
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

1الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.00غائب00.0000.0000.00غائبغائب00.00عطارقآيت وعمر1181831088623
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.00غائب00.0000.0000.00غائبغائب00.00ععمرأبي اسماعيل حجوجة21532023403
العاديةناجحة07.0013.0012.0009.0009.8913.2510.0011.6306.0006.0006.0012.5012.50160.0310.0030ععائشة روزةأمزيان3181831047581
العاديةناجح13.0011.0006.0008.5010.0011.2510.0010.6311.5012.0011.7514.0014.00170.0210.6330علطفيأورزيق4181831066737
العاديةمؤجلة11.5000.0000.0001.0004.0612.0011.0011.5013.0008.0010.5011.0011.00114.5407.1615ديوننجاةباشوشي51531102907
العاديةمؤجل06.0003.0000.0000.0032.0202.000غائب02.50غائب07.0001.7805.00غائب00.0001.00عمحمد المنذربدير6181831086583
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدمحمد عبدالغانيبلعمش71531079347
العاديةناجحة09.0010.5011.7510.5010.2810.5011.5011.0012.0005.0008.5011.0011.00164.5210.2830ديونوردةبن بكري81731099654
العاديةمؤجلة08.0010.0010.5007.0008.7812.0014.0013.0010.0006.0008.0011.0011.00158.0209.8819عهيبةبن سايح9181831070312

العاديةمؤجل00.0000.0010.0000.0002.2200.0000.0000.0010.0000.0005.0012.0012.0041.9802.627معيدبوعالم شكيببوجالب101631074879
العاديةناجحة15.0012.0011.5005.0011.3313.7513.5013.6312.0004.0008.0006.0006.00178.4911.1630عنسرينبوقزاطة11181831051124
العاديةناجحة14.5014.0014.5013.5014.1715.2512.0013.6304.0012.0008.0012.0012.00210.0513.1330عنسرينجربال12181831042833
العاديةمؤجلة13.5006.0001.0006.0007.3912.5008.0010.2506.0010.0008.0011.0011.00134.5108.4114عفلة مونيةجوداد13181831069837
العاديةناجحة12.0006.0007.5011.5009.5610.0012.0011.0010.0010.0010.0011.0011.00161.0410.0730ديونعائشة ياسميندهماس141631097799
العاديةناجحة12.5012.0011.5009.0011.3913.0013.0013.0010.5008.0009.2510.0010.00183.0111.4430عأسماءدية15181831042451
العاديةناجح14.0012.0011.5002.0010.3311.7513.0012.3808.0008.0008.0011.0011.00169.4910.5930عفاتحسالطنة16181831069519
العاديةناجحة13.5014.0012.0011.0012.7213.7513.5013.6306.0005.0005.5010.5010.50190.5011.9130عكوثرشيون17171831100204
العاديةناجحة13.0014.0012.5010.0012.4412.5012.5012.5010.0006.0008.0010.0010.00187.9611.7530عإكرامصايم18181831069268

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

1الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة15.0012.5012.0011.5013.0013.5014.5014.0011.0010.0010.5011.0011.00205.0012.8130عكوثرطالب19181831047601
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدمحمد يونسعطيف201731086973
العاديةناجحة14.0013.5013.0009.5012.6713.0014.0013.5013.5008.0010.7510.0010.00199.5312.4730ععقيلةعاللو21181831040468
العاديةناجح10.5010.0012.2508.5010.3309.0010.0009.5008.0010.0009.0012.0012.00160.9710.0630ديوننورالدينعلي يحي221731098646
العاديةناجحة14.5012.0012.0011.0012.6113.0013.5013.2510.0007.0008.5011.0011.00194.4912.1630عشهرزادقدور23181831062136
العاديةناجحة12.0008.0012.0010.5010.7812.0011.0011.5010.0005.0007.5011.5011.50169.5210.6030عفاطمةقوشيح24181831093967
العاديةناجحة15.0012.5010.5009.0012.1113.0016.0014.5010.0006.0008.0012.0012.00194.9912.1930عجناتكشيدة25181831047547
العاديةناجح11.0012.0010.0010.0010.7811.2510.0010.6310.0006.0008.0011.0011.00166.5410.4130ديونوليد زين الدينلعراشي261731044480
العاديةمؤجلة12.0012.5010.0002.5009.5611.5011.0011.2510.0005.0007.5011.0011.00157.0409.8224عحنانمعلوم27171831057013
العاديةمؤجل00.0000.0010.0000.0002.2200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0019.9801.255معيدمعمرمعيز281731043313
العاديةناجحة07.0004.0014.7509.0008.5011.2512.0011.6312.0012.5012.2513.0013.00160.5210.0330ديونمروةمعيوف291731047374
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.00غائبة00.0000.0000.00غائبةغائبة00.00عمروىمقطيف30181831093995
العاديةمؤجل11.0000.0001.0000.0003.8900.0011.0005.5011.5013.0012.2510.0010.0091.5105.7211معيديوسفمقواس311631066380
العاديةمؤجل13.0000.0000.0000.0004.3300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0038.9702.445معيدمحمد عليمالل321531082174
العاديةناجح13.5014.0010.0011.0012.2806.7512.0009.3810.0007.0008.5011.0011.00176.0411.0030عمحمد ياسينملياني33181831070239
العاديةناجح11.5012.5001.5012.2509.6708.5012.0010.2510.0010.5010.2512.0012.00160.5310.0330ديونمسعودمواش341731057780
العاديةمؤجل07.0006.0002.5006.0005.5611.2510.0010.6301.0004.0002.5000.0000.0097.5606.107عأسامةمواليد351731058651
العاديةناجحة15.0014.0015.5014.0014.6715.5015.5015.5011.5012.0011.7514.5014.50232.0314.5030عمنالنجاع36181831092686

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

1الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح10.0006.0014.0013.0010.6710.0010.0010.0013.0003.0008.0011.0011.00163.0310.1930ديوناسحاقنساخ371631099147
العاديةمؤجل05.8804.0008.0006.0010.0010.0098.5306.165غائب07.0006.0004.0006.0005.8911.75عإسالمنعماني38181831057441

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

2الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل10.0010.0000.0000.0005.5605.0018.0011.5010.0012.0011.0011.5011.50129.5408.1020ديونعدالنبربيش11531082697
العاديةناجح15.0014.0015.0013.5014.4415.5012.5014.0014.5014.5014.5014.0014.00228.9614.3130عسماعيلبالل2181831076361
العاديةناجحة13.0013.5013.2510.0012.5014.0014.5014.2513.0008.0010.5010.0010.00200.5012.5330عمنالبن تماني3181831053070
العاديةناجحة12.0012.0012.0010.0011.5613.5016.0014.7504.0008.0006.0010.0010.00185.0411.5730عرشا زوبيدةبن عامر4181831064077
العاديةناجح12.0013.5011.5009.5011.6713.0013.5013.2510.5007.0008.7510.0010.00185.5311.6030عأحمدبوبكر5181831069201
العاديةمؤجل00.0000.0000.0094.9705.9413غائب08.0008.3300.0010.0005.0000.00غائب11.0013.00عشعيبتمين61731053854
العاديةناجح09.0006.0015.5010.5010.1110.2511.0010.6310.0011.0010.5011.0011.00165.5110.3430ديونمحمد نذيرجعفر خوجة71731044413
العاديةناجحة13.0013.0013.7510.5012.6112.7515.0013.8811.0010.0010.5006.0006.00196.0112.2530عنهلةحبشى8181831064820
العاديةناجح12.0012.0012.2509.5011.5012.0010.0011.0001.0007.0004.0012.0012.00167.5010.4730ععبد الرحمانخشاب9181831040684

العاديةناجح08.0012.0011.0009.5009.8909.5011.5010.5008.0011.0009.5012.0012.00162.0110.1330ديونعبد الوهابدراجي101731097175
العاديةناجحة11.0013.0012.0508.5011.1212.7512.0012.3810.0007.0008.5006.0006.00172.6010.7930عجميلةرياح111731055767
العاديةناجحة09.5006.0013.5010.0009.7210.7512.0011.3810.0010.0010.0010.0010.00163.0010.1930ديونروميساءزروق121731098590
العاديةمؤجل15.0010.0010.5006.5011.0013.0010.5011.7501.0006.0003.5006.0006.00159.0009.9427عثابتسعدي1307074024357
العاديةناجحة14.5014.0014.7513.0014.1114.5016.0015.2513.5014.0013.7512.5012.50227.9914.2530عإيمانسواحلية14041099684
العاديةمؤجلة12.0000.0011.7500.0006.6100.0000.0000.0010.0000.0005.0013.0013.0082.4905.1612معيدةاميرةعبيدات151731046123
العاديةناجحة14.5014.0014.5011.5013.7214.0015.0014.5013.0013.0013.0012.5012.50219.9813.7530عليليةعجرود16181831066743
العاديةناجحة13.5013.5007.2507.0010.6712.5016.0014.2512.0008.0010.0011.0011.00184.0311.5030عنبيلة صبرينةعزوط17171831056374
العاديةناجحة15.5014.0011.7809.5013.0111.7515.5013.6302.0002.0002.0006.0006.00181.6111.3530عشيماءعشير18181831069448

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

2الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل00.0000.0000.0043.4702.725غائب00.0000.00غائب04.8300.00غائبغائبغائب14.50عمروانعلي حالسة1997408168
العاديةناجحة12.2511.5011.0012.0011.7512.0011.7511.8810.0010.0010.0010.5010.50183.7711.4930ديونساميةغاشي20071092024
العاديةناجح10.0008.0010.5010.0009.6710.0012.0011.0010.0011.0010.5012.0012.00164.0310.2530ديونبدرالدينفاسي211731074515
العاديةناجحة13.5013.0013.0012.5013.0615.0010.0012.5010.0012.0011.0012.0012.00201.5412.6030عرميساءفراد221731067098
العاديةناجحة13.5013.5012.2810.5012.5612.2508.0010.1312.0009.0010.5010.0010.00184.5611.5430عإكرامفريوي23181831048540
العاديةمؤجلة06.0004.0008.5305.5006.0111.0010.0010.5001.0007.0004.0010.0010.00114.0907.138عنريمانكرميش24181831062758
العاديةمؤجلة07.0007.0012.2509.0008.6113.2510.0011.6310.0004.5007.2511.0011.00149.5109.3414عذهبية رميساءلونيس25181831070012
العاديةناجح11.0012.0012.5308.5011.0113.2515.0014.1310.0008.0009.0012.0012.00185.6111.6030عمحمد أيمنمختار أهدوقة26181831064548
العاديةمؤجل06.0007.0004.5001.0004.7805.0008.0006.5001.0004.0002.5006.0006.0080.0205.000ععبد الرزاقمخطاري27181831047286
العاديةمؤجلة10.0000.0000.0010.0005.5605.0014.0009.5012.0008.0010.0012.0012.00120.0407.5016ديونإكراممخيلف281731051154
العاديةناجح13.0013.5010.7508.0011.5012.7513.5013.1310.0009.0009.5011.0011.00186.0211.6330عسيدأحمدمداني29181831070095
العاديةناجحة11.0013.0012.0010.0011.4413.5011.0012.2512.0006.0009.0012.0012.00181.9611.3730معيدةابتساممقراني301731092185
العاديةمؤجلة00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبةغائبةغائبة00.00عيسرامكاشر311731051142
العاديةمؤجل03.0005.0011.5007.5006.3305.5010.0007.7510.0009.0009.5006.0006.00112.9707.069عسيدعلينجي32181831042654
العاديةمؤجل10.0010.0009.7510.0009.9406.2510.0008.1310.0010.0010.0012.0012.00153.9809.6221معيدهشامواقني331731071862

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-06-2022  13:10:35حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

3الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل06.0010.0007.5002.0006.3311.5010.0010.7511.5007.0009.2506.5006.50124.9707.8113عسيف الدينالعيدون1181831044687
العاديةمؤجل10.5007.0010.5002.0007.8311.0010.0010.5006.0010.0008.0012.0012.00140.4708.7819معيدأحمد رياضبرناوي21731075063
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0060.5203.783غائبة07.0006.5003.0006.2510.5008.3800.00غائبة00.00عياسمينبعور3181831090710
العاديةمؤجل00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائبغائبغائب00.00عمحمد امينبلخروبي41637086570
العاديةناجحة13.0012.0012.0008.0011.4413.2510.0011.6306.0010.0008.0005.0005.00170.4810.6630عمهىبلقاضي507071070234
العاديةناجحة13.0012.0012.7511.0012.2812.5012.5012.5012.0006.0009.0010.0010.00188.5211.7830عأمانيبليل6181831064623
العاديةناجحة10.0010.0010.0010.0010.0011.7511.5011.6310.0008.0009.0011.0011.00165.5210.3530ديونفاطمة الزهراءبن رحماني71731060850
العاديةمؤجلة10.0000.0000.0000.0003.3311.0000.0005.5010.0011.0010.5011.0011.0083.9705.2512معيدةجميلةبن عبد العزيز81731058670
العاديةمؤجلة00.0000.0000.009.9900.620غائبة00.0000.00غائبة05.0001.1100.00غائبةغائبة00.00عياسمينبن يحي91632003859

العاديةناجح14.0006.0013.7510.5011.3911.5010.0010.7511.0010.0010.5006.5006.50173.0110.8130عخير الدينبوسواليم10181831064479
العاديةناجحة15.0013.0014.2513.5014.0614.5015.5015.0006.0013.0009.5011.5011.50217.0413.5730عكريمةبوعباش1193011436
العاديةناجح14.0013.0013.7512.0013.2815.2512.0013.6313.5014.5014.0014.0014.00216.0413.5030عأسامة عبد اإللهحميدوش12181831092566
العاديةناجح13.0012.5011.7508.0011.5012.7512.5012.6311.5006.0008.7506.0006.00177.5211.1030عإسالمزقان13181831091057
العاديةناجحة12.0012.0012.7509.0011.5011.5013.0012.2506.0008.0007.0010.0010.00176.5011.0330عليديا ريمةزقان14181831062221
العاديةناجحة14.0013.0014.2512.5013.5013.2516.0014.6313.0007.0010.0006.0006.00206.0212.8830عريمزموري15171831075696
العاديةناجحة12.0012.5012.7509.0011.6112.2513.5012.8813.0010.0011.5010.0010.00189.0111.8130عندىسراف16181831051667
العاديةناجحة07.0012.0012.2510.5010.0613.7515.0014.3813.0010.0011.5006.0006.00177.0611.0730علمىسعفان17181831086565
العاديةناجح11.0012.5012.0008.0010.8912.7512.5012.6304.0009.0006.5013.5013.50175.0310.9430عمحمد األمينسليماني181731056003

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-06-2022  13:10:38حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

3الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة14.5013.5015.0010.0013.3915.5013.0014.2512.0012.0012.0014.0014.00215.5113.4730عياسمينشوشان19181831084653
العاديةناجحة13.0008.0012.7509.0010.9413.7510.0011.8806.0007.0006.5010.0010.00168.9810.5630عدنياصابر شريف20181831086775
العاديةناجحة11.0012.5013.2508.0011.1712.7514.5013.6304.0005.0004.5000.0000.00164.0510.2530ععبيرطايبي21181831047290
العاديةمؤجل08.0011.0010.7507.5009.1711.2511.5011.3800.5007.0003.7505.0005.00140.5508.7817عسيدعلي بدر الدينطورش221731049774
العاديةناجح14.0007.0014.0014.0012.4413.7514.0013.8813.5013.0013.2512.0012.00205.9812.8730عبدر الدينعباسي2307079049969
العاديةناجحة14.0013.0013.7511.0013.0615.0015.0015.0013.5013.0013.2514.5014.50218.5413.6630عحبيبةعبد السالمين241832052397
العاديةمؤجلة13.0010.0008.7508.0010.2811.5012.0011.7502.0004.0003.0010.0010.00155.5209.7228عأمينةعركوقة25181831069976
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0023.9701.500غائبة03.0000.00غائبة06.0001.3306.00غائبةغائبة00.00عأسماءعفرة26181831089937
العاديةمؤجلة10.0012.5010.0010.0010.5612.2511.5011.8804.0006.0005.0006.5006.50159.0609.9427عليليا ساميةعلي مهدي27181831069845
العاديةمؤجل12.0012.0006.0008.0009.7806.0010.0008.0008.0008.0008.0006.0006.00142.0208.8813عأحمدفاسي281832027480
العاديةناجح12.0012.0013.0008.0011.3313.7514.5014.1312.5012.0012.2510.0010.00192.9912.0630عراميفدغوش29181831085538
العاديةناجحة16.0014.0016.2513.5015.0614.5016.0015.2514.5014.5014.5014.0014.00239.5414.9730عفطةقاسي وعلي309128644
العاديةمؤجل00.0004.0000.0000.0000.8900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.008.0100.500معيدبراهيمقويسم311731098694
العاديةناجح14.0012.5013.0011.0012.7813.0011.0012.0008.0012.0010.0014.0014.00197.0212.3130ععبد هللاكاوة32181831041701
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدهشاملعسل331731087035
العاديةمؤجلة00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبةغائبةغائبة00.00عأمينةلماني34181831041644
العاديةمؤجل11.0004.0005.0007.0007.2211.0010.0010.5000.5005.0002.7506.5006.50118.9807.4412عأسامةمزوي35181831069205
العاديةمؤجلة00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبةغائبةغائبة00.00عرميساءمنصوري36181831041671

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

3الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجح07.0012.0013.5008.0009.7812.7512.0012.3812.0007.0009.5005.0005.00161.5410.1030عوليدمهاجري37181831042870
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدةفريالوشنان381631065776

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

4الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل03.0011.0006.0007.5006.4410.7510.5010.6308.0005.0006.5006.0006.00119.4807.4712عمحمد أمينأعراب1181831086577
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدرفيقأيت عبد السالم21731071745
العاديةمؤجل04.3806.0005.5005.7506.0006.0088.4805.530غائب08.0001.0006.2507.5005.9408.75عنسرينالعيفة3181834018811
العاديةناجحة14.5014.5014.7514.0014.4415.0016.5015.7513.5014.0013.7513.0013.00233.4614.5930عهاجربار4181831043825
العاديةمؤجلة24.0301.505غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة12.0000.0002.6700.00غائبةغائبةعياسمينة  مريمبتقة51731044685
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدعبد السالمبن الشيخ61631054764
العاديةناجح12.5014.5011.7510.5012.3312.5011.5012.0010.0012.0011.0000.0000.00180.9711.3130معيدسفيانبن جودي71731069039
العاديةمؤجلة77.4704.845غائبةغائبة14.5001.0007.0001.0006.8302.0004.0003.0000.0004.0002.00عراضيةبن حسين8181831085300
العاديةمؤجل11.0012.0010.0009.0010.5606.5010.0008.2506.0012.0009.0012.0012.00158.0409.8825معيدمحمد خيرالدينبن عباس91731066913

العاديةناجحة16.0001.0013.0010.5010.7814.3811.0012.6911.0006.0008.5006.0006.00170.7810.6730علينةبن نعجة101631046633
العاديةناجحة10.0011.0010.2510.5010.3910.2510.0010.1310.0010.0010.0012.0012.00166.0310.3830ديوننبيلةبو الودنين111731058900
العاديةمؤجل07.0006.0007.2508.0007.0609.0010.5009.7506.0004.0005.0007.0007.00119.5407.473عرجاءبوراس12181834018657
العاديةناجحة07.0010.0011.2510.5009.3912.0013.5012.7510.0008.5009.2511.0011.00165.0110.3130ديوننريمانبوغولة131731067180
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.0000.00غائبةغائبةغائبةعمونيةبوقرة14181831047363
العاديةمؤجلة13.0011.0010.0000.0009.0003.5012.5008.0011.5007.0009.2510.0010.00141.5008.8420ععمورةتاقبو15181831026586
العاديةمؤجل15.0008.0006.2509.5010.2811.5000.0005.7510.0010.0010.0012.0012.00147.5209.2227ديونمحمد عبد القدوسحبيب161731069168
العاديةمؤجلة12.0012.5007.2509.0010.3910.0013.0011.5006.0005.0005.5006.0006.00156.5109.7827عياسمينخديجي17181831089927
العاديةناجحة16.0012.5014.0011.5013.7813.0015.0014.0011.5012.0011.7514.0014.00217.5213.6030عصوفية اسرارخزاري18181831076484

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-06-2022  13:10:47حرر 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:  

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

4الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة12.0012.5010.0008.0010.7811.5014.5013.0006.0007.0006.5010.5010.50172.5210.7830عهاجرخلفتة191731067012
العاديةمؤجل10.0010.0000.0010.0007.7810.0010.0010.0010.0000.0005.0011.0011.00131.0208.1924ديونوليددومي201731086614
العاديةمؤجل10.0008.0008.7507.5008.7208.7510.5009.6304.0001.0002.5007.0007.00129.0008.068عمحمد زين الدينرازم211731086964
العاديةناجح12.0013.0008.5011.0011.2211.2510.0010.6306.0005.0005.5006.0006.00160.5010.0330عشكيبزرواطي22181831043605
العاديةمؤجل11.9800.750غائبغائب00.00غائب00.2500.00غائب05.5001.2200.50غائبغائبغائبعخالدسماعين231538032211
العاديةمؤجل07.0007.3306.0002.0004.0006.0006.0006.0010.0010.00103.9706.5011غائب10.0011.00عاسحاقشوكي24181831041286
العاديةناجحة10.0012.5011.2508.0010.3912.8811.0011.9411.0010.0010.5010.0010.00172.2710.7730عسلمىشيبان25181831092620
العاديةمؤجلة07.0000.0006.0008.5005.5601.5010.0005.7510.0003.0006.5010.0010.0096.0406.005إدماجليندةطبول261431076841
العاديةمؤجلة12.0012.5006.2510.5010.5007.0013.0010.0006.0008.0007.0010.5010.50159.0009.9428عحسيبةطالس27181831044115
العاديةمؤجلة03.0013.5007.7507.0007.2810.7513.0011.8806.0003.0004.5006.0006.00128.0408.0012عأميرةطهطالي28181831052937
العاديةناجحة12.0010.0007.0010.5010.1110.5010.0010.2512.0007.5009.7512.0012.00163.4910.2230ديونصبرينةعبدوش291731101154
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.0000.00غائبةغائبةغائبةعكهينةعزوق30181831040624
العاديةمؤجلة06.0008.0008.5005.0007.5013.0010.2510.0006.0008.0006.0006.00108.0006.758غائبةعهديلعالم31181831047514
العاديةمؤجل10.0006.0008.0008.0008.2208.0008.0008.0006.0005.0005.5006.0006.00122.9807.695عخالدغزال32181832045353
العاديةناجحة14.0010.0011.2510.5011.7211.5015.5013.5011.5009.0010.2506.0006.00185.9811.6230عإكرامكرمي33181831051445
العاديةمؤجل08.0008.0009.5008.5008.4411.2510.0010.6306.0007.0006.5007.0007.00138.4808.657عمهديلعمالي34181831092415
العاديةناجحة07.0012.5012.5009.0009.8913.0015.5014.2506.0006.0006.0010.0010.00168.0110.5030عرانيةمالك35181831062055
العاديةمؤجل10.0001.0004.5008.5006.4407.5011.0009.2502.0006.0004.0010.5010.50113.4607.099عوليدمدوي36181831091441

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

4الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل08.0001.0004.5005.5005.1100.5001.0000.7500.5000.5000.5006.0006.0055.9903.500عمحمد رضوانمسيلي371631077295
العاديةناجحة15.0000.0011.5012.5010.3312.0016.0014.0010.0000.0005.0013.0013.00171.9710.7530ديونسارةمكلة381631088630
العاديةمؤجل06.0001.0007.0007.0005.3310.5010.0010.2500.5001.0000.7512.5012.50102.9706.448عأحمد إسالممنور391631076844
العاديةناجحة14.5012.5009.0009.5011.7211.2513.0012.1306.0005.0005.5012.5012.50177.5011.0930عأسماءموايسي401631112631
العاديةناجح14.0007.0015.0010.5011.8913.0015.5014.2512.5008.0010.2510.5010.50195.0112.1930عنوالنوري41051054733

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

5الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة14.5014.0011.5012.5013.2814.5015.5015.0013.0010.5011.7510.5010.50213.5213.3530عنغامأيت طالب1181831062524
العاديةمؤجل11.0012.5009.5007.0010.1106.0008.0007.0006.0006.0006.0006.0006.00136.9908.5620عبوجمعةاوراري21731086308
العاديةمؤجل00.0010.0010.0000.0004.4400.0000.0000.0010.0000.0005.0010.0010.0059.9603.7512معيدعبد المالكباالطرش31631093620
العاديةمؤجل10.0012.5005.0008.5009.1106.0005.0005.5010.0008.0009.0011.0011.00132.9908.3112ععبد الجليلبغدادي404042030569
العاديةناجحة14.0013.0009.5009.5011.7807.0014.0010.5010.0010.0010.0006.0006.00174.0210.8830عنسرينبوجمعة5181831093788
العاديةمؤجل11.5011.0000.2500.0006.3302.5010.5006.5000.0011.0005.5013.0013.00106.9706.6915معيداسالمبوخروفة61731049706
العاديةمؤجل06.0004.0006.7505.5005.6105.0011.0008.0004.0005.0004.5010.0010.00101.4906.344ععز الدينبوزيد71731072010
العاديةناجح13.5013.0010.0013.5012.6109.0016.0012.5006.0012.0009.0010.0010.00191.4911.9730عمحمد عمربوهلة8181831092398
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0012.0012.0012.0000.751معيدعبدالغانيتمورتبير91631054766

العاديةمؤجل00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.00غائبغائب00.00عهشامحمام10181831044849
العاديةناجحة14.0012.5012.0012.0012.7812.0014.5013.2504.0008.0006.0012.0012.00192.0212.0030عمنالحمو11181831050224
العاديةمؤجلة07.0012.5009.5009.0009.2209.0012.0010.5004.0006.0005.0013.5013.50148.4809.2813عمريمخالف12181831050221
العاديةناجحة16.0013.5014.0012.5014.2214.0016.0015.0006.0012.0009.0013.0013.00218.9813.6930عنيهالخفاش13181831094018
العاديةناجحة14.5013.0011.7510.0012.5611.5012.5012.0006.0012.0009.0010.0010.00189.0411.8230عيمينةخنوش14181831040574
العاديةناجحة16.0013.5014.7511.0014.0614.5015.0014.7506.0013.0009.5012.0012.00216.5413.5330عمدينة ساميةخياري151831048636
العاديةمؤجل07.0013.0010.0000.0007.4410.0011.0010.5010.0000.0005.0011.5011.50130.4608.1519معيدأنيسدحماني161631072070
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.00غائبغائب00.00عمختاردحماني171631072357
العاديةمؤجلة08.0012.0008.5009.5009.3309.0013.0011.0006.0006.0006.0010.0010.00149.9709.3713عإكرام عقيلةدنداني18181831064616

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

5الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة12.0013.0008.2507.5010.3910.0007.0008.5010.0008.0009.0006.0006.00151.5109.4725عرميسةسعدادو191731047561
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدسفيانشنيني201731058939
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.00غائبةغائبة00.00عإيمانشويدر211531104298
العاديةمؤجل01.0000.0000.0000.0000.0000.004.0000.250غائب00.0000.0002.00غائبغائب00.00عمحمد أمينشيهاب22181831041611
العاديةمؤجلة01.0012.0007.5009.0006.6710.0014.0012.0001.0005.0003.0010.5010.50124.5307.7813عسماحصدوق23181831066914
العاديةمؤجل02.2500.0005.0002.5000.0000.0020.0301.250غائب00.0000.6704.50غائب00.0003.00عصالحعبة24181831069811
العاديةناجحة14.0013.5011.2511.0012.6115.0015.0015.0010.0012.0011.0012.0012.00207.4912.9730علبنىعبد الحفيظي25181831086837
العاديةناجح07.0011.5012.2509.0009.6112.5010.0011.2510.0010.0010.0010.0010.00161.4910.0930عزكرياءعشاش26181831050134
العاديةناجح10.0013.0012.0009.5011.0012.2514.0013.1310.0010.0010.0010.5010.50182.0211.3830عمنيرعميروش27181831064804
العاديةمؤجلة12.5013.0010.5000.0009.3908.0012.5010.2510.0008.0009.0006.0006.00149.5109.3423عذهبيةلياس28181831026518
العاديةناجحة12.0013.0010.2511.5011.7211.7511.5011.6310.0009.0009.5006.0006.00177.0011.0630عاكراممحرز29181831089835
العاديةناجحة16.0012.5010.7510.5012.8309.2512.5010.8810.0010.0010.0010.0010.00188.9911.8130عأمينةمزوز30181831072733

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-06-2022  13:10:57حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

6الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدصالحابن زايط11731074702
العاديةناجحة14.0013.5006.0009.5011.1111.7515.0013.3806.0010.0008.0012.0012.00181.5111.3430عمريمبتقة2181831042782
العاديةناجح13.5012.5012.2510.0012.2210.0013.0011.5004.0008.0006.0006.0006.00173.9810.8730عيونسبراهيمي3181831044089
العاديةمؤجل12.0011.0007.5006.0009.4410.0012.0011.0010.0010.0010.0000.0000.00148.9609.3119ديونصهيببركاني41731055906
العاديةمؤجل02.0012.5011.0010.0008.1112.0011.5011.7506.0006.0006.0010.0010.00141.9908.8723عفراسبطاطاش5181831074500
العاديةمؤجل00.0011.0000.0006.5003.8910.5001.0005.7500.0000.0000.0011.0011.0069.0104.3110معيديونسبلقاسم61731043532
العاديةناجح11.0012.0012.2510.5011.3912.7515.0013.8813.0008.0010.5006.5006.50185.5311.6030عاسامةبن حدة7181831044105
العاديةناجحة06.0011.0009.0011.5009.0011.5015.5013.5010.0012.0011.0011.0011.00168.0010.5030ديونريمةبوحال81731074618
العاديةمؤجلة15.0008.0010.5008.0010.8903.0010.5006.7510.0000.0005.0000.0000.00135.0108.4424عنزيهةبوسواليم9181831086889

العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.00غائبغائبغائبعخليلتيغرمت10181831044616
العاديةمؤجلة07.0013.0011.2508.0009.5012.0013.0012.5006.0006.0006.0005.0005.00152.5009.5317عشريهانحبيك111731045654
العاديةناجحة14.0014.5011.5011.5013.0013.7515.0014.3810.0008.0009.0012.0012.00204.5212.7830عشهينازحداد12181831070104
العاديةناجحة12.0013.5010.7507.5011.0613.0013.0013.0004.0008.0006.0010.0010.00173.5410.8530عأمالحماط13181831054150
العاديةناجحة13.5013.5005.7508.5010.6712.2508.0010.1310.0009.0009.5010.0010.00165.5510.3530عصبرينةحماني14181831041694
العاديةناجحة07.0014.0012.0010.0010.3310.0012.5011.2504.0010.0007.0011.5011.50163.4710.2230عسوالفدرغاوي15181831044684
العاديةمؤجلة14.5008.5011.5010.0011.5006.0000.0003.0010.0010.0010.0013.5013.50149.0009.3123ديونمريمرزيق161631071923
العاديةناجحة11.0013.0011.0006.5010.4411.7513.5012.6306.0006.0006.0010.5010.50166.9810.4430عفايزةرواف17181831047306
العاديةناجحة12.0013.0010.7509.5011.3911.0014.0012.5002.0007.0004.5006.0006.00167.5110.4730عنسرين فتيحةزروق18181831070293

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-06-2022  13:11:02حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

6الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة10.0013.0011.5010.5011.1111.0015.0013.0000.0010.0005.0011.0011.00172.9910.8130عأحالمزميرلي19181831051814
العاديةمؤجلة01.0012.0011.0000.0005.4411.5014.5013.0013.0004.0008.5010.5010.50128.4608.0319عنزيات مروةسليمي20181831051669
العاديةمؤجل10.0011.0005.7509.0009.0610.0010.0010.0004.0007.0005.5006.0006.00138.5408.6617عمحمد إسالمسوامي21181831054198
العاديةمؤجل13.5006.0007.0008.0009.1704.0000.0002.0011.0000.0005.5005.0005.00106.5306.666معيدعادلشرودي بوزيدي221631066514
العاديةناجحة13.5011.0011.2509.5011.5610.5014.0012.2510.0008.0009.0010.0010.00181.0411.3230عداسينعصام23181831064865
العاديةناجحة12.0013.5010.2510.0011.5012.5013.5013.0004.0009.0006.5006.0006.00174.5010.9130عبايةعيساني24181831069985
العاديةناجحة12.0013.0011.7507.5011.1713.2510.0011.6310.0010.0010.0010.5010.50177.5511.1030عإكرامفضيل25181831046249
العاديةمؤجل00.2500.0000.0000.0000.0000.001.0000.060غائب00.0000.0000.50غائبغائبغائبععبد السالمفليسي261731092887
العاديةمؤجل11.0000.0002.5011.2506.7213.5010.0011.7508.0012.0010.0000.0000.00127.4807.9719ديونأكرمفورار العيدي271731094504
العاديةناجحة13.0013.0011.7508.5011.7211.7513.5012.6310.0010.0010.0012.0012.00188.0011.7530عنريمانقرمي28181831092687
العاديةناجحة14.5011.0011.2510.0012.0013.7513.0013.3810.0008.0009.0006.0006.00185.5211.6030عإكرامقندل29181831050100
العاديةمؤجل05.2506.5002.9403.5006.0004.7502.0006.0004.0005.0005.0058.4603.650غائب01.00عطارقكرار301731091056
العاديةناجحة15.0013.5011.7511.5013.1712.2515.0013.6310.0011.0010.5010.0010.00204.0512.7530عالهاملبقع31181831064617
العاديةناجحة14.5012.0013.0010.5012.7212.5012.5012.5008.0010.0009.0010.0010.00192.4812.0330عدالللعريبي32171831075675
العاديةناجحة14.0013.5010.5010.5012.3311.0013.0012.0010.0009.0009.5012.5012.50190.4711.9030عفلة مغنيةماجن33181831041607
العاديةمؤجلة14.0007.0011.0006.0010.0010.0011.5010.7500.0000.0000.0000.0000.00133.0008.3127علتيسياماحور34181831050197
العاديةمؤجل10.0010.0000.0000.0005.5600.0010.0005.0000.0000.0000.0012.0012.0082.0405.1314معيدمخلوف عبد الرؤوفمازيت351731044417
العاديةناجحة12.0013.5011.0009.0011.4412.7510.0011.3810.0007.0008.5010.0010.00175.4810.9730عمنالمحفوظي36181831062750

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 21-06-2022  13:11:05حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

6الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل01.0013.5009.0006.5006.7803.5003.0003.2502.0010.0006.0006.0006.0092.0205.756معيدقاسم انيسمختاري371731045738
العاديةمؤجلة13.0011.7510.0007.7213.5013.5013.5010.0008.0009.0010.0010.00151.4809.4724غائبةعصبيحةمزوان38181831081731
العاديةناجح11.0013.5011.5009.5011.3311.0013.0012.0006.0008.0007.0010.0010.00173.9710.8730عرضوانموسي39181831062066
العاديةناجح12.0013.5009.5009.5011.2211.5012.0011.7510.0005.0007.5011.0011.00173.9810.8730عانيسمولودي40181831069978
العاديةمؤجلة10.0006.0011.0009.0009.1111.8810.0010.9411.5006.0008.7506.0006.00149.2509.3318عرانيةموهوب41181831069341

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3                                     الصفحة 21-06-2022  13:11:06حرر 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:  

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

7الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة00.0000.0010.0010.5004.5612.0011.0011.5011.0000.0005.5011.0011.00109.0406.8219ديونإخالصأعمارة11731074451
العاديةناجحة14.0012.5010.0011.7512.2808.5016.0012.2506.0008.0007.0010.0010.00183.5211.4730عمريمالعيشي21731080462
العاديةمؤجل00.0013.0012.7509.5007.8312.0015.0013.5006.0010.0008.0010.0010.00150.4709.4019عزكريابلقاضي3181831047562
العاديةناجح12.5013.0011.5009.7511.7810.2514.0012.1306.0008.0007.0012.0012.00180.5411.2830عوردةبن دريس406064021384
العاديةناجحة11.0012.0010.7510.2511.0011.5012.0011.7508.0007.0007.5006.5006.50167.5010.4730عنور الهدىبوخميخم5181831092689
العاديةناجح11.5012.0010.7508.5010.7809.7511.0010.3810.0011.0010.5012.0012.00171.5410.7230ديونفيصلبوراي61731045737
العاديةناجح13.0013.5012.5010.7512.5010.0015.0012.5012.5009.0010.7510.0010.00194.0012.1330عنسيمبوسة7181831047372
العاديةناجح11.5013.0012.5009.5011.6111.5013.0012.2504.0010.0007.0010.0010.00177.4911.0930عابراهيمبوصالحيح8181831088459
العاديةمؤجل03.5006.0006.0006.0010.0010.0099.5406.226غائب03.0011.0007.0009.2507.0607.00عإلياسبوعباش9181831069946

العاديةمؤجلة13.0011.0011.7503.0010.0600.0011.0005.5010.0010.0010.0011.0011.00143.5408.9726ديونسوميةتروم101531116537
العاديةمؤجل01.2500.0000.0000.0000.0000.0023.9901.500غائب03.0006.5002.1102.50غائب00.00عشهينازحرحاد11061040285
العاديةناجحة15.0012.5009.5011.7512.5009.2515.5012.3806.0011.0008.5010.0010.00189.0211.8130عحسنى مونىدباح12181831048555
العاديةمؤجلة02.8800.0000.0000.0000.0000.0064.9804.065غائبة00.0011.0008.0007.7505.9405.75عمريمزراري13181831064792
العاديةناجحة14.0012.5010.2507.0011.2813.5014.0013.7510.0006.0008.0011.0011.00183.5211.4730عتمانيسالمي14181831088578
العاديةناجحة12.0012.5011.7509.2511.4410.5012.0011.2506.0006.0006.0006.5006.50166.4610.4030عأميمةسايج15181831088168
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000إدماجفاطمة زهرةسعيد161332053077
العاديةناجحة13.5013.0011.2510.7512.2807.7515.0011.3813.0008.0010.5012.0012.00189.0411.8230عنريمانشتوف1712121077538
العاديةمؤجلة11.0012.5006.0009.7509.9404.0011.5007.7510.0010.0010.0011.0011.00151.4609.4716عفهيمةعبدلي18181831050191

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 21-06-2022  13:11:10حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

7الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة12.0012.0007.5009.7510.5007.5010.0008.7510.0007.0008.5006.0006.00152.5009.5324عحيزيةعاللي19181831053937
العاديةناجحة12.0011.0013.0011.2511.8313.0013.5013.2511.0012.0011.5013.0013.00195.4712.2230عروميسةعليق20181831085543
العاديةناجحة15.0012.5013.0009.5012.7812.0012.5012.2510.0010.0010.0012.0012.00196.0212.2530عمروةعيجاج2108085085720
العاديةمؤجل11.0012.0009.7509.0010.5012.5008.0010.2506.0006.0006.0006.0006.00153.5009.5927عمحمدفرج22181831069580
العاديةمؤجل11.0012.0010.0008.7510.5010.5000.0005.2510.0000.0005.0012.0012.00137.5008.5926ديونأحمدفوزار231731094806
العاديةناجح11.5013.5010.7511.0011.6712.5013.5013.0012.0007.0009.5013.0013.00189.0311.8130ععبدالعالي منصفقيراد24181831089958
العاديةمؤجل09.2506.2807.0012.0009.5006.0008.0007.0000.0000.00108.5206.788غائب10.0004.00ععبد الحميدلعجل25181831044714
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0010.0005.0000.0000.0000.0012.0012.0032.0002.004معيدأمير آدملعوج261631074838
العاديةناجح14.5013.0012.0012.0013.0612.0014.5013.2511.5010.0010.7510.0010.00202.0412.6330ععبد السالمماديك27181831053988
العاديةناجحة13.5012.5012.2509.7512.1710.5012.5011.5006.0008.0007.0010.0010.00179.5311.2230عشيماء سلمىمروش28181831041380
العاديةناجح13.5013.5013.5010.5012.8313.5013.5013.5011.0010.0010.5010.5010.50200.9712.5630عهشاممزاورو29181832030711
العاديةناجحة12.0012.5010.2508.5010.9412.5015.0013.7510.0008.0009.0005.0005.00176.4611.0330عنسرينمهداني30181831049909
العاديةناجح13.5013.5013.5010.2512.7814.7514.5014.6313.0009.0011.0010.5010.50206.0412.8830عمحمدهاشمي311832018328
العاديةناجحة11.5011.0010.2512.7511.3913.2513.5013.3811.0010.0010.5010.0010.00187.0311.6930عرانية أميرةونوفي32181831070022

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

8الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة12.5013.5013.0011.5012.6113.5015.0014.2510.0008.0009.0012.5012.50200.9912.5630عوسيلةأمينة1181831066613
العاديةمؤجل10.0007.0012.5009.2509.7212.0013.0012.5011.0004.0007.5005.0005.00157.4809.8418عمحمدالعجاني2181831054019
العاديةمؤجلة00.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.0000.00غائبةغائبة00.00عيمينةبداوي3181831044881
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدوليدبلة41731088883
العاديةمؤجل00.0000.0000.0014.0400.880غائب00.0000.00غائب07.0001.5600.00غائبغائب00.00عمحمد عدالنبلقاسم51631081749
العاديةناجحة14.0013.5012.0010.5012.6713.0016.0014.5012.0010.0011.0006.0006.00200.0312.5030عبشرىبن عياد6181831091072
العاديةمؤجلة04.0003.0010.5012.0007.0009.2512.0010.6311.0005.0008.0013.0013.00134.5208.4119معيدةعائشةبوترعة71731047980
العاديةمؤجل00.0000.0000.0012.9600.810غائب00.0000.00غائب06.5001.4400.00غائبغائب00.00عمهديبوكيرات8181831045079
العاديةناجحة12.5013.0012.5011.2512.3312.2513.0012.6310.0008.0009.0010.0010.00189.4911.8430عسارةبولرباح9181831084986

العاديةناجح12.0011.0014.2509.0011.6110.0010.0010.0004.0010.0007.0011.0011.00169.4910.5930عوليدترباح1012121071085
العاديةناجح12.0011.0010.5011.0011.2212.0015.0013.5006.0008.0007.0010.0010.00178.9811.1930عمحمد امينحمناش111731106561
العاديةناجحة14.5013.0011.5007.5011.9413.2516.0014.6313.0011.0012.0006.0006.00195.9812.2530عشهرزاددشير12181831052997
العاديةمؤجل10.0012.0011.0000.0008.4411.5001.0006.2510.0010.0010.0013.0013.00133.9608.3722ديونسعيدرابعي131731061929
العاديةمؤجلة08.0010.0012.5008.7509.6109.0012.0010.5006.0010.0008.0010.0010.00154.4909.6619عدنيارماقي تمام14181831041569
العاديةمؤجل00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.00غائبغائب00.00عسميررودان151731069521
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدمحمد اسالمسرقين161531067952
العاديةمؤجل13.0012.0010.5008.0011.1109.2505.0007.1304.0006.0005.0012.0012.00150.5109.4121معيدعبد الرؤوفسعد سعود171731091064
العاديةمؤجل00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.00غائبغائب00.00عمحمدسعيد181739084863

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

8الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
ت.أ

20/9
5مادة  

4/ر2م
6مادة  

3/ر2م
7/4ت.م 

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةناجحة11.0012.0013.2511.2511.7813.0011.0012.0008.0008.0008.0011.0011.00181.0211.3130عكهينةشرشاب19181831085570
العاديةناجحة10.0006.0012.7510.0009.7214.2516.0015.1311.0008.0009.5010.0010.00177.0011.0630عصبرينةشريفي20181831090602
العاديةمؤجلة02.8811.0005.0008.0006.0006.0046.4802.911غائبة06.5001.4405.75غائبةغائبة00.00عنسيمةشنيط21171735093471
العاديةناجح13.5011.0012.2509.2511.7213.2510.0011.6306.0006.0006.0006.0006.00170.0010.6330عسعيدعاشوري22181831064684
العاديةمؤجلة05.1304.0006.0005.0010.5010.50145.0609.0725غائبة15.0011.0010.0008.5011.5610.25عنور الهدىعبد هللا عثمان23181832052910
العاديةناجحة14.0012.5012.0012.0012.7812.0015.5013.7506.0010.0008.0010.0010.00196.0212.2530عسميةعوايجية24181831041384
العاديةمؤجل00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.00غائبغائب00.00عحمزةعون هللا251534032195
العاديةمؤجل00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.00غائبغائب00.00عصالح الدينعوين261634030581
العاديةناجحة11.0012.5011.2510.5011.2811.5010.0010.7504.0008.0006.0010.0010.00166.5210.4130عإيناسعياد27181831092592
العاديةمؤجلة00.5006.0006.00105.0406.5710غائبة06.0010.0010.0009.5008.5609.5001.0005.2501.00ععقيلةغالمي28181831047292
العاديةناجحة10.0010.0009.0012.0010.2210.0008.0009.0011.0010.0010.5011.0011.00159.9810.0030ديونايمانقصاب291731075666
العاديةمؤجل06.0012.0009.5008.0008.5607.0008.0007.5006.0006.0006.0012.0012.00131.0408.196عسيدعليقلو30181831055671
العاديةناجحة13.0013.0008.5007.5010.7813.0015.5014.2504.0009.0006.5006.0006.00173.0210.8130عرانيامجدوب31181831088237
العاديةناجحة13.0013.5013.5012.5013.1113.2514.5013.8812.0012.0012.0010.0010.00207.5112.9730عإسراءمكي32181831091056

الدليل : 
5/ر:2:االتصال الرقمي و الفضاء العمومي - م:3مادة  5/ر:2:الفكر التنظيمي المعاصر - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية علوم اإلعالم و االتصال - م:5مادة  20/ر:9ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:تقنيات إدارة المفاوضات - م:4مادة  -
1/ر:1:فنيات التحرير اإلداري - م:7مادة  7/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكيفية و الكمية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:اتصال األزمات - م:8مادة  -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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