
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.0012.5012.5011.5012.1111.0012.5011.7514.0015.0014.5014.0014.00198.9912.4430عإبتسامأيت ثابت11731058648
العاديةناجحة14.2512.5013.0011.0012.8612.0015.0013.5014.0014.0014.0016.0016.00213.7413.3630عنوالالهواري2042071291
العاديةناجحة11.5012.0013.0007.5011.0610.5010.0010.2515.0013.0014.0016.0016.00184.5411.5330عمليسة امالايت بن علي31731052647
العاديةناجحة11.5010.5014.0011.5011.8311.0004.0007.5015.0012.0013.5016.0016.00179.4711.2230عالزهرةبرجي41731028552
العاديةناجحة11.5012.0010.0010.0010.9413.0013.0013.0013.0015.0014.0015.0015.00193.4612.0930عصارةبن دوحو51731051010
العاديةناجحة13.0012.0013.0006.0011.2213.0016.0014.5015.0015.0015.0016.0016.00204.9812.8130عزينببن سخار61631074430
العاديةناجح12.0011.5013.0010.0011.6713.5014.5014.0016.0015.0015.5016.0016.00208.0313.0030ععليبن شبيرة71731092391
العاديةناجحة12.5013.0015.0013.7513.4410.0004.0007.0015.0012.0013.5015.0015.00190.9611.9330علطيفةبن عبد الحاكم81731028194
العاديةناجحة12.5010.0012.0014.0012.1712.0016.0014.0012.0014.0013.0015.0015.00206.5312.9130عمريمبوحدي91731088948

العاديةناجحة13.7513.5012.0011.0012.6910.5016.0013.2513.0015.0014.0016.0016.00211.2113.2030عأمينةجزايري101731071220
العاديةناجح12.0006.0016.0016.00173.5210.8530غائب13.5011.0012.0007.5011.2812.0010.0011.00عحمزةجمعة111731061589
العاديةناجح13.0006.5015.0013.5014.2516.0016.00166.5310.4130غائب11.0012.0011.0008.5010.67عكريمحافظ121731049816
العاديةناجحة12.5012.5012.0011.0012.0600.0015.0007.5014.0015.0014.5016.0016.00183.5411.4730عنسرينخداوي131731045856
العاديةناجحة13.0012.5013.5010.0012.3312.5013.5013.0014.0014.0014.0016.0016.00206.9712.9430عإكرامخديم141731088984
العاديةناجحة08.0008.0615.5013.0014.2515.0014.0014.5014.0014.00172.5410.7830غائبة13.5008.00عدينادماش151731094592
العاديةمؤجلة05.0000.0000.0000.0001.6700.0013.0006.5000.0013.0006.5000.0000.0054.0303.384معيدةليلةزروقي161631072337
العاديةمؤجلة00.0000.0023.0301.440غائبةغائبةغائبة04.0002.00غائبة05.0000.0000.0000.0001.67عصوفياسعيداني17121060225
العاديةناجحة12.5013.5013.0010.0012.2813.0009.0011.0014.0013.0013.5016.0016.00197.5212.3530عفايزةسليماني181731045720

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل12.0006.0016.0016.00117.2207.337غائب08.7505.0013.5007.0008.5806.0000.0003.00عيوسفصحراوي191731043369
العاديةناجحة12.0010.0010.0010.5010.7812.5009.0010.7512.0014.0013.0016.0016.00182.0211.3830عزينبطهراوي201731074631
العاديةمؤجلة09.5010.0010.0007.0009.1711.5004.0007.7515.0012.0013.5016.0016.00156.5309.7817عوفاءعتيق211731028611
العاديةناجحة13.5015.0014.0000.0010.9413.0014.0013.5012.0014.0013.0015.0015.00193.4612.0930عفريالعصماني22071076689
العاديةناجح12.0010.5012.0005.0010.1111.0009.0010.0013.0012.0012.5015.0015.00170.9910.6930ععبد النورعمران231731056163
العاديةناجح13.0010.0013.0011.5012.0010.0013.0011.5015.0011.0013.0016.0016.00196.0012.2530علقمانعمراني241731058781
العاديةناجحة11.0005.5014.0014.0014.0015.0015.00176.5111.0330غائبة12.5012.0012.0013.0012.39عفاطمة الزهراء اكرامفليسي251731103369
العاديةناجح07.5010.5010.0010.0009.2815.0013.5014.2510.5012.0011.2510.0010.00173.0210.8130معيدمرادقامش261531063952
العاديةناجحة12.7511.5010.5008.0010.9211.5012.5012.0012.0013.0012.5016.0016.00187.2811.7130عمونيقويدري271731069392
العاديةناجحة11.0010.0004.5010.5009.2209.5012.0010.7512.0014.5013.2507.5007.50159.9810.0030معيدةكريمةمحرز281531071422
العاديةناجحة10.0014.0012.5013.0012.1115.5010.0012.7515.0014.0014.5016.0016.00204.9912.8130عفاطمة الزهراءمعالة291731069114
العاديةناجحة14.0011.5013.0013.0013.0000.0013.0006.5000.0014.0007.0016.0016.00173.0010.8130معيدةسميةمواقي بناني بناني301431089438
العاديةمؤجلة11.0012.5001.0010.0008.8914.0010.0012.0012.0013.5012.7500.0000.00153.5109.5924عنور اإليمانموساوي311731066995
العاديةمؤجلة07.0008.2210.5009.0009.7515.0010.0012.5016.0016.00153.9809.6217غائبة12.0012.00عأمينةنايت علي321731057624
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0013.0006.5000.0000.0000.0000.0000.0026.0001.633معيدأسامةهوام33114018831

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة11.5014.0014.0010.0012.2813.0010.0011.5014.0014.0014.0014.0014.00198.5212.4130عبشرىإدريس11731092219
العاديةناجحة14.7514.0013.0011.0013.3616.0015.0015.5014.0014.0014.0016.0016.00226.2414.1430عمنالالحلوي زيتوني21731056332
العاديةناجحة11.5010.0012.0012.0011.3911.0013.0012.0016.0014.5015.2516.0016.00197.0112.3130عفاطمة الزهراءالعيناني31731092650
العاديةناجح10.0010.0010.0006.0009.1110.0013.5011.7514.0012.0013.0015.0015.00169.9910.6230عرضوانايت بشير41731044250
العاديةناجحة10.5010.0010.0008.0009.7210.0013.0011.5014.0014.0014.0016.0016.00177.4811.0930عيسمينةبلباش51731051143
العاديةناجحة13.5011.0014.0010.0012.2811.5012.0011.7500.0014.0007.0016.0016.00187.5211.7230عايمانبلمان61731050929
العاديةناجح15.2513.0015.0014.5014.5314.0017.0015.5017.0016.0016.5015.0015.00240.7715.0530عإسماعيلبن الجوزي701062118
العاديةناجح15.2513.5014.0010.0013.4213.0015.0014.0015.0015.0015.0016.0016.00222.7813.9230عالميةبن تونس895055423
العاديةناجح11.7511.5012.0008.0010.9211.0014.5012.7500.0012.0006.0014.0014.00175.2810.9630ععبد العزيزبوخاري91731106111

العاديةناجح11.5012.5014.0010.0011.9406.0008.0007.0012.0008.0010.0016.0016.00171.4610.7230عأديمبودرياس101731090021
العاديةناجح09.5007.0010.0010.0009.1714.5015.5015.0000.0014.0007.0013.0013.00169.5310.6030معيدموسى رفيقبوقطوف111631060674
العاديةمؤجل25.7401.610غائبغائب00.00غائب06.5002.8600.0000.0000.0000.00غائب02.2503.00عمحمد اسالمبولقرون121534034653
العاديةناجحة12.7510.0010.0007.0010.2510.5013.0011.7515.0014.0014.5015.0015.00183.2511.4530عداليةبوناب131731081553
العاديةناجح09.5012.0012.0010.0010.7214.5016.0015.2500.0012.0006.0016.0016.00185.4811.5930عأنيسبويكني141731075068
العاديةناجح15.5012.0015.0013.0014.0615.0017.0016.0017.0016.0016.5015.0015.00238.5414.9130عسهامتومي1502264094
العاديةمؤجلة08.0013.0013.0011.0010.8900.0000.0000.0000.0014.0007.0014.0014.00126.0107.8822عروميساءجدي161731052613
العاديةناجحة13.2512.0012.0012.5012.5313.0013.0013.0013.0014.0013.5015.0015.00206.7712.9230عروميساء زينبحداد171731071747
العاديةناجحة11.0010.0012.0013.0011.4413.5013.0013.2500.0013.0006.5015.0015.00183.9611.5030عشهرزاد  نسرينخثير181731071771

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة13.0013.0013.0011.0012.5611.5011.0011.2513.0014.0013.5016.0016.00201.0412.5730عخديجةدهيم191731047204
العاديةناجحة11.5013.0013.0013.7512.6713.5015.0014.2514.0013.0013.5015.0015.00213.0313.3130عهاجررشيد201731075204
العاديةناجح13.0013.5013.0012.5013.0015.0015.5015.2514.0013.0013.5015.0015.00220.0013.7530عمهديزروقي211731058899
العاديةناجحة11.7512.0013.0012.0012.1411.5016.0013.7516.0013.0014.5016.0016.00209.2613.0830عسلمةزويش221633022937
العاديةناجحة11.5012.0010.0011.0011.1711.5012.0011.7512.0013.0012.5016.0016.00188.5311.7830عأميرةصالح231731092708
العاديةناجحة09.5012.0006.0010.5009.5011.0011.0011.0014.0014.0014.0016.0016.00173.5010.8430عأمينةصدراتة241731045470
العاديةناجحة14.5015.0015.0014.5014.7212.5017.0014.7518.0014.0016.0016.0016.00239.4814.9730عزينب فراحصفراني251731069024
العاديةناجحة10.5013.0013.0007.0010.8311.5012.0011.7500.0014.0007.0016.0016.00174.4710.9030عياسمينطايشة261731090550
العاديةناجحة11.7511.0012.0010.0011.2512.0015.0013.5000.0013.0006.5016.0016.00184.2511.5230عإكرامعابد271731074454
العاديةناجح13.7514.0014.0014.5014.0313.0016.0014.5014.0014.0014.0015.0015.00227.2714.2030عكاهينةعجيلية28086000779
العاديةناجح12.5012.5012.5006.5011.1711.0016.0013.5000.0014.0007.0016.0016.00184.5311.5330عمنصفعموش291731071585
العاديةناجح10.0006.0010.0007.0008.4411.0015.5013.2513.0011.0012.0015.0015.00167.9610.5030عباللعياش301731051168
العاديةناجحة12.0012.0014.0012.5012.5614.0014.0014.0014.0014.0014.0015.0015.00212.0413.2530عإكراملعروسي رويبات311731088985
العاديةناجحة13.0015.0013.0010.0012.7812.5011.0011.7514.0014.0014.0016.0016.00206.0212.8830عياسمينمسيلي321731045903
العاديةناجحة12.2514.0013.0013.7513.1412.5015.0013.7514.0014.0014.0016.0016.00217.2613.5830عبشرىميهوبي331731068972

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:34:36حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح11.0011.0011.0007.0010.1110.0008.0009.0012.0011.0011.5015.0015.00164.9910.3130عهشامأبزار11731067406
العاديةناجح14.0013.5015.0011.0013.4410.0015.0012.5012.0013.5012.7516.0016.00212.4613.2830عمحمد نذيربراهيم جفال21732071658
العاديةمؤجل08.0000.0011.5011.0007.6700.0011.5005.7515.0010.0012.5010.0010.00127.0307.9416إدماجهيشامبلمختار31531054658
العاديةمؤجلة73.9704.625غائبةغائبة02.3300.0015.0007.5012.0011.0011.50غائبة07.0000.0000.00عايمانبلولة4042045953
العاديةمؤجل11.5006.0010.0005.5008.6100.0011.0005.5013.0011.5012.2513.0013.00136.9908.5616عناديةبن عياد51731090187
العاديةناجحة15.0013.0014.0011.0013.4410.0012.5111.2612.0012.0012.0016.0016.00206.0012.8830عرانيةبوشنافة61731047433
العاديةناجحة15.0013.0013.0014.0013.8910.0011.0010.5013.0011.0012.0016.0016.00207.0112.9430عصبرينبوطريق71631048715
العاديةناجحة11.0011.5011.0010.0010.8912.0014.5113.2614.0014.0014.0016.0016.00195.0512.1930عكنزةبوكراح81731066876
العاديةناجحة11.5013.0013.0010.0011.8310.0014.0012.0014.0013.5013.7516.0016.00197.9712.3730عمنالجلودي91731074934

العاديةناجح13.0010.0010.0003.0009.4402.0015.0008.5014.0015.0014.5016.0016.00163.9610.2530عمحمد أسامةحاجيح101731066905
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائبغائبغائبغائب00.00غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.00عسفيانحدادن111731052374
العاديةناجحة12.0012.0013.0010.0011.7811.0015.0013.0012.0015.0013.5016.0016.00201.0212.5630عنورحداوي121731069654
العاديةمؤجل115.4907.2218غائبغائب05.0002.50غائب09.6100.0012.0006.00غائب10.5013.5014.00عمليكحمدي131731062112
العاديةناجح09.5010.5011.0010.0010.1710.0008.0009.0014.0011.5012.7516.0016.00169.0310.5630عحسانخداش141731060115
العاديةمؤجلة11.5012.0012.0005.0010.2810.0002.0006.0013.0011.0012.0015.0015.00155.5209.7227عفريالخدماجي151731074795
العاديةناجح11.5011.5013.0010.0011.5000.0011.5005.7514.0005.0009.5015.0015.00160.5010.0330عيحي عبد الفتاحدحدوح161731067047
العاديةمؤجلة11.0005.5016.0016.00106.0206.639غائبة03.7810.0012.5011.25غائبة08.0005.0000.00عسهامدروكدال171731096273
العاديةمؤجل07.0008.0012.0004.0007.6700.0012.5006.2512.0011.0011.5014.0014.00131.0308.1911عأسامةرواز181731074421

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:34:39حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح12.0012.0014.0013.0012.6700.0010.0005.0011.0005.0008.0016.0016.00166.0310.3830ععثمانشاكي191735098336
العاديةناجحة11.0005.5014.5014.50170.4810.6630غائبة11.0010.0013.0011.0011.2210.0012.0011.00عاميرةشريتي201731086284
العاديةناجحة11.0005.5016.0016.00170.0010.6330غائبة10.0014.0013.5007.0011.0010.0012.0011.00عجهينةشنبير211531101188
العاديةناجحة14.0013.5014.0012.5013.5600.0008.0004.0014.0011.5012.7515.0015.00178.5411.1630معيدةمروة صابرينفتان221531104164
العاديةناجح11.0000.0013.0010.0008.7810.0010.0010.0014.0012.0013.0015.0015.00160.0210.0030ععمرفوندو231731028590
العاديةناجحة11.5011.0013.0010.5011.5010.0008.0009.0012.5012.0012.2516.0016.00180.0011.2530عليلىقداشي241731100262
العاديةناجح11.5012.5013.0012.5012.2810.0010.0010.0014.0012.5013.2515.0015.00192.0212.0030عأسامةقلوان251731028117
العاديةناجح12.5012.0008.0006.0009.9412.0008.0010.0015.0011.0013.0016.0016.00171.4610.7230ععز الدينكويس261731060764
العاديةناجحة13.0012.5013.0011.5012.5610.0015.0012.5015.0014.0014.5016.0016.00208.0413.0030عحفيظةلحمر271731100147
العاديةناجحة09.5011.0013.0013.0011.3910.0015.0012.5014.0014.5014.2516.0016.00197.0112.3130عريانلعبادي281731071347
العاديةناجحة15.2515.0014.0014.0014.6412.0016.0014.0012.0014.5013.2516.0016.00230.2614.3930عيمينةلعواري29031053084
العاديةناجحة12.5013.0013.0010.0012.1710.0015.0012.5012.0014.5013.2514.0014.00200.0312.5030عرحيمةمازري301731044615
31179DZA0231العاديةناجحة13.0012.0012.0013.0012.5611.0008.0009.5011.0012.0011.5016.0016.00190.0411.8830عدنيامعوج
العاديةناجحة14.0013.0014.0013.0013.5610.0016.0013.0014.0014.0014.0016.0016.00218.0413.6330عشيماءمنصور بوناب321731044307
العاديةناجحة16.0012.5010.0013.0013.2210.0016.0013.0016.0014.0015.0016.0016.00216.9813.5630عرميساءوراس331731049032

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:34:41حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح15.5010.5010.0007.5011.3910.0011.0010.5012.0012.5012.2516.0016.00185.0111.5630عريان سعيدأومدور11731067103
العاديةناجحة14.0010.5012.0010.0011.8910.0011.0010.5014.0013.0013.5014.0014.00190.0111.8830عرانية هالةإيزم21731069695
العاديةناجح12.2511.5014.0011.0012.1910.0010.5010.2513.0012.0012.5016.0016.00191.7111.9830عنشيدةالباوني31731098519
العاديةناجحة12.2511.5012.0010.0011.5310.0012.5011.2500.0013.5006.7516.0016.00178.2711.1430عرهامبادي41731051186
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.0000.0000.00غائبة00.0000.00غائبةعنور الهدىباألطرش51731086724
العاديةناجحة12.5012.0011.0007.0010.8310.0004.0007.0014.0007.0010.5014.5014.50160.9710.0630عياسمينباي بو مزراق61731071664
العاديةناجحة12.0013.0014.0013.0012.8910.0014.0012.0014.0008.0011.0016.0016.00202.0112.6330عليليابن خرف هللا71731074839
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.0000.0000.00غائبة00.0000.00غائبةعاصالةبن ناصر81631054720
العاديةمؤجل14.7505.0014.0006.5010.5810.0003.0006.5000.0013.5006.7515.0015.00149.7209.3626عليديةبوراس91731098757

العاديةناجحة10.0012.5010.0008.0010.1110.0012.5011.2514.0013.5013.7516.0016.00179.4911.2230عأسماءبوغانم101731074430
العاديةناجحة10.7511.0013.0010.0011.1412.0010.5011.2513.0013.0013.0016.0016.00187.2611.7030عاكرامبوكرة111731075258
العاديةناجحة16.0014.0014.0012.0014.2212.0014.0013.0015.0013.5014.2516.0016.00224.4814.0330عزهرةبونكراف121731086837
العاديةناجحة13.2512.0013.0010.0012.1913.0013.0013.0013.0013.0013.0016.0016.00203.7112.7330عرندة ياسمينتوافق131731074597
العاديةمؤجلة10.0005.0006.0006.0007.1112.0014.0013.0015.0008.0011.5016.0016.00154.9909.6915عسارةحداد141631103341
العاديةناجحة12.0011.0014.0013.0012.4412.0008.0010.0015.0010.0012.5016.0016.00192.9612.0630عياسمينحداد151731092573
العاديةناجحة14.7511.5011.0012.5012.6910.0011.0010.5014.0013.0013.5016.0016.00199.2112.4530عذهبيةحليش161731069694
العاديةناجحة16.0014.0014.0013.5014.5612.0014.0013.0013.0013.5013.2514.0014.00223.5413.9730عهاجرحمدان171731071859
العاديةناجحة14.7513.0014.0011.5013.4711.0012.5011.7515.0013.5014.2515.0015.00211.7313.2330عأسماءحمزة181731058627

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:34:44حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة14.5012.0012.0008.0011.9412.0015.0013.5016.0015.0015.5014.0014.00206.4612.9030عمنالحوري191731066954
العاديةناجحة10.5011.0012.0007.5010.2811.0012.0011.5014.0014.0014.0016.0016.00182.5211.4130عايمانخالفي201731086300
العاديةناجح10.2511.5013.0008.0010.6413.0013.0013.0014.0013.0013.5016.0016.00190.7611.9230عمنيرخليف211731086554
العاديةمؤجل13.2505.0013.0010.0010.6410.0003.0006.5000.0013.5006.7515.0015.00150.2609.3926عقمرخيال221731098751
العاديةناجحة14.0013.0014.0013.5013.6711.0013.5012.2515.0014.5014.7516.0016.00217.5313.6030عليلىخيذر231731074837
العاديةمؤجل10.7511.0010.0008.0010.0300.0001.0000.5012.0011.0011.5016.0016.00131.2708.2023عاحمد امينزغمار241731090941
العاديةمؤجل09.2510.0010.0001.0007.7511.5000.0005.7500.0013.0006.5011.0011.00116.7507.3016معيدأنورصديقي251631054448
العاديةناجحة13.7513.5014.0011.0013.1410.0015.0012.5016.0015.0015.5014.0014.00213.2613.3330عشهينازعالم261731099959
العاديةناجحة13.0008.0013.0013.0011.8911.0012.0011.5014.0014.0014.0016.0016.00197.0112.3130عرانياعليوان271731074570
العاديةناجحة16.0015.0014.5011.0014.3312.0014.0013.0013.0015.0014.0016.0016.00224.9714.0630عنسرينعوف281731046945
العاديةمؤجل11.2510.0008.0005.5008.9710.0011.0010.5000.0011.0005.5015.0015.00148.7309.3019ععليفرحات291531104274
العاديةناجحة12.5010.0011.0010.0011.0610.0013.5011.7514.0014.5014.2514.0014.00189.0411.8230عياسمينقارة301731097242
العاديةناجحة16.0013.5013.0012.0013.8910.0013.5011.7516.0014.5015.2516.0016.00218.5113.6630عالليةقبالجي311731080115
العاديةناجحة12.5011.0010.0010.5011.1710.0014.0012.0012.0015.0013.5016.0016.00191.5311.9730عرانياكرشوش321731097132
العاديةناجحة16.0014.0014.0012.0014.2211.0013.5012.2515.0014.5014.7516.0016.00222.4813.9130عورديةلعروبي331731094781
العاديةناجحة11.5010.0012.0006.0010.0611.0012.0011.5014.0014.5014.2515.0015.00180.0411.2530ععواوش فلةمحمصاجي341731086911
العاديةناجح09.7508.0004.0011.0008.3610.0011.0010.5014.0014.0014.0016.0016.00161.2410.0830عأعرابمرار351731044156
العاديةناجحة15.0013.0013.0010.0013.0010.0014.0012.0014.0015.0014.5016.0016.00210.0013.1330عسلمىمزنار361731048263

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:34:47حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل03.0006.0011.0000.0004.7810.5012.0011.2512.0012.0012.0013.0013.00125.0207.8115معيدأمين عبد القادرمالح371631054824
العاديةناجحة10.5012.0013.0012.0011.7210.0012.0011.0014.0013.5013.7516.0016.00192.9812.0630ععواطفموالي381731028337
العاديةناجحة12.5012.0011.0012.0011.9410.0014.0012.0014.0015.0014.5016.0016.00200.4612.5330عسميرةميهوب391731061949
العاديةمؤجل08.5012.0010.5000.5007.9411.0011.0011.0014.0013.0013.5010.0010.00152.4609.5320معيدعبد الرحمانناشي401531051814
العاديةناجحة12.7511.0012.0006.5010.8110.0015.0012.5016.0015.0015.5016.0016.00194.2912.1430عسارةناصري411731061921
العاديةمؤجل14.0014.0014.0016.0016.00148.0409.2523غائبغائبغائب14.0011.0012.0008.0011.56عإسالمنواعسة421731097095

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 13-04-2022  12:34:49حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل06.7510.0010.0000.0006.6910.0014.0012.0010.0010.0010.0011.0011.00139.2108.7020معيدصالح الدينالزعانين11531062825
العاديةناجحة10.5011.0012.0006.5010.0611.0014.0012.5015.0015.0015.0016.0016.00186.5411.6630عايةبدراني21731074500
العاديةناجحة10.0004.0012.0006.5008.3312.0014.0013.0015.0014.0014.5015.0015.00170.9710.6930عنهادبسعيد31731075597
العاديةمؤجلة13.0005.3311.0010.0010.5013.0012.0012.5015.0015.00129.9708.1220غائبة00.0011.00عجويدةبالل41731045547
العاديةناجح13.0011.0013.0010.5012.0011.0015.0013.0015.0013.0014.0016.0016.00204.0012.7530عنوربلكحلة51731069653
العاديةناجحة12.7514.0014.0011.0012.9210.0015.0012.5011.5014.0012.7516.0016.00207.7812.9930عأمالبن عامر61732078488
العاديةناجحة12.5013.5012.0010.0012.0613.0014.0013.5013.0014.0013.5016.0016.00205.5412.8530عوسيلةبوثلجي71731097238
العاديةناجحة11.2506.0010.0007.0008.8610.0014.0012.0015.0012.0013.5016.0016.00170.7410.6730عمريمبوخنيفر81631074792
العاديةناجحة14.5011.5012.0007.0011.6111.0012.0011.5013.0012.0012.5014.5014.50189.9911.8730عحسنةبودراجي91731092617

العاديةناجحة12.5012.5013.0014.5013.0613.0014.0013.5011.0014.5012.7516.0016.00213.0413.3230عشيماءبوديسة101731044532
العاديةناجحة10.0012.0012.0011.5011.2213.0015.0014.0014.0008.0011.0016.0016.00194.9812.1930عاحالمبورابعة111731053704
العاديةناجحة13.0011.5010.0008.0010.8911.0014.0012.5016.0014.0015.0016.0016.00194.0112.1330عأمينةجوادي121731075241
العاديةمؤجل14.0007.0014.0014.00134.0408.3820غائب02.0010.0011.0010.0007.5607.0012.0009.50عفضيلجواني1301452838
العاديةناجحة12.7510.5006.0007.0009.4713.0014.0013.5014.0014.0014.0016.0016.00183.2311.4530عنرمان انفالحراش141731056340
العاديةناجحة12.0011.5006.0007.5009.5608.0014.0011.0015.0015.0015.0015.0015.00175.0410.9430عرميساءحمار151731074592
العاديةناجح13.0012.5013.0008.0011.7812.0015.0013.5015.0013.5014.2516.0016.00204.5212.7830عكمالدهمة161739085559
العاديةمؤجلة12.0013.0014.0006.5011.4400.0010.0005.0013.0007.0010.0016.0016.00158.9609.9326عأمينةسفير17071070061
العاديةناجحة12.5014.0013.0012.0012.8300.0010.0005.0013.0012.0012.5016.0016.00176.4711.0330علمياءسفير181631107327

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:34:52حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة13.5013.0012.0008.0011.8311.0012.0011.5013.0008.0010.5016.0016.00189.4711.8430عدنيةشرقي191731092737
العاديةناجح13.0011.5010.0010.0011.3311.0015.0013.0014.0014.5014.2515.0015.00197.4712.3430عمحمود مسعودشريط201731102850
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبةغائبة00.0000.00عخديجةشلباب21111027469
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0011.5013.0012.2500.0010.0005.0010.0010.0069.0004.319معيدحسامشهبون221631057693
العاديةناجحة16.0013.5014.0014.5014.6714.0015.0014.5015.0015.0015.0016.0016.00236.0314.7530عإكرامشوادي231731059225
العاديةناجحة09.5011.0013.0010.5010.8310.0015.0012.5014.0015.0014.5016.0016.00192.4712.0330عمنالطبري241731044657
العاديةناجحة09.0012.0013.0008.0010.3310.0012.0011.0012.0012.0012.0016.0016.00176.9711.0630عصبرينةعون251731043239
العاديةناجح09.5010.0010.0010.0009.8306.0014.0010.0012.0013.0012.5015.0015.00168.4710.5330عمحمد باللعوينة261731071540
العاديةمؤجل06.7510.0010.0000.0006.6910.0013.0011.5010.0010.0010.0013.0013.00139.2108.7020معيداسامة امير الدينقيز271631058245
العاديةناجحة10.5010.0010.0005.0009.0610.0014.0012.0015.0015.0015.0016.0016.00175.5410.9730عريانكتفي281731044267
العاديةناجحة11.0008.0010.0006.0009.0011.0013.0012.0012.0013.5012.7514.0014.00168.5010.5330عسرينلخضر فواتيح291631096519
العاديةناجحة12.0012.0011.0004.5010.1110.0013.0011.5014.0011.0012.5016.0016.00177.9911.1230عنسيمةلرقم301731088867
العاديةناجحة10.5010.0007.0008.0009.0612.0014.0013.0012.0013.0012.5015.0015.00173.5410.8530عأمينةلشعة311731101627
العاديةمؤجل14.0007.0016.0016.00143.9609.0020غائب03.0010.5013.0010.0008.4407.0012.0009.50ععمادلعصامي32062066720
العاديةناجحة13.0010.5013.0008.0011.3311.0013.5012.2514.0014.0014.0016.0016.00194.9712.1930عليدية اكراممجكون331731086941
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائبغائبغائبغائب00.00غائب00.0000.00غائبغائب00.0000.00عرشيدةمالل3401028266
العاديةناجحة13.0012.5014.0013.0013.1113.0014.0013.5014.0014.5014.2516.0016.00216.4913.5330عشيماءملزي351531068034
العاديةناجحة12.0012.0011.5007.0010.7811.0013.5012.2513.0012.0012.5016.0016.00187.0211.6930عكنزة صبرينةميدي361731072040

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0014.0007.0000.0000.0000.0000.0000.0028.0001.753معيدعبد الرحيمناصري371531086469
العاديةمؤجلة13.5011.0002.0003.5008.1706.0012.0009.0013.0012.0012.5015.0015.00149.5309.3516عرندةوابل381731091000
العاديةناجحة16.2515.0015.0013.0014.9715.0017.0016.0018.0015.0016.5016.0016.00247.7315.4830عسيرينوناني391731094956
العاديةمؤجلة09.0010.0006.0004.5007.5610.0013.5011.7512.0011.0011.5016.0016.00154.0409.6315عأمينة أميرةيحياوي401631046905

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح11.0010.5012.5010.0011.0011.0014.5012.7512.0013.5012.7516.0016.00191.5011.9730ععادل زبيرأكسيل11731051316
العاديةناجح09.5010.0011.5006.0009.2811.0011.5011.2515.0013.5014.2516.0016.00173.0210.8130عأنيسأيت قانة21731097335
العاديةناجحة10.5011.0012.5008.0010.5012.0012.5012.2513.0010.0011.5016.0016.00182.5011.4130علبنىبتيت31731051056
العاديةناجحة13.2512.0012.0008.0011.5311.0012.0011.5015.0013.0014.0016.0016.00193.7712.1130عهندبالليت41631088262
العاديةناجحة14.2514.0015.0014.5014.4212.0012.0012.0015.0014.5014.7515.0015.00222.2813.8930ععقيلةبن بلقاسم5041057696
العاديةمؤجلة10.0008.0000.0012.5007.8908.0011.0009.5000.0010.0005.0016.0016.00135.0108.4415عمريمبن زروق61731080497
العاديةناجحة10.5012.0014.0007.0010.8310.0013.0011.5000.0010.0005.0016.0016.00169.4710.5930عصابرينبنية لطرش71731074699
العاديةناجحة13.7512.5013.5010.0012.5813.0012.0012.5014.0013.5013.7515.0015.00205.7212.8630عحفصةبوزار ديلمي81732064649
العاديةناجح12.5011.0013.0013.0012.3912.0014.0013.0014.0014.0014.0015.5015.50207.0112.9430عسليمانبوعميرة9911523

العاديةمؤجلة12.5012.0010.0006.5010.5008.0012.0010.0000.0010.0005.0014.5014.50159.0009.9429عرميساءبوقزوحة101731071951
العاديةناجحة11.5012.0013.0008.5011.2813.0011.0012.0015.0010.0012.5016.0016.00190.5211.9130عفريالبيشاري111731051047
العاديةناجحة12.5014.0013.0007.5011.8311.0011.0011.0013.0010.0011.5015.0015.00188.4711.7830عمنىحاجي121731092514
العاديةناجحة13.7514.0013.0007.5012.2510.0011.5010.7514.0014.0014.0016.0016.00197.2512.3330عليلياحجاج131731044645
العاديةناجح12.0005.0013.0006.0009.3312.0011.0011.5014.0013.5013.7514.0014.00171.4710.7230عإيمانحسين14081059551
العاديةناجح13.2510.0014.0013.5012.7513.0011.0012.0014.0014.0014.0014.5014.50205.2512.8330عأحمد عبدالرحمنحميدو151731090913
العاديةناجحة09.3111.0010.5010.7517.0013.5015.2516.0016.00173.2910.8330غائبة12.2511.5012.00عياسمينخدالي161731067036
العاديةناجحة13.7510.0013.0007.0011.2510.0012.5011.2500.0013.0006.5014.5014.50173.7510.8630عليندةخالف171731043285
العاديةمؤجل136.5008.5315غائبغائب07.5010.0010.0007.0008.5006.0012.0009.0014.0010.0012.00عمرواندريج181731044420

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:34:59حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة10.2512.0012.0006.5010.1911.0012.5011.7500.0010.0005.0016.0016.00164.7110.2930عشفيقة  منالرقاز191731052619
العاديةناجحة13.2514.0013.0013.0013.3112.0011.0011.5014.0013.0013.5015.0015.00207.7912.9930عمجدةزياني201731038298
العاديةمؤجلة12.5011.0012.0007.5010.9407.0000.0003.5012.0010.0011.0014.5014.50148.9609.3123عرقيةسعدودي211731061888
العاديةناجحة11.5012.5011.0011.0011.5008.0014.0011.0000.0013.5006.7516.0016.00177.0011.0630عحسينةسوداني221631060456
العاديةناجح12.0006.0014.0010.0012.0016.0016.00167.7710.4930غائب13.2512.0012.0008.0011.53ععبد الحميدعبد اللي23042046259
العاديةناجح12.0010.5010.0003.5009.3311.0011.5011.2514.0010.0012.0016.0016.00168.9710.5630عمحمودعبيدي241731052451
العاديةناجحة12.7506.0014.0008.0010.4711.0012.0011.5014.0013.5013.7516.0016.00183.7311.4830علایرعزيزي251731098592
العاديةمؤجل113.2307.0821غائبغائب00.0000.0000.0010.0005.00غائب12.7512.5012.0008.0011.47عحسينعشير261731071292
العاديةناجحة13.7511.5013.0010.0012.2511.0012.5011.7514.0013.5013.7516.0016.00200.7512.5530عالميةعوج271731086484
العاديةناجحة12.2514.0014.0010.0012.5313.0011.5012.2514.0014.5014.2516.0016.00206.2712.8930عياسمينغالمي281731067444
العاديةناجح13.5012.0010.0014.0012.5011.0012.5011.7514.0010.0012.0016.0016.00199.5012.4730عرفيقفكير29081038681
العاديةناجح13.5012.0013.5008.0011.9411.0011.0011.0012.0014.0013.0015.0015.00192.4612.0330عمحمدفليسي301731100047
العاديةناجحة11.0013.0013.0010.0011.6714.0011.5012.7515.0010.0012.5016.0016.00197.0312.3130عايمانلونيسي311731050927
العاديةناجحة15.2513.0014.0012.0013.7511.0013.0012.0016.0011.5013.7515.0015.00214.2513.3930عحنانمبرك321731045555
العاديةناجحة13.2511.5012.5006.0011.0812.0013.0012.5016.0015.0015.5015.0015.00195.7212.2330عمنالمريش331731066960
العاديةناجحة11.5013.0013.0010.0011.8311.0011.0011.0014.0010.0012.0016.0016.00190.4711.9030عهاجرمزيود341731048158
العاديةناجح12.7515.0014.5013.5013.8108.0011.0009.5015.0010.0012.5015.0015.00202.2912.6430عإسالممهناوي351732048593
العاديةمؤجلة11.0011.0011.5006.5010.1105.0000.0002.5012.0010.0011.0014.5014.50137.4908.5923عمروىمولود361731054175

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:01حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة11.5011.5010.0006.5010.0610.0013.0011.5014.0014.0014.0016.0016.00180.5411.2830عتسعديتيبقى371731094926

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:01حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة103.5006.4720غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة07.5014.0013.0013.5011.5000.00عفريالأوقريد1042050913
العاديةناجحة11.6313.0013.0012.0012.3213.5012.0012.7514.0015.0014.5015.0015.00205.8812.8730علمياءاورابح21731048059
العاديةناجحة12.6314.5013.5007.5012.1012.5015.0013.7500.0014.0007.0016.0016.00193.9012.1230عمريمبجبج31731052461
العاديةناجح10.3810.0012.0006.5009.7913.5015.0014.2512.0013.5012.7514.0014.00184.6111.5430عمحمد أمينبلطرش41731044554
العاديةناجح12.8811.0010.0008.0010.7411.5015.5013.5013.0013.5013.2514.5014.50191.6611.9830عأيمنبلهامل51731059853
العاديةمؤجل04.5400.0015.0007.5000.0015.5007.7515.0015.00101.3606.3410غائب06.6310.0000.50عخالدبن أكساس61731058685
العاديةناجحة10.0010.0011.0007.5009.6711.0013.5012.2512.0014.0013.0016.0016.00178.0311.1330عفاطمة الزهرةبن تومية71731067327
العاديةناجح11.3810.0012.0007.0010.2412.0015.5013.7513.0013.5013.2516.0016.00189.6611.8530عياسر عبد الرؤوفبن رابح81731069249
العاديةناجح10.0011.0005.0005.5008.1111.5013.0012.2514.0013.5013.7514.5014.50163.9910.2530عطارقبورنان91731045680

العاديةناجحة13.1312.0013.5014.5013.2712.0014.5013.2517.0015.0016.0016.0016.00220.4313.7830عسهامبوزيدي1005075180
العاديةمؤجل09.8805.0011.0001.0007.0712.0013.0012.5012.0013.5012.7516.0016.00155.1309.7015عأدم منصفبوطويلي111731097330
العاديةناجحة06.1310.5011.0006.0008.1511.0013.0012.0014.0014.0014.0016.0016.00165.3510.3330عمريمتامرت121731047376
العاديةناجحة13.3812.0012.5006.5011.3513.5014.0013.7513.0014.0013.5016.0016.00200.1512.5130عنور الهدىتالوبريد131731056204
العاديةناجحة12.6313.0013.0013.0012.8813.0013.5013.2500.0014.5007.2514.5014.50197.9212.3730عهندحارك141731044678
العاديةناجح11.2507.0011.0006.0009.0811.5014.0012.7514.0013.5013.7515.0015.00175.2210.9530عشوقيحرشي151731053857
العاديةناجحة12.3813.5012.0014.0012.9012.0013.5012.7514.0014.0014.0015.0015.00210.1013.1330علطيفةحسناوي161731090230
العاديةناجحة14.3810.0013.0005.5011.1313.5013.0013.2514.0014.0014.0016.0016.00197.1712.3230عإكرامحمدي171731044173
العاديةناجح10.7510.5013.0011.0011.2513.0013.0013.0013.0014.0013.5013.0013.00193.2512.0830عمهديحنات181731044438

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:03حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح11.5011.0011.5008.0010.6113.5014.0013.7500.0014.5007.2511.0011.00175.9911.0030معيدمهديخليفي191531075690
العاديةمؤجلة08.1308.0008.0005.5007.4912.0000.0006.0015.0000.0007.5016.0016.00122.4107.656معيدةإيمانخليل201631071520
العاديةناجحة07.7513.5013.0011.5011.0311.5015.0013.2510.0001.0005.5013.0013.00176.2711.0230معيدةبشرىخوخي2115311003961
العاديةناجحة11.0013.0013.0007.0011.0000.0013.5006.7514.0014.0014.0016.0016.00170.0010.6330عنهال فتحيةديلمي221731100108
العاديةمؤجلة42.4802.660غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة04.7200.00غائبة09.5007.0000.00عربيعةرجام231531082619
العاديةناجحة12.6312.0012.5006.5011.1011.5013.5012.5000.0014.0007.0014.5014.50178.4011.1530عرانيةسعدهللا241731047894
العاديةناجح09.5005.0011.0008.0008.5013.0011.5012.2512.0013.5012.7512.5012.50163.5010.2230ععبد الحميدشرياف251731097294
العاديةناجحة12.5011.5011.0010.0011.3911.0013.0012.0012.0014.0013.0016.0016.00192.5112.0330عليلياصديقي261731075481
العاديةناجحة09.6311.0012.5006.5009.8812.0014.0013.0013.0014.0013.5014.5014.50182.4211.4030عصونياعامر271731052397
العاديةمؤجلة09.0011.0005.0004.0007.4411.0013.5012.2500.0013.5006.7514.0014.00143.4608.9714عنعيمةعزوز281731045866
العاديةناجح13.0011.5011.5011.5012.0012.5012.5012.5015.0014.0014.5016.0016.00203.0012.6930ععبدالرؤوفعزوق291731092378
العاديةناجحة11.7513.5010.0010.0011.3611.5013.0012.2512.0013.5012.7516.0016.00192.7412.0530عرانيافاضل301731051181
العاديةناجح11.3811.0011.0011.0011.1312.5013.5013.0014.0014.0014.0016.0016.00196.1712.2630عمفديفضلي311639087807
العاديةناجح10.5010.5010.0008.0009.8312.0012.5012.2515.0013.0014.0016.0016.00181.4711.3430ععماد ياسينفكراش321731072013
العاديةناجحة12.7510.5010.0010.0011.0314.0015.5014.7512.0014.0013.0016.0016.00200.2712.5230عاسماءلعجال331731071710
العاديةمؤجل135.5308.4720غائبغائب05.5010.0013.0010.0009.1700.0013.5006.7512.0014.0013.00عأسامةلكحل341731045934
العاديةمؤجلة06.6713.0013.0013.0013.0013.5013.2516.0016.00154.5309.6620غائبة13.0010.5000.00عإكرام إيمانمحمودي351635092902
العاديةمؤجلة10.5005.0011.0005.5008.2811.0011.5011.2500.0014.0007.0015.0015.00148.5209.2819عأسماءمداس361631097662

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:07حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح13.3812.0011.0008.0011.3511.0012.5011.7515.0014.0014.5014.5014.50192.6512.0430عصالحمولودي371731047226
العاديةناجحة04.5012.0007.0008.0007.5012.0013.5012.7513.0013.5013.2516.0016.00161.0010.0630عزهرةميزاقير381631060468
العاديةناجحة10.3810.0010.0006.5009.3511.0013.5012.2512.0014.0013.0016.0016.00175.1510.9530عتوحيدةننوش391731046019

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:08حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة13.0012.0010.0013.0012.1113.0017.0015.0017.0014.0015.5015.0015.00214.9913.4430علميسأحمد شاوش11731046074
العاديةناجحة12.5013.5012.0003.0010.5013.0016.0014.5012.0014.0013.0015.0015.00193.5012.0930عأميرةأيت شاوش21731067068
العاديةناجح10.5006.0012.0004.0008.3911.0009.0010.0016.0013.5014.7516.0016.00161.0110.0630عسفيانايت شعبان31731061935
العاديةمؤجل02.0013.0015.0014.0013.0014.5013.7516.0016.00117.5007.3410غائبغائب06.0000.00ععليبدري4114015979
العاديةناجحة14.5013.5014.0014.0014.0612.0014.0013.0016.0014.5015.2515.0015.00224.0414.0030عايمانبركات51731075273
العاديةناجح13.0012.0013.5007.5011.6711.0014.0012.5015.0014.5014.7514.0014.00198.5312.4130عباللبن زروق61731049725
العاديةمؤجل72.0204.503غائبغائب00.0000.00غائب07.0007.0002.0006.5005.7800.0010.0005.00عاسماعيلبن فريحة71531091511
العاديةناجحة08.5007.0010.0010.0008.8311.0014.0012.5012.0014.5013.2516.0016.00171.9710.7530عنور الهدىبورحلة81731062149
العاديةناجحة09.5011.0012.0010.0010.5011.5016.0013.7512.0014.0013.0016.0016.00191.5011.9730عريمبوشمة91731074610

العاديةناجح09.5010.5012.0007.5009.8312.0010.0011.0013.0013.5013.2516.0016.00174.9710.9430عايمنبوعبدهللا101731050931
العاديةمؤجل14.0007.0014.5014.50157.5209.8414غائب07.0008.0013.0008.0008.7813.0012.0012.50ععليبوقة111731028145
العاديةناجحة09.5005.0010.0007.0008.0611.0014.0012.5013.0014.0013.5015.0015.00164.5410.2830عوسامثابت121731075625
العاديةمؤجل144.9809.0618غائبغائب13.5006.75غائب09.5011.0011.0007.5009.7211.0011.0011.00عسليمانحموي131731053831
العاديةناجح10.5011.0010.0008.0009.9412.0015.0013.5017.0015.0016.0016.0016.00191.4611.9730عياسينخروفي141731072143
العاديةناجحة11.0012.0010.0007.5010.2211.0009.0010.0014.0013.5013.7516.0016.00175.4810.9730عصبرينةدغي151731092346
العاديةناجحة09.1712.0010.0011.0015.0013.5014.2516.0016.00171.0310.6930غائبة11.5011.0013.00عسارةراقوب161731066719
العاديةناجح11.0004.0012.5007.5009.0012.5015.0013.7515.0014.0014.5015.0015.00180.0011.2530عأنيسرخيلة171731066572
العاديةمؤجلة127.0107.9416غائبةغائبة08.3911.0000.0005.5016.0013.5014.75غائبة09.5011.0012.50عهيبة جناتزروقي181731069236

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:09حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.0012.0014.5013.5012.8912.0011.0011.5016.0000.0008.0016.0016.00194.0112.1330عنسرينسالمي191631047346
العاديةناجحة12.0007.0013.0003.5009.2211.0015.0013.0015.0014.5014.7515.0015.00179.4811.2230عناديةسعدي201731047384
العاديةناجح13.0012.5013.0007.5011.6712.0016.0014.0017.0015.0016.0016.0016.00209.0313.0630عوليدسالم211631107407
العاديةناجح11.5010.0011.0010.0010.7211.0013.0012.0014.0014.5014.2516.0016.00188.9811.8130عزين الدينطاطا221731074629
العاديةناجحة14.5014.5015.0012.0014.0613.0016.0014.5016.0015.5015.7516.0016.00232.0414.5030عخولةطباخ23071080716
العاديةناجحة11.0014.0012.0012.5012.2213.0017.0015.0014.0016.0015.0015.0015.00214.9813.4430عسلمىطواهرية241731028580
العاديةناجح14.0007.0016.0016.00179.5111.2230غائب13.5010.0013.0008.0011.3912.5011.0011.75عأيوبعتامنة251731097339
العاديةناجحة12.0010.5013.0005.5010.4412.0014.0013.0013.0015.5014.2516.0016.00190.4611.9030عفدوىعدو261731074791
العاديةناجح09.5011.0006.0006.0008.2814.0015.0014.5013.0013.5013.2515.0015.00174.0210.8830عاحمدفراحتية271639008640
العاديةناجحة12.2513.5014.0006.0011.5312.0010.0011.0013.0014.0013.5016.0016.00190.7711.9230عنهادقدادة281731048145
العاديةناجحة13.5012.0013.0005.5011.2811.5016.0013.7517.0015.5016.2516.0016.00205.0212.8130عأمينةلطرشي291731046482
العاديةمؤجل08.2811.0010.0010.5014.0014.0014.0015.0015.00159.5209.9720غائب08.5011.0013.50عمحمد انيسلعقاب301731047372
العاديةناجحة12.0014.0014.0013.5013.2212.0015.0013.5016.0014.0015.0016.0016.00218.9813.6930عمريملعمراني311731067371
العاديةناجحة13.5006.7516.0016.00194.4712.1530غائبة12.0013.5014.0010.0012.3312.0015.0013.50عنور رحمةمحادي321731088957
العاديةمؤجل56.0303.501غائبغائب14.0007.00غائب02.6700.0009.0004.50غائبغائب08.0000.00عايمن حسام الدينمرسالب331731051275
العاديةمؤجل14.0007.0014.0014.00139.5308.7210غائب07.5007.0012.0006.5008.1708.0011.0009.50عهشاممسعودي341731075618
العاديةناجحة10.0014.0013.0010.0011.5612.0014.0013.0014.0015.0014.5016.0016.00201.0412.5730عجوزةموالي35071028644
العاديةناجحة12.5012.0011.0007.0010.8312.5014.0013.2512.0014.5013.2516.0016.00192.9712.0630عخديجةهامل361731068981

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:11حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:11حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة10.2508.0007.0006.0008.0812.5012.0012.2513.0010.0011.5016.0016.00160.7210.0530عسيليااخلوفي11531101254
العاديةناجح11.0012.0012.0013.0011.8912.0014.5013.2515.0013.0014.0016.0016.00204.0112.7530عادريسارحاب21731056364
العاديةناجح11.0012.0014.0012.0012.1113.5015.0014.2517.0013.0015.0016.0016.00211.9913.2530عمحمد راشد محمد ناصرالزحمي3080224
العاديةناجح10.2513.0014.0007.0010.9712.5014.0013.2514.0014.0014.0016.0016.00195.7312.2330ععادلبن خالد4062063870
العاديةناجحة11.0014.5014.0012.0012.6714.0012.5013.2514.0013.5013.7516.0016.00210.5313.1630عهاجربوجمعة51731061401
العاديةناجحة07.0010.0013.0008.0009.2212.0013.0012.5012.0013.0012.5016.0016.00173.9810.8730عصفاءبوخروبة61731075407
العاديةناجحة10.0007.0011.0005.0008.4411.0016.0013.5013.0013.0013.0014.5014.50170.4610.6530علبنىبورويس71631083648
العاديةناجحة12.0013.5013.0011.0012.3314.0015.5014.7514.0013.5013.7516.0016.00213.4713.3430عبشرىبوزكري81731044210
العاديةمؤجل12.5006.2500.0014.0007.0014.0014.00124.7307.8010غائب08.2512.0005.0006.5007.97عياسربوشامة91731049889

العاديةناجحة15.0007.5017.0013.5015.2515.0015.00177.7411.1130غائبة10.7510.5013.0011.5011.36عشهيرةبوشعير10111034027
العاديةناجح12.2511.0014.0014.5012.8614.5012.5013.5012.0013.0012.5016.0016.00210.7413.1730عاسالمبوغاللة111731053709
العاديةناجحة11.0013.0014.0010.0011.8912.0014.0013.0016.0013.0014.5016.0016.00204.0112.7530عإيمانجدي121731094814
العاديةناجحة11.0011.0011.5013.0011.5611.0012.5011.7512.0015.0013.5016.0016.00194.0412.1330عسهيلة هويامحدون131731051306
العاديةناجح13.0015.0014.0014.5014.0014.0014.5014.2513.0015.0014.0016.0016.00227.0014.1930عسعاددرابلي1400326185
العاديةمؤجل10.0005.0011.0014.0012.5016.0016.00126.2507.8911غائب07.7507.0011.0003.0007.25عأنسدهري151731090031
العاديةمؤجلة07.5016.0016.00118.4807.4112غائبة15.00غائبةغائبةغائبة09.5012.0012.0005.5009.72عنرجسرحمون161631058364
العاديةمؤجلة04.0006.1112.5012.5012.5013.0013.0013.0016.0016.00146.9909.1915غائبة11.0007.00عنور الهدىرحمون171731045874
العاديةناجحة11.0011.5012.0010.0011.1111.0013.0012.0015.0012.5013.7516.0016.00191.4911.9730عهندرحمون181731058989

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:14حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة05.5010.5011.0012.0009.2812.5012.5012.5000.0014.0007.0015.0015.00162.5210.1630عسارة الخنساءروابح191731069029
العاديةناجح11.0013.0010.0010.5011.1114.0012.5013.2514.0011.5012.7514.5014.50192.9912.0630عايمنسبعون201731043154
العاديةناجحة10.2512.0011.0010.0010.7512.5013.0012.7515.0012.5013.7516.0016.00191.2511.9530عتيليليسعودي211731028320
العاديةناجحة12.0012.0014.0012.5012.5610.5012.0011.2515.0013.0014.0016.0016.00202.0412.6330عزوهرةشعالل221731098812
العاديةناجحة09.5013.5013.0008.0010.8312.5013.0012.7513.0013.0013.0016.0016.00190.4711.9030عفريالطرطاق231631077212
العاديةناجح09.2511.5011.0007.0009.6411.5013.0012.2514.0013.0013.5015.0015.00177.7611.1130ععبد الرحيمعفرون241731066821
العاديةناجح08.2512.5013.0006.0009.7514.5010.0012.2500.0014.0007.0016.0016.00166.7510.4230عمحمد اصالنعيبود251731075512
العاديةناجحة09.5010.0010.0012.0010.2814.5011.0012.7500.0013.0006.5015.0015.00171.5210.7230عمنالقريقة261731075677
العاديةناجحة11.6310.0012.0010.0010.9913.0014.0013.5014.0013.0013.5016.0016.00195.9112.2430عسارةمخطاري271731043403
العاديةمؤجلة03.0000.0014.0000.0004.1113.0015.5014.2513.0013.0013.0016.0016.00135.9908.5015عمريممدقب281731103831
العاديةناجحة08.0012.0012.0008.0009.7812.5015.5014.0000.0015.0007.5016.0016.00175.0210.9430عنوالمدوني291731075602
العاديةناجحة10.5012.0012.5013.5011.9413.0015.5014.2513.0013.0013.0016.0016.00206.4612.9030عسهاممسدور30041057615
العاديةناجحة11.2512.0013.5012.5012.1914.5011.0012.7513.0013.0013.0015.0015.00201.7112.6130عخديجةمعسكر311731092245
العاديةناجحة12.7511.0013.0007.0011.1413.5014.5014.0016.0013.0014.5016.0016.00201.2612.5830عراضيةملوك321731057848
العاديةناجح08.5012.5013.0005.5009.7210.0010.0010.0012.0011.0011.5015.0015.00165.4810.3430عفؤادمنيغد331631080917

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:16حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.7515.0014.0013.0013.5815.5017.0016.2515.0014.0014.5016.0016.00232.2214.5130عرزيقةأدرغال197126433
العاديةناجحة11.2513.0014.0008.0011.5310.0012.5011.2512.0014.0013.0015.0015.00189.7711.8630عسهامأمرزوقان2051035711
العاديةناجحة12.0012.5014.0007.0011.4410.0002.0006.0012.0014.0013.0015.0015.00167.9610.5030عإكرامأوبي31731074455
العاديةناجح12.5013.0012.5012.0012.5012.0014.5013.2514.0013.0013.5016.0016.00208.5013.0330عوليدبكطاش41731054367
العاديةمؤجل00.0000.0000.0010.5005.2513.0013.00102.2506.3912غائب07.2510.5013.0005.0008.75عأيوبباللي51731028123
العاديةناجحة14.5007.2514.0014.0014.0016.0016.00163.5410.2230غائبة10.5012.0010.0007.5010.06عوفاءبلعيد61738067979
العاديةناجحة12.5012.0012.0010.0011.7210.5014.5012.5014.0013.0013.5015.0015.00197.4812.3430عدنيا مروىبوجبيور71731050948
العاديةمؤجل00.0000.0000.0012.5006.2515.0015.0052.9703.312غائب01.0002.83غائب02.5008.00عفاروقبوجوابي81732050172
العاديةمؤجل02.0001.0000.0011.0005.5014.5014.5096.7306.057غائب07.7510.0006.0006.0007.47عحمزةبوشمان901226865

العاديةمؤجل00.0000.0000.0010.5005.2515.5015.50119.9607.5022غائب10.0013.0012.0007.0010.44عمحمودجبران101731028159
العاديةناجحة12.0014.5012.0011.0012.3315.0016.0015.5015.0013.5014.2515.0015.00216.4713.5330ععفيفةجالل111731075141
العاديةمؤجلة26.0001.633غائبةغائبة00.00غائبة13.0006.5000.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00عمايةخنتاش121731052563
العاديةناجحة09.5013.0013.0010.0011.1714.0012.5013.2514.0013.0013.5016.0016.00196.5312.2830عصليحةدرفول131731086680
العاديةناجحة11.7514.0011.0007.5011.1414.0002.0008.0012.0002.0007.0015.0015.00161.2610.0830عنايال كاتيادهان141731068589
العاديةناجحة12.5014.0014.0011.0012.8312.0016.0014.0012.0013.5012.7516.0016.00212.9713.3130عشيماءرقاني151737009554
العاديةناجحة12.6313.0013.0011.0012.4313.0015.5014.2513.0011.5012.2516.0016.00209.3713.0930عبشرىزخروف161739014759
العاديةناجحة12.5012.0013.0010.0011.9416.0014.0015.0000.0011.5005.7516.0016.00194.9612.1830عشيماءزروقي171731102335
العاديةناجحة13.2512.5011.0010.0011.8612.0016.0014.0013.0014.0013.5015.0015.00204.7412.8030عنور اإليمانشيخي181731097227

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:19حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.2512.5011.0014.5012.5313.0015.5014.2512.0014.0013.0016.0016.00211.7713.2430عبشرىطيبي191731053731
العاديةناجحة13.0006.5013.0014.0013.5014.0014.00160.9610.0630غائبة10.0011.0011.0010.0010.44عأميرةعزيزي201731050898
العاديةناجحة12.7510.5013.0010.0011.6913.5016.0014.7513.0014.0013.5015.0015.00206.2112.8930عدهيةعوة211731097130
العاديةمؤجل00.0000.0014.0013.0013.5014.5014.50130.9608.1818غائب11.5010.0010.0007.5009.94عفؤادلعنصر221731102546
العاديةناجحة12.2511.5013.0010.0011.7516.0016.0016.0015.0014.0014.5016.0016.00214.7513.4230عشيماءمقطيف231531053318
****************************غائبغائب00.00غائب00.0000.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00مقصىععامر أمينملواح241631077569
العاديةناجحة12.2511.0010.0000.2608.8112.0015.0013.5013.0013.0013.0016.0016.00175.2910.9630عاماليعلى251731074494

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:20حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل09.5004.0010.0007.5007.9408.0013.5010.7500.0014.0007.0016.0016.00144.4609.0314عيحي عبد الرحمانأجير11731081000
العاديةناجح09.7511.0010.0012.5010.6910.0012.5011.2513.0013.0013.0016.0016.00183.2111.4530عزكرياءأوباحي21631081560
العاديةناجحة11.7510.5010.0010.0010.6912.0012.0012.0015.0000.0007.5016.0016.00175.2110.9530عفريالأوقازي31731044366
العاديةناجح10.0011.5013.0010.0011.0011.0012.5011.7500.0000.0000.0016.0016.00162.0010.1330عبلقاسمادواودة41731053736
العاديةناجح09.5010.0010.0010.0009.8308.0013.5010.7513.0000.0006.5016.0016.00160.4710.0330علؤيالعبدهللا51731080113
العاديةناجحة10.0010.5010.0010.5010.2210.0008.0009.0011.0013.0012.0016.0016.00167.9810.5030عفايزةاودية61731052423
العاديةناجح12.0012.5012.0010.0011.6710.0014.5012.2512.0014.0013.0016.0016.00196.0312.2530عشيماءباحماوي71737002424
العاديةناجحة10.0011.5012.0007.5010.2213.0012.0012.5014.0014.0014.0016.0016.00185.9811.6230عشهينازبلحوت81731089036
العاديةناجحة12.5012.0013.0012.0012.3913.0013.0013.0016.0014.0015.0016.0016.00209.5113.0930عياسمينبن زموش91731069250

العاديةمؤجل09.0003.0010.0008.0007.6706.0011.0008.5000.0014.0007.0016.0016.00133.0308.3110عسارةبن محجوب101731094830
العاديةناجحة13.0013.0014.0011.0012.7811.0014.0012.5012.0015.0013.5015.0015.00207.0212.9430عداللبن منصور111731078895
العاديةمؤجلة10.5007.0014.0006.0009.5010.0014.0012.0012.0000.0006.0014.0014.00159.5009.9719عأمانيبن مهيريز121731098665
العاديةناجحة10.0008.0012.0010.0010.0010.0012.5011.2516.0014.0015.0016.0016.00181.0011.3130عصبرينةبو عبد هللا131631110579
العاديةناجحة07.7510.0012.0012.0010.1417.0014.0015.5015.0011.0013.0011.0011.00190.2611.8930معيدةسميرةبوتي1400060249
العاديةناجحة12.5012.5014.0007.0011.6113.0012.0012.5011.0013.0012.0016.0016.00194.4912.1630عخولةبوخيط151731057847
العاديةمؤجل10.5004.0011.0000.0006.8311.0013.0012.0014.0014.0014.0016.0016.00153.4709.5920عشوقي مهديبوعالم161631081610
العاديةناجح10.5012.0010.0006.0009.7211.0012.5011.7514.0013.0013.5015.5015.50176.9811.0630عمحمدجالط171731057763
العاديةناجحة11.0012.0013.0010.0011.4410.0012.0011.0016.0014.0015.0016.0016.00192.9612.0630عياسمينحماداوي181731044481

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:22حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.0014.0012.0010.0012.0012.0013.0012.5014.0000.0007.0016.0016.00188.0011.7530عمروةخرباشي191731074894
العاديةناجحة12.2514.5013.0010.5012.5311.0014.0012.5012.0015.0013.5014.5014.50204.2712.7730عأسياخشعي201731078235
العاديةمؤجلة08.5011.0010.0007.0009.0610.0013.0011.5014.0000.0007.0015.0015.00156.5409.7819عوسامخيدة211732030087
العاديةناجح10.5005.0008.0007.5008.0611.0012.5011.7516.0014.0015.0016.0016.00165.5410.3530عمحمد امينرضا221731056378
العاديةناجحة12.0013.5013.0013.5012.8911.0012.5011.7515.0014.0014.5016.0016.00208.0113.0030عأنفالروان231731046491
العاديةناجح11.0012.5011.0007.5010.5612.0013.0012.5000.0015.0007.5000.0000.00160.0410.0030عمحمود ياسينزبدة241731069620
العاديةناجحة13.2510.0014.0012.0012.4210.0014.5012.2512.0014.0013.0016.0016.00202.7812.6730عرانيا رانجةزيباك251737000038
العاديةناجحة08.0010.0010.0007.5008.7811.0013.5012.2515.0014.0014.5016.0016.00173.0210.8130عأمينةساسي261731068940
العاديةناجحة12.7513.0013.0014.5013.2511.0013.5012.2518.0014.0016.0015.0015.00215.2513.4530عفاطمة الزهرةسعدي271735098739
العاديةناجح10.5011.0010.0007.0009.7209.0013.5011.2512.0015.0013.5016.0016.00175.4810.9730ععبد الحميدسنون281731058750
العاديةناجح10.5012.0012.0013.0011.7213.0014.0013.5015.0000.0007.5016.0016.00190.4811.9130عهيثم فتح الباريصبان291731043435
العاديةناجح12.7511.0013.0014.0012.6910.0014.0012.0012.0014.0013.0016.0016.00204.2112.7630عباللطاطي301737000678
العاديةناجحة12.5012.5014.0010.0012.2812.0012.5012.2516.0015.0015.5016.0016.00206.5212.9130عمروةطبال311631093931
العاديةناجحة11.2513.0013.0011.0011.9711.0012.5011.7514.0000.0007.0015.0015.00183.7311.4830عايمانطوبال321731078553
العاديةناجحة10.0009.0810.0014.5012.2512.0014.0013.0014.5014.50171.2210.7030غائبة12.2512.50عأم الخيرعبد الهادي331737001016
العاديةناجحة11.2510.0011.0011.0010.8610.0008.0009.0011.0013.0012.0016.0016.00173.7410.8630عنورةعلوس341731072118
العاديةناجحة11.5013.0013.0012.0012.2808.0013.0010.5013.0014.0013.5016.0016.00195.5212.2230عيسرىعيسيو351731044488
العاديةناجح12.2513.0014.0013.5013.0812.0014.5013.2512.0015.0013.5016.0016.00213.7213.3630عأميرقريطة361731056126

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:24حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة11.7513.0013.0010.0011.9208.0012.5010.2517.0013.0015.0016.0016.00194.2812.1430عنهادقوفي371731086582
العاديةناجح11.0011.0010.0001.0008.5607.0012.5009.7514.0014.0014.0016.0016.00160.0410.0030عمحمد شكيبكوشيح381731053975
العاديةناجحة12.5014.5013.5014.5013.6113.0014.5013.7512.0015.0013.5016.0016.00220.4913.7830عليندةمقراني391731043287
العاديةناجح10.0008.2211.0012.0011.5015.0014.0014.5016.0016.00164.9810.3130غائب11.0010.50ععبد الرحمان ريانموسوس401731103693
العاديةناجحة11.2510.0013.0005.0009.9711.0014.0012.5014.0014.0014.0014.0014.00181.7311.3630عمنالمولود411731052463
العاديةناجحة11.5013.0012.0010.0011.6111.0013.5012.2511.0013.0012.0016.0016.00193.4912.0930عبشرىوعيل421731057901

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:25حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة13.5012.0014.5014.0013.5007.0014.5010.7513.0014.0013.5016.0016.00207.5012.9730عرانياأوسعدي11631107170
العاديةناجحة07.5016.0016.00187.9611.7530غائبة09.0012.5012.5013.0011.4412.0015.0013.5015.00عنريمانأوقازي21731044444
العاديةناجحة11.0012.5012.0010.5011.4411.0013.0012.0014.0014.0014.0016.0016.00194.9612.1830عاميرةبديح31731044504
العاديةناجحة12.0014.0014.0014.0013.3314.0012.5013.2513.0015.0014.0016.0016.00216.9713.5630عفاطمةبلعيدي41731066846
العاديةناجحة12.0013.5014.0011.0012.5611.0013.0012.0012.0015.0013.5016.0016.00204.0412.7530عسلمىبن دشيش51631094089
العاديةناجحة10.5013.0013.0008.0011.0612.0013.5012.7514.0015.0014.5016.0016.00195.5412.2230عأميرةبن ميمون61731088980
العاديةمؤجلة10.5008.3910.0000.0005.0015.0015.0015.0015.0015.00140.5108.7822غائبة11.5010.00عريمةبوثلجة71731049751
العاديةناجحة12.2512.0014.0010.0012.0810.0013.5011.7514.0015.0014.5016.0016.00200.7212.5530عناديةبوطهة899059019
العاديةناجحة11.5012.0014.0010.0011.8313.0014.0013.5013.0014.0013.5014.5014.50201.9712.6230عإيمانبوعبدهللا91731071241

العاديةناجح09.2514.0014.5011.0011.8611.0014.5012.7514.0014.0014.0016.0016.00201.7412.6130عهواريبوهراوة101731061425
العاديةناجح11.0010.0008.0011.0010.1112.0014.0013.0015.0013.0014.0016.0016.00186.9911.6930عانيسبوهيدل111731086782
العاديةناجحة06.5016.0016.00182.7311.4230غائبة11.2511.0013.0013.0011.9708.0015.0011.5013.00عسليمة جيهانراشدي121731067291
العاديةناجح13.5015.0014.0014.5014.1714.0015.0014.5017.0015.0016.0016.0016.00233.5314.6030عرشيدزعبوط131731026701
العاديةناجحة11.5011.0011.0010.5011.0611.0014.0012.5000.0014.0007.0016.0016.00179.5411.2230عوسامزوربي141731067197
العاديةناجحة13.7513.0012.0010.0012.3612.0015.0013.5013.0015.0014.0014.5014.50207.7412.9830عأمالزيدان151731056638
العاديةناجحة14.7515.0014.0011.5013.9211.0015.0013.0014.0015.0014.5016.0016.00222.2813.8930عمروىساخر161631055526
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0025.0001.563غائبة00.0000.0000.0012.5006.2500.00غائبة00.00غائبةعتنهينانسعاد171631012125
العاديةمؤجلة06.5000.0000.00124.5307.7813غائبة07.5012.0004.0005.0007.1711.0012.5011.7513.00عنصيرةسكراني181731103040

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:26حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل00.0016.0016.00109.0406.824غائب09.0005.0003.0008.0006.5606.0011.0008.5000.00عمحمدشادولي191731051067
العاديةناجح10.5011.0008.0007.5009.3910.0011.0010.5013.0013.0013.0016.0016.00168.5110.5330عمحمد رضوانعليلوش201731052568
العاديةناجحة06.0014.5014.50164.9810.3130غائبة07.5013.0013.0006.5009.7211.0014.5012.7512.00ععائشةعليلي211638019678
العاديةمؤجلة06.5016.0016.00140.0008.7522غائبة10.0010.0012.0012.5011.0006.0000.0003.0013.00عراشا نوالغرومي221631068503
العاديةناجحة10.2512.0013.0014.0012.0810.0013.0011.5015.0013.0014.0016.0016.00198.7212.4230عرميساءقسمية231731043467
العاديةناجح12.0010.0012.0011.0011.3310.0012.5011.2513.0015.0014.0016.0016.00190.9711.9430عمحمد توفيققسنطيني241731096315
العاديةناجحة11.5012.5012.0010.0011.5010.0012.0011.0015.0014.0014.5016.0016.00192.5012.0330عأمينةلوراري251731071701
العاديةناجحة05.0010.5012.0008.0008.4410.0012.0011.0013.0013.0013.0016.0016.00161.9610.1230عخديجةمخلوف261731055780
العاديةناجحة09.5011.0013.0008.0010.2810.0013.0011.5015.0013.0014.0016.0016.00182.5211.4130عرميساءمسعودان271731044256
العاديةناجحة12.2510.5012.0012.0011.7511.0015.0013.0014.0013.0013.5016.0016.00200.7512.5530ععائشةمقالتي281731069078
العاديةناجح09.0005.0012.5008.0008.6711.0012.0011.5013.0015.0014.0016.0016.00168.0310.5030عحسام الديننذير291731044215
العاديةمؤجلة06.5015.0015.00158.5209.9125غائبة09.5011.5010.0010.5010.2808.0011.0009.5013.00عمنىنقيب301731056033

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:28حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة14.2506.0010.0014.5011.5312.5014.5013.5014.0011.5012.7515.0015.00198.2712.3930عراضيةاسماعيل1060347
العاديةمؤجلة130.7108.1724غائبةغائبة05.0002.50غائبة06.25غائبة12.2511.0013.0008.0011.1912.50عيامنةالعالم2066015153
العاديةناجحة13.7511.5013.0007.0011.5812.5016.0014.2513.0013.0013.0015.0015.00202.2212.6430عفريال فاطمةبعزيزي31731059102
العاديةناجحة13.2514.0013.5010.0012.7512.0012.5012.2513.0005.0009.0016.0016.00197.7512.3630عشيماءبلحوت41631049124
العاديةناجحة11.0005.5016.0016.00174.5310.9130غائبة11.5012.0013.0008.0011.1712.5011.0011.75عانتصاربلهادف51638028910
العاديةناجحة12.0010.0012.0011.0011.3311.5014.5013.0014.0014.5014.2516.0016.00198.4712.4030عنيلةبليح61731075192
العاديةناجحة12.0012.0012.5010.5011.7812.0012.5012.2512.0012.5012.2515.0015.00194.5212.1630عكنزةبن عموري71731072039
العاديةناجحة11.0005.5014.0014.00193.4812.0930غائبة12.5011.5014.0013.0012.7212.0015.0013.50عهناء هاجربودراف81731077520
العاديةناجحة12.5010.0004.0008.0009.0612.0013.5012.7515.0011.0013.0016.0016.00174.5410.9130عامالبوزيد91631107595

العاديةناجحة13.5006.0005.0007.5008.6112.0015.0013.5016.0011.0013.5015.5015.50173.9910.8730عهنيدةجهيري101732047335
العاديةناجحة14.2514.0008.0013.5012.6412.5013.5013.0014.0014.5014.2516.0016.00210.2613.1430عزينبحمراوي111731092299
العاديةناجحة14.2512.0012.0004.0010.9712.5015.0013.7513.0012.5012.7515.0015.00194.2312.1430عمونيةخضراوي121731044440
العاديةناجح12.7510.0011.5005.5010.2512.0013.0012.5014.0011.0012.5016.0016.00183.2511.4530عياسرخلفي131633056780
العاديةناجحة13.7513.0013.0010.0012.5812.0014.5013.2513.0011.0012.0016.0016.00206.2212.8930عأسماء حميدةخواللي141731048326
العاديةناجح11.2512.0013.0011.0011.7512.0011.0011.5016.0011.0013.5016.0016.00194.7512.1730ععبد الرحيمدحموش151631107262
العاديةناجحة11.5011.0013.0010.0011.3912.5014.5013.5015.0010.0012.5016.0016.00197.5112.3430عزينبدراجي161731066718
العاديةناجح12.2512.0010.0011.0011.4211.5016.0013.7513.0012.5012.7515.0015.00198.2812.3930عفارس الدينسحنون171731053912
العاديةناجحة12.5010.0013.0008.0011.0612.0014.0013.0013.0012.5012.7515.0015.00192.0412.0030عياسمينسلمان181731092566

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:30حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة10.0005.0014.5014.50171.7710.7430غائبة12.7510.0012.5008.0011.0312.0012.0012.00عغنيةشرقو191731086912
العاديةناجحة12.7512.0013.0006.5011.2512.5011.0011.7513.0011.0012.0016.0016.00188.2511.7730عنسرينصغير201731092525
العاديةناجحة14.2513.5013.0013.0013.5312.0014.0013.0012.0015.5013.7516.0016.00217.2713.5830عخديجةطاهر211731082302
العاديةناجحة13.0013.0012.5008.0011.7812.0013.0012.5014.0011.0012.5015.0015.00196.0212.2530عفاطمة الزهراءعربوز221731071484
العاديةناجح12.0010.5012.5008.0010.8912.0012.5012.2512.0012.5012.2516.0016.00187.5111.7230عهشامعمراوي231731098529
العاديةناجح13.7510.0012.0012.5012.2511.5015.0013.2515.0012.5013.7516.0016.00206.7512.9230عرشيدفرية241731060282
العاديةناجحة14.2514.0013.0014.0013.8612.5014.5013.5013.0012.5012.7516.0016.00220.2413.7730عفلةقاصد251731100255
العاديةناجح12.5011.5011.0006.5010.6112.0013.5012.7512.0012.5012.2516.0016.00186.9911.6930عأيمن إيهابكرماني261731090033
العاديةمؤجل10.0005.0016.0016.00139.5108.7225غائب10.5010.5012.5008.0010.3900.0010.0005.00عاحمدكوسة271731028547
العاديةناجحة09.5008.0011.0006.5008.8312.0013.0012.5014.0010.0012.0016.0016.00169.4710.5930عصفاء ودادلعوج28075100849
العاديةناجحة13.0015.0013.0013.0013.4412.5014.0013.2514.0013.0013.5015.0015.00215.9613.5030عنسرينلونيس291731067390
العاديةناجحة14.2512.5012.0011.0012.6412.0013.5012.7514.0014.5014.2515.0015.00208.2613.0230عنجودمصباح301738068669
العاديةناجح11.5012.0012.0012.5011.9412.0013.5012.7512.0011.0011.5014.0014.00195.4612.2230عمحمدمصطفاوي311731080252
العاديةمؤجلة149.7309.3623غائبةغائبة06.50غائبة10.2513.0013.5003.0009.9712.0011.5011.7513.00عوردةوزاني321731057812

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:32حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح06.0015.0007.0011.0016.0016.00167.2110.4530غائب11.7511.0011.0013.0011.6912.00ععبد الرحيمأمبارك11731071453
العاديةناجحة12.5014.0012.0010.0012.1712.0010.0011.0014.0013.0013.5015.0015.00195.5312.2230عجيهانبحري2091062119
العاديةناجحة06.2512.0014.0013.0016.0016.00167.7110.4830غائبة13.2510.5012.0008.0011.1912.50عشهينازبسام31731098392
العاديةمؤجل00.0010.0014.0003.0006.0012.0014.0013.0013.0014.0013.5010.0010.00143.0008.9420معيدكمالبلعالية41639055863
العاديةناجحة12.0010.0012.5010.0011.2212.0012.0012.0000.0012.5006.2514.5014.50175.9811.0030عياسمينبن بشير51731071666
العاديةمؤجل06.0013.0012.5012.7515.0015.00140.2808.7712غائب09.2505.0012.0007.0008.4212.00عسيف الدينبن شالبي61731102301
العاديةناجحة06.0014.0012.0013.0016.0016.00185.2511.5830غائبة12.7513.0014.0013.5013.2512.00عمروىبن محياوي71731090175
العاديةناجحة13.0012.5012.0011.0012.2212.5011.0011.7514.0012.0013.0016.0016.00198.9812.4430عريانبوزيان81731092286
العاديةناجحة09.7510.0010.0012.5010.4712.0011.0011.5012.0012.0012.0016.0016.00180.2311.2630عرميساءبومدادة91731097367

العاديةناجحة12.7513.0013.5010.0012.3612.5000.0006.2514.0014.0014.0016.0016.00180.2411.2730عخولةخليفة101739027505
العاديةناجح06.0015.0014.0014.5015.0015.00168.2610.5230غائب11.7512.0012.5008.0011.1412.00عيحيداودي11049074211
العاديةناجحة06.0015.0014.5014.7516.0016.00162.0210.1330غائبة10.5010.5013.0007.0010.2812.00عريمدحام121731052538
العاديةناجحة12.0012.5014.0000.0009.8912.5013.0012.7516.0012.0014.0014.5014.50182.5111.4130عنور الهدىدرارني131731095019
العاديةناجحة06.0015.0005.0010.0016.0016.00171.7810.7430غائبة12.2510.5013.0014.0012.4212.00عخولةزازون141731066663
العاديةناجحة10.2510.0013.0008.0010.3112.5011.0011.7500.0011.0005.5016.0016.00166.7910.4230عاميرة فاطمةساحد151731066608
العاديةمؤجل06.0012.0011.0011.5015.0015.00151.2809.4617غائب09.7506.0011.0013.0009.9212.00ععبد العليمطاس161731094970
العاديةناجحة08.5010.0012.5011.0010.2808.0015.0011.5014.5014.5014.5011.0011.00178.5211.1630معيدةسعيدةطويل171539068270
العاديةمؤجلة06.0000.0013.5006.7516.0016.00148.5409.2826غائبة10.0007.0013.0012.5010.5612.00عمليسةعابد181731074929

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:35حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة06.2514.0011.0012.5016.0016.00181.7411.3630غائبة11.7513.0014.0013.2512.8612.50عاسماءعبادين191731099838
العاديةناجحة12.7511.0014.0014.5013.0312.5011.0011.7517.0013.5015.2517.0017.00211.7713.2430عأمالعبروس201731097086
العاديةناجحة12.0010.0013.0011.0011.5612.0013.0012.5014.0010.0012.0016.0016.00194.0412.1330عنورةعرقي211731090315
العاديةناجح10.2506.0012.0010.0009.6412.0011.0011.5012.0011.0011.5016.0016.00171.7610.7430عمحمد الصديقعلي محاد221731028156
العاديةناجحة12.7515.0011.0011.5012.5812.0011.0011.5014.0014.5014.2515.0015.00202.7212.6730عالميةكواللة231731071813
العاديةناجح06.0000.0015.0007.5015.0015.00161.7310.1130غائب13.2513.0013.0008.0011.9712.00عنصرالدينلعروسي24081065776
العاديةناجح09.5010.0011.0013.0010.7212.0013.0012.5016.0011.0013.5016.0016.00189.4811.8430عنبيللعمالي251731098512
العاديةناجحة06.2514.0012.0013.0016.0016.00166.9910.4430غائبة12.0011.5013.0007.5011.1112.50عإكراممحند السعيد261731092714
العاديةناجحة13.2513.5014.0014.0013.6412.5013.0012.7515.0012.5013.7516.0016.00217.2613.5830عمنالمزيودان271731086997
العاديةناجحة12.7511.0012.5008.0011.2512.0011.0011.5014.0011.5012.7516.0016.00188.7511.8030عسارةمواسر281731069028
العاديةناجحة13.0014.0013.0013.0013.2212.5011.0011.7515.0012.0013.5016.0016.00208.9813.0630عسارةواضح291731079138
العاديةناجحة11.5010.0013.0006.5010.3912.5011.0011.7515.0014.5014.7516.0016.00186.0111.6330عرفيدةورزقي301731071949

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:36حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح16.2513.0014.5011.0013.9714.0011.0012.5017.0015.0016.0016.0016.00223.7313.9830عوليدبركوك11731056096
العاديةناجحة11.5010.0013.0008.0010.7212.5013.0012.7515.0015.0015.0014.0014.00191.4811.9730عدلندةبلغاش21731096253
العاديةناجحة14.0011.0013.0008.0011.7811.0013.0012.0013.0014.0013.5016.0016.00197.0212.3130عمريمبلول31731046145
العاديةناجحة12.5013.0013.0013.5012.9410.5011.0010.7513.0014.0013.5016.0016.00202.4612.6530عاسماءبن عمراني41731086641
العاديةناجحة07.0017.0015.0016.0016.0016.00180.0411.2530غائبة14.0010.0013.0008.0011.5614.00عمروىبن قايلة51731086980
العاديةناجحة13.5014.0014.5014.5014.0611.0011.0011.0012.0014.5013.2515.0015.00212.0413.2530عريانبوشليحة61736006047
العاديةناجحة11.0014.0013.0014.5012.8911.5011.0011.2513.0014.0013.5015.0015.00203.0112.6930عودادجافلي71738000473
العاديةناجحة13.0012.0012.5013.0012.6710.0011.0010.5013.0014.0013.5015.0015.00198.0312.3830عفلةجدي81731094863
العاديةناجح14.0013.5013.0008.0012.3313.0011.0012.0013.0015.0014.0016.0016.00202.9712.6930عهشامحبارك91731103128

العاديةناجحة12.5013.5013.0013.0012.9412.0011.0011.5012.0015.0013.5016.0016.00205.4612.8430عليلةخليفي101731074836
العاديةناجح13.5011.0011.0007.0010.9412.5011.0011.7513.0014.0013.5016.0016.00188.4611.7830عمحمد نبيلخليفي111731052642
العاديةناجحة12.5010.0010.0006.5010.0610.5011.0010.7512.0014.0013.0016.0016.00175.5410.9730عأمينةدحماني121731051262
العاديةناجحة14.5013.5010.0014.0013.1711.0013.0012.0013.0014.0013.5015.0015.00208.5313.0330عأمينةروابحة131731094910
العاديةناجح11.5011.5011.0013.0011.7213.5013.0013.2513.0015.0014.0016.0016.00202.4812.6630عمحمدزيان141731061037
العاديةناجحة11.0012.0012.0007.5010.6709.0011.0010.0014.0014.5014.2516.0016.00180.5311.2830عإيمانسعدي151731088902
العاديةناجحة12.5012.0011.0007.5010.9411.5011.0011.2515.0015.0015.0016.0016.00189.4611.8430عهند زوليخةشباح161731075622
العاديةناجح10.0010.5010.0010.0010.1110.0011.0010.5012.0015.0013.5016.0016.00175.9911.0030عمحمد عادلشرقي171731098480
العاديةناجحة12.5012.0010.0011.0011.5013.0011.0012.0015.0015.0015.0016.0016.00197.5012.3430عفتيحةعباسي181731064692

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:38حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح09.0010.0010.0008.0009.2212.5010.0011.2513.0014.0013.5016.0016.00170.9810.6930ععبد الكريم أسامةعسكري191531086497
العاديةناجح13.5011.0012.0008.0011.3910.0014.0012.0012.0014.0013.0015.0015.00191.5111.9730عيونسعكنوش201731043374
العاديةناجحة11.0011.0011.0005.0009.6711.0011.0011.0014.0014.0014.0016.0016.00175.0310.9430عمونيةعالوشيش211731098642
العاديةناجحة11.0012.0007.0008.0009.6711.0011.0011.0014.0014.5014.2516.0016.00175.5310.9730عنسرينعليليش221731094892
العاديةناجحة11.0012.0014.0012.5012.2212.0013.0012.5013.0014.0013.5015.0015.00201.9812.6230عفاطمة الزهراءعمراوي23041044935
العاديةناجحة11.5013.0012.0012.5012.1710.0011.0010.5012.0013.5012.7516.0016.00193.0312.0630عيسرىكاتب241731087057
العاديةناجح10.5011.5008.0005.0008.9411.5011.0011.2514.0014.0014.0016.0016.00169.4610.5930عنسيم ياسينكحال251731056063
العاديةناجحة15.5013.0013.0013.7514.0010.5011.0010.7517.0015.0016.0016.0016.00217.0013.5630علينةلعيدي261632021354
العاديةناجحة15.0013.5013.5014.0014.1111.5011.0011.2514.0015.0014.5016.0016.00216.9913.5630عنور الهدىماموني271731044568
العاديةمؤجل08.0010.0005.0007.5007.6700.0011.0005.5012.0013.5012.7514.0014.00130.5308.1611ععمادمتناني281731100159
العاديةناجحة10.0012.0012.0007.0010.2210.5010.0010.2514.0014.0014.0015.0015.00175.9811.0030عوئاممداحي291731056089
العاديةناجحة11.5012.5011.0005.5010.2810.0013.0011.5013.0014.0013.5015.0015.00180.5211.2830عغزالنمهايبية301731028146
العاديةناجحة08.0008.3910.5011.0010.7517.0015.0016.0015.0015.00165.5110.3430غائبة12.5011.00عريمةنايت جودي311731069018
العاديةناجحة10.5010.0012.0010.0010.6110.5011.0010.7513.0015.0014.0015.0015.00181.4911.3430عمنال شهرزادهديبل321731092841

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة11.0012.0012.0012.7511.8313.5013.0013.2515.0014.0014.5015.0015.00203.4712.7230عكريمةاساك وقافي11731028599
العاديةناجحة10.5012.0010.0008.0010.1711.0014.0012.5012.0014.0013.0016.0016.00183.5311.4730عكاتيا نجيةاوزية21731050021
العاديةناجحة14.0012.5013.0013.0013.2210.5014.0012.2515.0014.5014.7516.0016.00213.4813.3430عفدويبخدة300080642
العاديةناجحة11.5010.0010.0010.0010.5010.5014.0012.2514.0014.0014.0015.0015.00186.5011.6630عسلمة رانيابرحال41631081586
العاديةناجحة13.0014.0013.0013.5013.3310.0013.5011.7514.0014.0014.0016.0016.00210.9713.1930عحسينةبقطاش51631071589
العاديةناجحة13.0012.5013.0010.0012.2212.0013.0012.5013.0014.5013.7515.0015.00202.4812.6630عايمانبن  لحول61731071271
العاديةناجحة15.0014.0012.0014.0013.8914.0014.0014.0014.0014.5014.2516.0016.00225.5114.0930عنورالهدىبن ساعد71731045287
العاديةناجح10.0010.0012.5008.0010.1110.0013.0011.5014.0013.5013.7516.0016.00180.4911.2830عكريمبوزينة81731052634
العاديةناجحة11.0011.0010.0007.5010.0010.0012.5011.2514.0014.0014.0014.0014.00177.0011.0630عنبيلةبوشاوي91731103418

العاديةناجحة12.0012.0012.5011.0011.8911.5014.5013.0014.0014.0014.0016.0016.00203.0112.6930عمايسة أمانيبوعالق101731072066
العاديةناجحة12.0013.0012.0012.5012.3310.5012.5011.5014.0014.0014.0016.0016.00200.9712.5630عحبيبةتومي111631048563
العاديةمؤجلة33.0102.063غائبةغائبة00.0000.00غائبة12.5006.25غائبة00.0004.0000.89غائبة00.00عسهامحايد121333036778
العاديةناجحة12.5012.5012.0011.0012.0612.5011.5012.0014.0014.5014.2515.0015.00200.0412.5030عدينةحجايجي131731048247
العاديةناجحة12.5012.0013.0011.0012.1712.5011.5012.0014.0014.5014.2516.0016.00202.0312.6330عرحيلحجايجي141731048250
العاديةناجح12.5010.5013.0006.0010.7210.5012.0011.2514.0014.0014.0015.0015.00184.4811.5330عسعيدحرحاد151631081581
العاديةناجح09.5012.0012.0007.5010.1710.0014.0012.0014.0014.0014.0016.0016.00183.5311.4730عمحمد رضاحميدي161731028157
العاديةناجحة10.0010.0012.5010.0010.5610.5014.0012.2514.0014.5014.2516.0016.00188.5411.7830عامينةخجالي171731086779
العاديةناجحة15.0007.5012.0012.00182.4911.4130غائبة10.5015.0015.0011.0012.6108.0013.0010.50عنور الهدىخلوز181731051116

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:35:42حرر 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.5013.0014.0011.5012.7211.5014.5013.0014.0014.0014.0014.0014.00208.4813.0330عصبرينةخنور191731071997
العاديةناجح15.2514.0013.5011.0013.6412.0014.0013.0014.0015.0014.5015.0015.00218.7613.6730ععبد هللارجول201731043251
العاديةناجحة14.5012.0012.0013.5013.1714.0013.5013.7514.0015.0014.5014.0014.00216.5313.5330عهناءشابي211731056085
العاديةناجحة14.5013.5013.0012.0013.3910.0012.5011.2513.0015.0014.0016.0016.00209.5113.0930عفرحشرقي221731098441
العاديةناجح12.0010.0012.0006.0010.2211.0014.0012.5014.0014.0014.0015.0015.00184.9811.5630عهيثمشقروش231731028165
العاديةناجحة13.5013.5013.5013.0013.3910.0014.5012.2515.0014.5014.7516.0016.00215.0113.4430عامينةشليق241731068963
العاديةمؤجلة08.0016.0016.00125.5207.8512غائبة05.0002.5016.00غائبة08.5011.0010.0008.0009.28عماريةصاصا251731057868
العاديةناجح14.0014.5014.0013.5014.0013.0014.5013.7515.0016.0015.5016.0016.00228.0014.2530عسميرصدمي261731050989
العاديةناجحة10.0010.5012.0010.5010.6711.0013.5012.2513.0015.0014.0016.0016.00189.0311.8130عصارةعدوكة27091062530
العاديةناجحة13.0013.0011.0010.0011.8910.5013.5012.0013.0015.0014.0016.0016.00199.0112.4430عأمينةعلي بودهار281731096394
العاديةناجحة13.0012.0013.0010.0012.1110.0012.0011.0013.0015.0014.0016.0016.00196.9912.3130عاكرامغباش291731098683
العاديةناجحة10.0012.5011.0007.0010.1111.0012.5011.7515.0014.5014.7516.0016.00183.4911.4730عوردةغواص301731045305
العاديةمؤجلة14.5007.2514.0014.00141.4708.8419غائبة10.0008.0007.3310.0013.5011.75غائبة10.00عبسمة فريالفيسلي311731052527
العاديةناجحة10.5015.0012.5013.0012.5011.0011.7511.3814.0014.0014.0016.0016.00202.0212.6330عريمةقريشي321731088758
العاديةمؤجلة47.0002.944غائبةغائبة14.0007.00غائبة12.0006.00غائبة01.00غائبة00.00غائبة03.00عإكراممخلوفي331731075247
العاديةناجحة10.0010.0011.0010.0010.2210.0012.5011.2515.0015.0015.0016.0016.00182.9811.4430عتيزيريمرسلي341731058865
العاديةناجح15.5015.0014.0014.5014.8310.5014.5012.5015.0016.0015.5016.0016.00230.4714.4030عوليدمعطا351739054716
العاديةناجحة11.5015.0012.0010.0012.0612.5013.5013.0012.0014.5013.2516.0016.00203.0412.6930عنريمانوارم361731092522

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - 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:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  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.ا
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

الدليل : 
5/ر:2:االتصال و تسيير األزمة - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية داخل المؤسسة - م:2مادة  5/ر:3:االشهار - م:1مادة  -
4/ر:2:إعداد مذكرة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:صورة المؤسسة و االتصال الشامل - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:انتاج و اعداد مواد العالقات العامة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:تطبيقات العالقات العامة في الجزائر - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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