
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

1الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح11.0007.5013.7511.7511.0009.0014.0011.5010.0011.0010.5001.0001.00167.0010.4430عفارسبغيري1171732047305
العاديةناجحة09.0009.0011.7507.0009.1707.0012.0009.5011.5011.5011.5016.5016.50160.0310.0030عتينهينانبلكري2181831054096
العاديةمؤجلة09.0010.5011.6307.7509.6406.0011.0008.5011.0011.0011.0010.0010.00152.7609.5516عنهالبن رايس3181831047375
العاديةمؤجل11.0007.0013.2508.7510.1106.0011.0008.5008.0011.0009.5005.0005.00148.9909.3124عفاطمة الزهراء ريمةبن يطو4041082633
العاديةمؤجلة10.0010.0010.5007.5009.5600.0010.0005.0011.0010.0010.5000.0000.00127.0407.9420معيدةنورهانبوعويش51731098647
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدمحمد لمينبوماجر61731102835
العاديةناجحة11.0010.5011.7510.2510.8912.0011.0011.5003.0012.0007.5005.0005.00164.0110.2530عكتيةبوناب709091048995
العاديةناجح13.0010.0014.0012.7512.5010.0015.0012.5012.0010.5011.2510.0010.00195.0012.1930ععادلتواتي804041036983
العاديةناجحة16.0012.7515.0013.7514.5610.0012.0011.0016.0014.5015.2516.0016.00221.5413.8530عريانجدي91832017899

العاديةمؤجل06.0005.7510.2510.0007.7807.0011.0009.0010.0007.0008.5003.0003.00126.0207.8814عايهابحداد101731088727
العاديةمؤجل1.9800.120غائبغائب00.0000.00غائب00.00غائب00.2200.00غائب00.0001.0000.00ععيسىحميدي11125082401
العاديةمؤجل1.9800.120غائبغائب00.0000.00غائب00.00غائب00.2200.00غائب01.0000.00غائبععبد القادرحواية120202268142
العاديةناجحة11.0010.7513.6311.0011.5309.0011.0010.0016.0010.0013.0012.0012.00181.7711.3630عرانيا دوجةدقداق13181832050602
العاديةناجح12.0011.2511.8811.0011.5809.0012.0010.5011.5010.0010.7514.0014.00181.7211.3630ععبد الغانيرباعي14071106824
العاديةناجحة12.0007.0014.7511.5011.3910.0013.0011.5016.0015.5015.7507.5007.50187.5111.7230علبنىربيعي151334017352
العاديةناجح12.0010.0012.7511.0011.5007.0012.0009.5013.0012.5012.7512.5012.50179.5011.2230عفيصلسراي1699999940799
العاديةمؤجلة12.0004.7510.0002.0007.7205.0012.0008.5012.5011.0011.7500.0000.00126.9807.9415معيدةرانداسعيود171631102892
العاديةناجح14.0007.8812.3812.7512.0007.0010.0008.5011.5012.5012.0013.5013.50179.5011.2230عنسيمةصحراوي1801095797

الدليل : 
5/ر:2:علم اإلجتماع اإلعالمي - م:3مادة  5/ر:2:األنواع الصحفية في الصحافة المطبوعة - م:2مادة  5/ر:3:الصحافة اإللكترونية - م:1مادة  -
4/ر:2:المداخل األساسية في بحوث الصحافة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:تشريعات و أخالقيات الصحافة 4مادة  -
1/ر:1:تاريخ الجزائر الثقافي - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:البحث التوثيقي - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:صحافة المواطن - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

1الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة07.0006.0010.2507.7507.6707.0010.0008.5010.5010.0010.2509.0009.00132.5308.2810ععالية ندى الريحانعباش19181831048716
العاديةناجحة16.0015.0013.7513.5014.7210.0015.0012.5017.0016.0016.5010.5010.50225.9814.1230عمحجوبةعبدلي20171831061317
العاديةمؤجل09.0005.5009.2510.7508.6707.0011.0009.0010.0010.0010.0007.5007.50141.5308.8510ععبد هللا شكيبعليوان21181831069495
العاديةمؤجلة05.0009.2509.0006.7507.2206.0010.0008.0005.0006.0005.5007.0007.00114.9807.193عفطومة أمالغريب22181831064538
العاديةناجحة13.0009.0012.8811.2511.7005.0013.0009.0010.0011.0010.5006.0006.00168.3010.5230عودادلعمري23081082957
العاديةمؤجلة00.0001.0000.0000.0000.2200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001.9800.120إدماجفتحيةمحمودي249251154
العاديةمؤجل10.0010.5010.5000.0008.0010.0010.5010.2510.0011.0010.5013.0013.00147.0009.1925ديونصالح الدينمرزق251439018584
العاديةناجحة12.5009.5012.7509.5011.2208.0012.0010.0011.0010.0010.5008.5008.50170.4810.6630ععائشةمولباط2608081052029
العاديةناجح13.0013.2509.2510.7511.7210.0011.0010.5013.0011.0012.0011.5011.50182.9811.4430عصديقيحياوي2797113039

الدليل : 
5/ر:2:علم اإلجتماع اإلعالمي - م:3مادة  5/ر:2:األنواع الصحفية في الصحافة المطبوعة - م:2مادة  5/ر:3:الصحافة اإللكترونية - م:1مادة  -
4/ر:2:المداخل األساسية في بحوث الصحافة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:تشريعات و أخالقيات الصحافة 4مادة  -
1/ر:1:تاريخ الجزائر الثقافي - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:البحث التوثيقي - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:صحافة المواطن - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

2الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.0006.7513.0011.5010.9408.0014.0011.0012.0011.0011.5005.0005.00170.4610.6530عهاجربلوشراني106061080471
العاديةمؤجلة00.0010.0006.5006.0005.0005.0011.5008.2510.0010.0010.0014.0014.00112.0007.0011معيدةفيروز وسامبن سعدة21731075152
العاديةناجح16.0009.5012.2511.0012.6108.0012.0010.0012.0011.0011.5010.0010.00186.4911.6630ععبد هللابن مهل3131331071915
العاديةمؤجل10.0000.0000.0000.0003.3300.0010.0005.0000.0000.0000.0000.0000.0049.9703.128معيدمحند الوهاببهلولي41531086652
العاديةمؤجل09.0003.2510.0009.5008.0610.0011.0010.5010.0011.0010.5010.0010.00145.5409.1015عخالدتونسي5051054217
العاديةناجحة16.0012.8813.5012.7514.0309.0015.0012.0015.0016.0015.5012.5012.50217.7713.6130عفريدةحسين603031007663
العاديةناجح12.0009.5011.0011.2511.0610.0014.5012.2512.5015.0013.7513.5013.50189.5411.8530معيدإسماعيلحفصي7071029290
العاديةمؤجلة12.5000.0000.0000.0004.1710.0011.0010.5012.5012.5012.5010.0010.00114.5307.1615معيدةسهيلةحمزة8074050589
العاديةناجحة13.0009.5011.5011.0011.4408.0013.0010.5015.0011.0013.0003.0003.00173.9610.8730عفاطمة الزهراءحوش9181831040474

العاديةناجح12.0009.5011.7510.0010.9406.0012.0009.0013.0010.0011.5005.0005.00162.4610.1530عنسيمةزبيري101835057346
العاديةناجحة14.0006.2508.7510.5010.3306.0012.0009.0015.5012.0013.7508.5008.50164.9710.3130عإيمانزغالمي11181834024502
العاديةمؤجلة12.0005.7509.5010.2509.6706.0013.0009.5010.0010.5010.2507.5007.50153.0309.5615عدليلةشاوش120101070338
العاديةمؤجل77.9904.870غائبغائب00.0000.00غائب03.50غائب05.0009.2509.0006.2507.1107.00عنسرينشبوط13131331059445
العاديةناجحة12.5007.5011.5011.2510.8913.0011.0012.0010.0012.0011.0012.0012.00180.0111.2530علبنىشيبان14181831066976
العاديةمؤجلة51.4903.220غائبةغائبة00.0000.00غائبة02.50غائبة00.0007.2507.5006.0004.6105.00عمريم ياسمينعمروش15181831045073
العاديةمؤجل11.0008.7511.7510.2510.5011.0010.0010.5010.0000.0005.0000.0000.00146.5009.1628ديونأمالفريحي161739024393
العاديةمؤجل138.0408.6315غائبغائب06.0007.0011.0011.5008.5607.0012.0009.5011.0012.0011.50عمصطفىفلفل17181831042793
العاديةمؤجل09.0004.0009.5008.2507.8302.0012.0007.0013.5000.0006.7514.0014.00125.9707.875عمحمد نزيمقارة برنو18181831067011

الدليل : 
5/ر:2:علم اإلجتماع اإلعالمي - م:3مادة  5/ر:2:األنواع الصحفية في الصحافة المطبوعة - م:2مادة  5/ر:3:الصحافة اإللكترونية - م:1مادة  -
4/ر:2:المداخل األساسية في بحوث الصحافة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:تشريعات و أخالقيات الصحافة 4مادة  -
1/ر:1:تاريخ الجزائر الثقافي - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:البحث التوثيقي - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:صحافة المواطن - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

2الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة05.0009.5009.5010.0008.1108.0012.0010.0015.0011.5013.2508.5008.50147.9909.2514معيدةاميرةقرقاش191631077693
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائب00.0000.00غائبغائبغائبغائب00.0000.00غائبغائب00.00عحمزة فؤادمطيبع20181831047549
العاديةمؤجل09.0003.8808.2503.0006.3607.0011.0009.0005.0010.0007.5002.5002.50110.7406.924ععمادمناوي21181835031599
العاديةناجحة13.0011.5013.7513.0012.8310.0011.5010.7517.0014.5015.7511.0011.00200.9712.5630عفريالمودع221835031605
العاديةناجحة16.0008.5012.2511.7512.5610.0012.0011.0015.0016.0015.5010.0010.00198.0412.3830عسناءنجام239696275547
العاديةناجحة14.0010.7512.2511.7512.3914.0014.0014.0012.0015.0013.5014.0014.00208.5113.0330عنور الياقينهجري24181831076981
العاديةمؤجل05.0006.7513.5010.2508.4409.0011.0010.0010.0010.0010.0002.0002.00137.9608.6219عزين الدينهواري251732076832
العاديةمؤجلة03.0007.7510.5008.2506.8906.0014.0010.0011.0010.0010.5001.0001.00124.0107.7514عنورةوارو26181832026860

الدليل : 
5/ر:2:علم اإلجتماع اإلعالمي - م:3مادة  5/ر:2:األنواع الصحفية في الصحافة المطبوعة - م:2مادة  5/ر:3:الصحافة اإللكترونية - م:1مادة  -
4/ر:2:المداخل األساسية في بحوث الصحافة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:تشريعات و أخالقيات الصحافة 4مادة  -
1/ر:1:تاريخ الجزائر الثقافي - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:البحث التوثيقي - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:صحافة المواطن - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

3الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.0008.2512.6311.5011.2009.0013.0011.0012.5013.0012.7504.0004.00174.3010.8930عوسيلةأخروف1181831081439
العاديةناجحة14.5013.0014.2510.5013.2214.0013.0013.5017.0015.5016.2516.0016.00221.4813.8430عفتيحةالقدوي2109034486
العاديةناجحة13.0013.5013.6312.5013.1408.0013.0010.5014.0013.0013.5015.0015.00202.2612.6430عماريةبوالغالغ3164073390
العاديةناجح14.0010.2511.5007.5011.1707.0012.5009.7513.5010.5012.0005.5005.50169.0310.5630عإسماعيلبوزميط41833040114
العاديةناجحة15.0010.5013.7513.5013.3910.0013.0011.5013.0011.0012.0012.0012.00202.5112.6630عسارةبوشارب51839005459
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدسيف الدينحاجي61635025354
العاديةمؤجلة08.0004.3811.8810.7508.6708.0012.0010.0010.0010.5010.2515.0015.00153.5309.6020عدليلةحدادي71731088910
العاديةناجحة12.0010.0010.5010.7510.9412.0012.0012.0012.0012.5012.2514.5014.50185.4611.5930عوسيلةخنيو8101050996
العاديةناجحة12.0011.6313.7513.2512.5808.0013.5010.7512.5010.5011.5012.0012.00191.2211.9530عسناءدريد91832024620

العاديةناجحة13.0008.7511.2512.0011.4408.0013.0010.5013.0013.0013.0008.0008.00178.9611.1830عأميرةدريسي10181835054559
العاديةناجح10.0011.6312.0010.0010.8108.0012.0010.0015.0011.0013.0010.5010.50173.7910.8630ديونزهيةرافع1101066729
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة00.00غائبةغائبةعمروىرجاج121631048846
العاديةناجح12.0010.0011.7512.2511.5607.0015.0011.0016.0015.0015.5007.5007.50186.5411.6630عساميةرحماني139191028974
العاديةناجح10.0003.2510.7510.2508.7211.0011.0011.0011.5011.5011.5014.5014.50159.9810.0030عرابحسعدي1406061019202
العاديةناجح13.0010.5012.2511.0011.8312.0013.0012.5010.5014.0012.2511.0011.00191.9712.0030عمحمدسليماني15161638044833
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.00غائبغائبعأنيسصالحي161531087069
العاديةناجح06.0010.3811.7511.7509.5310.0013.0011.5013.0010.5011.7508.0008.00163.2710.2030عصبيحةعيدر1797156538
العاديةناجح08.0011.0012.0012.7510.6109.0014.0011.5014.0016.5015.2510.0010.00181.9911.3730عساميفلوري18106006541

الدليل : 
5/ر:2:علم اإلجتماع اإلعالمي - م:3مادة  5/ر:2:األنواع الصحفية في الصحافة المطبوعة - م:2مادة  5/ر:3:الصحافة اإللكترونية - م:1مادة  -
4/ر:2:المداخل األساسية في بحوث الصحافة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:تشريعات و أخالقيات الصحافة 4مادة  -
1/ر:1:تاريخ الجزائر الثقافي - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:البحث التوثيقي - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:صحافة المواطن - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

3الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة12.0008.5011.3810.5010.7507.0011.0009.0010.0012.5011.2510.0010.00165.2510.3330عنور الهدىفليح191531114703
العاديةمؤجل10.5005.2510.0005.0007.5007.5007.50103.5306.474غائب05.0008.1307.3807.0006.67عريانةقبايلي20181831042600
العاديةناجح12.0011.8813.5010.7512.0308.0013.5010.7513.0011.0012.0007.0007.00182.2711.3930عايمانلعجل2107071104831
العاديةناجحة13.0011.6312.2511.7512.2509.0012.0010.5014.5015.5015.0014.0014.00196.2512.2730عأحالملعمالي22101071610
العاديةناجح12.0008.8812.7510.2511.0807.0012.0009.5012.5015.0013.7507.5007.50172.7210.8030عغنيةلعيشي2307071117912
العاديةناجح196.9712.3130غائبغائب13.5010.5014.0013.0012.8315.0013.0014.0012.5013.0012.75عمسعودةمسعوداني241834081882
العاديةمؤجلة11.0005.0011.0010.0009.4407.0012.0009.5010.5010.0010.2502.0002.00145.4609.0920عرانيامسعودي251839047410
العاديةناجح14.0012.2511.5012.5012.7209.0014.0011.5013.0013.5013.2507.5007.50194.4812.1630ععبد هللانادور26041099916

الدليل : 
5/ر:2:علم اإلجتماع اإلعالمي - م:3مادة  5/ر:2:األنواع الصحفية في الصحافة المطبوعة - م:2مادة  5/ر:3:الصحافة اإللكترونية - م:1مادة  -
4/ر:2:المداخل األساسية في بحوث الصحافة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:تشريعات و أخالقيات الصحافة 4مادة  -
1/ر:1:تاريخ الجزائر الثقافي - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:البحث التوثيقي - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:صحافة المواطن - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

4الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح14.0011.0013.0011.5012.5608.0012.0010.0016.0014.5015.2512.5012.50196.0412.2530عفريدأزيدان19898344894
العاديةناجح11.0014.0013.7510.7512.2208.0013.0010.5011.5012.0011.7508.0008.00183.4811.4730عنسيمةإيريد2041104842
العاديةمؤجلة08.0010.0009.5008.5008.8904.0010.0007.0010.0010.0010.0008.0008.00136.0108.5010عميريهانالعايب31733040352
العاديةناجحة10.0010.7512.2511.2510.9407.0012.0009.5012.0011.5011.7514.0014.00173.9610.8730عيديوامال4064063085
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.00غائب00.00ععبد الكريمبن جدو50101032259
العاديةناجح05.0009.1313.5011.7509.3110.0013.0011.5016.0012.5014.2510.5010.50168.7910.5530عنصيرةبن زرقة6058048566
العاديةمؤجلة153.5209.5925غائبةغائبة10.0009.0012.2510.0010.2808.0011.0009.5011.0012.0011.50عاكرامتشتيوي708081097428
العاديةمؤجل10.0000.0000.0000.0003.3300.0010.0005.0000.0000.0000.0000.0000.0049.9703.128معيدعبد القادرجدي81531062880
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.00غائب00.00عليلىحسان998239425

العاديةمؤجل06.0008.5006.0010.0007.4406.0010.0008.0010.0011.5010.7504.0004.00124.4607.7810عجالل الدينخليفة101739027410
العاديةمؤجل08.0010.5007.2510.0008.8307.0012.0009.5011.5010.0010.7510.0010.00148.9709.3116عأمانيزعرور111833041479
العاديةناجح08.0011.3811.5009.7509.9210.0012.0011.0010.0009.0009.5010.5010.50162.7810.1730ديوننبيلسحنون121531059962
العاديةمؤجل09.0008.7508.2509.5008.8906.0010.5008.2510.0010.0010.0007.0007.00140.0108.755عنورهانسعادة131834078962
العاديةمؤجل5.0400.320غائبغائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.56غائب02.50غائب00.00عابراهيمسعيد1406061076131
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.00غائب00.00عبشيرسماعيل150101096452
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.00غائب00.00غائب00.00عحنانسي عبد هللا16125017072
العاديةناجحة16.0011.2512.2510.0012.7804.0012.0008.0011.0010.0010.5007.0007.00175.0210.9430عنجاةعباسي17181832027780
العاديةناجح170.0110.6330غائبغائب09.0010.7513.0011.7510.8909.0013.5011.2512.5014.5013.50ععبد الناصركاسح لعور18064069026

الدليل : 
5/ر:2:علم اإلجتماع اإلعالمي - م:3مادة  5/ر:2:األنواع الصحفية في الصحافة المطبوعة - م:2مادة  5/ر:3:الصحافة اإللكترونية - م:1مادة  -
4/ر:2:المداخل األساسية في بحوث الصحافة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:تشريعات و أخالقيات الصحافة 4مادة  -
1/ر:1:تاريخ الجزائر الثقافي - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:البحث التوثيقي - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:صحافة المواطن - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

4الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة06.0011.5013.2510.5009.8307.0011.0009.0011.5010.0010.7509.0009.00154.9709.6920عبديعةكالم191631051633
العاديةناجحة13.0011.3813.2511.5012.3607.0012.0009.5017.0014.5015.7510.0010.00190.7411.9230عفاطمة الزهرةمهدي20101069551
العاديةناجحة14.0012.7512.7512.5013.1110.0011.0010.5017.0014.5015.7514.0014.00205.4912.8430عإلهامهواري211732006841

الدليل : 
5/ر:2:علم اإلجتماع اإلعالمي - م:3مادة  5/ر:2:األنواع الصحفية في الصحافة المطبوعة - م:2مادة  5/ر:3:الصحافة اإللكترونية - م:1مادة  -
4/ر:2:المداخل األساسية في بحوث الصحافة - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:تشريعات و أخالقيات الصحافة 4مادة  -
1/ر:1:تاريخ الجزائر الثقافي - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:البحث التوثيقي - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:صحافة المواطن - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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