
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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج: 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 

العاديةمؤجل05.0012.5012.50129.0008.0616غائب07.5011.2507.5012.5007.0009.7510.00غائب10.00عيزيدأمقران1181831070335
العاديةمؤجلة08.0002.0010.0010.0007.5611.0005.0008.0010.0006.0008.0006.0006.00122.0407.6315عياسمينأوشعو2181831061000
العاديةناجحة12.0012.0010.0009.7511.0604.7510.5007.6311.5013.0012.2512.0012.00166.5610.4130ديونمريمإسعادي31433009846
العاديةمؤجلة12.5008.5011.0011.2511.0010.5006.0008.2509.0011.5010.2505.0005.00157.5009.8426عرانيةبن جابو4181831051491
العاديةناجحة12.0008.5012.2509.2510.6712.0011.0011.5011.0011.0011.0010.0010.00174.0310.8830عمريمبوشنة5181831054034
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدسفيانتجنانت61531087207
العاديةمؤجل77.0304.819غائبغائب00.00غائب06.0002.0010.5004.0005.6710.0003.0006.5000.00ععبد السالمتوري7181831088311
العاديةمؤجل02.0012.0011.0001.5006.1103.5010.0006.7508.0010.0009.0010.0010.00109.9906.8715معيدعثمانتيروش81731079759
العاديةناجحة12.0010.0011.5012.0011.4411.7508.0009.8810.0011.5010.7511.0011.00174.9810.9430عمروةجوامع9181831041725

العاديةمؤجلة08.0010.0011.5012.2510.1710.0003.0006.5010.0010.0010.0013.0013.00150.5309.4127عهاجرخميسة10181831088666
العاديةمؤجل10.5000.0004.5000.0004.5012.0010.0011.0010.5010.0010.2511.0011.00116.0007.2515معيدفيصلداحو111731057748
العاديةناجح11.0012.0011.0009.0010.7810.7507.0008.8810.0011.0010.5011.0011.00164.5410.2830معيدصالحرفسي121731066795
العاديةمؤجل02.0002.0010.0007.5005.0010.5010.0010.2510.0007.0008.5006.0006.00109.0006.8113ععبد الكريمشريفي13181831042697
العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.00غائبة00.0000.00غائبةغائبة00.00عفاطمةالزهراءشعبان141731044361
العاديةمؤجل07.0008.0010.0010.5008.6711.2502.0006.6305.0007.0006.0010.0010.00126.5507.9115ععبد الرحيمطورش15181831047285
العاديةمؤجلة09.0002.0010.0010.2507.9410.7507.0008.8808.0003.0005.5010.0010.00127.9808.0015عمروىعبيدلي16161831060445
العاديةناجح13.0013.0013.0010.7512.5012.0010.0011.0012.0010.0011.0013.5013.50192.0012.0030عإكرامعاللة17181832021444
العاديةمؤجلة10.5009.0005.3312.0002.0007.0006.0006.0006.0010.0010.0097.9706.1210غائبة03.00علينا ريانفراوسي18181831048805

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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  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  
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الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
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3مادة  

5/ر2م
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5مادة  
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العاديةمؤجلة0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.00غائبة00.0000.00غائبةغائبة00.00عإبتهالفضيل191731044181
العاديةمؤجلة08.0002.0010.7510.5007.8310.0004.0007.0010.0011.0010.5014.0014.00133.4708.3417عنسرينفكارشة20181831062764
العاديةمؤجلة09.0008.5012.2510.0009.8312.2507.0009.6308.0012.0010.0006.0006.00152.9909.5616عنهالقارح21181831064389
العاديةناجحة11.0010.0012.0011.0011.0013.5008.0010.7510.5010.0010.2510.0010.00172.5010.7830عمروةقاسو22181831026550
العاديةمؤجلة129.0308.0614غائبةغائبة08.0006.0010.0011.0008.6706.5012.0009.2500.0014.0007.00عمروةقرفي23181831044788
العاديةمؤجل02.0010.0011.2507.5007.0608.2506.0007.1305.0006.0005.5005.0005.00108.0606.7510عفؤادمرزاق241731054296
العاديةمؤجلة69.9904.379غائبةغائبة00.00غائبة10.0007.0005.1110.0002.0006.0000.00غائبة04.00عصارةمرمي251731047968
العاديةناجحة10.0012.0013.2511.7511.5613.5010.0011.7509.0012.0010.5007.0007.00179.0411.1930عحورية نرجسمعروف عرايبي26181831064478
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000إدماجزكرياءمعزوز271631102910
العاديةمؤجل0.0000.000غائبغائبغائبغائبغائب00.0000.00غائب00.0000.00غائبغائب00.00عمنيرمعلومي28181831081408

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:-
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  -  الدورة: العادية 2022/2021 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :
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2/2ت.إ 
9مادة  

1/ر1م
الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجلة07.5007.0010.0013.0009.1710.5006.0008.2510.0011.0010.5010.0010.00146.5309.1617عأياتأومدور11731074412
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0012.0012.0012.0000.751معيدةأمالالكشبور21731045457
العاديةناجحة16.0015.0013.0013.7514.6113.0012.5012.7513.0013.0013.0013.0013.00221.4913.8430عسماحالوجدي الثالث3181831047570
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عنعيمةبرابح41731080753
العاديةمؤجل11.0006.0010.5000.0007.3303.7510.0006.8807.0007.0007.0000.0000.00107.4906.7213عماسينيسابركان51731061684
العاديةناجحة11.0005.0012.0013.0010.3313.0013.0013.0013.0015.0014.0011.0011.00183.9711.5030عخليدةبلخير6181831090840
العاديةناجحة15.5006.0012.5012.7512.1113.0012.5012.7509.0015.0012.0010.0010.00193.9912.1230عهاجربن زايد7181831051684
العاديةمؤجلة09.0012.0010.0010.0010.1112.2507.0009.6311.0010.0010.5005.0005.00155.5109.7226علينةبوجمعة8181831047319
العاديةمؤجلة06.0003.0000.0000.006.0000.380غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عشيماءبودربة9181831053001

العاديةمؤجلة09.0002.0012.0007.5007.7810.0003.0006.5008.0006.0007.0010.0010.00120.0207.5010عوسامثليجة10181831044858
العاديةمؤجلة12.0006.0011.5010.0010.1110.0004.0007.0009.0013.0011.0006.0006.00146.9909.1926عرشاجخنون11181831048567
العاديةناجحة10.0008.5012.5012.5010.7806.0012.0009.0012.0012.0012.0010.0010.00167.0210.4430عمروةخالقية12181831093764
العاديةمؤجلة00.0000.0011.5000.0002.5610.2500.0005.1310.0000.0005.0011.0011.0064.5604.0411معيدةبسمة أملخلفون131731071918
العاديةناجح13.0014.0013.7513.0013.3912.7513.5013.1314.7510.0012.3811.0011.00208.7913.0530عوليدسعدي14181831088672
العاديةمؤجل06.0004.0003.5008.2505.5011.5004.0007.7507.0007.0007.0010.0010.00104.5006.535عمحمد ياسينعبد الرحمان15181831047348
العاديةمؤجل12.5010.0009.2508.5010.3300.0012.0006.0000.0000.0000.0013.0013.00129.9708.1224ديونشكيبعالق161731075394
العاديةناجحة10.0014.0013.0005.5010.5611.0015.0013.0012.0000.0006.0013.5013.50172.5410.7830عصوفياعيسيو17181831047579
العاديةمؤجلة04.0007.0010.0009.0007.1103.0004.0003.5007.0010.0008.5010.0010.00104.9906.567عنسرينفرحات18181831064572

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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........................................................................................................................................................................................................................
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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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج: 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 

العاديةناجح09.0008.5010.0010.0009.3310.0015.0012.5010.0005.0007.5012.0012.00160.9710.0630معيدعبدهللاقموني191731048002
العاديةمؤجلة05.0010.0011.2509.0008.3910.0007.0008.5011.0007.0009.0010.0010.00137.5108.5916عصبرينةكجطول20181831083526
العاديةمؤجل13.0010.0012.5006.5010.7807.0010.0008.5008.0010.0009.0010.0010.00159.0209.9425ععبد الرحيملوطية21181831040464
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عمريممجراب22181831069866
العاديةناجح11.5011.0013.2508.5011.1110.0007.0008.5011.0008.0009.5013.0013.00165.9910.3730عمحمدمحمد شريف23171831096419
العاديةمؤجلة08.0004.0013.0008.7508.3910.5011.5011.0014.0012.0013.0010.0010.00155.5109.7215عنهادمزاورو24181831046393
العاديةمؤجل01.0008.0005.5010.0005.5610.0007.0008.5004.0006.0005.0005.0005.0099.0406.199ععليمسعيد25181831047293
العاديةناجحة12.5013.5012.0009.0011.8306.2508.0007.1310.0010.0010.0010.5010.50165.4910.3430عيسرىمسلم26181831092701
العاديةمؤجلة10.0012.0009.5011.5010.6710.0004.0007.0007.0006.0006.5010.5010.50147.5309.2225عمنالمفتاحي27181831044810
العاديةناجحة14.0008.0012.0012.5011.8910.0007.0008.5014.0012.0013.0010.5010.50177.5111.0930علينة روميسةمقيدش28181831092660
العاديةمؤجل10.5011.0010.5011.0010.7210.0004.0007.0012.0011.0011.5010.0010.00157.4809.8427عمحمد أنيسمني291731061090
العاديةمؤجل10.5011.0010.0000.0008.1711.2500.0005.6310.0000.0005.0010.0010.00116.0507.2521ديونايمننايلي301731094545
العاديةمؤجل10.0007.0011.5011.0009.8908.0007.0007.5010.0000.0005.0006.0006.00135.0108.4416عباللنقازي31181831066334

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:-
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2                                     الصفحة 21-06-2022  13:13:19حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
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1/ر1م
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9مادة  
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الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.0000.0000.00عأنيسأشركي11731052597
العاديةمؤجلة10.0011.0011.0011.5010.7810.5002.0006.2510.0012.0011.0006.0006.00150.0209.3826عريمةإجدارن2181831069373
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.0000.0000.0000.00عرانياالقدوي3181831066366
العاديةمؤجل02.0004.0011.7509.5006.2808.2504.0006.1309.0010.0009.5012.5012.50112.5407.037عإلياسبرجان4181831045000
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.0000.0000.00عيونس هانيبلعباس5181831054144
العاديةمؤجل06.5005.0010.0008.0007.2811.7508.5010.1311.0008.0009.5011.0011.00136.0408.5014علطفيبلعمش6181831064756
العاديةمؤجل05.0002.0010.0007.5006.0010.0002.0006.0011.0003.0007.0007.0007.0099.0006.1910عرفيقبن أحمد7181831093644
العاديةمؤجلة11.0002.0008.7505.5007.2810.0002.0006.0008.0007.0007.5006.5006.50111.0206.949عمنال تركيةبن لعالم8181831064800
العاديةمؤجلة01.0006.0000.0006.0003.0003.5005.0004.2513.5007.0010.2504.0004.0068.5004.282عفراحبن يحي9181831045050

العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0012.0000.0006.0000.0000.0012.0000.751معيدعليبوتويس101631106113
العاديةناجحة12.5010.0012.0011.0011.5012.0010.0011.0012.0007.0009.5005.0005.00171.5010.7230عريمةبورتبة11181831092286
العاديةمؤجل05.0000.0000.0010.0003.8908.7512.0010.3811.0000.0005.5012.0012.0099.5306.2214معيديوسفبوزرطيط121731098540
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.00غائب00.0000.0000.0000.0000.00عأسامة أحمدبوكميش13181831048532
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0045.0302.814غائبة00.0000.0004.5003.0001.6710.0005.0007.50عرانيةبونوة14181831053197
العاديةمؤجلة01.0002.0001.0002.5001.5602.0004.0003.0012.0003.0007.5006.5006.5047.5402.971عنسرينحاج أحمد151631081135
العاديةمؤجل07.0002.0010.0009.0007.0008.5002.0005.2510.0010.0010.0003.0003.00107.0006.697عناجيحجال16181831066570
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدةرانية شيماءحرزهللا171731071944
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدأميرحروش181731069267

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: 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 

العاديةمؤجلة10.0007.0010.0005.5008.3302.2508.5005.3810.0003.0006.5004.0004.00113.4907.0911عأميرةحريتي19181831089825
العاديةمؤجلة00.0006.0010.0005.0004.6703.0002.0002.5010.0007.0008.5004.0004.0073.0304.566عليلياحليش20181831053223
العاديةمؤجلة12.5006.0010.5010.2510.1112.0005.0008.5010.0010.0010.0010.0010.00154.9909.6927عنجاةحمداد21181831081410
العاديةناجح14.0008.5011.5013.5012.1110.0010.0010.0010.0010.0010.0005.0005.00173.9910.8730عسفيانرفيس22181831044669
العاديةمؤجلة10.5008.0011.0005.0008.8307.2502.0004.6312.0010.0011.0006.0006.00125.9907.8712عمريمزميتي23181831047357
العاديةمؤجلة05.0002.0008.5005.5005.2201.7503.0002.3809.0003.0006.0005.0005.0073.5004.590عمريمسبايبي24181831064794
العاديةمؤجل11.0006.0007.5010.5009.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0005.0005.00146.0009.1319معيدزكرياءسقويني251731071962
العاديةناجحة08.0008.0012.7510.0009.5015.0010.0012.5014.7510.0012.3813.0013.00173.2610.8330عبثينةصفصاف26181831066331
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدارزقيطاهير271731066598
العاديةمؤجل07.0004.0012.5009.0008.0008.2503.0005.6310.0007.0008.5012.0012.00123.5207.727عسيدعليطرحي28181831044146
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0010.0000.0005.0000.0000.0010.0000.631معيدعبد الغني بدر الدينعبديش291631077162
العاديةمؤجلة05.0005.0010.2504.5006.0610.0002.0006.0010.0007.0008.5006.0006.00101.5406.3510عهدىغزالي30181831053246
العاديةمؤجل00.0002.0000.0000.0000.4400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003.9600.250معيدلقمانغول311731074831
العاديةمؤجلة03.0004.0010.0005.0005.2203.0003.0003.0013.0007.0010.0003.0003.0081.9805.127عهاجرقاوة32181831040554
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدأوسامةقدوش331731066574
العاديةمؤجلة08.5005.0010.2511.0008.6710.2507.0008.6311.5010.0010.7510.0010.00144.0509.0017عدنياقروج34181831050121
العاديةمؤجل10.0008.5010.2510.2509.7812.0010.0011.0009.0008.0008.5010.0010.00159.0209.9423عنصرالدينكراغل35181831062305
العاديةمؤجلة10.0012.0011.0008.2510.2805.2510.0007.6311.0011.0011.0013.0013.00158.0409.8826ديوننسرينلعجالي361731069210

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: 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 

العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.00غائبة00.0000.0000.0000.0000.00عشهرزادلمين371731047954
العاديةمؤجلة04.0002.0010.0008.0005.7802.7503.0002.8809.0007.0008.0006.0006.0085.5405.355علينةمجكان38181831083726
العاديةمؤجل01.0002.0010.0009.2505.0607.0002.0004.5009.0007.0008.0011.0011.0090.5405.666عأيوبمالح39181831062815
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدزهيرموهب401631097991

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: 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 

العاديةناجحة14.0005.0011.0008.0010.0012.7510.0011.3808.0007.0007.5010.0010.00160.5210.0330عندىبوقرقار 11835079481
العاديةناجحة12.0014.0010.5012.5012.2214.2510.0012.1314.5013.0013.7513.0013.00199.0012.4430عسهام أمالالعيادي2181831070088
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0010.5002.3310.0011.5010.7510.0000.0005.0013.0013.0086.9705.4414معيدةداية سيليابرباش31631080812
العاديةمؤجلة08.0006.0011.0010.0008.6710.2510.0010.1310.0010.0010.0005.0005.00143.5508.9719عإحسانبن حمالوي4181831092477
العاديةمؤجل02.0002.0011.0006.5005.0011.0002.0006.5008.0007.0007.5005.0005.0091.0005.699عزيدبن سالم5181831026440
العاديةمؤجل05.0004.0011.0006.2506.3910.0004.0007.0006.0007.0006.5010.0010.00108.5106.7810عسيدأحمدبن سليمان6181831040440
العاديةمؤجلة10.0006.0010.0011.5009.4411.2511.5011.3810.0007.0008.5010.0010.00157.4809.8424عبشرىبوقرة7181831042529
العاديةمؤجلة11.0010.0010.2509.0010.1713.0005.0009.0011.0013.0012.0006.0006.00157.5309.8526عسميةبوقرة8181831049742
العاديةناجحة08.5010.5011.2511.5010.2213.2510.0011.6310.7508.0009.3806.5006.50163.7610.2430عفضيلةبومسوس9181831042728

العاديةمؤجلة01.0004.0008.7508.5005.0612.2502.0007.1308.0008.0008.0010.0010.00100.0606.255عأسماءبونعامة10181831081603
العاديةمؤجلة10.0002.0010.5012.0008.7810.5010.0010.2511.0012.0011.5011.0011.00154.0209.6325معيدةاميمةترخي111731086286
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0029.0001.810غائب00.0000.0005.0004.0002.0005.5000.0002.75عإلياس بوعالمتشبون121531114247
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدعبد العزيزتالمعلي131631072310
العاديةمؤجلة10.0002.0010.0010.0008.2210.0010.0010.0011.0008.0009.5010.0010.00142.9808.9424عشافعة سرينجرود14181831069803
العاديةمؤجلة00.5000.0004.7505.5002.4400.0003.0001.5000.0000.0000.0000.0000.0027.9601.750معيدةوسيلةحارك151631094277
العاديةمؤجلة02.0004.0010.0012.0006.4412.0005.0008.5011.0000.0005.5010.0010.00112.9607.0616عليندةحباش16181831069563
العاديةمؤجلة05.5010.0007.5010.5008.0611.2505.0008.1311.0012.0011.5005.0005.00133.0608.3216علبنىحماني17181831043067
العاديةناجح09.0006.0008.0014.0009.2210.0015.0012.5012.0005.0008.5013.0013.00162.9810.1930معيدعدالنحمايدي181731086903

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: 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 

العاديةناجح10.5008.0009.7511.0009.8911.2510.0010.6310.0010.0010.0011.0011.00162.5310.1630ديونمسعودخالف191731094739
العاديةمؤجل10.0010.0010.0012.0010.4413.0005.0009.0008.0008.0008.0010.0010.00155.9609.7525ععماد الدينسعدي20181831050028
العاديةمؤجل12.5002.0010.0008.7508.7810.0002.0006.0010.0010.0010.0011.0011.00134.0208.3817معيدعيسىصواش211731071475
العاديةناجحة14.5006.0012.7508.5010.8912.0007.0009.5015.0007.0011.0013.0013.00171.0110.6930عماريةعليوي22181831092536
العاديةمؤجل02.0002.0011.5010.0005.8908.2511.5009.8812.0010.0011.0011.0011.00125.5307.8516معيدعبد الرحمانعويسي231731074727
العاديةناجحة12.2511.5011.2512.0011.8112.0011.7511.8810.0010.0010.0010.5010.50184.3111.5230عشيماءغاشي24181831044703
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عسيدعلي ابوبكرغالم251731075389
العاديةمؤجلة08.0008.0007.7509.0008.1705.0011.0008.0012.0013.5012.7510.0010.00141.0308.816عإيمانلطرش26181831069983
العاديةمؤجل05.0000.0010.0011.0006.3310.0011.5010.7511.5008.0009.7505.0005.00124.4707.7818عياسرلعرابة27181831041629
العاديةمؤجل05.0002.0008.2506.2505.3310.0007.0008.5010.0006.0008.0000.0000.0097.9706.125عمنيرمريجي281631103091
العاديةمؤجل00.0004.0010.0009.0005.1113.2503.0008.1312.0010.0011.0002.0002.00102.5106.4111ععبد هللامصطفاوي29181831043136
العاديةناجح08.0010.0008.7511.0009.2811.2513.0012.1311.0008.0009.5010.0010.00161.0410.0730ديونسيد عليمنحور301731055882
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدةمنالموساوي311631077337
العاديةمؤجلة02.0002.0008.7509.2505.1112.5003.0007.7508.0007.0007.5005.0005.0096.9906.064عسارةمومني32181831081286
العاديةناجحة09.0008.5011.7509.0009.5012.7510.0011.3814.0010.0012.0011.0011.00166.0210.3830عمروةوطاسي33181831062250

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  13:13:36حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
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 

العاديةمؤجل02.0004.0008.7508.0005.2807.5006.0006.7508.0006.0007.0006.0006.0094.5205.910عبدرالدينأكساس1181831069294
العاديةمؤجل12.5010.0008.0010.0010.3902.7511.0006.8810.0010.0010.0012.0012.00153.0309.5626معيديوسفالقصوري21731075058
العاديةمؤجلة05.5010.5011.2508.7508.6110.5010.0010.2510.0010.0010.0010.0010.00148.4909.2820عرميساءالنوي3181831093924
العاديةمؤجلة05.0002.0012.2506.0006.1705.5008.0006.7510.0011.0010.5011.5011.50115.0307.198عبشرىبدود4181831064467
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0011.9700.750غائبة00.0000.0006.0000.0001.3300.0000.0000.00عنوهىبرجان5181831092691
العاديةمؤجلة07.0002.0011.5010.2507.6108.2503.0005.6308.0010.0009.0004.0004.00113.0107.0611عحياةبلحاج6181831046256
العاديةناجحة10.5010.0012.2510.0010.6710.0010.0010.0013.5007.0010.2505.0005.00161.5310.1030عنورالهدىبوقطوشة720210001
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدحليمبومعزة81631054500
العاديةناجح06.0010.0010.0011.0008.8913.5013.0013.2511.0013.5012.2510.0010.00167.5110.4730ديونوليدبيشبيش91731049886

العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0011.0005.5000.0000.0000.0000.0000.0022.0001.383معيدةحسناءتاج101731094822
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عمحمد أمينحاج عبدالقادر11181831070214
العاديةناجحة12.0014.5013.7513.2513.2211.5011.5011.5016.0014.0015.0012.0012.00206.9812.9430عضوءأنيسةحريرش12181831064520
العاديةمؤجل06.0002.0011.0006.0006.2202.5003.0002.7510.0012.0011.0013.0013.00101.9806.378معيدسليمحريزي131731096270
العاديةمؤجل00.0012.5000.0000.0002.7806.0016.0011.0015.0000.0007.5010.0010.0094.0205.8814معيديحي بلقاسمخالص141532078522
العاديةناجحة09.0010.0009.0012.0009.8912.0011.0011.5010.0010.0010.0011.0011.00166.0110.3830ديونخوتيخماية151731028137
العاديةمؤجلة08.0002.0012.5009.0007.8910.0008.0009.0012.5008.0010.2506.0006.00133.5108.3411عأحالمداود161731049911
العاديةمؤجل06.5005.0014.7512.7509.3912.7504.0008.3810.0008.0009.0014.0014.00150.0309.3816ععماد الديندنداني17181831088630
العاديةمؤجل00.0000.0000.0010.0002.2210.0012.0011.0010.0010.0010.0011.0011.0094.9805.9415معيدسهيلزيان181731079329

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  13:13:41حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
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 

العاديةناجحة13.0010.0012.5010.0011.5610.7510.0010.3810.0012.0011.0011.0011.00178.5611.1630عهدىسرير19181831094020
العاديةمؤجلة08.0002.0010.2509.0007.3910.0006.0008.0010.0007.0008.5005.0005.00120.5107.5310عشهلةشالح20181831048789
العاديةناجح12.0010.0005.0011.0009.7810.0010.5010.2512.0010.0011.0013.0013.00164.0210.2530ديونايوبصوشة211731069459
العاديةمؤجلة10.0012.0011.5007.5010.2200.0000.0000.0011.0000.0005.5013.0013.00115.9807.2522ديونخيرةعبادو221531105769
العاديةناجحة15.0008.5012.7510.2512.0010.0012.0011.0010.0011.5010.7510.0010.00183.5011.4730عأميرةعزاز23181831091320
العاديةمؤجل05.0010.0012.7510.5009.0610.0008.0009.0012.0011.5011.7510.0010.00151.0409.4422عمنيرعقروي24181831069651
العاديةمؤجل08.0004.0013.0013.0087.4805.4710غائب00.0002.0010.5008.7504.7210.0002.0006.00ععبد الحكيمفدان25181831066716
العاديةمؤجلة07.5002.0012.2511.7508.2812.0002.0007.0012.5007.0009.7506.0006.00128.0208.0015عزينبكباس26181831069388
العاديةمؤجلة10.0008.5013.2509.2510.2210.0007.0008.5007.0013.0010.0011.0011.00156.9809.8127عكلثومكسال27181831041709
العاديةناجحة16.0010.5013.5013.2513.6112.7512.0012.3814.5010.0012.2512.0012.00208.5113.0330عسهاملبازدة28181831040610
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عرمزالدينلطرش291731050960
العاديةمؤجلة09.0004.0010.0009.0008.1112.0007.0009.5010.0008.0009.0005.0005.00133.9908.3710عياسمينلعزوني30181831047642
العاديةناجحة10.5010.0013.0010.2510.8912.5010.0011.2510.0012.0011.0007.0007.00172.0110.7530عجوهرلوتيس31181831053931
العاديةناجح06.0007.0012.2514.0009.3910.0012.0011.0010.0010.0010.0012.0012.00160.5110.0330ديونعبد الحميدمجاهد321731094968

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  13:13:44حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
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 

العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عمروىأكسوح1181831049286
العاديةناجح12.0004.0012.0013.5010.5610.5008.0009.2512.5015.0013.7510.0010.00169.5410.6030عميساءأيت عبد الكريم21733024348
العاديةمؤجلة08.0010.0011.7513.0010.3911.2501.0006.1311.5014.0012.7507.0007.00150.5309.4126عمهديةابراهمي3181831064370
العاديةمؤجل00.0000.0000.0010.0002.2200.0010.5005.2500.0000.0000.0011.0011.0051.9803.259معيدعبد القادربن عبد هللا41731044338
العاديةمؤجل05.0010.0014.2510.0009.2813.7506.0009.8810.0010.0010.0014.5014.50157.5409.8522عإسالمبوراوي5181831047426
العاديةمؤجل02.0002.0010.0009.0005.3306.7511.0008.8806.0012.0009.0006.0006.00107.4906.729ععبدالرحمانجبري6181831051581
العاديةناجح09.0006.0015.5010.5010.1110.2511.0010.6310.0011.0010.5011.0011.00165.5110.3430معيدمحمد نذيرجعفر خوجة71731044413
العاديةناجح09.0010.0009.0012.0009.8910.0012.0011.0010.0012.0011.0012.0012.00167.0110.4430ديونمحمد منصفحرزهللا81731071544
العاديةمؤجل04.0013.0011.7504.0007.7206.0010.0008.0012.0000.0006.0013.5013.50126.9807.9415عزين الدينحمبلي91731069697

العاديةمؤجلة08.0002.0012.5009.0007.8910.0006.0008.0014.0013.0013.5006.0006.00136.0108.5011عشهرزادحنصالي10181831042659
العاديةناجحة14.5012.0014.7511.0013.2213.7510.0011.8816.0015.0015.5013.0013.00210.5013.1630عخليدةخربوش11181831088582
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عحليمةداهل121631051101
العاديةمؤجلة06.0008.0008.7507.5007.3906.2503.0004.6302.0008.0005.0006.0006.00101.0306.310عنور الهدىدنداني13181831041517
العاديةناجح11.0010.5009.2508.5009.9410.5012.5011.5007.0010.0008.5011.0011.00163.4610.2230ديوناسحاقرقام141731097098
العاديةمؤجلة06.5002.0011.7507.0006.7810.0010.0010.0009.0010.0009.5006.0006.00126.0207.8813عمريمسالمة15181832027920
العاديةمؤجلة08.0004.0012.0010.0008.4410.0005.0007.5010.0010.0010.0010.0010.00135.9608.5017عسارةسالم16181831092296
العاديةناجحة08.0013.0012.5011.0010.7810.2510.0010.1314.0011.0012.5010.0010.00172.5410.7830عتيزيريشايب17181831085461
العاديةمؤجل03.0002.0010.0006.5005.1107.2502.0004.6308.0007.0007.5006.0006.0085.5105.345عأيمن عبد هللاطيايبية181731068943

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  13:13:48حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: 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 

العاديةناجحة10.0010.0012.5012.0011.0010.5010.0010.2514.0012.0013.0012.0012.00178.0011.1330عحياةعبادة19181831093907
العاديةناجحة10.0010.0012.0009.0010.2211.0007.0009.0010.0011.0010.5013.0013.00161.9810.1230عدليلةعبدي20181831069774
العاديةمؤجل11.0000.0000.0010.5006.0011.2511.0011.1311.0000.0005.5011.0011.00120.5207.5319معيدهشامعتبي211731067020
العاديةمؤجل06.0010.0012.2511.0009.3907.2508.0007.6307.0007.0007.0000.0000.00129.0308.0615معيدعصامعكيريمي221731045705
العاديةمؤجلة10.0010.0000.0011.0008.0011.0010.0010.5013.0010.0011.5012.0012.00149.0009.3125ديونريمةعليلي231533009006
العاديةمؤجل03.0002.0010.0005.0004.7807.2510.0008.6312.5010.0011.2511.0011.00111.0406.9411عأدمعماني24181831044889
العاديةناجحة13.5004.0014.2510.5010.8912.5010.0011.2513.0010.0011.5012.0012.00178.0111.1330عوزنة كنزةعمران25181831069705
العاديةمؤجلة09.0005.0011.5008.7508.6107.0005.0006.0013.0010.0011.5006.0006.00130.4908.167عحنانقاسمي26181831047215
العاديةناجحة13.0008.0013.0008.5010.8913.2510.0011.6310.0011.5010.7511.0011.00177.0311.0630عياسمينقرد27181831070331
العاديةمؤجلة10.0004.0012.7510.0009.2811.0011.0011.0012.0007.0009.5005.0005.00151.5209.4723عوفاءقرمي28181831066615
العاديةمؤجلة10.0008.0011.2505.0008.7205.2506.0005.6308.0010.0009.0011.0011.00130.0008.1312عأحالمقصوري29181831041651
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عشيماءقويدري30181831064700
العاديةمؤجلة03.0002.0013.0009.5006.4410.0008.0009.0004.0008.0006.0011.5011.50117.4607.3410عمنالكرار31181831085496
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدةايمانكساري321731058662
العاديةمؤجل10.0010.0012.7504.0009.2810.0000.0005.0011.0010.0010.5000.0000.00124.5207.7821معيدمحمد منصفمايدة331531087375
العاديةناجحة15.0008.0013.0009.5011.7810.7510.0010.3814.7514.0014.3810.0010.00186.3011.6430عأميرةمزيان34181831051419
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدصالحمعتوق351731052550
العاديةناجحة10.0010.0011.2509.5010.1710.0010.0010.0014.7515.0014.8810.0010.00171.2910.7130عداللمعريش36181831043014

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  13:13:52حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
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 

العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0013.0013.0013.0000.811معيداحمدنويشي371731098283

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  13:13:53حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
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 

العاديةمؤجل05.0004.0012.0010.0007.4410.0003.0006.5010.0008.0009.0006.0006.00116.9607.3115ععبد الغانيأمالل1181831040465
العاديةمؤجل05.5002.0002.0012.2505.4407.2502.0004.6312.0011.0011.5010.0010.00100.4806.288ععبدالحقأوربيح2181831069501
العاديةمؤجلة02.0015.0011.5010.2508.8307.5007.0007.2506.0008.0007.0011.0011.00133.4708.3416عمكيةاكلي3181831054041
العاديةمؤجلة02.0002.0012.2513.2506.7810.5010.0010.2507.0007.0007.0010.0010.00126.0207.8818عديهيةامجقان4181831047232
العاديةمؤجل05.0004.0011.0010.0007.2210.7500.0005.3812.0006.0009.0010.5010.50115.0007.1916معيدياسيناوجدوب51731098797
العاديةناجح12.0002.0013.5013.0010.3310.7511.0010.8813.5013.0013.2514.0014.00176.9911.0630عمهديبراهيمي609091028281
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدباللبغدالي71731047848
العاديةمؤجلة06.5006.0011.5010.5008.3904.0005.0004.5005.0007.0006.0012.0012.00117.5107.3411عريمةبلخيري8181831050133
العاديةمؤجل08.0002.0011.5010.0007.8905.5011.0008.2513.0008.0010.5010.5010.50135.5108.4716معيدمولودبورماد91731043427

العاديةناجحة08.5011.5012.7509.2510.2810.0007.0008.5013.7510.0011.8812.0012.00162.2810.1430علينةبورنان الشريف10181831043071
العاديةناجحة15.0013.5013.0014.2514.0610.5012.0011.2514.0015.0014.5010.0010.00210.5413.1630عإلهامبوروينة11181831072792
العاديةمؤجل00.0000.0015.7500.0003.5000.0000.0000.0000.0000.0000.0011.0011.0042.5002.666معيديزيدبوعشيوم121732031108
العاديةمؤجل00.0000.0014.5010.5005.5610.0011.0010.5012.0000.0006.0011.0011.00115.0407.1919معيدعبد الرحمانبوعون131731055927
العاديةناجحة16.0012.0014.2514.2514.3312.5013.0012.7515.0015.0015.0012.5012.50222.4713.9030عحميدةجياللي141069390
العاديةناجحة14.0007.0014.7511.7512.1111.7510.0010.8808.0012.0010.0012.5012.50185.0111.5630عفريالحلوة15181831050188
العاديةمؤجلة00.0010.0000.0012.0004.8900.0013.0006.5012.0000.0006.0000.0000.0082.0105.1314معيدةأحالمحمداني161731055688
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.00غائبعرضوانحمداني17181831062065
العاديةمؤجل11.0010.5007.5010.0008.2211.2510.0010.6310.5012.0011.2512.0012.00151.0009.4425ديونوليدحميدي181731054065

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  13:13:58حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
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 

العاديةمؤجل07.0003.5013.0013.00101.4606.3410غائب02.0002.0012.7509.0005.9410.0004.0007.00ععبد الرحمندرغاوي19181831042686
العاديةمؤجلة10.5002.0006.0011.0007.7205.7505.0005.3810.0003.0006.5010.0010.00114.0007.1312معيدةاكرامرمضان باي201731045503
العاديةمؤجلة00.0008.5011.0010.0006.5606.7508.0007.3812.5013.5013.0010.0010.00124.5607.7913معيدةسارةزنفيش211731064022
العاديةمؤجلة09.0004.0011.7512.7509.3310.5010.0010.2512.0011.0011.5010.5010.50158.4709.9020عسميةسعدون22181831055620
العاديةناجحة13.0010.0012.2513.0012.1710.0011.0010.5012.0013.0012.5012.0012.00188.5311.7830عرانيةشنة23181831051922
العاديةمؤجل05.0003.0008.5010.0006.4407.2502.0004.6313.0012.0012.5010.0010.00111.4806.978عأسامةشيباني24181831052140
العاديةمؤجل06.0008.5011.5010.2508.7211.2510.0010.6313.5008.0010.7511.0011.00153.5009.5920عطارق فرحاتعاتق25181831054173
العاديةمؤجلة06.0006.0011.0011.7508.3906.7510.0008.3810.0011.0010.5010.0010.00140.0308.7516عبشرىعباس26181831093841
العاديةمؤجلة04.0006.0011.5008.7507.1710.0010.0010.0010.5007.0008.7510.0010.00132.0308.2514عنورةعبعوب27181831040552
العاديةمؤجل03.0002.0010.0008.7505.6108.0010.0009.0012.5008.0010.2510.0010.00116.9907.3111عطاهرعروس28181831050162
العاديةمؤجل00.0010.0011.0008.5006.5610.0003.0006.5011.0007.0009.0011.0011.00114.0407.1316معيدمحمد  المهديعون291631048829
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدمحمد أمينفراغ301731074863
العاديةناجحة12.5011.0012.2513.7512.3912.2513.0012.6313.0013.5013.2512.0012.00200.5312.5330عشيماءقطاش31181831045640
العاديةمؤجل00.0010.5000.0000.0002.3310.0010.0010.0010.0000.0005.0010.0010.0080.9705.0614معيدفارسكرامة321631077194
العاديةمؤجلة11.0007.0011.0011.5010.2210.0006.0008.0009.0008.0008.5007.0007.00147.9809.2524عأمينةكشكار33181831041277
العاديةناجحة10.0010.5008.2511.0009.9410.5012.0011.2511.0012.0011.5011.0011.00168.4610.5330ديونصونياليرغوت341731060623
العاديةمؤجلة08.5002.3304.2505.0004.6300.2500.0000.1312.0012.0051.7503.231غائبة02.00غائبةعفهيمةمسيوري35181831069838
العاديةمؤجلة05.0005.0006.5005.5005.4407.0003.0005.0009.5007.0008.2510.0010.0095.4605.971علمياءمعاش36181831085376

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  13:14:02حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: 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 

العاديةمؤجلة00.0011.0005.0011.0006.0011.5011.0011.2510.0006.0008.0011.0011.00126.0007.8819معيدةريمةمهدي371731098347
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عفارسميزاقير38181831047475

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  13:14:03حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
الثانيالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
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 

العاديةمؤجل05.0002.0010.7512.0007.1707.5005.0006.2512.0008.0010.0010.0010.00119.5307.4713معيدسمير أميرالعكروت11731045638
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0014.5003.2200.0011.5005.7512.0000.0006.0011.0011.0074.9804.6910معيدةخديجة غوفرانالمقالتي21731067434
العاديةمؤجلة08.0007.0010.5011.0009.0004.2508.0006.1314.7510.0012.3810.0010.00140.2808.7713عتلةايوب3181831026515
العاديةمؤجل01.0002.0010.5007.2504.7206.5002.0004.2512.5003.0007.7506.0006.0080.9805.066عباللبالة4181831086418
العاديةمؤجل04.0002.0010.0012.0006.6711.5012.0011.7510.0006.0008.0013.0013.00136.0308.5019معيدأسامةبركاني51731096388
العاديةمؤجل09.0006.0010.7510.2509.0010.0005.0007.5009.0012.0010.5011.0011.00143.0008.9417ععبد الحق قويدربلحاج6181831042681
العاديةمؤجل05.0002.0005.0010.5005.5610.0005.0007.5010.0010.0010.0010.5010.50110.5406.9112معيداسحاقبلعزيزية71731092196
العاديةمؤجلة04.0006.0011.2509.2507.2210.0010.0010.0009.0006.0007.5004.0004.00123.9807.7512عكلةبن حدو8181831093975
العاديةمؤجلة01.0006.0010.2503.7504.7808.5006.0007.2507.0007.0007.0005.0005.0091.0205.695عمريمبن عالية9181831054037

العاديةمؤجلة07.0003.5012.0012.00129.5108.0914غائبة10.0007.0011.7504.0008.3906.0011.5008.75عأسية سليمةبوركايب101731075232
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدرضابوزنادة111534032606
العاديةمؤجل05.0008.0011.2500.0005.9404.5000.0002.2512.0000.0006.0000.0000.0074.4604.656معيدعبد النوربوسعيد121731058754
العاديةناجحة10.0011.0008.5011.5010.2205.0014.0009.5010.0010.0010.0011.0011.00160.9810.0630ديونمريمتوتة131631077877
العاديةمؤجلة10.0007.0010.0008.0008.8905.7511.0008.3812.7508.0010.3806.0006.00140.2908.7715عزينب رميساءتوري141832027616
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0012.5001.0006.7500.0000.0000.0000.0000.0027.0001.694معيدياسينجعفري151731044485
العاديةمؤجلة07.0003.5010.0010.00140.0408.7525غائبة11.0008.5012.0010.5010.5611.0003.0007.00عمروىجالل16181831085577
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدعبداويجنيدي171731045701
العاديةمؤجلة04.0002.0011.0004.0005.1103.7513.0008.3809.0012.0010.5010.0010.00110.5106.9111معيدةياسمينحاج قدور181731045906

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: 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 

العاديةناجحة10.0011.0012.7512.5011.3913.5013.0013.2514.5007.0010.7513.0013.00190.0111.8830عرانياحسناوي191731071941
العاديةمؤجلة08.0002.0011.0009.5007.6705.0013.0009.0011.0003.0007.0010.0010.00129.0308.0610عرانيةحمالت20181831093917
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0010.0005.0000.0010.0005.0010.0010.0040.0002.505معيداسامةحميرون211731066602
العاديةمؤجل05.0008.0011.5010.5008.3311.0006.0008.5010.0008.0009.0011.0011.00137.9708.6216عأسامةختة22181831049570
العاديةمؤجلة08.0010.0012.2509.5009.7210.7506.0008.3813.0010.0011.5010.0010.00154.0009.6317عأمينةرحمون23181831086373
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عاحمدزغميش241534026139
العاديةمؤجلة05.0004.0010.0003.5005.5603.2513.0008.1313.5010.0011.7503.0003.00109.0606.8210عهاجرزيقادي25181831042858
العاديةمؤجل11.0006.0011.2510.5009.8305.5006.0005.7513.5010.0011.7513.0013.00147.9709.2518إدماجسيدعليسحنون261631094095
العاديةناجح10.0012.0007.5008.7509.6110.5010.0010.2510.0010.0010.0013.0013.00160.4910.0330ديوننسيمشاوش271731067184
العاديةناجحة07.0009.0013.5014.2510.5012.0010.0011.0014.5007.0010.7511.0011.00171.0010.6930عزهرةشباحي281631047403
العاديةمؤجلة04.0002.0011.5009.0006.3305.2510.0007.6315.0013.0014.0006.0006.00121.4907.5910عكريمةطاهر290202200454
العاديةمؤجل00.0000.0001.5000.0000.3301.5000.0000.7500.0000.0000.0000.0000.005.9700.370معيدأسامة أيمنطويل301731096389
العاديةمؤجلة00.0002.0005.0005.0002.6705.5010.0007.7503.0005.0004.0011.0011.0074.0304.634معيدةأمونداعدة311631071549
العاديةناجح12.0013.0013.2514.0012.9407.0013.5010.2514.0012.0013.0012.0012.00195.4612.2230علمينعمار موهوب3298248438
العاديةمؤجل10.0000.0000.0000.0003.3310.0014.0012.0010.0000.0005.0010.0010.0097.9706.1214معيدخليلغوناني331535023277
العاديةمؤجلة11.5010.0010.0011.2510.7808.2510.0009.1304.0008.0006.0005.0005.00150.5409.4123عصوريةقاسيوي341431083487
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.009.9900.620غائب00.0000.0000.0005.0001.1100.0000.0000.00عرياضلعجال351634024564
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عهيثم عبد هللالعرابي36181831054069

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: 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 

العاديةناجحة10.0012.0007.0010.0009.7810.0012.5011.2512.0005.0008.5012.0012.00162.0210.1330ديونرميسةلكحل371731045595
العاديةمؤجلة02.0007.0012.2510.2507.2207.5011.0009.2513.7510.5012.1313.5013.50139.7408.7316عيسرىمادور38181831041631
العاديةمؤجلة04.0004.0012.2510.0007.1708.5010.0009.2511.0010.0010.5011.0011.00133.5308.3516معيدةفطيمةمبروكي391731086477
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عهشاممدمون40181831062326
العاديةمؤجلة10.0004.0011.2505.0007.8311.2512.0011.6312.0010.0011.0012.0012.00150.9909.4420ديونهاجرمزيرة411731044673
العاديةمؤجل03.0005.0010.7510.2506.7810.5008.0009.2512.0006.0009.0012.0012.00128.0208.0016عأحسنمشواك42181831040654
العاديةمؤجل03.0006.0012.0010.2507.2810.0010.0010.0012.7508.0010.3810.0010.00136.2808.5220ععبد المالكموهون43181831090693
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيديونسوالي441731048207

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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