
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

1الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

****************************03.0012.0012.00غائب00.0006.00مقصى05.0010.0005.0004.4400.00مقصىعمحمد الشريفأمقران11733039757
اإلستدراكيةمؤجل05.0000.0010.0010.5006.2200.0007.5003.7507.0007.0007.0007.0007.0091.9805.7510عحيدرالواحدي21635055871
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصى02.2200.00مقصى00.0010.00مقصىمعيدتوفبقبلخادم31431080537
العاديةناجحة10.0010.0013.0009.7510.6110.0013.2511.6307.0011.0009.0005.0005.00165.0110.3130عنور الهدىبلخادم4181831081425
****************************غائبغائب00.00غائب00.0000.00مقصى00.0000.00مقصى00.0000.00مقصىعباللبوقعدة51834076678
العاديةناجح11.2510.0014.0013.7512.1410.0011.0010.5015.0014.0014.5010.0010.00190.2611.8930عهاجرجواد61734022947
اإلستدراكيةمؤجل07.7510.0000.0005.0005.9211.0005.5008.2507.0000.0003.5012.0012.00105.2806.5810معيدأسامة ناجيديغاش71531068984
العاديةناجحة10.0010.0013.0014.2511.6114.0012.7513.3814.5013.0013.7517.0017.00202.5112.6630عايمانسايح80202132088
****************************04.0000.0000.0000.0010.0010.00مقصاة10.0010.0010.0006.6708.00مقصاةديونميساءسراي91731088852

العاديةناجحة12.0012.2513.0014.5012.8311.0014.5012.7515.0012.0013.5013.0013.00206.4712.9030عدنياسيرين10181831047553
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصى04.6700.00مقصى00.0011.0010.00معيدمحندشرشور111431082387
العاديةمؤجل10.0014.0011.0009.2508.8900.0000.0000.0000.0011.0005.5016.0016.00107.0106.6917ديونوسيم عبد الناصرشعالل121531057209
****************************غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00مقصاة00.0000.00مقصاة00.0000.0000.00عسميةصخارة131735097478
اإلستدراكيةمؤجل09.0006.0012.0010.0009.2210.5008.5009.5015.0010.0012.5005.0005.00150.9809.4416عحمزةغول141734020887
العاديةمؤجلة08.7510.0012.0010.0010.0300.0009.2504.6312.0008.5010.2505.0005.00134.2908.3922عنعيمةمجيدي15181831064386
اإلستدراكيةناجحة09.2510.0010.0013.7510.5808.0010.5009.2516.0012.0014.0012.0012.00172.2210.7630عإيمانمراح16181831089989
اإلستدراكيةمؤجل07.7510.5010.0013.5010.1410.0000.5005.2512.0008.0010.0011.0011.00143.2608.9527ديونعليمقروس171631104868
العاديةمؤجلة07.5006.0010.0010.0008.2812.0009.5010.7505.0008.0006.5003.0003.00133.5208.3417عأميرةناجي18181831061983

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

1الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة08.7510.0011.0014.2510.7510.0009.5009.7513.5009.0011.2507.0007.00165.2510.3330عكوثرنعاب19181831053220
العاديةناجحة12.5013.0013.0014.0013.0610.0008.2509.1314.0009.0011.5007.0007.00184.0611.5030عشهينازيوسفي20181831094817

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 20-07-2022  09:03:39حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

2الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

****************************05.2510.0006.0008.0012.0012.00مقصاة08.2510.0012.0000.0007.6410.50معيدةبلقيسبخوش11631093435
العاديةناجح10.2512.0012.0013.7511.8110.0011.7510.8813.5009.0011.2507.0007.00179.3111.2130عمعاذبزيو2181831048648
اإلستدراكيةمؤجلة07.7510.0012.0010.7509.8610.0009.5009.7513.5010.5012.0007.0007.00158.7409.9221عندى ياسمينبن عبد الرحمان3181831083385
****************************05.5005.0000.0002.5003.0003.00مقصى00.0006.0000.0001.5001.6711.00معيداوسامةبن مولود41531075173
اإلستدراكيةناجح08.0011.0012.0011.0010.2212.0006.5009.2513.0010.0011.5015.0015.00166.9810.4430معيدأمزيانبن يحي51531020653
العاديةناجحة10.7510.0012.0013.5011.4712.0011.5011.7514.5011.0012.7510.0010.00185.7311.6130عيسرىبوعكاز6181831048745
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصى00.0000.0000.0000.00غائبغائبعزكرياءبومونة71731058704
اإلستدراكيةمؤجل08.2512.0010.0011.5010.1910.0010.7510.3805.0009.0007.0011.0011.00158.2309.8928عيوسف عباسجعيجع81731077607
اإلستدراكيةمؤجل07.7510.0010.0008.5008.9208.0010.0009.0010.0011.0010.5012.0012.00149.2809.3316عمحمد الطاهردغموس9181831066537

العاديةمؤجلة10.0003.0004.7208.0002.5005.2500.0000.0000.0000.0000.0063.4803.975غائبة05.50عوهيبةدفاف101733062732
العاديةناجحة12.0010.0015.0012.5012.3310.0007.0008.5010.0011.0010.5000.0000.00165.9710.3730عرزيقةسالماني1101037346
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصى00.0000.0000.0000.0000.0000.00معيدسيف الدينصابري121731057856
العاديةمؤجلة03.0010.0011.0010.0007.8912.0002.0007.0004.0010.0007.0011.0011.00124.0107.7521ديونرانياضيف131731056249
****************************05.0011.0010.0010.5010.0010.00مقصى00.0010.0010.0011.0006.8910.00معيدأحسنعطاء هللا141531108734
****************************00.0000.0010.0005.0000.0000.00مقصاة00.0000.0000.0000.00غائبةغائبةعنور الهدىعيش15181831069895
اإلستدراكيةمؤجل06.2510.0000.0005.0005.4212.0004.1008.0502.0007.5004.7510.0010.00100.4806.2810عحنانفدسي16161633054113
****************************04.0000.0004.0002.0000.0000.00مقصاة01.0003.0011.0000.0003.4408.00عنورهانقايم17181831044841
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصى00.0000.0000.0000.00غائبغائبعمحمدقيبوع18181831048624

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 20-07-2022  09:03:45حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

2الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة10.0010.0011.0008.5009.8908.0010.5009.2514.0011.5012.7512.0012.00163.5110.2230عنعيمةاللوش19181831086634
اإلستدراكيةمؤجلة08.7510.0010.0009.0009.3612.0008.5010.2501.0006.0003.5011.0011.00143.2408.9518معيدةمريم ياسمينلعالم201731066949
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصى00.0000.0000.0000.00غائبغائبعرزق هللالعموري211531104332
****************************05.0010.0010.0010.0011.0011.00مقصى04.0011.0013.0003.0007.3310.00معيدأيوبيزيد221631100257

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 20-07-2022  09:03:47حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

3الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل07.7507.0011.0013.0009.4708.0008.0008.0005.0008.0006.5012.0012.00142.2308.8911ععبد الحكيمأزواو1181831062469
العاديةناجحة10.0010.0012.0012.7511.0610.0010.2510.1314.5011.5013.0006.0006.00172.0610.7530عإكرامإسعيد2181831051432
اإلستدراكيةناجح08.5010.0012.0014.0010.8313.0012.2512.6314.0010.0012.0013.0013.00184.9911.5630ععبد الغفوربلقاضي31631062920
العاديةمؤجلة02.0000.0000.0000.0000.6700.0010.0005.0000.0000.0000.0000.0000.0026.0301.633معيدةأم كلثومبن زايد41731075064
العاديةمؤجلة00.0010.0011.0013.2507.6112.0008.2506.0000.0000.0000.0000.0000.0092.4905.7819معيدةرميساءبوحيل51731092272
العاديةمؤجلة00.0011.0011.0000.0004.8910.0011.0010.5012.0010.0011.0010.0010.00118.0107.3820ديونإيمانبوزيدي61631051489
العاديةمؤجل08.0008.0012.0011.5009.6712.5005.7509.1312.0009.0010.5006.0006.00150.5509.4116معيدمحمد ينيستازير71731086972
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصى00.0000.0000.0000.00غائب00.00عخالدتوهامي8071115654
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000إدماجسارة فلةجوهري91631046081

****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصى00.0000.0000.6700.00غائب02.00عسميرذباح10181831057117
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاة00.0000.0000.0000.00غائبة00.00عخيرةرامول111731078889
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصى00.0000.0000.0000.00غائب00.00ععبد الرحمانرباحي121631053440
اإلستدراكيةمؤجلة10.0003.0011.0012.0009.1110.0007.0008.5010.0011.0010.5012.0012.00148.9909.3122عريانرحموني13181831085957
العاديةناجحة11.0010.0011.0010.0010.5610.0006.5008.2512.0012.0012.0008.0008.00160.0410.0030عمدينةشايب141731044653
العاديةناجحة11.0011.0012.0013.5011.7810.0014.0012.0013.0013.5013.2510.0010.00190.5211.9130عشهرزادشرابي15181831066921
العاديةناجح11.7510.0013.0014.0012.1412.0009.0010.5013.0012.5012.7510.0010.00186.7611.6730عخميستيشعيره16085017746
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاة00.0000.0000.0000.00غائبة00.00عراضيةشكركر171731094596
****************************00.0000.0000.0000.0010.0010.00مقصاة00.0000.0000.0000.0000.0000.00معيدةريانصيد181731046129

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 20-07-2022  09:03:54حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

3الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح08.2512.5012.0012.5010.9708.0012.2510.1315.0013.0014.0007.0007.00174.2510.8930عقيصر عبد الوحيدغزراوي19181831084617
العاديةناجحة11.0010.0012.0012.7511.3908.0010.0009.0014.0009.0011.5005.0005.00166.5110.4130عشهيناز نجيةقراس20181831051751
العاديةناجحة10.0008.0011.0014.0010.6712.0009.0010.5013.0011.5012.2505.0005.00167.5310.4730عليدياالست21181831066516

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 20-07-2022  09:03:54حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

4الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاة00.00غائبةمقصاةعفراح صوفيابن أعمر11631081678
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاة00.0000.00مقصاةمعيدةمنالبن شامة21732057754
اإلستدراكيةمؤجلة07.0014.0013.0010.7510.7209.0007.0008.0005.0000.0002.5010.0010.00143.4808.9721عأحالمبن طيب3181831095175
العاديةناجح13.0013.0012.0014.2513.0608.0011.2509.6310.0014.0012.0018.5018.50198.5612.4130عمصطفيبورادو40202268171
العاديةناجح12.7510.0015.0013.0012.6910.0013.2511.6315.0014.0014.5006.0006.00195.7312.2330عمحمد هشامبورقعة5071082339
العاديةمؤجل10.0007.0010.0012.2509.8310.0010.0010.0011.0012.0011.5008.0008.00159.4709.9724عمحمد نسيمبوصبيع6181831044378
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصى00.00غائبمقصىعأحمد األمينبوعافية71731057834
****************************01.1104.0000.0002.0003.0003.0003.0005.0005.00مقصى03.0002.00مقصىعوليدخداش8161639055951
العاديةناجحة14.2512.5012.0013.5013.1911.5012.7512.1312.0011.0011.5012.0012.00202.2312.6430عفريالرويبح91834034506

العاديةناجحة12.7512.5013.0013.5012.9212.0012.5012.2515.5014.0014.7514.0014.00208.7813.0530عسهامساهل10079031661
****************************00.0000.0004.5002.2500.0000.0000.0000.0000.00مقصى00.00غائبمقصىعندىسايح111833056990
العاديةمؤجلة06.2502.0001.0008.0004.5308.0007.7507.8803.0006.0004.5005.0005.0086.2905.390عحنانشريف12121221070985
العاديةناجحة14.2512.0014.0015.1313.8912.0016.0014.0016.5014.0015.2513.0013.00224.5114.0330علينا ياسمينشيبان13181831065693
العاديةناجحة12.7506.5011.0010.8810.5610.0010.5010.2510.0009.0009.5005.0005.00160.0410.0030عمارية أنفالصالحي14181831090032
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصى00.00غائبمقصىععبد الرزاقطهاري15101046609
اإلستدراكيةناجح11.0013.7509.5813.0011.2512.1314.5012.5013.5007.0007.00168.7410.5530غائب12.25عمحمد بهاء الدينعكوشي1609092055602
****************************06.8910.0004.0007.0010.0012.0011.0012.0012.00مقصاة06.0012.0010.00معيدةداليةعماري171535024591
العاديةناجحة10.0007.0013.0011.7510.3913.0010.0011.5014.0011.5012.7509.0009.00174.0110.8830عنصيرةقادري18181831042840

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 20-07-2022  09:03:59حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

4الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

اإلستدراكيةمؤجل11.2511.0010.0011.5010.9709.0007.5008.2505.0008.0006.5011.0011.00155.7309.7321عمحمدقاسي191731057139
اإلستدراكيةمؤجلة10.0001.0013.0007.5008.1112.0010.5011.2504.0007.0005.5010.0010.00138.9908.6918معيدةمروةكبير201631054627
العاديةناجحة10.0010.0012.0010.2510.5011.0009.5010.2511.0011.0011.0008.0008.00165.5010.3430عمروةلمرابط21181836000808
العاديةناجحة11.5006.0012.0012.5010.6108.0010.0009.0012.0011.5011.7507.0007.00161.9910.1230عامالمختاري221832070470
اإلستدراكيةمؤجل09.5012.0011.0009.0010.2808.0005.7506.8803.0007.0005.0006.0006.00136.0408.5020عإسحاق نعمانمسراوي23181831050097
اإلستدراكيةناجح09.0015.0014.0013.0012.3310.5010.5010.5015.0013.0014.0015.0015.00195.9712.2530عوحيدةموساوي249191161153

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:00حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

5الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاة00.00غائبةمقصاةعاسمهانأخروف1083062314
اإلستدراكيةمؤجل07.5010.0007.0008.5008.1706.0003.2504.6302.0005.5003.7512.0012.00111.5506.976عفاروقأوشلوش2181831050179
اإلستدراكيةمؤجل09.0014.0012.0010.0011.0009.0005.0007.0010.0010.0010.0011.0011.00158.0009.8823عمحمد نسيمالعاقل31731074884
****************************11.5012.0013.2508.1711.0009.5010.2514.0012.0013.0013.0013.00مقصاةعكنزةايت محند41731092440
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاة00.00غائبة00.00عنعيمةبوباكور51633042038
العاديةمؤجلة10.2506.0010.0006.5008.4212.0009.2510.6310.0010.0010.0005.0005.00143.3008.9619عسلمىبوخاري6181831042637
العاديةمؤجلة05.7507.0012.5009.0008.2500.0001.7500.8800.0000.0000.0012.0012.0089.7705.616معيدةايمانبوشريط71731056139
اإلستدراكيةناجح09.0012.0011.0009.5010.2211.0009.0010.0011.0010.0010.5012.0012.00164.9810.3130معيدأيمنبوشوشة81734049501
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاة00.00غائبةمقصاةعسميةبوعسلة908086010751

العاديةناجحة12.0015.0016.0011.5013.4408.0013.0010.5012.0014.0013.0010.0010.00198.9612.4330إدماجايمانحمالت101633061680
****************************08.2212.0000.0006.0000.0010.0005.0010.0010.00مقصاة10.0010.0012.00ديونإسمهانخليفة111539032662
اإلستدراكيةناجحة09.2513.0012.0010.0010.8611.5010.2510.8814.0010.0012.0014.0014.00179.2611.2030عالزهراءدريسي12181831044107
اإلستدراكيةمؤجل08.7510.0012.0010.5010.1410.0008.2509.1315.5011.0013.2505.0005.00159.2809.9626عالهاديسعيدي131731101117
اإلستدراكيةمؤجلة06.5006.5010.0006.7507.3304.0006.0005.0002.0006.0004.0005.0005.0098.9706.195عزوينةشيبان141833030557
العاديةناجحة12.2507.0011.0012.2510.8110.0008.0009.0011.0012.0011.5005.0005.00161.2910.0830عرانياقاسي15181831093634
العاديةناجح12.0007.0011.0007.5009.6710.0011.0010.5013.0010.5011.7514.0014.00166.5310.4130معيدساميقاسيمي161631080766
العاديةناجح12.5008.0013.0012.5011.6108.0012.0010.0013.5011.5012.5012.0012.00181.4911.3430عكنزةقجالي171833014608
العاديةناجح13.5012.5013.0012.7513.0008.0010.5009.2514.5013.0013.7511.0011.00192.5012.0330عسليمقزوط18181831070082

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:05حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

5الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

اإلستدراكيةناجحة10.0006.0010.0012.5009.6711.0010.0010.5011.0009.0010.0012.0012.00161.0310.0630عنجاةكامل19181831066573
****************************11.5011.0006.5006.4410.0000.0005.0012.0011.0011.5012.0012.00مقصاةديونزينبكمار201631056154
العاديةناجحة12.2511.0013.0011.7512.0312.0012.5012.2512.0013.0012.5017.0017.00199.2712.4530عأسماءلوناس21062068723
اإلستدراكيةناجحة09.0012.0010.0011.5010.4412.0010.5011.2507.0009.0008.0013.0013.00167.9610.5030عحسناءموزاوي22181831040664
العاديةناجحة12.2507.0010.0012.7510.6905.0011.0008.0013.0010.5011.7512.0012.00163.7110.2330عكريمةموالي23181831004083
العاديةناجحة12.2511.5011.5013.2512.1410.0010.0010.0014.0012.5013.2512.0012.00187.7611.7430معيدةفاطمة الزهراءناصري241739054664
****************************09.0008.5005.0006.7505.0011.0008.0014.0014.00مقصاة11.0014.0010.00معيدةهند نوالنبوي زروقي251631077926
العاديةناجح06.2507.0013.0013.2509.4710.0013.0011.5015.0014.0014.5013.0013.00173.2310.8330عوليدوارث2697542577

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:08حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

6الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح10.2510.0012.0012.0010.9712.0010.0011.0013.0011.0012.0007.0007.00173.7310.8630عشعيبادم11732061412
العاديةمؤجل10.0011.0013.5000.0005.4410.0000.0005.0000.0000.0000.0012.0012.0080.9605.0615ديونخليلبراهيمي2105064991
****************************10.5011.0011.0007.2210.0000.0005.0000.0000.0000.0013.0013.00مقصاةديونمريمبركات31631100785
العاديةناجحة12.7514.0013.0014.0013.3612.0012.0012.0016.5013.0014.7518.5018.50216.2413.5230عبشرىبلمامي4181831044908
العاديةناجحة12.0012.5011.0012.5012.0000.0012.5006.2515.5010.0012.7505.0005.00163.5010.2230عأمالبن شعاعة5181835039799
العاديةناجحة13.5015.0016.0013.5014.3912.0015.0013.5016.0014.0015.0014.0014.00227.5114.2230عصرايةبن مماس69999046134
العاديةمؤجلة10.7510.0012.0007.0010.0309.0011.0010.0007.0009.0008.0008.0008.00154.2709.6427عشيماء زوبيدةبوديني7181831088495
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبمقصىعمحمد مهديبوراس8131331047842
اإلستدراكيةمؤجلة08.7510.0011.0011.0010.0307.0009.0008.0011.0007.0009.0013.0013.00153.2709.5822عأميرةخروب9181831051422

اإلستدراكيةناجح10.5013.0011.0014.2512.0010.0007.7508.8810.0009.0009.5010.0010.00172.5210.7830عهشامدغموم101731029441
اإلستدراكيةمؤجلة07.7511.0012.0012.5010.4708.0004.7506.3815.0012.0013.5010.0010.00156.7509.8023عرميسةزلماط11181831044042
العاديةمؤجل10.7506.0013.0010.5010.1407.0011.5009.2512.0010.0011.0005.0005.00155.2609.7025عوليدشريف12181831084649
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبمقصىعخديجةعناب13161631104979
العاديةمؤجلة09.2510.7510.0006.0009.0310.0007.7508.8812.5010.0011.2513.0013.00152.2909.5217ديونساميةمناوي141731061614
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبمقصىعمحمدنمار1508081074479
اإلستدراكيةمؤجلة12.1310.5013.0006.5010.7107.0007.0007.0003.0012.0007.5013.0013.00152.3909.5222عرومايسةياحي16171731009358
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبمقصىعإديريسعد171735064422

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:13حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

7الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح10.5006.0013.0014.0010.8313.0008.7510.8805.0010.0007.5010.0010.00165.9910.3730عوسيمإتبارن1181831053101
العاديةناجحة13.2515.0015.0015.7514.5808.0012.2510.1313.5014.0013.7511.0011.00210.2413.1430عنجالءبرحامد2181831053076
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.00عسليمبن اسماعيل3181831051528
اإلستدراكيةناجح10.5011.5013.0013.5011.9408.0010.7509.3805.0011.0008.0003.0003.00163.9810.2530عرمزيبوجمعي4181831044641
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدصهيببوحالس51635001064
العاديةمؤجلة10.5009.0012.0012.7511.0010.0007.7508.8811.0005.0008.0005.0005.00155.5209.7225عراضيةحاج عيسى61631080674
العاديةمؤجل00.0011.0011.0011.5007.4412.0000.0006.0010.0000.0005.0013.0013.00113.9607.1221معيدعبد الفتاححمدي71731066826
العاديةناجح12.5014.0014.0014.7513.6708.0013.5010.7512.0012.0012.0005.0005.00195.0312.1930عنسرينرحموني8081034825
العاديةمؤجلة00.0000.0011.0000.0002.4400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0021.9601.375معيدةدهبيةشعالل91631093486

اإلستدراكيةمؤجلة10.2511.0012.0013.0011.4209.0006.5007.7512.0010.0011.0003.0003.00158.7809.9222إدماجكوثرطهراوي101739063811
اإلستدراكيةناجحة10.5010.5011.0014.7511.5607.0008.0007.5013.0012.0012.5014.0014.00173.0410.8230عريانطواطاس11181831044137
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.00عحنانطوبال121731056142
العاديةناجحة12.7514.0013.0014.7513.5308.0011.7509.8815.0014.0014.5007.0007.00197.2912.3330عنريمانعباد13181831047366
العاديةمؤجل00.0011.5012.0011.0007.6712.0000.0006.0000.0010.5005.2510.0010.00113.5307.1021ديونابراهيمغدير141731101643
اإلستدراكيةمؤجلة06.5011.0011.0013.7510.1108.0008.2508.1302.0012.0007.0000.0000.00137.5108.5921عنور الهدىمروش15181831088413
العاديةناجحة10.0010.0012.0013.0011.1108.0011.7509.8814.0010.5012.2512.0012.00176.0111.0030عليليةمقدم161731032988
اإلستدراكيةمؤجلة00.0000.0002.0000.0005.5002.7500.0000.0000.0011.0011.0040.0002.501غائبة06.00عرانيةنعمان171732047275

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:18حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

8الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

اإلستدراكيةناجحة10.5014.0010.0010.0011.0608.0008.7508.3813.0009.0011.0010.0010.00165.0610.3230عزينب منالالحفاف1181831070060
العاديةناجحة11.2511.0012.0014.5012.0808.0012.0010.0012.0011.0011.5013.0013.00184.7211.5530عنسرينايت اوسنة21731086715
العاديةناجح13.2515.0012.0014.7513.6910.0013.5011.7511.0014.0012.5013.0013.00208.2113.0130عمهديباحمد3181831089908
اإلستدراكيةمؤجل09.7506.0012.0011.5009.8111.0011.0011.0004.0007.0005.5005.0005.00148.2909.2717عوسيمبطاش4181831088426
العاديةناجحة11.0007.0013.0013.5011.1113.0011.0012.0007.0011.0009.0003.0003.00168.9910.5630عبثينةبلمبروك5181831052944
اإلستدراكيةمؤجلة09.0012.0000.0011.7508.2803.0009.0006.0003.0005.0004.0015.0015.00121.5207.6011عثوريةبن حيزية6181831026161
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.5000.2500.0000.0000.0000.0000.001.0000.060غائبمعيدعبد الغانيبن دريس71631104866
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0012.0012.0012.0000.751غائبمعيدعبد هللابوحراتي81731047994
اإلستدراكيةمؤجلة11.2512.0008.0011.5010.7506.0010.2508.1302.0008.0005.0010.0010.00149.2709.3324عليليا منالبورنان9181831066985

اإلستدراكيةناجحة11.0012.5011.0010.5011.2208.0007.5007.7513.0011.0012.0013.0013.00168.9810.5630عبسمةبوطريق10181831069986
العاديةناجحة10.5010.0012.0014.5011.6112.0012.0012.0013.0012.5012.7507.0007.00184.9911.5630عأميرةحايف111731052602
العاديةمؤجل00.0012.5000.0002.7800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0025.0201.565غائبمعيدمختارحجراس121731044652
العاديةمؤجلة01.0005.0010.0004.0004.5604.0000.5002.2502.0005.0003.5000.0000.0057.0403.575عحسناءخربان13181831041317
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبمعيدرامي عبد الرحمانخميلي141731098321
العاديةمؤجل07.5003.0010.0012.0008.0600.0008.0004.0003.0002.0002.5010.0010.00103.5406.4711معيدمحمدداود151631053507
العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبةغائبةعمريمربوح161731086542
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبغائبعأعمرزراد171731074435
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبغائبعأنيسسباعي181731066615

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:23حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

8الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

اإلستدراكيةناجح10.2511.0011.0011.0010.7509.0010.2509.6304.0006.0005.0015.0015.00160.2710.0230إدماجأيمنطهراوي191632035610
العاديةناجحة11.0010.0012.0013.5011.5611.0014.0012.5012.0013.0012.5010.0010.00189.0411.8230عورديةقرشي20181831050254
اإلستدراكيةمؤجل03.7510.0011.0006.5007.3608.0013.5010.7505.0010.5007.7510.0010.00134.7408.4219معيدرشيدلعجاني211731039206
العاديةمؤجلة06.0007.0011.0011.2508.5000.0006.5003.2505.0000.0002.5000.0000.0094.5005.9110عأحالممخلوفي22181831061924

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:25حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

9الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاةمعيدةوردةبختي1088026666
العاديةناجحة13.5010.0013.0014.0012.7213.0012.0012.5012.5013.5013.0012.0012.00202.4812.6630عسارةبدرالدين2181831082570
العاديةناجح12.0010.0012.0013.7511.9407.0011.5009.2513.5013.5013.5015.0015.00186.4611.6530عأسامةبوجعطيط3181831054912
****************************10.0011.5010.0007.0014.0002.2508.1312.0011.0011.5012.0012.00مقصاةمعيدةمريمبوزيدي41732049843
العاديةمؤجلة10.2510.0010.0010.0010.0811.0006.0008.5010.0010.0010.0010.0010.00154.7209.6727معيدةشهرزادجاوتي51631086234
العاديةمؤجل00.0005.0001.7800.0002.0001.0000.0000.0000.0000.0000.0020.0201.250غائب02.00ععبد النورجواهرة61731057733
العاديةمؤجلة11.5010.0011.5010.0007.0010.5007.5009.0010.0009.0009.5008.0008.00126.0007.8820ديونعزيزةرباعي71731092385
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبمقصىعمحمد زكرياءزايدي81731088943
اإلستدراكيةمؤجل10.0010.0011.0012.0010.6700.0007.5003.7500.0010.0005.0015.0015.00136.0308.5022معيدهند وسامشرماطي91731107076

اإلستدراكيةناجح12.2515.0013.0015.2513.6913.0008.7510.8816.0014.0015.0012.0012.00208.7313.0530عمحمد أيمنصايب10181831042954
اإلستدراكيةناجح10.0010.2512.0010.2510.5608.0009.2508.6310.0010.0010.0014.0014.00163.5610.2230عاسامةصويلح11181831044999
العاديةناجح13.5014.0012.0013.7513.3314.0015.5014.7513.5014.0013.7518.5018.50224.9714.0630عكنزةعبيد129898314141
العاديةناجحة10.5008.0013.0013.2511.1113.0010.0011.5013.0010.0011.5008.0008.00176.9911.0630عهيبة الرحمانعموري13181831092440
اإلستدراكيةناجح11.2510.0014.0011.2511.5812.0008.5010.2516.5013.0014.7510.0010.00184.7211.5530عحسامغرناطي14181831090574
اإلستدراكيةناجحة08.0014.0013.0010.0010.8910.0008.0009.0016.0013.0014.5010.0010.00173.0110.8130عسهيلةكافي15181831070090
اإلستدراكيةمؤجلة06.5011.0011.0007.5008.7200.0009.5004.7503.0000.0001.5000.0000.00100.4806.2810معيدةاالء دينالمواري161531086172
العاديةناجحة11.0008.0010.0012.0010.3311.0010.5010.7512.0010.5011.2506.0006.00164.4710.2830عياسمينةمباركي17181831062799
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبةمقصاةعجوهر وردةمنديل181731086312

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:31حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

9الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:32حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

10الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح09.2510.0013.0014.2511.3612.0009.0010.5010.0013.0011.5010.0010.00177.2411.0830عأيمنأنساعد11731092169
****************************10.0011.0011.2507.1710.0000.0005.0000.0000.0000.0010.0010.00مقصىمعيدمحمداتشي21631081734
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصىمعيدنيزاراوالدداود31631074643
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائبةمقصاةعمروىباي4181831050219
****************************10.5010.0011.7507.1712.0009.5010.7510.0009.0009.5010.0010.00مقصىمعيدعادل سليمبرمكي51531111395
العاديةناجحة10.7513.0014.0015.5013.0312.0013.0012.5016.0014.0015.0017.0017.00214.2713.3930ععائشة روميسةبن سيد61731069338
العاديةناجحة12.5007.0011.0012.2510.8910.0011.0010.5012.0010.0011.0005.0005.00167.0110.4430عنور الهدىبن عودة7181831050058
العاديةمؤجلة10.8808.0011.0012.0010.5210.0007.0008.5011.0006.0008.5014.0014.00159.6809.9826عصارةبناي8181831086812
اإلستدراكيةناجحة09.0010.0012.0011.5010.4412.0010.0011.0012.0012.0012.0011.0011.00172.9610.8130عأسماءبوجردة9181831081581

العاديةناجحة10.0010.0011.0011.7510.6111.0010.0010.5011.0012.0011.5010.0010.00170.4910.6630عسرينبوخاري10181831070072
اإلستدراكيةمؤجلة08.7510.0011.5006.5009.1412.0008.0010.0004.0008.0006.0000.0000.00134.2608.3917معيدةليليا نورهانبودراهم111731074840
****************************10.0011.5011.2507.2810.0007.0008.5005.0009.0007.0010.0010.00مقصىمعيدأيمنبوفادن121631046944
العاديةمؤجل01.5000.0000.0002.5001.0600.0004.5002.2500.0000.0000.0000.0000.0018.5401.160معيدعبد المالكبومدين131631081650
اإلستدراكيةمؤجل10.0006.0010.0014.0010.0008.0010.2509.1304.0010.0007.0010.0010.00150.5209.4125عباللجناوي141738014594
العاديةمؤجل00.0004.0002.0600.0005.0002.5000.0000.0000.0000.0000.0028.5401.780غائب03.50عسيد عليحاجي151731092319
****************************08.0011.5005.0005.4411.0000.0005.5000.0000.0000.0011.0011.00مقصاةمعيدةنفينحرمات161731087024
العاديةمؤجلة01.5010.0010.0006.0006.2800.0004.5002.2513.5008.5011.0000.0000.0087.5205.4712إدماجفلةسعداوي171631086881
اإلستدراكيةناجح12.0010.2510.0012.5011.2810.0011.7510.8813.5011.0012.2512.0012.00181.5411.3530معيدساميسمادحي181731056370

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:39حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

10الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصىإدماجاسامةشرفاوي191731055723
العاديةناجح10.2513.0011.0010.5011.0810.0009.0009.5007.0010.0008.5008.0008.00162.7210.1730عالحاج ابراهيمعبد العزيز201739084788
العاديةمؤجل06.5000.0000.0005.0003.2800.0006.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0041.5202.600معيدحليملعور211334009802
العاديةناجح11.0008.0013.0012.7511.1710.0008.0009.0014.0010.0012.0010.0010.00170.5310.6630عخديجة لبنىمعطاوي221732069485
العاديةناجحة13.2514.0015.0014.7514.1411.0011.5011.2514.5014.0014.2518.5018.50219.2613.7030عسلمىمعوش23181831040428

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:41حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

11الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

اإلستدراكيةمؤجلة08.7505.0010.0008.0008.0307.0008.0007.5002.0006.5004.2513.0013.00123.7707.746ععفاف صوفياالعروي1181831064726
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاة00.0000.00مقصاةإدماجتنهيناناوكسني21631054497
العاديةناجحة10.0012.5013.0011.0011.4408.0013.5010.7511.0010.0010.5013.0013.00179.9611.2530عتينهينانايت عامر مزيان31738010556
****************************00.0011.0010.2502.4414.0000.0007.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاةمعيدةرندةبديرينة41435038685
****************************00.8300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاة00.00غائبة02.50عنعيمةبلعيدي5181831081850
العاديةمؤجل00.0011.0000.0012.2502.4410.0010.7510.3800.0012.0006.0012.0012.0087.4805.4714ديوننورالدينبن سماية61631099223
اإلستدراكيةمؤجل09.0011.0010.0011.0010.1107.0009.2508.1310.0011.0010.5010.0010.00154.5109.6623ععبد الرحمانبوشابو7181831041424
العاديةناجحة13.5013.0012.0014.0013.1710.0013.0011.5015.0013.0014.0016.0016.00208.5313.0330عالهامبوعاتي89999642699
اإلستدراكيةمؤجلة08.7510.0012.0009.0009.8108.0011.7509.8807.0008.5007.7512.0012.00155.3109.7114عياسمينتقار9181831094030

اإلستدراكيةمؤجلة07.0010.0010.0012.5009.5605.0008.5006.7511.0008.0009.5012.0012.00144.0409.0017معيدةسارةحالس101731096422
العاديةناجحة10.0010.0013.0013.0011.3308.0011.7509.8813.5013.0013.2512.0012.00179.9911.2530عأميرةدغبار11181831048756
العاديةناجحة10.0010.0012.0012.0010.8910.0010.2510.1310.0013.0011.5008.0008.00169.5310.6030عايمانرباح12181831051726
اإلستدراكيةمؤجلة09.2508.0010.0010.0009.3110.0008.7509.3810.0007.0008.5012.0012.00150.3109.3916عمنالسعيداني13181831053708
العاديةناجح12.2512.5011.0012.5012.0810.0010.0010.0012.5012.0012.2512.0012.00185.2211.5830عأسامةسوفغالم141839082476
****************************14.0013.0011.0006.0011.0012.7511.8812.0009.0010.5011.5011.50مقصىديونرضوانشتوح1500942823
العاديةناجح10.5008.0011.0012.0010.3908.0010.0009.0014.5011.0012.7513.0013.00168.0110.5030عمحمد إسالمشينون16181831081538
****************************03.6100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاة03.5000.0011.00معيدةسهامقريمش171731101252
العاديةمؤجلة10.0010.0012.0010.7504.8912.0006.7509.3810.0007.0008.5013.0013.00111.5306.9716ديونفايزةقسوم181731074788

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:47حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

11الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة10.0010.0011.0014.2511.1711.0013.0012.0014.5012.0013.2508.0008.00183.0311.4430عنور الهدىمالك19181831067065
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاة00.00غائبةمقصاةعكهينةمزياني20181831086716

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:48حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

12الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

اإلستدراكيةمؤجل10.0010.0012.0011.0010.6710.0008.7509.3803.0009.0006.0010.0010.00155.5509.7225عدحمانالشيخ دحمان 11839083065
العاديةناجحة11.0010.0012.0014.0011.6708.0013.0010.5010.0012.0011.0012.0012.00181.0311.3130عزهية منالأيت أحسن2181831070054
العاديةناجحة10.5007.0013.0014.5011.1709.0014.0011.5015.0013.0014.0005.0005.00179.5311.2230عأسماءالعرباوي3181831044574
العاديةمؤجلة12.0010.2510.0012.5008.5014.0007.0010.5004.0006.5005.2510.0010.00139.0008.6923معيدةدنيا روميسةبلفروم41731068987
العاديةناجحة12.2510.0012.0014.2512.1410.0013.5011.7507.0011.0009.0018.0018.00192.2612.0230عايمانبلقبلة51731044979
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاة00.0000.0000.00معيدةمريمبلوطي61631006387
العاديةناجحة12.5007.0013.0011.0011.0608.0013.0010.5013.0008.0010.5007.0007.00169.5410.6030عسهىبهاللي7181831052993
****************************06.9407.0012.0009.5004.0010.0007.0012.0012.00مقصاة05.5011.0012.00عشهينازبورابية8181831086501
اإلستدراكيةمؤجل06.2510.0010.0012.0009.1910.0005.0007.5001.0004.0002.5010.0010.00127.7107.9820معيدعبد الصمدبوطاعة91733062222

اإلستدراكيةناجحة08.0011.0011.0013.5010.5609.0012.0010.5011.0011.0011.0012.0012.00171.0410.6930عفاطمة الزهراء ياسمينبونيف10181831085562
العاديةناجحة14.0010.0013.0015.0013.1112.0015.0013.5014.5014.0014.2512.0012.00212.4913.2830عفريدةدغرير11181831066501
****************************04.6107.0000.5003.7501.0010.0005.5005.0005.00مقصاة06.5006.0005.00عريانذهبي12181831040410
العاديةناجح10.2510.0013.0012.0011.1908.0013.0010.5012.0011.0011.5010.0010.00175.7110.9830عمحمدرقاز131531049588
العاديةناجحة10.2507.0013.0014.5011.0808.0015.0011.5015.0013.5014.2510.0010.00184.2211.5130علبنىطويل14181831054188
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصى00.0000.0000.00معيدكمالعلوي151539022183
****************************00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00مقصاة00.00غائبةغائبةعإيمانقرفالن16181831041282
****************************02.2810.0000.0005.0000.0000.0000.0010.0010.00مقصى00.0010.2500.00معيدمهديمريجي171531075695
العاديةناجحة10.0011.0010.0011.0010.4410.0009.0009.5013.0010.5011.7505.0005.00160.4610.0330ديونياسمين إكراممقدم181631103296

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:53حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

12الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

اإلستدراكيةمؤجل05.0010.0010.0005.5007.3310.0008.2509.1311.0010.0010.5010.0010.00133.4908.3417إدماجعبد الجاللنويس191535028570

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:54حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

13الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدزين الدينإسعد11731086840
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000إدماجزين الدينبار21433028634
العاديةناجحة10.5011.0014.0012.0011.7209.0008.0008.5008.0012.5010.2505.0005.00164.9810.3130معيدةإكرامبلعيش31731059876
اإلستدراكيةناجح10.0010.0011.0012.0010.6710.0011.5010.7512.0007.0009.5008.0008.00166.0310.3830عياسينبن عروس4181831082269
اإلستدراكيةمؤجلة10.0010.0010.0008.5009.6708.0007.7507.8811.0000.0005.5010.0010.00139.5508.7217عنبيلةبودري5181831041503
610MAS0733العاديةمؤجل00.0010.2510.0000.0004.5010.0000.0005.0000.0000.0000.0000.0000.0060.5003.7814معيدعبد الغانيبوزيد
العاديةناجح10.0010.0011.0013.2510.9413.0009.5011.2508.0010.0009.0012.0012.00173.4610.8430عاحمد تقي الديندومي71732030381
اإلستدراكيةناجحة12.5012.0010.0011.0011.5010.5007.5009.0010.0009.0009.5011.0011.00169.5010.5930عكريمةزايدي8041061350
اإلستدراكيةناجح09.2510.0011.0011.0010.1910.0010.5010.2512.0011.0011.5010.0010.00165.7110.3630ععبدالحقزبيري9181831069824

العاديةمؤجل01.3300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0011.9700.750غائب00.00غائب04.00عباللزريفي10181831073051
اإلستدراكيةمؤجل10.0010.0012.0009.7510.3911.0010.2510.6312.0000.0006.0000.0000.00148.0309.2528عمعاذسليماني11181831069638
العاديةناجح10.0010.0012.0012.5011.0006.0012.5009.2512.0009.0010.5011.0011.00168.0010.5030عحسينعزون12181831055258
العاديةناجح10.0010.0011.0013.0010.8907.0010.0008.5011.0010.0010.5012.0012.00165.0110.3130عمحمدفاسي13181831086573
اإلستدراكيةمؤجلة10.0010.0011.0010.7510.3910.0008.0009.0004.0010.0007.0010.0010.00153.5109.5926عياسمينقلوس14181831081566
العاديةمؤجل10.0010.2511.0010.0010.2810.0001.0005.5004.0011.0007.5015.0015.00144.5209.0326ديونمحمد أنيسمهاجري151431052723
اإلستدراكيةمؤجل09.0003.0011.0011.0008.5610.0008.7509.3805.0009.0007.0005.0005.00133.5608.3514عمرزاقنهائلي161839017960
العاديةناجحة13.2514.0016.0011.5013.6413.0015.5014.2516.0014.0015.0018.5018.50228.2614.2730عنسيمةهاليلي17181831067059

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 20-07-2022  09:04:59حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

14الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.00عأسماءالعيساوي11631051613
اإلستدراكيةمؤجلة09.5006.0000.0004.5005.5005.0007.0006.0002.0005.0003.5000.0000.0080.5005.030عشرازبربار21731086870
اإلستدراكيةمؤجل09.2510.0010.0005.5008.7502.0007.2504.6302.0005.0003.5006.0006.00110.2706.8910عأحمد شهاب الدينبوشندوقة3181831044526
اإلستدراكيةناجح10.5011.2511.0011.0010.8906.0010.2508.1312.0010.0011.0012.0012.00164.5310.2830عصالح الدينبولمعالي4181831047278
اإلستدراكيةناجح08.5014.0013.0006.5010.2809.0006.5007.7513.0013.0013.0014.0014.00163.5210.2230ععماد الدينحلفاوي51631108001
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.00غائب00.00عأنيسدالي6181831081224
اإلستدراكيةمؤجل10.0010.5011.0011.0010.5609.0011.7510.3810.0009.0009.5003.0003.00158.5609.9128عايوبدراجي71735058342
العاديةناجح10.0011.5012.0012.5011.3308.0008.0008.0012.0008.5010.2508.0008.00162.4710.1530ععمرراتني8181831044739
اإلستدراكيةمؤجلة10.0011.5010.0007.2509.7205.0008.5006.7505.0012.0008.5010.0010.00141.4808.8417عبشرىزرقين9181831047208

اإلستدراكيةناجح09.7514.0011.5010.5011.2510.0007.0008.5015.0012.5013.7511.0011.00173.7510.8630معيدعبدالفتاحصغير101731074753
العاديةناجح13.5017.0012.0011.5013.5009.0013.5011.2515.5012.5014.0015.0015.00209.5013.0930عمريمصغيري11091047102
العاديةمؤجلة00.0005.0004.6111.0006.2508.6300.0000.0000.0008.0008.0084.0105.259غائبة10.50عرميساء أمالصوفان12181831044922
العاديةناجح10.5012.5013.0013.2512.1100.0010.7505.3814.0010.0012.0017.0017.00171.5110.7230عبشرىعيواز1308082006679
اإلستدراكيةمؤجلة09.0011.0010.0006.5009.1106.0007.5006.7502.0011.0006.5012.0012.00133.9908.3712عاكراملعجالي14181831040655
اإلستدراكيةمؤجلة08.5005.0010.0009.2508.2210.0007.5008.7507.0012.0009.5003.0003.00130.9808.1910عنور الهدىلعمري15181831088414
اإلستدراكيةناجح10.0010.0012.0010.2510.5010.0010.2510.1313.0010.0011.5010.0010.00168.0210.5030عزكرياءمراح16181834025460
العاديةناجحة13.5011.0014.0012.0012.7209.0013.7511.3812.0014.0013.0012.0012.00198.0012.3830عسارةميهوب17181831093933
العاديةمؤجل00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.00ععائشةميهوبي18061054087

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-

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

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

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

14الفوج:  السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

5/ر3م
2مادة  

5/ر2م
3مادة  

5/ر2م
4مادة  

5/ر2م
و.ت.أ
20/9

5مادة  
4/ر2م

6مادة  
3/ر2م

و.ت.م
7/4

7مادة  
1/ر1م

8مادة  
1/ر1م

و.ت.إ
2/2

9مادة  
1/ر1م

و.ت.أ
1/1

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

الدليل : 
5/ر:2:جمهور اإلذاعة و التلفزيون - م:3مادة  5/ر:2:برمجة إذاعية و تلفزيونية - م:2مادة  5/ر:3:سيميولوجيا الصورة - م:1مادة  -
4/ر:2:تحليل مضمون السمعي البصري - م:5مادة  20/ر:9و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:5/ر:2:اإلشهار اإلذاعي و التلفزيوني - م:4مادة  -
1/ر:1:قضايا راهنة - م:7مادة  7/ر:4و.ت.م:وحدة التعليم المنهجية - م:3/ر:2 - م:1:مخبر السمعي البصري 6مادة  -
1/ر:1:اللغة األجنبية - م:9مادة  2/ر:2و.ت.إ:وحدة التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:قياس الجمهور و الرأي العام - م:8مادة  -
1/ر:1و.ت.أ:وحدة التعليم األفقية - م:-
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........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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