
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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةمؤجلة06.5011.0003.0013.2508.2200.0012.0006.0013.0010.0011.5013.0013.00133.9808.3716عيمينة نزهةادمي11731028613
العاديةمؤجل07.0010.0001.0013.5007.7800.0011.0005.5012.0013.0012.5016.0016.00133.0208.3116عاحمد الميناقشيش21731048339
3179DZA0316العاديةناجحة14.0014.5013.5011.5013.4407.5011.0009.2513.5017.0015.2516.0016.00204.4612.7830عرشابكوش
العاديةناجح12.0012.0008.0014.2511.6109.0014.0011.5014.0014.0014.0014.5014.50192.9912.0630عواضحبلقصور41731061427
العاديةمؤجلة07.0009.0004.0013.5008.2200.0010.0005.0014.0001.0007.5017.0017.00125.9807.8710عياسمينبن سمان51731052663
العاديةمؤجلة16.0201.000غائبةغائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة08.0000.0000.0001.7800.00غائبةعنجوىبن عبد الهادي61731028641
العاديةناجحة10.0013.0008.0013.7511.0610.0013.0011.5014.0015.5014.7517.0017.00192.0412.0030عوسامبوناصر7121072522
العاديةناجحة10.5014.0013.0013.2512.4410.0014.0012.0013.5016.0014.7514.5014.50203.9612.7530عمريمتقمونت81731066941
العاديةمؤجل03.5007.0007.0013.2507.2200.0008.0004.0014.0004.0009.0015.0015.00113.9807.127عمحمد منصفحرزهللا91731071544

العاديةناجحة09.5009.0008.0013.0009.8309.5006.0007.7512.0012.0012.0017.0017.00160.4710.0330ععائشةحشايشي101731071785
العاديةناجحة08.5015.0012.5015.2512.3309.5012.0010.7513.5016.0014.7517.0017.00200.4712.5330عيسرى سميرةحمالوي111732032635
العاديةناجحة11.0013.5010.0015.2512.2810.0013.0011.5014.0011.0012.5015.0015.00196.5212.2830عيسرىخالد121731044489
العاديةناجحة08.5014.7506.0013.7510.5009.5008.0008.7514.0010.0012.0017.0017.00170.5010.6630عزينبخالدي131731086668
العاديةناجحة10.0014.5012.0014.7512.5011.0014.0012.5014.5014.0014.2516.0016.00207.0012.9430عريمةخليل141731071351
العاديةناجحة07.0011.0014.5014.2511.1710.0011.0010.5013.0010.0011.5016.0016.00181.5311.3530عرميساءخنوس151731043466
العاديةمؤجلة141.0308.8116غائبةغائبة07.5010.5005.0012.2508.6710.0009.0009.5013.0012.0012.50عسارةزيتوني161731094628
العاديةناجحة13.5013.5011.0012.7512.7811.0011.0011.0014.0013.0013.5017.0017.00203.0212.6930عأمالسعيدات171731028126
العاديةمؤجلة06.0011.0008.0009.2508.2811.0012.0011.5014.0005.0009.5015.0015.00154.5209.6614عميارشكير181731075573

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةناجحة06.5010.5010.0014.5009.9409.5008.0008.7514.0006.0010.0017.0017.00161.4610.0930عفاطمةطواهري191731086915
العاديةمؤجلة02.0008.5003.0007.7504.9400.0010.0005.0013.5005.0009.2515.0015.0097.9606.125عمروىعباس201731051085
العاديةمؤجلة02.0008.5002.0012.7505.8309.0008.0008.5013.5000.0006.7516.0016.00115.9707.257عفريالقاسي211731086471
العاديةناجحة07.5012.5007.0015.0010.1710.5013.0011.7514.5013.0013.7517.0017.00183.0311.4430عأنيسةقاسيمي221731097336
العاديةناجحة09.0013.5008.0015.0011.1111.0013.0012.0014.5010.0012.2517.0017.00189.4911.8430عريهامقرفي231731075351
العاديةمؤجلة06.0008.0007.0013.5008.3300.0011.0005.5011.5011.0011.2515.0015.00134.4708.4011عهاجرقماس241731074998
العاديةناجحة07.0012.2514.5015.2511.6700.0011.0005.5015.0008.0011.5016.0016.00166.0310.3830عحكيمةلخضاري251731097355
العاديةناجحة17.5012.5008.0015.5013.8310.5012.0011.2514.0013.0013.5016.0016.00212.4713.2830ععيدة نفيسةماكري261731048277
العاديةناجح11.5010.0007.0013.7510.6710.5013.0011.7514.0012.0013.0013.0013.00182.0311.3830عمحمد وليدمعلم271731071545
العاديةمؤجل07.5012.0000.0009.0007.1710.5011.0010.7513.0014.0013.5015.0015.00149.5309.3515عمصطفىموشاحانا281737002485
العاديةمؤجلة03.0009.0002.0012.2506.1707.0010.0008.5013.0000.0006.5017.0017.00119.5307.4710عشيرازموهب291531082669

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةمؤجل06.0010.5010.0012.7509.3908.5013.0010.7514.0001.0007.5016.0016.00158.5109.9124عنوحبزتوت11731061355
العاديةمؤجل13.0011.0012.0000.0000.0069.0004.312غائبغائبغائب04.0007.0003.0006.5005.00عشعيببقاح21731060548
العاديةمؤجلة12.0006.0013.0012.0012.5017.0017.00147.0009.1916غائبة08.0013.0003.0012.5009.00عنعيمةبن بريكة31731074986
العاديةناجحة12.0006.0013.0013.0013.0016.0016.00175.5310.9730غائبة12.5011.0011.0014.0012.17عوهيبةبن دريس41731075031
العاديةناجح09.0004.5015.0015.00161.9810.1230غائب09.0011.0007.0014.5010.2209.0014.0011.50عسلمىبوجالب51431043822
العاديةناجحة13.0011.5013.5014.7513.1709.0014.0011.5013.0009.0011.0017.0017.00203.5312.7230عسليمةبوحالس61731071977
العاديةناجحة08.0011.5003.0013.2508.8309.0012.0010.5012.0012.0012.0015.0015.00160.4710.0330عهاجربوحليمة71432044643
العاديةمؤجلة13.0006.5013.0012.0012.5017.0017.00152.9609.5616غائبة09.0010.0004.0015.0009.44عوسامبوزيان81731075017
العاديةناجحة06.0012.5011.5012.2510.0610.0012.0011.0014.0008.0011.0015.0015.00171.5410.7230عليندةتزايرت91731069149

العاديةمؤجل05.0002.5012.0006.0009.0000.0000.0073.0004.566غائب04.0010.0002.0004.5005.00عمسعودخالف101731094739
العاديةمؤجل14.0007.0012.0011.0011.5015.0015.00157.5309.8526غائب10.5012.0008.0010.0010.17عمعمرشويدر111731088845
العاديةناجحة14.5013.0010.0014.5013.1710.5010.0010.2513.5012.0012.7517.0017.00202.0312.6330عصبرينةعباد121738068702
العاديةمؤجل05.0002.5012.5008.0010.2514.0014.00126.0407.8813غائب06.5011.0009.0011.0009.06ععبد الرزاقعجاج1301080519
العاديةناجحة09.0013.0007.0014.0010.5609.0011.0010.0014.0013.0013.5015.0015.00177.0411.0730عشهيرةعصنوني141731091042
العاديةناجح13.0011.0006.0012.7510.9409.0010.0009.5012.5017.0014.7517.0017.00182.9611.4330ععبد السالمعالوة151631045860
العاديةناجحة05.5015.2508.0013.2509.9411.0013.0012.0013.0015.0014.0016.0016.00181.4611.3430عمريمعماري161731100066
العاديةناجحة12.0006.0012.5013.0012.7516.0016.00169.5410.6030غائبة14.0013.0005.0013.0011.56عيمينةعمروش171731069416
العاديةمؤجل13.0006.0000.0010.2507.9410.0000.0005.0014.0012.0013.0012.0012.00129.4608.0917إدماجعبد هللاقدور شريف181531059855

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةمؤجلة11.0005.5013.5014.0013.7514.0014.00124.5207.7816غائبة03.0010.5003.0012.5006.78عاسمهانقواوي191731046011
العاديةناجحة04.0012.0009.0014.5009.2210.5011.0010.7512.5012.0012.2517.0017.00167.4810.4730عمنالالستي201731103850
العاديةمؤجلة11.0005.5013.5012.0012.7515.0015.00140.5308.7816غائبة03.5011.5008.0014.2508.67عخديجةمالك211635009770
العاديةمؤجل06.0003.0013.0011.0012.0015.0015.00117.9607.3713غائب05.0010.0006.0010.0007.44ععبد الرؤوفمداحي221731049789
العاديةمؤجل05.5010.5005.0010.7507.6710.0010.0010.0014.0015.0014.5014.0014.00152.0309.5020عسيد عليمنحور231731055882

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةناجح07.0011.0002.0012.7508.0610.5011.5011.0015.0014.0014.5016.0016.00161.5410.1030علخضرالعيدي11731074827
العاديةمؤجلة04.0008.7506.0012.7507.4411.0012.0011.5012.0013.0012.5016.0016.00153.9609.6215عصبرينةبساوي21731086677
العاديةناجحة07.5012.5008.0011.0009.5013.0014.0013.5013.0009.0011.0014.5014.50176.0011.0030عدنيابوجمعة31731092253
العاديةمؤجل00.0014.5011.0012.7514.5014.50126.2207.8918غائب06.5011.3811.5010.5009.5800.00عسيد عليحيزي41731098950
العاديةناجحة11.0011.7508.0011.2510.5613.0014.0013.5014.0009.0011.5011.0011.00183.0411.4430عخوتيخماية51731028137
العاديةناجح15.0015.1316.5016.5015.7014.0015.0014.5015.0016.0015.5015.0015.00245.3015.3330عنور الدينخوجة61731061359
العاديةناجح05.5011.3807.0010.0008.1412.0013.0012.5012.0010.0011.0015.0015.00160.2610.0230عوليددومي71731086614
العاديةناجحة09.0011.0008.0012.5010.0010.0011.0010.5014.0014.0014.0014.5014.50174.5010.9130عبلةرنفاغي81731028129
العاديةمؤجلة06.5010.0001.0013.2507.5610.5011.5011.0012.0007.0009.5015.0015.00146.0409.1319عنهادسباح91731069648

العاديةناجحة10.5010.0003.0009.2508.4412.0013.0012.5013.0008.0010.5015.0015.00161.9610.1230عكهينةسليماني101731049817
العاديةناجح14.5014.2513.0012.5013.6711.5012.5012.0012.0013.0012.5014.0014.00210.0313.1330ععياشسنوسي1191290673
العاديةناجحة13.5014.2507.0012.5012.0013.5014.5014.0012.0007.0009.5017.0017.00200.0012.5030عصارة نور الهدىشلبي121731044313
العاديةمؤجل03.5014.0001.0007.5015.0015.0089.0005.562غائب03.0007.7501.0009.2505.0007.00عايوبصوشة131731069459
العاديةناجحة12.0012.6308.0014.0011.7012.5013.5013.0014.0010.0012.0015.0015.00196.3012.2730عخديجةطوالبية141731098580
العاديةمؤجلة03.5011.2502.0012.5006.8910.0011.0010.5013.5007.0010.2515.0015.00139.5108.7220عريانعبروق151731075345
العاديةناجح08.0010.5005.0013.2509.0613.0014.0013.5014.5013.0013.7517.0017.00180.0411.2530عسيدعليعميروش161731092324
العاديةناجحة13.0015.1315.5015.0014.4714.5015.5015.0014.0011.0012.5015.0015.00230.2314.3930عبشرىعميمر171731099851
العاديةناجحة13.5011.8808.0013.5011.9215.5016.5016.0014.0010.0012.0016.0016.00211.2813.2130عصبرينةفراح181731075403

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:31:42حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةناجحة10.5013.2508.0012.5011.0013.0014.0013.5014.0014.0014.0015.0015.00196.0012.2530عياسمينقوشيح191731048492
العاديةناجحة08.0014.5012.0015.2511.9413.5014.5014.0014.5012.0013.2517.0017.00206.9612.9330عنسرينكريداش201731067182
العاديةناجحة10.5013.8811.5011.2511.6411.5012.5012.0014.5009.0011.7515.0015.00191.2611.9530عليندةمرزوقي211731053955
العاديةناجحة14.0013.0014.0012.5013.4412.0013.0012.5014.5008.0011.2516.0016.00209.4613.0930عمريممزيدي221731100063
العاديةناجحة12.5012.8805.0014.5011.3614.5015.5015.0012.0010.0011.0016.0016.00200.2412.5230عأميرةمسعودان231731074443
العاديةناجحة11.0011.2504.0013.7510.1110.5011.5011.0012.0009.0010.5016.0016.00171.9910.7530عاكراممغاري241731098564
العاديةمؤجل00.0000.0010.0005.0000.0000.0087.0405.4411غائب15.7508.5600.00غائب10.0007.75عاحمدمنصر251431091949
العاديةناجحة16.0010.0009.0010.5011.8914.0013.0013.5011.0012.0011.5013.0013.00197.0112.3130معيدةأسماءمنيب261631072061

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةناجحة06.7517.0017.00215.9813.5030غائبة15.5015.7516.0015.7515.7213.0009.0011.0013.50عسليناإهباجن11731073149
العاديةناجحة06.5011.5005.0014.7509.1113.5010.0011.7512.0014.0013.0016.0016.00170.9910.6930عاحالمبلحمدي21731101682
العاديةناجحة12.0010.0007.0014.2510.9410.0011.0010.5014.0010.0012.0013.5013.50177.9611.1230عريانبن اعمر31731047328
العاديةناجحة13.0009.0008.0013.5011.1111.5010.0010.7512.0014.0013.0016.0016.00184.9911.5630عفيروزبن زطاط41731101168
العاديةمؤجلة00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.0000.00غائبة00.00غائبةعسميحةبن شعبة51731047333
العاديةناجحة17.0014.7514.5014.5015.3914.5009.0011.7514.0014.0014.0017.0017.00230.5114.4130عمنىبوغازي61731089091
العاديةناجحة14.5015.7516.0017.0015.6713.5010.0011.7515.0016.0015.5017.0017.00236.0314.7530عزكية منالبولودان71731096263
العاديةمؤجلة00.0010.0010.5012.5007.3310.0013.0011.5013.0010.0011.5012.0012.00146.9709.1925معيدةخولةحمدي81531069057
العاديةناجحة08.5013.0008.0011.5010.0611.0008.0009.5013.0012.0012.5014.0014.00167.5410.4730عهدىحمر العين91731044465

العاديةمؤجلة08.5008.0005.0011.2508.2211.0009.0010.0012.0014.0013.0014.5014.50154.4809.6615عأمالحناشي101731101099
العاديةمؤجلة00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.0000.00غائبة00.00غائبةعفلةرايح111731067334
العاديةناجحة11.0013.3810.0012.2511.5812.0010.0011.0015.0014.0014.5017.0017.00194.2212.1430عيسرىزيتوني121731097321
العاديةناجحة12.5013.2506.0011.5011.0011.5008.0009.7514.0011.0012.5013.0013.00176.0011.0030عمديحهزيزاي131731028161
العاديةمؤجلة00.0013.0013.0013.0015.0015.0091.0405.693غائبة08.0002.5008.0002.5005.5600.00عهاجرشاوش1420200001
العاديةناجحة08.0011.8815.0013.5011.6413.0009.0011.0013.0013.0013.0014.0014.00188.7611.8030عنعناعة رشاشرقي151731069647
العاديةناجح07.5010.1309.0013.2509.7011.5008.0009.7513.0006.0009.5016.0016.00161.3010.0830عمليك عبد الرزاقشويدر161731051091
العاديةناجحة07.0011.2511.5013.2510.3314.0010.0012.0013.0012.0012.5014.0014.00179.9711.2530عماجدةشيباني171731053958
العاديةناجحة10.5012.5015.0015.7513.1113.5009.0011.2513.0013.0013.0013.5013.50202.4912.6630عرتيبةطواهري18031054070

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:31:46حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةمؤجل07.0011.3808.0006.5008.0805.0009.0007.0013.0016.0014.5015.0015.00144.7209.058عشكيبعالق191731075394
العاديةمؤجلة10.5003.5004.0013.0008.0611.0008.0009.5000.0012.0006.0017.0017.00139.5408.7216عريمةعليلي201533009006
العاديةناجحة11.5015.0007.0014.5011.9410.0009.0009.5014.0014.0014.0017.0017.00190.4611.9030عسارةعيسو211731088764
العاديةناجحة10.0010.0005.0012.5009.4414.0010.0012.0015.0011.0013.0014.0014.00172.9610.8130عشيماءقاسي221731097162
العاديةناجح06.5011.2508.0013.2509.3910.0008.0009.0014.0012.0013.0013.5013.50160.0110.0030عنزيمقاصب231731086570
العاديةناجحة04.5011.0010.0014.0009.2813.0009.0011.0014.0013.0013.5015.0015.00169.5210.6030عفلةمساعدية241731066867
العاديةناجح10.5012.5012.0014.7512.2212.5008.0010.2512.0015.0013.5015.0015.00192.9812.0630عإبراهيممسكين251732061788
العاديةناجحة11.5013.0011.0015.5012.6111.0011.0011.0013.5016.0014.7517.0017.00203.9912.7530عصبرينةموبارك261731088787
العاديةناجحة08.0011.7512.0012.2510.6711.5012.0011.7514.0012.0013.0013.5013.50182.5311.4130عفاطمة الزهرةموزاوي271731057741

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:31:47حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةناجحة09.5011.7507.0011.7509.9412.0013.0012.5013.0015.0014.0014.0014.00181.4611.3430علينةالخربة11731092450
العاديةناجحة07.0012.7507.0012.5009.5010.0011.0010.5013.5008.0010.7511.0011.00160.0010.0030عكنزةالعبداني21731092439
العاديةناجح15.5011.7506.0011.7511.7213.5014.5014.0012.0010.0011.0017.0017.00200.4812.5330عياسرالعقنة31331044272
العاديةناجحة05.5012.0004.0010.7507.7813.0014.0013.5013.0013.0013.0015.0015.00165.0210.3130عمريمبغدادي41531009584
العاديةناجحة14.0014.3811.0015.5013.7513.0014.0013.5014.0015.0014.5017.0017.00223.7513.9830عدنيةبكيري51731045572
العاديةناجحة10.0010.7508.0010.2509.7810.5011.5011.0014.0008.0011.0015.0015.00169.0210.5630عياسمينبالغ61731061737
العاديةناجحة09.5011.5007.0011.0009.7216.5017.0016.7513.0013.0013.0016.0016.00196.4812.2830عماريابن بوزيد71731092456
العاديةناجحة07.0013.6306.0012.7509.5311.0012.0011.5013.0012.0012.5015.5015.50172.2710.7730عفريالبن تماني81731051046
العاديةناجحة12.5014.5006.0012.5011.5013.5014.5014.0012.5013.0012.7516.0016.00201.0012.5630عرميساءبن جاب هللا91731069009

العاديةناجحة14.5015.5012.0014.2514.1112.0013.0012.5013.0012.0012.5016.0016.00217.9913.6230عزوبيدةبن مجدوب101731094947
العاديةمؤجل03.0007.5001.0010.5005.2210.0011.0010.5012.0000.0006.0015.0015.00115.9807.2514عفاطمةبوجالل11126047654
العاديةناجحة10.0013.7505.0015.0010.8313.0014.0013.5013.5013.0013.2511.0011.00188.9711.8130علويزة مريمبوخوخي121731066885
العاديةناجحة12.0014.7512.0014.5013.1712.0013.0012.5012.5014.0013.2513.0013.00208.0313.0030عشيماءبودهوس131731058741
العاديةناجح11.0014.2514.0014.0013.0613.5014.5014.0014.0014.0014.0017.0017.00218.5413.6630عسليمبوشامة141731079237
العاديةمؤجل157.0309.8128غائبغائب11.0011.5008.0012.0010.6710.0011.0010.5014.0005.0009.50عمحمد يوسفبوعرابة151631096586
العاديةمؤجلة05.5011.0002.0010.2507.0011.0012.0011.5013.5005.0009.2510.5010.50138.0008.6319عرميساءبوغياس161731092279
العاديةناجحة13.5013.8808.0015.2512.7512.5013.5013.0013.5015.0014.2515.5015.50210.7513.1730عمريم نسرينجرجار171731096374
العاديةناجحة13.0012.0003.0013.7510.7211.0012.0011.5013.5010.0011.7515.5015.50181.4811.3430عصفيةخبو181531075439

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:31:49حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةمؤجل05.0004.0004.0003.5004.2210.0014.0012.0013.0008.0010.5000.0000.00106.9806.699معيدباللخرمان191631107455
العاديةناجحة13.0012.7507.0014.2511.8910.5011.5011.0013.5013.0013.2513.5013.50191.0111.9430عكهينةخياري201731066877
العاديةناجحة11.0014.0010.0013.5012.0011.5012.5012.0014.0012.0013.0016.0016.00198.0012.3830عماريةرجب211731066895
العاديةمؤجل06.0011.8806.0011.0008.4210.0011.0010.5013.0012.0012.5014.0014.00156.7809.8020عابراهيمريحان221631046928
العاديةمؤجلة02.0008.0009.0014.0007.5610.0011.0010.5014.5013.0013.7517.0017.00154.5409.6615عهاجر شيماءزعنون231731092541
العاديةناجحة07.0012.8805.0011.7508.9210.5011.5011.0014.0015.0014.5017.0017.00170.2810.6430عنريمانزيكيو241731047385
العاديةمؤجلة02.0009.2505.0009.5005.9410.0011.0010.5011.0012.0011.5016.0016.00134.4608.4010عمريمسيد251731044427
العاديةناجحة11.0013.7512.0014.5012.6115.0016.0015.5014.0007.0010.5014.5014.50210.9913.1930عفتيحةعامر261731090149
العاديةناجحة16.5015.2512.0015.5015.0012.0013.0012.5014.0011.0012.5017.0017.00227.0014.1930عيسرىعايش271731046148
العاديةناجح12.0012.8806.0012.5010.9712.0013.0012.5015.0013.0014.0015.0015.00191.7311.9830عمحمد لمينعنوش281731074880
العاديةناجح08.5011.7506.0011.0009.2210.0011.0010.5014.0016.0015.0015.0015.00169.9810.6230عسيد عليكتاب291731044300
العاديةناجحة14.5012.7508.0014.2512.6111.0012.0011.5014.0013.0013.5015.0015.00201.4912.5930عسارةلزعر301731058874
العاديةمؤجلة05.0011.0002.0010.0006.7810.5011.5011.0014.0005.0009.5000.0000.00124.0207.7518ععبيرلعناني311731047354
العاديةمؤجلة07.5010.3803.0011.0007.9210.0011.0010.5013.0013.0013.0016.0016.00155.2809.7120عصونياليرغوت321731060623
العاديةناجحة07.5014.0003.0014.0009.3911.0012.0011.5012.0015.0013.5015.5015.50173.0110.8130علبنىمهيدي331731049821
العاديةمؤجلة12.0007.0004.2505.1707.0000.0003.5013.0013.0013.0016.0016.00102.5306.418غائبةعأسياموايسي341631013699
العاديةناجحة12.5012.2506.0010.7510.6110.0011.0010.5013.0012.0012.5015.5015.50177.9911.1230عأمينةهرنوز351731095366

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةناجحة11.5010.0008.0006.7509.3310.0013.0011.5012.0014.0013.0015.5015.50171.4710.7230عإخالصأعمارة11731074451
العاديةناجحة11.0011.0009.0012.8810.9710.0013.0011.5012.0010.0011.0015.5015.50182.2311.3930عصبرينةالعابد21731097165
العاديةناجحة10.0011.2501.0013.5009.0611.0013.0012.0014.0013.0013.5016.0016.00172.5410.7830عفريالباهي31731048031
العاديةناجحة15.0014.7516.0015.0015.1714.5014.0014.2514.0015.0014.5017.0017.00239.5314.9730عفراح نازبلقاسم41731044544
العاديةمؤجلة122.2207.6411غائبةغائبة05.7513.0009.0011.00غائبة08.0005.2508.0013.3808.5811.50عشيماءبن زيان51731045662
العاديةناجح05.5009.0010.0013.1308.9710.0013.0011.5013.5010.0011.7516.0016.00166.2310.3930عأيمنبن سعادة61731044167
العاديةناجح13.0010.0007.0012.0010.7811.0013.0012.0011.0016.0013.5015.0015.00187.0211.6930عمحمدبن سوسيس71631066543
العاديةناجحة08.0009.0012.5013.2510.3912.0013.0012.5014.0010.0012.0016.0016.00183.5111.4730عأسماءبن عبد الباقي81731068930
العاديةمؤجلة119.4907.4715غائبةغائبة06.0013.0005.0009.00غائبة10.5005.0008.0010.0008.6112.00عأحالمبن يحى91731074415

العاديةمؤجلة04.5010.0008.0006.2506.8910.0013.0011.5013.0014.0013.5016.0016.00151.0109.4415عليليابودربال101731075485
العاديةناجحة10.0010.0009.0014.0010.6711.0013.0012.0014.0013.0013.5016.5016.50187.5311.7230عرانيةتراك111631054741
العاديةناجحة13.0012.5010.0014.2512.5013.0013.0013.0014.0013.0013.5015.0015.00206.5012.9130عشهينازتعريبت121731047957
العاديةناجحة11.5010.7511.0010.0010.8911.0012.0011.5013.0005.0009.0014.0014.00176.0111.0030عمريمتوتة131631077877
العاديةناجحة07.5008.5010.0013.0009.5012.0014.0013.0012.0017.0014.5015.5015.50182.0011.3830عشيماءحمدي141731098393
العاديةناجح09.0011.7508.0014.5010.6112.0013.0012.5014.0012.0013.0016.0016.00187.4911.7230ععبد الرؤوفحنيش151731071450
العاديةناجحة16.0014.2516.0015.0015.3912.0014.0013.0015.0018.0016.5015.5015.50239.0114.9430عإيمانخروب161731096237
العاديةمؤجل09.0010.0005.0005.0007.4410.5013.0011.7513.0010.0011.5017.0017.00153.9609.6215عفريدةدغموم17903505
العاديةناجحة10.0011.0007.0013.5010.3310.0014.0012.0013.0010.0011.5017.0017.00180.9711.3130عأمالدالل181731069429

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:31:54حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةناجحة10.0013.2510.0013.2511.4410.5014.0012.2514.0013.0013.5015.5015.50194.4612.1530عبسمة وسامسايح191731101804
العاديةناجحة08.0011.5004.0013.0009.0010.5014.0012.2513.5011.0012.2515.0015.00169.5010.5930عراضيةسايحي201731048370
العاديةناجحة13.0011.7505.0013.0010.9411.5014.0012.7500.0011.0005.5016.0016.00176.4611.0330عخولة ريانسماتي211731028265
العاديةناجحة13.5014.2516.0015.2514.6112.5014.0013.2514.0014.0014.0016.0016.00228.4914.2830عمدينة ماجدةسومار221731056013
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدأسامةشابي231631096461
العاديةناجحة17.5013.7515.5016.5016.0016.5014.0015.2514.0014.0014.0017.5017.50250.5015.6630عسارةشنوف241731044522
العاديةناجحة11.0012.5015.5015.2513.2813.5014.0013.7514.0015.0014.5016.0016.00219.5213.7230عمنالصايبي251731044435
العاديةناجحة12.0012.7506.0014.0011.2811.0014.0012.5016.0010.0013.0016.0016.00193.5212.1030عفريالطهراوي261631081682
العاديةناجح06.5010.0005.0013.5008.5010.5014.0012.2514.0009.0011.5014.5014.50163.0010.1930عانيسعبدي271731049976
العاديةناجحة10.5010.0007.0010.0009.5011.0014.0012.5014.0010.0012.0015.0015.00174.5010.9130عفلة حميدةعلوش281731094701
العاديةمؤجلة06.2514.5014.0014.2514.5014.50138.4708.6512غائبة09.0005.7502.0014.0007.8312.50عالميةفرحات291731066881
العاديةمؤجلة06.0010.0003.0012.5007.6711.0014.0012.5013.0010.0011.5016.0016.00158.0309.8820عفاطمة الزهرةقرفي301731053919
العاديةناجحة08.5010.0008.0012.7509.6711.5013.0012.2512.5010.0011.2516.0016.00174.5310.9130عايمانقصاب311731075666
العاديةمؤجل33.0002.060غائبغائب00.0006.0003.00غائبغائبغائب00.0003.00غائب07.0003.00عنور الدينقهام321631049052
العاديةمؤجلة7.9700.500غائبةغائبة00.0005.0002.50غائبةغائبةغائبة01.5000.33غائبةغائبة00.00عنريمانلزرق331731054714
العاديةمؤجلة05.0010.0005.0011.5007.5611.0013.0012.0013.0009.0011.0015.0015.00153.0409.5720عرميسةلكحل341731045595
العاديةناجحة09.0010.0006.0013.0009.4411.0013.0012.0013.5011.0012.2516.0016.00173.4610.8430عرقيةلوافي351731045590
العاديةمؤجلة04.5010.7503.0010.2506.8310.0013.0011.5013.0001.0007.0015.0015.00136.4708.5319عنسيمةمجوطي361731057795

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:31:56حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةمؤجل00.0010.0000.0000.0002.2212.5008.0010.2500.0010.0005.0013.0013.0083.9805.2514معيدينيسمخيلف371631098063
العاديةمؤجلة97.4906.095غائبةغائبة10.0005.0013.0014.0013.50غائبة03.0008.5006.0006.2505.61عهاجرمزيرة381731044673
العاديةمؤجلة00.0016.0016.00112.2307.0115غائبة05.0000.00غائبة05.5011.2506.0012.6308.4710.00عمناليطغان391731054331
العاديةناجح06.0010.0010.0014.7509.7212.0013.0012.5013.0010.0011.5015.5015.50175.9811.0030عوليد ضياء الدينيطو401731049516

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

17الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةناجحة06.5010.7509.0009.7508.7212.0013.0012.5013.5013.0013.2515.0015.00169.9810.6230عليلياأوريجال11631104880
العاديةناجحة11.5011.5005.0012.5010.2813.0014.0013.5013.5012.0012.7516.0016.00188.0211.7530ععدودة هدىبراهامي21731044348
العاديةناجحة06.0010.7506.0010.0007.9413.0014.0013.5013.0011.0012.0014.0014.00163.4610.2230عمروىبراهمي31731048449
العاديةناجحة08.0012.7507.0013.2510.0012.0014.0013.0014.0015.0014.5014.5014.50185.5011.5930عحيزيةبرحال41731098579
العاديةناجح13.5010.5008.0015.0011.9412.0014.0013.0013.0012.0012.5016.0016.00200.4612.5330عصهيببستاني51731091287
العاديةمؤجل06.0010.0006.0012.5008.3310.5014.0012.2513.5008.0010.7514.0014.00159.4709.9720عأنيسبليل61631074845
العاديةناجحة13.0010.0008.0010.0010.5612.0013.0012.5013.0011.0012.0014.0014.00183.0411.4430عحدةبن حباس71731043162
العاديةمؤجل03.0008.0006.0012.7506.9412.0013.0012.5014.5011.0012.7516.0016.00153.9609.6215عحمزةبن سعادة81731047865
العاديةناجح12.5010.7510.0015.0012.1111.0013.0012.0014.5013.0013.7515.0015.00199.4912.4730ععامربوزرطيط91731074716

العاديةمؤجل03.0001.5014.0014.00127.4607.9713غائب03.5008.5006.0011.5006.9411.0013.0012.00عرمزيبوشيشة101631088094
العاديةناجح07.5011.2509.0014.7510.2812.0013.0012.5014.5012.0013.2515.5015.50184.5211.5330عوسيمجدير111731107115
العاديةناجح09.5012.5008.0015.0011.0613.0014.0013.5013.5008.0010.7514.0014.00189.0411.8230عتوفيقخدير121731055763
العاديةمؤجل46.9702.943غائبغائب00.0000.00غائب13.0006.50غائب05.5002.33غائب00.0005.00عمحمد لمينرحيل131731102837
العاديةناجحة16.0011.7513.5014.2514.1112.0014.0013.0014.0010.0012.0000.0000.00202.9912.6930عوسامزاير141631062283
العاديةناجحة06.5008.5009.0013.2509.0013.0013.0013.0013.0012.0012.5015.0015.00173.0010.8130عنسرينسرير151731096475
العاديةمؤجلة08.0009.0003.0012.3808.0810.0013.0011.5014.0012.0013.0014.0014.00158.7209.9215عرفيدةسطوف161731071338
العاديةناجح10.5008.7511.0013.5010.8910.5013.0011.7513.0012.5012.7516.0016.00186.5111.6630عمحمدسعدادو171731044402
العاديةمؤجلة08.5009.0003.0012.5008.2812.0013.0012.5013.0006.0009.5015.0015.00158.5209.9114عبشرىشرادي181731086305

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:31:59حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

17الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةناجحة15.0013.5007.0014.0012.6712.0014.0013.0013.5015.5014.5016.0016.00211.0313.1930عمروىشالق191731098486
العاديةناجحة07.0010.2505.0010.7508.1114.0013.0013.5014.0012.0013.0016.0016.00168.9910.5630عخولةطماش201731067255
العاديةناجحة12.5012.2507.0013.0011.3311.0013.0012.0014.0015.0014.5014.0014.00192.9712.0630عمنالعبدالباقي211731098777
العاديةناجحة10.0008.7505.0011.0008.8311.0013.0012.0014.0012.0013.0016.0016.00169.4710.5930عصبرينةعبدوش221731101154
العاديةناجحة09.5009.0005.0011.0008.7213.0013.0013.0013.0012.0012.5015.5015.50170.9810.6930عسعادعزوق231731102190
العاديةناجحة14.5013.0009.0013.7512.7813.0014.0013.5013.0012.5012.7514.0014.00208.5213.0330عوفاءعالم241731094785
العاديةناجحة11.5013.0016.5015.5013.8313.0014.0013.5014.0016.0015.0016.0016.00224.4714.0330عراضيةعمراني251731071321
العاديةناجحة06.0009.0006.0011.5007.8913.0014.0013.5014.0008.0011.0016.0016.00163.0110.1930عفاديةفاسي261731052420
العاديةناجح12.0012.7506.0013.5011.1714.0013.0013.5013.0014.0013.5012.0012.00193.5312.1030عمحمد الصالحقادري271731074866
العاديةناجح14.5014.5010.0014.7513.5613.0014.0013.5014.0012.0013.0016.0016.00218.0413.6330عسليمكريم281731055867
العاديةمؤجلة02.0008.7501.0007.2504.4414.0013.0013.5013.0011.0012.0016.0016.00133.9608.3710عاحسانلوطاني291731068954
العاديةمؤجل05.0010.0002.0012.5007.1111.0013.0012.0014.0006.0010.0015.0015.00146.9909.1920عمهديمجوبي301631106144
العاديةناجحة14.0013.5008.0013.2512.3914.0014.0014.0014.0014.0014.0015.0015.00210.5113.1630عيسرىمصطفاوي311731043361
العاديةمؤجلة07.0010.0002.0010.5007.3310.0013.0011.5014.0008.0011.0014.0014.00147.9709.2520عمروةمعيوف321731047374
العاديةناجح11.0010.0004.0012.0009.4410.0013.0011.5013.0010.0011.5015.0015.00168.9610.5630عمسعودمواش331731057780
العاديةناجح07.0008.5007.0012.6308.5812.0014.0013.0013.0010.0011.5015.0015.00167.2210.4530عاسحاقنساخ341631099147

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:32:01حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

18الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةناجح13.0012.7511.0012.7512.4410.5013.0011.7500.0012.0006.0014.5014.50185.4611.5930ععادلأحسن11531054930
العاديةناجحة10.0010.0013.0010.0010.6710.5010.0010.2514.0010.0012.0014.5014.50175.5310.9730عأيةالصيد21732022106
العاديةمؤجل07.5007.0003.0005.0005.8300.0000.0000.0000.0008.0004.0014.0014.0074.4704.651ععدالنبربيش31531082697
العاديةناجحة07.0010.0008.0011.7508.9410.7513.5012.1314.0016.0015.0014.0014.00172.9810.8130عفاطمة الزهرةبلكعلول41631074520
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.0000.0000.0000.0000.00غائبة00.00غائبةغائبة00.00غائبةعوردةبن بكري51731099654
العاديةناجحة13.5010.0008.0010.5010.8312.0015.0013.5015.0010.0012.5016.0016.00192.4712.0330عياسمينبوجميلة61731052500
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0019.5301.220غائبة00.0002.1700.0000.0000.0000.00غائبة06.5000.00عشهيرةبوطاني71731092332
العاديةمؤجلة05.5008.5006.0010.5007.3911.5012.2511.8813.0010.0011.5016.0016.00153.0309.5615عفهيمةخديم81731044373
العاديةمؤجلة70.0004.384غائبةغائبة04.0004.7210.7500.0005.3800.0006.0003.00غائبة06.0008.25ععائشة ياسميندهماس91631097799

العاديةناجح14.5010.0012.0014.0012.8312.0015.0013.5015.0015.0015.0014.0014.00213.4713.3430علخضر نزيمزعيوة101631072391
العاديةناجحة10.5008.0005.0011.7509.0010.2512.0011.1314.0008.0011.0014.0014.00161.5210.1030ععائشةزمور111731055917
العاديةمؤجل06.0009.0004.0010.7507.2810.7514.0012.3812.0007.0009.5014.0014.00148.0409.2514عنسيمزيداني121731069399
العاديةناجحة11.0012.0011.5011.5011.4410.7514.0012.3814.0009.0011.5014.5014.50189.9811.8730عسهيلةسرير131731045645
العاديةناجحة10.0007.0005.0011.5008.5612.0014.7513.3815.0009.0012.0016.0016.00170.5610.6630عأمينةشيباطي141731049909
العاديةناجحة13.5010.0008.0012.7511.3312.0013.2512.6314.0008.0011.0016.0016.00190.4911.9130عالهامشيباني151631074356
العاديةناجحة13.0013.5006.0012.2511.3911.0014.0012.5013.0013.0013.0015.0015.00193.5112.0930عرانيةشيبيخ161731051285
العاديةناجحة10.5008.3808.0011.5009.7010.5010.0010.2513.5010.0011.7515.5015.50167.3010.4630عياسمينصحراوي171731048312
العاديةناجحة06.0011.7507.0012.2508.8911.7514.2513.0013.0010.0011.5016.0016.00171.0110.6930عهاجرصدوق181731096328

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 13-04-2022  12:32:03حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

18الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةناجحة13.0012.7512.5012.5012.7211.7512.0011.8812.0010.0011.0016.0016.00200.0012.5030عفلةغربي191731086478
العاديةناجح14.5003.0006.0011.0009.2810.0013.0011.5011.0013.0012.0012.0012.00165.5210.3530معيدمحمد انيسقاصد201631107695
العاديةمؤجل00.0002.0000.0004.0001.3300.0013.0006.5000.0010.0005.0000.0000.0047.9703.004معيدوليدقواوي211531063635
العاديةمؤجل11.0010.0006.0006.0008.5610.5011.0010.7500.0010.0005.0013.0013.00143.0408.9419عوليد زين الدينلعراشي221731044480
العاديةناجحة09.5011.5010.0011.0010.3910.5010.0010.2513.0010.0011.5015.0015.00172.5110.7830عليديةلعوشات231731060997
العاديةناجحة12.5011.5005.0011.2510.3310.5012.2511.3813.0012.0012.5015.5015.50178.9911.1930عياسمينمداني241731069414
العاديةمؤجل08.5004.0005.0012.5007.6110.2510.0010.1313.0012.0012.5016.0016.00150.0109.3815ععماد الدينمزيري251631080910
العاديةمؤجلة04.0005.0600.0010.0005.0000.0002.0001.0015.0015.0082.5405.164غائبة09.5004.50عندىمكرطاري261731051105
العاديةناجح14.0010.5007.0013.2511.5011.0012.0011.5013.5006.0009.7515.0015.00184.0011.5030عصفوانميلود دواجي271637088198
العاديةمؤجل00.0000.0000.0010.0002.2200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0019.9801.255معيدنهالهداهدية281636048218

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 13-04-2022  12:32:06حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

19الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةمؤجلة03.5011.0003.0010.0006.5012.0012.5012.2512.0013.0012.5016.0016.00148.5009.2820عوئامإغيل11531064014
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.00غائبة00.0000.0000.00غائبة00.00غائبةعشيماءايوب21731054276
العاديةناجح11.5010.2508.0013.2510.8311.5013.5012.5011.0014.0012.5014.5014.50186.9711.6930عمحمدبربارة31731074860
العاديةناجحة09.5011.2510.0010.0010.1111.0012.5011.7513.5006.0009.7515.0015.00172.4910.7830عفاطمة الزهراءبلعروسي41731090147
العاديةناجحة12.0011.0013.0012.5012.1112.7513.0012.8812.0011.0011.5016.0016.00199.5112.4730عكاميليابن جياللي51731058777
العاديةمؤجل02.5008.5006.0012.5006.8310.7512.5011.6312.0010.0011.0014.5014.50144.4909.0315عمحمدبن دالي61731066904
العاديةمؤجلة05.0010.0005.0007.0006.5610.5012.5011.5013.5004.0008.7514.0014.00136.5408.5314عنسرينبن زينة71731056053
العاديةناجحة12.0013.0006.0011.5010.7810.7512.5011.6313.0006.0009.5015.5015.50178.0411.1330عريمةبوحال81731074618
العاديةمؤجل05.0011.5004.0013.2508.0612.0013.5012.7511.0007.0009.0000.0000.00141.5408.8518عوليدبيشبيش91731049886

العاديةناجحة17.0014.0013.0014.5014.8912.7514.5013.6314.0016.0015.0014.0014.00232.5314.5330عنعيمةجدايني101731103046
العاديةناجحة09.5009.0008.0010.0009.1710.0013.0011.5013.5006.0009.7512.5012.50160.5310.0330عفاطمة الزهراءرباحي111731045719
العاديةناجحة06.0012.5009.0011.0009.2211.5013.0012.2513.0009.0011.0016.0016.00169.9810.6230عزينبشلداد121731053809
العاديةمؤجل09.0005.5610.0013.0011.5015.0003.0009.0016.0016.00130.0408.139غائب07.0005.50عصديقصديقي1302184536
العاديةناجحة11.5011.5012.5012.2511.8912.7513.0012.8812.0015.0013.5016.0016.00201.5312.6030عإكرامعباس141731058853
العاديةناجحة16.5013.0012.5012.5013.9412.5013.0012.7514.5012.0013.2515.0015.00217.9613.6230عكاميلياعيمان151331059407
العاديةناجحة11.0014.7514.5011.5012.7212.5013.0012.7514.5013.0013.7514.0014.00206.9812.9430عشيماءفطار161731066788
العاديةناجحة11.0013.7504.0013.2510.5611.7513.0012.3812.0005.0008.5014.5014.50176.0611.0030عحنانفيراد ديراش171731074549
العاديةمؤجلة06.5012.0008.0011.2509.1112.7513.5013.1312.5008.0010.2500.0000.00155.0109.6919عأميرةلعطيبي181731068937

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

19الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةمؤجلة08.0004.0000.0000.00108.9906.8112غائبة05.2505.8312.2512.0012.13غائبة06.5011.25عكنزةمعماش191731043275
العاديةناجحة10.0011.5011.0012.5011.1111.2513.0012.1314.0011.0012.5015.0015.00188.5111.7830عالضاوية بشرىمنان201731092614

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

20الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةناجحة08.0012.7508.0013.0010.1712.5015.0013.7514.0012.0013.0013.5013.50186.0311.6330عأسماءأكليل11731057886
العاديةمؤجلة04.0010.0008.0009.2507.3910.5012.7511.6314.0012.0013.0016.0016.00155.0309.6915عنسرينأوعرقوب21731088953
العاديةناجحة12.5012.0010.0011.7511.6710.2512.5011.3814.0015.0014.5017.0017.00196.5512.2830علينالصايغ31731069591
العاديةناجح09.0010.0009.0013.0010.1112.5012.5012.5014.0006.0010.0013.0013.00173.9910.8730عسيدي محمدالعزاوي41531030783
العاديةناجحة12.0007.7504.0011.5009.1711.7516.5014.1313.0011.0012.0014.0014.00177.0511.0730عفاطمة الزهراءبن رحماني51731060850
العاديةمؤجلة05.0009.0006.0011.5007.5611.7510.0010.8812.0012.0012.0016.0016.00151.5609.4715عأم كلثومبن عزالة61731086747
العاديةناجحة10.5011.5003.0013.7509.7811.7513.2512.5014.0012.0013.0016.0016.00180.0211.2530عفلةبن معمر71731066868
العاديةمؤجل02.0010.5003.0005.0004.7810.0006.5008.2514.0006.0010.0014.5014.50110.5206.9112عرضوانبوحرمة81731052363
العاديةناجحة15.0011.7505.0011.7511.3310.2513.5011.8814.0013.0013.5015.0015.00191.4911.9730عكنزة منالبولعروق91731072041

العاديةناجحة07.5010.2514.0012.0010.5611.5013.0012.2513.0015.0014.0015.0015.00187.0411.6930عمريمحسنين101731069174
العاديةمؤجل00.0012.2504.0011.5006.1712.0013.5012.7513.5014.0013.7514.0014.00148.0309.2520ععبد الخالقخليف111731053880
العاديةناجحة10.0013.2508.0013.0010.9410.5006.0008.2512.0011.0011.5016.0016.00170.4610.6530عشهرزاددوكانف121731066783
العاديةناجح13.0014.5016.5015.2514.6112.7514.0013.3814.0012.0013.0014.0014.00225.0114.0630عمحمدزرواطي139454000
العاديةناجحة08.5010.0005.0009.7508.3310.7513.7512.2512.0011.0011.5015.5015.50162.4710.1530عروميساءزروق141731098590
العاديةناجحة160.0210.0030غائبةغائبة10.5010.5006.0011.7509.7811.0013.5012.2513.0010.0011.50عنريمانعيسو151531071688
العاديةناجحة06.5010.0007.0013.2508.8911.5013.0012.2515.0010.0012.5015.5015.50169.5110.5930عمريمغول161731097210
العاديةمؤجل04.0010.0005.0012.2507.3910.0012.5011.2513.0013.0013.0016.0016.00153.5109.5920عبدرالدينفاسي171731074515
العاديةمؤجلة133.0408.3212غائبةغائبة08.0010.0007.0008.2508.2810.7514.0012.3800.0009.0004.50عأحالمقرباج181731045996

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

20الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

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

العاديةناجح12.0010.2509.0012.7511.1111.5013.0012.2513.5008.0010.7516.0016.00186.4911.6630عسيداحمدقنار191731097156
العاديةناجح08.0012.0007.0011.5009.4410.7510.0010.3814.0013.0013.5014.5014.50167.9810.5030عفيصلقنفود20044095595
العاديةناجحة13.5011.5011.5012.5012.3911.7513.0012.3814.0012.0013.0014.0014.00201.0312.5630عنسرينكرنوات211731066983
العاديةناجحة08.5013.5010.0014.7511.3312.7510.5011.6314.0015.0014.5013.0013.00190.4911.9130عمريملقمش22062033276
العاديةمؤجل00.0011.5007.0008.5006.0012.0011.7511.8813.0008.0010.5014.0014.00136.5208.5315ععبد الحميدمجاهد231731094968
العاديةمؤجلة09.5006.5000.0008.0006.3900.0000.0000.0014.0008.0011.0014.0014.0093.5105.843معيدةإكراممخيلف241731051154
العاديةناجحة08.5010.2507.0011.5009.2212.0015.0013.5013.0011.0012.0015.5015.50176.4811.0330عفريدةمعالوي251731088807
العاديةمؤجلة71.4604.471غائبةغائبة04.5006.0003.0006.5004.9400.0006.0003.0012.0003.0007.50عأمينةموسى261731055704
العاديةناجح08.5010.0007.0011.0009.0612.2512.0012.1315.0011.0013.0014.0014.00170.0610.6330عنور الديننفناف271731045871
العاديةناجحة15.0010.2513.0014.5013.3912.5016.5014.5014.0012.0013.0014.0014.00218.5113.6630عجازيةهندي281731100199

الدليل : 
5/ر:2:التحليل النسقي - م:3مادة  5/ر:2:الثقافة االتصالية و االداء الوظيفي - م:2مادة  5/ر:3:االنظمة المعلوماتية - م:1مادة  -
4/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اتصال المؤسسة - م:4مادة  -
1/ر:1:المقاولتية - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:ورشة اعداد مذكرة - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.ا:وحدة التعليم االستكشافية - م:1/ر:1:االتصال و القيادة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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