
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

1الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة11.0010.2506.0011.0009.7213.0010.0011.5010.5012.0011.2518.0018.00173.9810.8730عسارةأوداح1181831070067
اإلستدراكيةمؤجل10.0008.0011.0010.5009.8911.5006.0008.7509.0004.0006.5013.0013.00150.0109.3820ععبد الرحمانبن عمر2181831086522
العاديةناجح14.0013.0015.0012.5013.6709.0011.0010.0014.0013.0013.5018.0018.00208.0313.0030ععبد النوربوريب3091058787
العاديةناجحة12.5012.0008.5009.7510.8910.4908.5009.5011.0012.0011.5010.0010.00169.0110.5630ديونوردةتبعيشونت41731056091
اإلستدراكيةناجح10.0010.0012.5013.0011.2205.0007.0006.0010.0012.0011.0017.0017.00163.9810.2530ععبد السالمحباس509091058777
العاديةمؤجلة04.0011.7503.0012.0007.2806.0003.0004.5010.0010.0010.0011.0011.00114.5207.1613معيدةإكرام نور الهدىحسيني61731047806
العاديةمؤجل00.0000.0000.0060.0203.755غائب04.0006.0004.0010.0005.7800.0004.0002.0000.00عسيف الدينخليفي أحمد7171731047335
العاديةمؤجل00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبعمهديرازم8061080087
العاديةمؤجل00.0000.0000.0030.0401.880غائب05.0000.0006.5002.5603.5000.0001.7500.00غائبعمصطفى حسينشبيرة91435038964

اإلستدراكيةمؤجلة14.0010.0009.5010.0011.2201.0005.0003.0007.0006.0006.5017.5017.50143.4808.9721عسرينصادق10181831090687
العاديةناجح13.0010.5010.0009.0010.8911.5010.0010.7510.5014.0012.2516.0016.00181.5111.3430عأنورصنقط111336014171
اإلستدراكيةناجح11.0011.5015.0014.0012.6706.0006.0006.0010.0011.0010.5010.0010.00169.0310.5630عمروانعميور12181831084551
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدسيفاقسعوان131331045205
العاديةناجحة11.0012.7508.5012.5011.1705.5010.0007.7508.0010.5009.2518.0018.00168.0310.5030عوسام حياةقارة حسين14181831093813
العاديةمؤجل00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبعلقمانقدري151734023802
العاديةناجح08.0011.0011.5013.0010.5603.5010.0006.7510.0014.0012.0018.0018.00164.0410.2530ععمارقرماش16053072214
اإلستدراكيةمؤجل10.0007.0015.5010.5010.6703.5007.0005.2510.5007.0008.7510.0010.00144.5309.0322عصادقمخلوف17181831064702
العاديةناجحة07.0013.0009.0009.0009.2214.0012.0013.0011.5014.0012.7515.0015.00175.4810.9730عياسمين سوسنمرابطي18181831089929

الدليل : 
5/ر:2:مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة - م:3مادة  5/ر:2:نظريات االتصال الجماهيري - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية دراسة االتصال الجماهيري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:المقاربات النظرية لدراسات الجمهور - م:4مادة  -
1/ر:1:تحليل الخطاب - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكمية و الكيفية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الرأي العام و الوسائط الجديدة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - 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 + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

1الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح10.0010.0013.0011.5011.0008.5009.5009.0010.0013.0011.5004.0004.00162.0010.1330ديونسميرمعزار191334008771
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيداألمينناصر201731098288
العاديةناجحة13.0005.0010.0010.0009.8910.2711.0010.6408.0014.0011.0012.0012.00165.5710.3530معيدةياسمينهارون211531106287
العاديةمؤجل00.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبعمحمد رؤوفومان221731066914
العاديةمؤجلة06.0010.0008.0011.0008.4408.0012.0010.0014.5009.0011.7518.0018.00157.4609.8420عخديجةياسية231534012687
العاديةمؤجل00.0000.0000.008.0100.500غائب00.0000.0004.0000.8900.0000.0000.0000.00غائبعكاهينةيعلى24181831054184
اإلستدراكيةمؤجل10.0006.0011.0011.0009.5605.0000.0002.5014.0012.0013.0013.5013.50135.5408.4718إدماجتوفيق فؤاديماني251531075234

الدليل : 
5/ر:2:مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة - م:3مادة  5/ر:2:نظريات االتصال الجماهيري - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية دراسة االتصال الجماهيري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:المقاربات النظرية لدراسات الجمهور - م:4مادة  -
1/ر:1:تحليل الخطاب - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكمية و الكيفية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الرأي العام و الوسائط الجديدة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - 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 + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

2الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

اإلستدراكيةمؤجلة06.0010.5014.0001.5007.7810.5005.0007.7509.0013.0011.0018.0018.00141.0208.8117معيدةخديجةالحوانس11735083642
العاديةناجح12.5011.7514.5014.5013.2208.5014.0011.2511.0014.0012.5018.0018.00206.9812.9430ععمرالشيخ أحمد21839083938
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عزكرياالعايب31731043472
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عفاتحانجشايري4181831051590
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0019.9801.255غائبة00.0000.0010.0000.0002.2200.0000.0000.00معيدةشهرازادبلعباس51631062317
اإلستدراكيةمؤجل00.0000.0000.0000.0020.0201.250غائب03.0001.0000.0002.5001.7800.0002.0001.00عأمير محمدبلمصابيح61731096230
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عأكرمبن زيد7181831066269
العاديةمؤجل10.0005.0011.5011.5043.4602.727غائب00.0011.0000.0000.0002.4400.0000.0000.00معيدعبد المالكبن سنوسي81531056824
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000عرانية ياسمينبن عبيد9181831064656

اإلستدراكيةمؤجلة12.0002.0000.0005.0005.5602.5001.0001.7500.0000.0000.0018.0018.0075.0404.696عسميةبن عطاء هللا10181831044144
العاديةناجح15.0010.2517.5013.0014.0612.0014.0013.0014.0013.0013.5018.0018.00223.5413.9730عسميربوجريبة11071043476
اإلستدراكيةناجحة10.0012.0010.0013.2511.1707.0009.0008.0011.0010.0010.5017.0017.00170.5310.6630عفايزةبوطيش12171731097183
العاديةناجح12.0012.5008.5009.7510.8308.5410.5009.5212.5012.0012.2502.0002.00162.0510.1330ديونعبد اللطيفحباس131731053887
العاديةمؤجلة00.0006.5000.0006.2502.8300.0005.5002.7500.0000.0000.0000.0000.0036.4702.280معيدةصليحةحداد141731092349
العاديةمؤجل00.0010.5011.5013.0007.7810.0005.0007.5008.0000.0004.0000.0000.00108.0206.7519معيدفاروقحركات151531054492
اإلستدراكيةمؤجل13.0007.0004.0010.2509.0608.0010.0009.0008.0013.0010.5018.0018.00156.5409.7816عحسامدنداني16181831044911
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000عبشيرةزايدي17101062918
العاديةمؤجل00.0000.5000.0000.0000.1100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.9900.060عهشامزناد181731098650

الدليل : 
5/ر:2:مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة - م:3مادة  5/ر:2:نظريات االتصال الجماهيري - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية دراسة االتصال الجماهيري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:المقاربات النظرية لدراسات الجمهور - م:4مادة  -
1/ر:1:تحليل الخطاب - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكمية و الكيفية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الرأي العام و الوسائط الجديدة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - 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 + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

2الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة13.5011.5011.5013.2512.5609.0013.0011.0011.0008.0009.5000.0000.00176.0411.0030عرانيةشية19181831051493
اإلستدراكيةمؤجلة10.0008.5009.0012.2509.9406.0006.0006.0008.0005.0006.5018.0018.00144.4609.0311معيدةسارةقادري201631077547
العاديةناجحة15.0015.5007.5013.2513.0615.0014.0014.5014.5014.5014.5018.0018.00222.5413.9130عخديجةقالية21081087268
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عحكيممرسلي2299322155
اإلستدراكيةناجحة13.0006.5018.0018.00185.0411.5730غائبة14.0015.0008.0012.5012.5612.5008.0010.25عبسمةمسعود خربيش23181831093608
العاديةناجحة10.5011.5013.0010.5011.2805.0011.0008.0014.0013.5013.7515.0015.00176.0211.0030ديونعفافمهيريس241631053300
اإلستدراكيةناجح12.0012.7514.0005.0011.0608.0011.0009.5011.0014.0012.5012.0012.00174.5410.9130عرضوانموسى25181831063430
العاديةمؤجل00.0012.0000.0000.0002.6710.2100.0005.1100.0010.0005.0010.0010.0064.4704.0311معيدصالح الدينميحي26064045295
العاديةمؤجل06.0000.0001.0004.5003.2200.0002.0001.0007.0000.0003.5018.0018.0057.9803.621إدماجمحمد لطفينايت سليمان271531067838
العاديةمؤجلة07.0006.0000.0000.0003.6700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0033.0302.060عجازيةنويري2800050844
العاديةمؤجل05.0006.5006.0005.0005.5608.5000.0004.2510.5005.0007.7510.0010.0092.5405.782عوائلهلة29181831066608
العاديةناجح10.0013.0010.0012.5011.2210.5007.0008.7508.5012.0010.2516.0016.00172.4810.7830عأسامة محمدوافي3008081066618

الدليل : 
5/ر:2:مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة - م:3مادة  5/ر:2:نظريات االتصال الجماهيري - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية دراسة االتصال الجماهيري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:المقاربات النظرية لدراسات الجمهور - م:4مادة  -
1/ر:1:تحليل الخطاب - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكمية و الكيفية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الرأي العام و الوسائط الجديدة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - 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 + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

3الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0025.9601.624غائب01.0000.5000.0000.0000.4411.0000.0005.50عأحمد أنيس مهديأمالل11631047368
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0018.0001.130غائب06.0000.0000.0000.0002.0000.0000.0000.00معيدمحمد رياضالكبير21531060118
العاديةمؤجلة07.0012.7513.0007.0009.6111.5002.0006.7511.0010.0010.5012.5012.50146.9909.1917معيدةحبيبةبالنقاس31731028563
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عيسمينةبغدادي4092049656
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عرانيةبلعيدي5181831069781
العاديةناجح12.0011.0012.0005.0010.2214.0010.0012.0010.0015.5012.7511.0011.00176.4811.0330ديونيزيد يحيبن يحي61731048199
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000ععادلبوصوار7181831053984
العاديةناجحة12.0011.7513.0014.0012.6112.0012.0012.0014.5014.0014.2519.0019.00208.9913.0630عإيمان نوربوضياف81732035441
العاديةمؤجل04.0007.2507.0005.0005.6100.0008.0004.0007.0000.0003.5000.0000.0073.4904.590عوردةتاهني9181831049941

العاديةمؤجل00.0003.0000.0002.5001.2200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0010.9800.690عرانيةتفات10181831062611
العاديةناجحة07.0011.2512.0014.5010.7211.5008.0009.7513.5012.5013.0010.5010.50171.9810.7530عهناءتوامي11071041923
العاديةناجحة13.0010.2504.0011.5010.0611.5010.0010.7511.5005.0008.2518.0018.00168.0410.5030عاسراء رائدةجرفاف121839001314
اإلستدراكيةمؤجل10.0001.0008.0002.0005.7807.0010.0008.5008.0004.0006.0018.0018.00116.0207.259عمحمد ريانسي عامر131731075522
العاديةناجحة14.0015.5017.0015.0015.2211.5015.0013.2514.0014.5014.2519.0019.00237.4814.8430عجميلةشاقور141832018777
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0014.0000.880غائبة00.0000.0000.0000.0000.0007.0000.0003.50عليديةشبوط15181831070190
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عنسرينشبيلي161532074415
العاديةناجحة13.0012.5015.5012.2513.2811.5013.0012.2510.0014.5012.2518.0018.00211.0213.1930عفريالصحراوي17181831064537
العاديةمؤجل04.0007.0000.0001.0003.1111.0000.0005.5000.0000.0000.0013.0013.0062.9903.945عرناصفصاف18181831069786

الدليل : 
5/ر:2:مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة - م:3مادة  5/ر:2:نظريات االتصال الجماهيري - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية دراسة االتصال الجماهيري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:المقاربات النظرية لدراسات الجمهور - م:4مادة  -
1/ر:1:تحليل الخطاب - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكمية و الكيفية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الرأي العام و الوسائط الجديدة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - 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 + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

3الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة00.0000.0007.5000.0001.6700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0015.0300.940عفلةطالب أحمد1910101036018
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000ععبيرعربية201631049027
العاديةناجحة13.0012.2515.5010.0012.7211.0012.0011.5008.5014.0011.2518.0018.00200.9812.5630عنجودعرفات21181831050236
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000عسعيدعزيبي22181831086483
اإلستدراكيةمؤجلة04.0002.0016.5016.50145.5109.0920غائبة10.0010.0010.0009.5009.8911.0007.0009.00عأسماءفنوح23181831086676
العاديةناجحة06.0012.0011.0006.5008.5613.0012.5012.7509.0009.0009.0018.0018.00164.0410.2530ععديلةقندوز24171831076589
العاديةمؤجل07.0008.5006.0004.0006.4400.0007.5003.7507.0000.0003.5000.0000.0079.9605.000عمحمد أيمنكرفي25141431064364
العاديةناجحة13.0012.5010.0014.5012.5611.5008.0009.7512.5012.5012.5018.0018.00195.0412.1930عأسيةلعجوزي26041079595
العاديةمؤجل10.0012.5000.0000.0006.1113.0007.0010.0000.0014.0007.0012.5012.50121.4907.5919معيدعبد هللالعنتري271631098927
اإلستدراكيةناجحة11.0010.7515.5014.5012.7211.5009.0010.2508.0007.0007.5015.0015.00185.4811.5930ععائشةلكحل2834016547
العاديةمؤجل05.0006.7511.0008.5007.5011.0007.0009.0007.0000.0003.5012.0012.00122.5007.6610عأحسنمهمل29041052005
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0007.0000.0003.5000.0000.0000.0000.0000.0014.0000.880عخليدةميلودي301531049757
العاديةمؤجل04.0000.0000.0000.0001.3307.0000.0003.5000.0000.0000.0000.0000.0025.9701.620عمحمد عبد الغنيهندل31181831092667

الدليل : 
5/ر:2:مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة - م:3مادة  5/ر:2:نظريات االتصال الجماهيري - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية دراسة االتصال الجماهيري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:المقاربات النظرية لدراسات الجمهور - م:4مادة  -
1/ر:1:تحليل الخطاب - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكمية و الكيفية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الرأي العام و الوسائط الجديدة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - 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 + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

4الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل00.0010.2500.0010.2504.5612.0000.0006.0000.0000.0000.0011.0011.0076.0404.7515معيدعبد الرحمان مهديايت منقالت11731069341
العاديةناجحة11.0010.0009.5010.0010.2213.0003.0008.0014.5012.0013.2518.0018.00168.4810.5330معيدةكريمةباجي21731069129
اإلستدراكيةناجح14.0010.0012.0002.0010.0012.0010.0011.0006.0002.0004.0018.0018.00160.0010.0030ععادل عبد الغانيبادك31731072002
العاديةمؤجلة04.0007.5011.0013.5008.4413.0004.0008.5010.5014.5012.5014.0014.00148.9609.3117عزوبيدةبراهيمي407078019582
اإلستدراكيةمؤجل07.0011.7511.0006.0008.7213.0005.0009.0010.5008.0009.2512.0012.00144.9809.0616معيدرابح ياسينبلعربي51731098584
اإلستدراكيةمؤجلة12.0010.5008.5008.0010.0011.5007.0009.2506.0005.0005.5018.0018.00156.0009.7525عخديجةبن دهندي6181831081264
العاديةمؤجل00.0011.5000.0000.0002.5613.0000.0006.5000.0000.0000.0012.0012.0061.0403.8210معيدمزاريبن عبد هللا71731044430
العاديةمؤجلة05.0009.0006.5012.5007.8913.0008.0010.5014.0012.5013.2514.0014.00153.5109.5915عشيماءتازير بلحسن81837001116
العاديةمؤجلة04.0009.0009.5005.0006.5611.5006.0008.7508.5011.0009.7518.0018.00131.5408.226عاميرةتكالل9181831047540

العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبعسعدي لطفيحجوج10181831090005
العاديةناجح10.0011.5010.0007.5009.7812.0010.5011.2510.5010.0010.2518.0018.00171.5210.7230معيدزكريا محمدحديد111731071961
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبةعريانحمزاوي12181831064870
العاديةمؤجل10.0011.5011.5009.5010.5600.0010.0005.0012.5010.0011.2500.0000.00137.5408.6025ديونشيماءزيادي شيبان131636013001
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبعمنيرسديرة141531068070
العاديةناجح10.0009.5009.5011.0010.0012.5012.0012.2509.0013.0011.0010.5010.50171.5010.7230عمركوندةطير1507071106975
العاديةناجحة15.0012.0010.5011.5012.5613.0012.0012.5009.0014.0011.5018.0018.00204.0412.7530عسماحعقوني16181831083678
العاديةناجحة11.0009.0010.0011.0010.3311.5010.0010.7510.5009.0009.7518.0018.00173.4710.8430عإكرامغربي17181831042999
العاديةناجحة12.0013.5015.5013.5013.4413.0014.0013.5015.0014.5014.7519.0019.00223.4613.9730عفتيحةفتيس1803031035673

الدليل : 
5/ر:2:مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة - م:3مادة  5/ر:2:نظريات االتصال الجماهيري - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية دراسة االتصال الجماهيري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:المقاربات النظرية لدراسات الجمهور - م:4مادة  -
1/ر:1:تحليل الخطاب - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكمية و الكيفية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الرأي العام و الوسائط الجديدة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - 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 + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

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

4الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.ا
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبةعاكرامقورية19091060819
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبةعنريمانكريبي20111068923
اإلستدراكيةمؤجل10.0008.2508.5003.0007.7212.0005.0008.5007.5007.0007.2518.0018.00135.9808.5010عأسامةماتز211731066599
العاديةمؤجل05.7500.0000.0001.2812.0000.0006.0000.0000.0000.0000.0000.0035.5202.224غائبعياسينمرابط22181831062363
اإلستدراكيةمؤجل08.0004.0011.0011.00127.5007.9710غائب12.0009.0004.5006.7508.5012.0004.0008.00عنزيممسيس23181831085500
العاديةمؤجلة00.0013.5012.5010.5008.1100.0000.0000.0000.0014.5007.2510.0010.0097.4906.0917ديونابتساممصطفاوي24083035015
العاديةناجح13.0011.5006.5015.5011.7813.0004.0008.5014.0014.5014.2518.0018.00186.5211.6630عأمالنايت قاسي2504041052053
العاديةمؤجل10.0010.2501.0010.5008.1712.0010.5011.2511.5002.0006.7513.0013.00145.0309.0624معيدمحمد إسالمنش261731061081

الدليل : 
5/ر:2:مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة - م:3مادة  5/ر:2:نظريات االتصال الجماهيري - م:2مادة  5/ر:3:ابستمولوجيا علوم اإلعالم و االتصال - م:1مادة  -
4/ر:2:منهجية دراسة االتصال الجماهيري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:المقاربات النظرية لدراسات الجمهور - م:4مادة  -
1/ر:1:تحليل الخطاب - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2:المقاربات الكمية و الكيفية - م:6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الرأي العام و الوسائط الجديدة - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.ا:وحدة التعليم االفقية - م:-

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