311.5010.0010.7505.0015.0010.0017.0017.00145.9709.1215عباللبلقرون2181831053924
العاديةناجح10.0012.0012.0014.0011.7810.0013.5011.7507.0014.0010.5017.0017.00191.0211.9430عمروانبن وارث3181831041724
العاديةناجح11.0011.5012.2514.5012.1712.5014.5013.5010.0014.0012.0017.0017.00204.5312.7830عمصطفىبوبكري4181831044961
العاديةمؤجل10.0007.5007.5009.0008.6710.5013.0011.7503.0013.5008.2517.0017.00158.5309.9114عطارق أمينبوجيدي5181831053983
العاديةمؤجل7.0200.440غائبغائبغائبغائبغائب00.0000.00غائب00.78غائب00.0003.50غائبعرياضبورايو6181831053954
العاديةمؤجل10.0007.0000.0000.0004.8900.0013.0006.5010.0000.0005.0000.0000.0080.0105.009معيداحمدبوسكالت71731053705
العاديةناجحة11.0008.5012.3809.5010.4210.0004.0007.0008.0013.2510.6317.0017.00160.0410.0030عرميساءبوعنان8181831084589
العاديةناجح13.0009.0010.3809.0010.6414.0007.0010.5005.0013.5009.2517.0017.00173.2610.8330معيدرياضجديان91731044264

العاديةناجح12.0008.0009.5010.5010.2208.5011.5010.0008.0011.5009.7513.0013.00164.4810.2830معيدأمحمددبوب101731088723
العاديةناجحة10.0010.0011.0013.0010.8910.0012.0011.0008.0014.0011.0017.0017.00181.0111.3130عإكرامدركوش11181831086399
العاديةناجحة11.0005.5011.0015.0013.0015.5015.50160.5210.0330غائبة09.0010.0012.0013.0010.78عداميةراحم12181831095642
العاديةناجحة11.0013.0013.7514.5012.8308.5015.5012.0011.0015.5013.2516.0016.00205.9712.8730عخولةزريفي13181831053193
العاديةمؤجلة10.0009.0004.5008.5008.2208.5008.0008.2511.0014.0012.5014.5014.50146.4809.168عرومايسةزعبي14181831062626
العاديةمؤجل11.0008.5010.7509.0009.9408.0009.0008.5005.0010.5007.7517.0017.00155.9609.7512عرفيقسليماني151731067097
العاديةناجحة11.0010.0011.2511.5010.9412.5005.0008.7508.0013.0010.5017.0017.00171.4610.7230عريم نهلةصويلح16181831051836
العاديةناجحة11.0009.0011.8812.0010.9710.0012.0011.0012.0015.0013.5017.0017.00186.7311.6730عريحانطاهري17181831073520
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدةمريمطايدر181631100949

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

15الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح11.0009.0006.0010.5009.3308.5013.5011.0010.0012.0011.0017.0017.00166.9710.4430عنسيم منيرعبد الرحماني191731071856
العاديةناجح10.0010.7512.5013.0011.3912.0014.5013.2508.0014.0011.0015.5015.50193.0112.0630عليسيا جيهانعبد النبي20181832029866
العاديةناجحة10.0009.0006.6313.0009.7011.5010.5011.0005.0011.0008.0016.0016.00163.3010.2130عصبرينة مريمعبدالسالم21181831066453
العاديةمؤجلة14.0007.0017.0017.00104.5306.537غائبة00.0000.00غائبة08.0007.0011.7506.0008.17عرانيةعتوسي22181831062612
العاديةمؤجل10.0008.0008.7508.0008.8308.5004.0006.2506.0004.0005.0014.5014.50128.9708.066عصفيانعزوق231731081183
العاديةمؤجل43.0302.696غائبغائب10.0005.00غائب00.0000.00غائب03.67غائبغائب10.0001.50عأمينعشايبو241731052519
العاديةمؤجل151.7409.4825غائبغائب11.0009.0011.8811.5010.8604.0012.5008.2511.0010.0010.50عمحمد شعيبعفرون25181831093759
العاديةمؤجل10.0006.5008.0010.0008.7808.5004.0006.2505.0013.0009.0015.5015.50137.5208.5912عنزيم فارسعقلة26181831062761
العاديةمؤجل10.0007.0011.2511.5009.9407.5008.0007.7507.0013.5010.2517.0017.00157.9609.8718ععبد الرزاقعمراوي27181832027667
العاديةناجحة12.0014.2514.0015.5013.7213.5015.5014.5015.5014.0014.7517.0017.00227.9814.2530عوسامفرحاني28181831053099
العاديةمؤجل10.0002.0010.0000.0006.0013.0011.0012.0004.0010.0007.0000.0000.00116.0007.2518ديونعمادمتناني291731100159
العاديةناجح10.0010.0011.3812.0010.7512.0011.0011.5013.5014.0013.7517.0017.00187.2511.7030عسميرمحرز30181831069420
العاديةمؤجلة08.5011.7512.0007.1710.0007.0008.5004.0010.0007.0013.0013.00125.5307.8516غائبةعسوالفمحفار31181831047259
العاديةناجح11.0009.0012.1313.0011.2508.5013.0010.7512.0015.5013.7517.0017.00188.7511.8030عمحمد راسيممشايري321731069613

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:36:42حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

16الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة42.9802.690غائبةغائبة02.50غائبة00.0005.00غائبة03.5006.5009.0004.2200.00غائبةعيسرىبتشين1181831070337
العاديةمؤجلة03.5003.0014.5008.7516.0016.0077.7404.862غائبة03.0006.1306.0003.3607.00غائبةعسميةبلعلياء21632003823
العاديةناجحة14.0008.2513.3815.5012.9214.0015.5014.7511.0015.5013.2516.0016.00217.7813.6130عفريالبلكسير3181831040622
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةعمربوحةبن زغبة4181831064786
العاديةمؤجلة13.0003.5012.1312.0010.4700.0011.5005.7509.0014.5011.7515.5015.50156.2309.7626عرشابوجلطي5181831084540
العاديةناجحة15.0007.0013.6314.0012.7011.5011.0011.2513.0015.0014.0014.5014.50201.8012.6130عرانية وئامبوزيدي6181831081274
العاديةناجح10.0005.0011.6310.5009.3612.0014.0013.0010.0014.0012.0017.0017.00177.2411.0830عسليمبوطيش7181831086488
العاديةمؤجلة05.2511.2512.0006.3311.0010.0010.5011.0002.0006.5017.0017.00128.9708.0619غائبةعندىبولحية8181831041733
العاديةناجح11.0005.5013.0012.0010.4410.0010.0010.0011.5014.0012.7517.0017.00176.4611.0330عبرهان الدينبولوبر9181831051461

العاديةمؤجلة11.0002.0005.0011.5007.7810.0010.0010.0010.0011.0010.5000.0000.00131.0208.1919معيدةنسرينبومشعل101731047386
العاديةمؤجل58.9903.690غائبغائبغائبغائبغائب08.0002.0002.5002.0004.1108.0003.0005.50عنديرتقمونت11181831089975
العاديةناجح11.0007.5013.0015.0011.5610.0013.0011.5013.5015.5014.5017.0017.00196.0412.2530عمهديتيممنت121731097431
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائبغائبغائبغائب00.00غائب00.0000.00غائب00.00غائبغائبعصالح الدينجيالني131631081627
العاديةناجح12.0007.2514.0016.0012.2813.0015.5014.2515.0015.5015.2516.0016.00214.0213.3830عمحمدحاج السعيد14072221
العاديةناجحة12.0010.0008.7514.0011.2812.0011.5011.7500.0007.0003.5010.0010.00165.5210.3530ديونسهامحايد151333036778
العاديةناجح11.0011.2508.7511.7510.7212.0010.0011.0010.0014.0012.0013.5013.50177.9811.1230ديونسعيدحرحاد161631081581
العاديةناجحة10.0004.0011.2513.0009.6112.0013.5012.7507.0015.0011.0017.0017.00176.4911.0330عأميرة ميليساخالفي17181831091309
العاديةناجحة10.0005.0013.0013.5010.3306.5010.0008.2512.0015.0013.5017.0017.00169.9710.6230عنورهانخيري18181831066777

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

16الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة10.0005.0008.7513.5009.3907.5011.5009.5007.0014.0010.5017.0017.00160.5110.0330عسيرينشعايب19181831054108
العاديةمؤجلة10.0003.5008.5009.5008.1110.0007.5008.7511.5012.0011.7517.0017.00148.4909.2812عشيماءصواب20181831091367
العاديةمؤجلة16.0016.00122.7407.6714غائبةغائبةغائبة09.0001.5011.8813.0008.8600.0013.5006.75عراضيةعزيز21181831092601
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةعأحالمعشوش221731057884
العاديةناجحة12.0005.5012.5013.5011.0014.0014.5014.2508.0014.0011.0017.0017.00195.0012.1930عنسرينعلواش23181831069888
العاديةناجحة12.0004.0010.5011.5009.7814.0013.0013.5010.0013.5011.7516.0016.00181.5211.3530عأمينةعيساوي24181831095412
العاديةمؤجلة145.5109.0920غائبةغائبة10.0003.5010.7513.0009.3907.0012.5009.7508.0014.0011.00عزهوةفالح251731069501
العاديةمؤجلة08.0005.7500.0011.0006.3913.0015.0014.0008.0010.0009.0016.0016.00147.5109.2214معيدةطانية لينةقالي زرارقة261731092783
العاديةناجحة14.0010.7512.3813.5012.8111.5012.0011.7512.0014.0013.0017.0017.00205.2912.8330معيدةأسماءقسمي271732021606
العاديةمؤجلة00.0000.0010.1307.0003.8112.0008.0010.0000.0000.0000.0010.0010.0084.2905.2713معيدةمريم كوثرلموشي281731052573
العاديةمؤجلة34.0302.130غائبةغائبةغائبةغائبةغائبة02.0004.5005.5002.6700.0005.0002.50غائبةعمالكمحيزي291731067174
العاديةمؤجل7.0200.440غائبغائب00.00غائب00.0000.00غائب00.7800.00غائب00.0003.50غائبعجمال الدينيحياوي30181831047546

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

17الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.0010.2513.0011.5011.7210.5009.0009.7503.0015.5009.2516.0016.00178.9811.1930عنسرينبربار1181831069886
العاديةمؤجل11.9700.750غائبغائب00.00غائب00.0006.0000.0000.0001.3300.0000.0000.0000.00ععبد الرحمانبلحاج2181831041425
العاديةناجح10.0011.8813.2507.0010.4706.5014.0010.2508.0012.0010.0013.0013.00168.2310.5130عوليدبلعزيز3181831044861
العاديةمؤجلة11.0008.0010.0009.0009.6707.0003.0005.0003.0015.5009.2517.0017.00142.5308.9112عرشالبن بريكة4181831090660
العاديةمؤجلة10.0009.5003.5000.0006.2200.0000.0000.0000.0007.0003.5016.0016.0078.9804.946عهبةبوجرادة5181831092554
العاديةمؤجلة28.5301.780غائبةغائبة00.00غائبة00.0001.5006.7506.0003.1700.0000.0000.0000.00عميليسة ماي بهجةبوخالفة61631107719
العاديةمؤجلة00.0005.0012.5005.5005.1105.0007.0006.0007.0011.0009.0017.0017.00104.9906.567عشهينازتحانوت71731069062
العاديةناجح11.0015.1313.8813.5013.1110.0013.5011.7513.5015.5014.5016.0016.00209.9913.1230عوهيبةحراش890153117
العاديةمؤجلة11.0008.7513.0000.0008.5008.0005.0006.5008.0011.0009.5017.0017.00138.5008.6612عصبرينةخرشي9181831090691

العاديةمؤجلة00.0009.5010.0013.5007.3311.5010.0010.7508.0015.0011.5017.0017.00148.9709.3120عدينا علياءدعاس10181831090659
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عوسامزواد11181831096794
العاديةمؤجل11.0008.5011.5007.5009.7806.0004.0005.0010.0004.0007.0013.0013.00135.0208.4412عيوسفسالمة121631109430
العاديةناجحة10.0010.0010.5012.5010.6708.5005.0006.7512.5014.0013.2515.5015.50165.0310.3130عليندةسليماني1300085126
العاديةناجح11.0011.0013.8808.5011.0806.0011.0008.5011.0014.5012.7517.0017.00176.2211.0130عهانيشريفي14181831094838
العاديةمؤجلة11.0010.0006.5008.0009.1107.0010.0008.5007.0013.0010.0017.0017.00152.9909.5616عرانياصغيري15181832019685
العاديةمؤجل136.9608.5623غائبغائب04.50غائب10.0011.0012.5008.5010.4407.0010.0008.5009.00عوليدطلبة16181831096805
العاديةمؤجلة24.0301.500غائبةغائبة00.00غائبة00.0006.5005.5000.0002.6700.0000.0000.0000.00عماريةعيبي17181831086848
العاديةناجحة12.0010.0010.5009.5010.6708.0010.0009.0006.0014.5010.2517.0017.00169.5310.6030عهندعيبي18181831086650

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

17الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح13.0015.0014.7510.5013.2814.0013.5013.7512.5013.5013.0017.0017.00217.5213.6030عجميلقروش19181831071216
العاديةمؤجلة10.0009.5010.5008.5009.6707.0006.0006.5003.0012.0007.5016.0016.00144.0309.0012عحفصةقرومي20181831093615
العاديةمؤجل27.0201.690غائبغائب00.00غائب00.0007.0000.0005.5002.7800.0001.0000.5000.00عأنيسقريدي21181831066322
العاديةمؤجلة11.0010.7503.5007.0008.3907.0013.0010.0006.0013.0009.5016.0016.00150.5109.4119عأمانيقفاز22181831051415
العاديةناجحة10.0010.0013.2510.0010.7213.0004.0008.5010.0015.5012.7517.0017.00172.9810.8130عمريملحسن ناصر23181831051774
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عالزهرةلهيزة24181831026122
العاديةناجحة11.0012.5003.2510.5009.5010.5012.0011.2514.5015.5015.0016.0016.00176.5011.0330عفايزةمخفوظ25181831096212
العاديةمؤجلة11.0010.5010.0009.5010.3306.0006.0006.0007.0013.0010.0017.0017.00153.9709.6223عحنانمداح26181831093620
العاديةمؤجل146.9809.1926غائبغائب12.0010.0010.5007.5010.2210.0006.0008.0012.0011.0011.50عرياضمالل27181831069366
العاديةناجحة13.0013.1313.7510.2512.5807.5010.0008.7512.0015.5013.7517.0017.00192.7212.0530عإيناسمنداس28181831083495
العاديةمؤجل82.8005.185غائبغائب04.00غائب00.0009.5011.8806.5006.2004.5005.0004.7508.00ععبد الرحمانميهوب29181831066463
العاديةمؤجل9.0000.560غائبغائب00.00غائب04.5001.0000.0000.0000.0000.00غائبغائب00.00عمحمد ياسينهواري301731092829

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:36:53حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

18الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح12.0014.5014.5011.5013.0005.0005.0005.0010.0011.0010.5013.0013.00171.0010.6930ععبد الكريمالشيخ أحمد1181839050993
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائب00.00غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.00عأسامةبكوش2181831088454
العاديةمؤجل149.5009.3419غائبغائب11.0008.0010.7507.5009.5010.0011.0010.5007.0015.0011.00عهيثمبن عبيد31731097233
العاديةناجحة11.0011.0012.2511.0011.2806.5010.5008.5012.0014.5013.2516.0016.00178.0211.1330عشيماءبن كري4181831066708
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة00.00عسيلين شهينازبودربان5181831026164
العاديةناجحة13.0016.2514.2511.7513.7215.0016.0015.5015.0015.5015.2514.0014.00229.9814.3730عشريفةتيغرمين6181833009660
العاديةمؤجل03.0017.0017.00137.9608.6214غائب10.0003.5010.7508.7508.4408.5011.0009.7506.00ععصامحبيس7181831091119
العاديةناجحة11.0011.5012.8811.0011.5310.0012.0011.0014.0013.0013.5017.0017.00191.7711.9930عنهالحجاب8181831042843
العاديةمؤجل11.0008.0010.8806.5009.3108.0004.0006.0009.0014.0011.5016.0016.00146.7909.1713عحميد محمد أمينحمو91731071927

العاديةناجحة12.0013.5012.7509.7512.0007.5012.5010.0014.0015.0014.5013.0013.00190.0011.8830عفيروزحيدوش10181831051605
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة00.00عخديجةخلوفي11181831044120
العاديةمؤجلة04.0015.0015.00150.2409.3918غائبة11.0003.5012.6309.5009.3611.5010.0010.7508.00عياسميندراجي121731043352
العاديةمؤجل00.0009.0010.7507.5006.0607.0013.5010.2507.0014.0010.5017.0017.00133.5408.3515ععبد السالمدردار13181831048796
العاديةمؤجل10.0010.5008.7505.0008.7210.0014.5012.2504.0012.0008.0013.0013.00156.4809.7819عكمالدمدوم141731044379
العاديةناجحة12.0014.5013.1312.5012.9213.5014.0013.7508.0015.5011.7517.0017.00211.7813.2430عآسيةرمضاني15181831062554
العاديةناجحة14.0012.2513.0010.7512.6711.0016.0013.5010.0014.0012.0017.0017.00209.0313.0630عرانيةزاوي16181831046084
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة00.00عمنالزبيري17181831047360
العاديةناجحة11.0013.7512.8808.0011.3608.5014.0011.2510.0010.0010.0016.0016.00183.2411.4530عرميساءزعيم18181831063441

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:36:56حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

18الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة11.0011.8812.0010.0011.2008.5012.5010.5008.0010.0009.0014.5014.50175.3010.9630عنورهانسعيداني19181831094017
العاديةمؤجل11.5200.720غائبغائب00.00غائب00.0000.00غائب01.2800.00غائب05.75غائب00.00عرمزيساليم20181831051742
العاديةناجحة12.0013.2512.7508.5011.6704.5014.5009.5005.0014.5009.7517.0017.00179.5311.2230عشهينازطوبال21181831066437
العاديةناجح10.0010.7512.0015.5011.8306.5012.0009.2509.0010.0009.5016.0016.00178.4711.1530ععبد اللطيفعروج228989016895
العاديةمؤجل72.0204.501غائبغائب05.00غائب00.0008.5009.0008.5005.7800.0005.0002.5010.00عالهادي عثمانعزوز231631046935
العاديةمؤجل10.0007.7510.0005.0008.3905.0007.0006.0004.0013.0008.5017.0017.00133.5108.3412عمحمد ياسينكشرود241732031188
العاديةناجحة12.0013.7513.7509.2512.1712.0014.0013.0007.0011.0009.0017.0017.00196.5312.2830عالميةلعصامي251834055116
العاديةمؤجلة11.0009.0011.0006.0009.4410.5008.0009.2507.0010.5008.7517.0017.00156.4609.7816عصورايةمداد26181831066456
العاديةمؤجل00.0009.0009.0005.5005.2207.0008.0007.5008.0010.0009.0013.0013.00107.9806.752عحسان رمزيمراربي27181831047548
العاديةمؤجلة11.0009.2511.8808.0010.1406.0004.0005.0005.0010.5007.7514.5014.50141.2608.8322عشهرزادمزيلي28181831041685
العاديةناجحة13.0010.0012.5009.0011.3304.5013.0008.7508.0013.0010.5015.0015.00172.9710.8130عمنالمعمري29181831092685
العاديةناجح11.0010.5014.0008.5011.0008.0014.0011.0006.0012.0009.0017.0017.00178.0011.1330عمنصورموايسي30181831088658

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 24-03-2022  09:36:58حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

19الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة11.0007.5012.1308.5009.9208.0003.0005.5007.0015.0011.0017.0017.00150.2809.3913عإبتسامآسياخي11831088571
العاديةناجحة12.0015.7512.2512.5013.0015.0016.0015.5016.0015.5015.7516.0016.00226.5014.1630عخالديةأيت بن دريس2181838021031
العاديةناجح13.0013.7513.1311.0012.7511.0015.5013.2512.5014.0013.2516.0016.00210.2513.1430عحسيبةإيكان3053010726
العاديةناجحة12.0014.7511.5013.5012.8311.5010.0010.7514.5015.0014.7516.0016.00203.9712.7530عشيماءاحمد شنعة4181831064701
العاديةناجحة11.0009.8810.2507.5009.8110.0011.0010.5008.0009.0008.5016.0016.00163.2910.2130علمياءبتروني5181831053043
العاديةمؤجلة11.0008.5011.2507.5009.7210.0003.0006.5010.0015.0012.5017.0017.00155.4809.7217عمريمبعيش6181831088653
العاديةمؤجلة10.0010.7510.2507.5009.6707.5010.0008.7510.0011.0010.5014.0014.00157.0309.8121عيسرىبن نجمة7181831040572
العاديةناجح10.0010.2513.5005.5009.8310.5007.0008.7508.0013.5010.7517.0017.00161.9710.1230عريانبوخديمي8181831070044
العاديةناجح11.0013.0013.2507.5011.1710.0009.0009.5007.0004.0005.5015.5015.50165.0310.3130عمحمدتركي9181831090623

العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.0000.00علويزةتوازي101731100161
العاديةمؤجلة11.0008.0009.2508.0009.2812.5005.0008.7509.0015.0012.0017.0017.00159.5209.9712عكريمةتومي111532066079
العاديةمؤجل00.0016.0016.0080.0305.004غائب03.0006.5007.0003.6705.5010.0007.7500.00غائبعمحمد أمينتيغزة12181831049861
العاديةناجح10.0010.7511.7508.0010.1110.5011.0010.7505.0015.0010.0017.0017.00170.9910.6930عريان محمدحميتو13181831069372
العاديةمؤجلة11.0009.3813.5006.0010.0808.5009.0008.7503.0014.0008.5016.0016.00158.7209.9222عياسمينداهل14181831062540
العاديةمؤجلة11.1313.2507.5007.0811.5010.0010.7512.0011.0011.5013.0013.00142.7208.9220غائبةعياسميندحمان15181831069135
العاديةناجحة11.0008.5012.5007.2509.9408.0013.5010.7505.0015.5010.2516.0016.00168.9610.5630عرانيةرافع161731044242
العاديةمؤجلة02.2505.0010.0007.5016.0016.00138.0108.6322غائبة11.0013.0012.0007.5010.8904.50عهاجررافع17181831044973
العاديةناجح11.0015.7514.7514.5013.6712.0014.5013.2514.0015.5014.7516.0016.00221.5313.8530عرفيدةشقراني18141432062375

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 24-03-2022  09:37:00حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

19الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.0014.3812.7500.0010.0310.5013.5012.0006.0010.0008.0017.0017.00171.2710.7030عساميةصابر19181831062637
العاديةناجحة14.0012.8813.7512.0013.2508.5014.0011.2512.0014.0013.0016.0016.00206.2512.8930عنبالعشي20181831069663
العاديةناجح10.0010.5012.2509.0010.3908.5014.0011.2508.0011.0009.5015.5015.50173.0110.8130عفارسعيش21181831044064
العاديةناجحة11.0011.6313.2512.5011.9712.0012.0012.0007.0010.0008.5017.0017.00189.7311.8630عنريمان رحمةقاضي22181831083760
العاديةمؤجل10.0009.7510.0007.0009.2808.5007.0007.7510.0011.5010.7515.5015.50151.5209.4713عمحمد رمزيقرد23181831056207
العاديةناجحة12.0010.7512.0009.5011.1708.5012.0010.2508.0010.0009.0014.5014.50174.0310.8830عليتيسياكرميش24181831070185
العاديةمؤجل02.5017.0017.0092.0105.754غائب09.5008.0000.0003.8907.5010.0008.7505.00غائبعمحمد أمينكوماد25181831069855
العاديةمؤجلة12.0010.5013.0000.0009.2210.0007.0008.5008.0011.0009.5013.0013.00148.9809.3121عسارةلعبسي26181831069392
العاديةناجح12.0014.2513.6300.0010.2010.0012.0011.0009.0012.0010.5016.0016.00172.8010.8030عاحالم السعديةمرزق271539018722
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائب00.00غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائبعرضوانمزاوي28181831052968
العاديةناجحة11.0010.5012.0012.0011.3307.5008.0007.7507.0010.0008.5016.0016.00165.9710.3730عليندةوعبادي29181831047489
العاديةناجحة14.0014.0014.0011.5013.4413.5014.0013.7507.0015.5011.2517.0017.00215.4613.4730عأميرةوعلي30181831091308

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

20الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة128.5208.037غائبةغائبة10.0009.0009.2508.5009.2806.5005.0005.7508.0014.0011.00عإيمانأحلولي1181831042491
العاديةناجحة13.0013.2512.2515.2513.3906.0011.5008.7512.0015.5013.7517.0017.00200.0112.5030عياسمينإدير2181831089608
العاديةناجح10.0010.0010.8813.5010.9708.0011.0009.5007.0014.0010.5017.0017.00174.7310.9230عيحيباشا3181831041748
العاديةناجح12.0010.0009.2510.0010.5007.5008.0007.7511.0015.0013.0017.0017.00168.5010.5330عريانبرانسي4181831064489
العاديةناجحة12.0012.0012.6311.0011.9206.0015.0010.5011.0010.0010.5015.5015.50185.7811.6130عصبرينةبغاللي5181831081728
العاديةمؤجل00.0004.0007.5009.7504.7210.0010.0010.0009.0013.0011.0016.0016.00120.4807.5310عابراهيمبلعكروف61631048507
العاديةناجح12.0012.7512.6314.0012.7510.0015.0012.5011.0013.0012.0017.0017.00205.7512.8630عيوسف إبراهيمبن بلقاسم7181831086668
العاديةمؤجل10.0009.5010.2511.2510.2210.0004.0007.0007.0015.5011.2517.0017.00159.4809.9727عزين الدين نديربوجمعي8181831054166
العاديةمؤجلة11.0004.0011.2508.0008.8307.5003.0005.2508.0011.0009.5017.0017.00136.4708.5312عصبرينةبوخالفة9181831086706

العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدصونيةبوعزيز101531009752
العاديةمؤجل12.0006.0013.0013.00104.4606.537غائب10.0001.5005.7500.0004.9408.5009.0008.75عنسيم محمد ساميبوكرش11181831051903
العاديةناجح08.0010.0012.0007.5009.2208.5012.0010.2508.0015.5011.7516.0016.00163.4810.2230عنديرجمعي12181831088397
العاديةناجحة13.0011.0013.2514.5012.9407.5015.0011.2508.0012.0010.0017.0017.00198.4612.4030عسارة أميرةحيرش13181831062107
العاديةمؤجلة12.5000.0000.0010.7506.5611.5010.5011.0000.0010.0005.0000.0000.00113.0407.0718معيدةمليكةخضراوي141631105929
العاديةناجحة11.0010.0013.3812.2511.5807.5013.0010.2508.0015.5011.7517.0017.00185.7211.6130عايمانخلوي15181831048693
العاديةناجح12.0011.0013.5013.0012.3308.5010.0009.2514.0015.5014.7516.0016.00193.4712.0930عرياضدلهوم16181831048779
العاديةناجحة13.0010.0012.2513.5012.2808.0007.0007.5008.0014.5011.2513.0013.00176.0211.0030عسيلينزمولي17181831064274
العاديةناجح11.0013.7511.5011.0011.7207.0014.0010.5007.0013.0010.0014.5014.50181.9811.3730عحنانزوقاري18171733021220

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - 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 اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

20الفوج:  االتصال و العالقات العامةالتخصص :

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

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل10.0000.0000.0000.0003.3311.0000.0005.5010.0011.0010.5000.0000.0072.9704.5611معيدإبراهيمسواغين191731028124
العاديةمؤجلة00.0010.0011.8812.0007.5308.5009.0008.7511.0010.0010.5014.0014.00137.7708.6118عنسرينسي العربي2007071068263
العاديةمؤجلة11.0002.0010.8809.0008.5305.5007.0006.2503.0015.5009.2517.0017.00137.2708.5812عفاطمة الزهراءعراب21181831064737
العاديةناجح10.0008.0011.5008.0009.4407.5013.5010.5004.0014.0009.0017.0017.00161.9610.1230عمحمد شكيبعريس22181831047335
العاديةناجحة12.0013.0012.2511.2512.1106.5012.0009.2508.0004.0006.0014.5014.50172.4910.7830عرفيدةعماري23181831051495
العاديةمؤجلة103.5306.4710غائبةغائبة03.00غائبة11.0003.0010.5006.7508.1707.0005.0006.0006.00عرايساعويسي24181831092602
العاديةمؤجلة10.0009.0010.7509.0009.7208.0011.0009.5003.0010.0006.5015.5015.50153.9809.6215عمدينة سارة ليناغبراوي25181831064785
العاديةناجحة12.0010.7512.3814.0012.2510.0010.0010.0009.0011.0010.0017.0017.00187.2511.7030عغنيةقويدر26181831049813
العاديةمؤجل16.0011.5000.0000.0007.8911.0000.0005.5010.0000.0005.0016.0016.00119.0107.4416معيدنسرينلطرش271731067183
العاديةمؤجل00.0001.5009.7508.2504.3308.5007.0007.7505.0015.0010.0016.0016.00105.9706.623عأحمد نزيهمفتي281631059959
العاديةمؤجل10.0009.0009.2509.2509.4410.0007.0008.5010.0010.0010.0013.0013.00151.9609.5012ععبد هللامنصور29181831069492

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و التسويق العمومي - م:3مادة  5/ر:2:إدارة العالقات العامة - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:تقييم الرأي العام - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:االتجاهات الحديثة في العالقات العامة - م:4مادة  -
1/ر:1:البالغة و االتصال - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:/ر1:مادة إختيارية (تحليل الخطاب- تشريعات العمل) - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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