
مالحظةقرار اللجنةمعدل المسارتخصص الماسترنوع التسجيلالفئةالجامعةتاريخ الميالداسم ولقب المترشحرقم التسجيلالرقم

1D20076039103عنابة30-10-1987باشا سفيانAالكترونيCommunication Touristique 13.57مقبول

2D20112059987مليانة29-12-1992بلحنيش فاطمة الزهراءAمقبول14.08عامة وعالقات اتصالالكتروني

3D1999629814عنابة28-06-1981بن سالم سعادAمقبول15.86تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

4D20126000579سكيكدة17-12-1993بن سعدون ودادAمقبول15.56بصري-سمعيالكتروني

5D20049064073الوادي05-10-1984بن شرودة فوزيةAمقبول16.68بصري-سمعيالكتروني

6D20106016037عنابة08-04-1992بن عمر سميةAمقبول14.65تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

7D20126035872قالمة1994-02-23بن كاشر نور الهدىAمقبول13.83والمجتمع واالتصال االعالم تكنولوجياالكتروني+ورقي

8D20129030736ورقلة28-02-1991بن محسن وثيق محمدAمقبول14.61وتلفزيون اذاعةالكتروني

9D20126025172عنابة25-04-1993بوخلفة خديجةAمقبول14.42تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

10D20104005567البواقي ام1990-03-25بودبوز وليدAمقبول14.63الكتروني واعالم صحافةالكتروني+ورقي

11D20111067796الجزائر23-12-1992بوقفة سارةAمقبول13.09الجديدة والوسائط الجماهيري االتصالالكتروني

12D20128009199الجزائر16-04-1992ثابت مرادAمقبول13.19الجديدة والوسائط الجماهيري االتصالالكتروني
13D201334026727تبسة01-07-1980حسناوي صابرAالحاق ملحق وصفيمقبول14.93والمجتمع االعالم وسائلالكتروني

14D20064098243ورقلة03-02-1987حليتيم ليمينAالحاق ملحق وصفيمقبول14.02بصري-سمعيالكتروني

15D20119035320ورقلة01-04-1992خاخة سعديةAمقبول13.7واالتصال االعالم علومالكتروني
16D20115058307سطيف18-06-1991خرفي يوسفAمقبول14.25ومجتمع اعالمالكتروني+ورقي
17D1998551146عنابة05-02-1976زايدي فتيحةAالحاق ملحق وصفيمقبول14.11تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

18D20114009533البواقي ام17-03-1991زللو يعقوبAمقبول14.94عامة وعالقات اتصالالكتروني

19D199655853عنابة27-02-1977ساكر مولودAمقبول14.35تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

20D20043055595عنابة29-12-1985سلوقي محمدAمقبول14.2تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

21D20114007550البواقي ام17-04-1992شريط هاجرAمقبول14.16بصري-سمعيالكتروني+ورقي

22D20072048542المدية07-11-1989صاري أحمد زينبAالحاق ملحق وصفيمقبول15.6عامة وعالقات اتصالالكتروني

23D20126017985عنابة15-02-1994عمرون حنانAمقبول14.98تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

24D20116022627عنابة1992-10-22عميرات سارةAمقبول13.98وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي

25D20036012147 تبسة1984-10-20فرحاتي امينةAمقبول14.99المجتمع و االعالم وسائلالكتروني+ورقي

26D201336000303سكيكدة02-02-1994قاسمي حمزةAالكترونيSciences de L'information et de la Communication:Audio-Visuel14.46مقبول

27D20126043264عنابة1994-01-16قرفة هاجرAمقبول14.18وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي

28D20125090061البويرة23-05-1985لبوخ محمدAمقبول15.12واالتصال االعالم علومالكتروني

29D20046009121تبسة1984-08-21لعجال العلميAمقبول13.73المجتمع و االعالم وسائلالكتروني+ورقي

30D2000608977 تبسة1982-04-21مباركية سميرAمقبول15.69المجتمع و االعالم وسائلالكتروني+ورقي

31D20046007090تبسة22-10-1985محي الدين فرحاتAمقبول14.49والمجتمع اإلعالم وسائل: واالتصال اإلعالم علومالكتروني

32D20106029213الجزائر14-01-1992نوار هدىAمقبول14.81والمجتمع االعالم وسائلالكتروني

33D20084017183تبسة1990-01-14يونسي صبرينAمقبول14.81المجتمع و االعالم وسائلالكتروني+ورقي

 مقبول14.49المجتمع و االعالم وسائلالكتروني+ورقيAتبسة1985-10-22فرحات محي الدين 34

35D20133104104129-06-1994أحسن زكرياءBمقبول12.71واالتصال االعالم علومالكتروني

36D20139057640 29-05-1984األعور سارةBمقبول16.21بصري-سمعيالكتروني

37D201336044936 عنابة1994-10-19بصالح أسماءBمقبول13.67وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي

38D20126026033عنابة07-12-1988بليل احمد لطفيBالحاق ملحق وصفيمقبول12.87تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

39D201336019418عنابة1994-06-12بن سيدهم محمد طهBالحاق ملحق وصفيمقبول12.99تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

40D20066042398عنابة09-09-1988بوبطنيخ ياسمينBمقبول14.25بصري-سمعيالكتروني

41D201331045650الجزائر23-11-1993بوعبة مليسةBمقبول12.4وتلفزيون اذاعةالكتروني

42D20106018817عنابة1992-03-01بوعسلة لمياءBمقبول13.84تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

43D2002379401قسنطينة15-05-1984بونابي فيروزBمقبول12.89واالتصال االعالم علومالكتروني

44D1997540809قالمة30-06-1979تباني بثينةBالحاق ملحق وصفيمقبول12.83الكتروني

45D20105000577باتنة01-01-1991جريبيع سميةBمقبول14.75مكتوبة صحافةالكتروني

46D20126007061جيجل1993-12-19جوامع سارةBمقبول13.8وتسويق اتصالالكتروني+ورقي

47D20113028611البويرة23-11-1992حماني محمدBمقبول14.77واالتصال االعالم علومالكتروني

48D20036023159سكيكدة16-11-1985حمروش سارةBالحاق ملحق وصفيمقبول14.71بصري-سمعيالكتروني

49D20116026745قالمة1991-06-13حياهم سعادBمقبول13.44والمجتمع واالتصال االعالم تكنولوجياالكتروني+ورقي

50D20074001785قالمة06-04-1987خدري حميدةBالحاق ملحق وصفيمقبول13.01المجتمع و االتصال و االعالم تكنولوجياالكتروني

51D201336043038عنابة26-10-1994داودي ايمانBمقبول13.16تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي
52D20104303بسكرة28-12-1990رحماني صليحةBمقبول14.72مكتوبة صحافةالكتروني

53D20126030519قالمة14-01-1994روابحي هاجرBالكترونيtechnologie de l'information et de la communication et société13.01الحاق ملحق وصفيمقبول

54D20106028729قالمة1991-08-28روابحي وفاءBمقبول13.63والمجتمع واالتصال االعالم تكنولوجياالكتروني+ورقي

55D20126018091عنابة06-07-1993زازار فاطمة الزهراءBمقبول12.83تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

56D2008401694 تبسة29-04-1988زمال علي إسماعيلBمقبول13.97والمجتمع االعالم وسائلالكتروني

57D201335051983بليدة24-09-1993سالم وليدBمقبول14.27والمجتمع االعالم وسائلالكتروني

58D20114011933تبسة15-11-1992سبيعة منالBالحاق ملحق وصفيمقبول12.86واالتصال االعالم علومالكتروني

59D1999643680قالمة24-07-1981سحاب زهرةBمقبول13.53واالتصال االعالم تكنولوجياالكتروني

60D200960364عنابة27-09-1991سعدان اسياBمقبول13.9التنظيمات في االتصالالكتروني

61D20094035049قسنطينة17-09-1984سقني سميرBالحاق ملحق وصفيمقبول13.29صحافةالكتروني

62D201333049239جيجل01-09-1985سالمنة بدرBمقبول14.64وتسويق اتصالالكتروني

63D20114004412البواقي ام08-02-1991سماعلي نورةBالحاق ملحق وصفيمقبول13.62واالتصال االعالم علومالكتروني

64D20069053788ورقلة08-05-1986شنة صادقBالحاق ملحق وصفيمقبول12.78الجديدة االتصاالت تكنولوجياالكتروني+ورقي

65D20116021542عنابة14-06-1991صغايرية هجيرةBالحاق ملحق وصفيمقبول12.97تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

66D20106029206قالمة1991-04-11طايبية هاجرBالحاق ملحق وصفيمقبول13.03والمجتمع واالتصال االعالم تكنولوجياالكتروني+ورقي

67D201324019108تبسة08-05-1994عبد المالك عالء الدينBالحاق ملحق وصفيمقبول12.86التنظيمات في االتصالالكتروني

68D20048029075وهران03-01-1985عربوز خديجةBالحاق ملحق وصفيمقبول13.38 المجتمع و االتصالالكتروني

69D20115026333بسكرة06-02-1992علوي صبرينة فريالBمقبول13وتلفزيون اذاعةالكتروني

70D20102059213مليانة30-06-1991قدور  يوسفBالحاق ملحق وصفيمقبول13.15عامة وعالقات اتصالالكتروني

71D201336031390قالمة1994-05-10قريني أميرةBمقبول14.55والمجتمع واالتصال االعالم تكنولوجياالكتروني+ورقي

72D20124033331قسنطينة08-08-1992قواجلية سميةBالحاق ملحق وصفيمقبول18واالتصال االعالم علومالكتروني

73D20116016009عنابة1992-12-27كاتب سارةBمقبول13.24تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

74D201339036934ورقلة05-01-1994كافي رانيةBالحاق ملحق وصفيمقبول13.83وتلفزيون اذاعةالكتروني

75D20121045364الجزائر05-10-1993كحلي فريدةBالكترونيcommunication politique et social13.75مقبول

76D20116016461عنابة1992-09-26كالعي خولةBمقبول13.09تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

77D2007904210906-09-1989لحول احمد برهانBالحاق ملحق وصفيمقبول13.82التنظيمات في االتصالالكتروني

قائمـــة ترتيب المترشحيـــن  إلجتيــاز مسابقــة الدكتــوراه طور ثالث

تخصص اتصال جماهيري
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78D20126009805سكيكدة1993-07-22لطرش فاطمة الزهراءBمقبول13.08بصري سمعيالكتروني+ورقي

79D20109031168ورقلة02-11-1991محسن صخرBالحاق ملحق وصفيمقبول13.29الجديدة االتصاالت تكنولوجياالكتروني+ورقي

80D20075097792الجزائر09-03-1988مزراق زهيةBالحاق ملحق وصفيمقبول12.93وتلفزيون اذاعةالكتروني

81D20066067368 عنابة1986نموشي حياةBمقبول13.2تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

82D20126000609سكيكدة24-07-1992إنال يحيCمقبول13.85بصري-سمعيالكتروني

83D20126000609بليدة04-01-1992بالش غانيCمقبول12.7والمجتمع االعالم وسائلالكتروني

84D20104058885قسنطينة07-07-1990بن زقوطة سارةCارفاق الماسترمقبول11.92واالتصال االعالم علومالكتروني

85D20107057119 مستغانم14-02-1991بن عيسى حفيظةCمقبول12.99والمجتمع االعالم وسائلالكتروني

86D20096003290قالمة14-10-1987بوالريش مريمCالكترونيTechnologie de l'information et de la communication12.32مقبول

87D20114030951قسنطينة08-10-1990بوزيان صفيةCمقبول11.92مكتوبة صحافةالكتروني

88D20124000465البواقي ام06-07-1993بوشوارب سارةCمقبول13.04بصري-سمعيالكتروني

89D20112011900الشلف23-04-1992بوعظمة ابتسامCمقبول12.93والمجتمع االعالم وسائلالكتروني

90D2001668074اهراس سوق01-01-1982بوعالق محمدCالكترونيsciences de l'information et de la communication : communication et management de ressourceshumaines13.49مقبول

91D201336044982عنابة34314بوقصاص شيماءCمقبول12.82وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي

92D201336043860عنابة1994-12-17جالبي نجوىCمقبول12.58وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي

93D20107057114 مستغانم15-03-1990جاللي حسنيةCمقبول12.78والمجتمع االعالم وسائلالكتروني
94D201336000934سكيكدة1993-11-11خزوز اكرامCالحاق ملحق وصفيمقبول12.88بصري سمعيالكتروني+ورقي

95D20136040320عنابة1989-02-05زماري عفافCمقبول12.2وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي
96D201334000426البواقي ام22-08-1994زوقاغ راضيةCمقبول12.34واالتصال االعالم علومالكتروني
97D20114004412تبسة01-02-1992سهيل سميرةCمقبول12.45والمجتمع االعالم وسائلالكتروني

98D20106024029عنابة02-03-1991شنعة لميةCمقبول12.78وتلفزيون اذاعةالكتروني

99D20126004404سكيكدة06-09-1993صياد أمينةCمقبول14.33بصري-سمعيالكتروني

100D20126040892الطارف01-05-1991عجموني نريمانCالحاق ملحق وصفيمقبول11.09واالتصال االعالم علومالكتروني

101D20086030637عنابة1990-06-17عطوي أميرةCالحاق ملحق وصفيمقبول12.4وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي

102D20126019462عنابة1992-07-30غنجيوي دليلةCمقبول12.11وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي

103D20126025193عنابة1992-06-11فار عليCمقبول12.12وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي

104D20096020158عنابة1989-11-30فارق سعيدCالحاق ملحق وصفيمقبول12.52وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي

105D20084021050تبسة18-12-1990لزعر  وفاءCالحاق ملحق وصفيمقبول12.75واالتصال االعالم علومالكتروني

106D20126034003قالمة1991-10-31لشهب نوالCمقبول13والمجتمع واالتصال االعالم تكنولوجياالكتروني+ورقي

107D20121073036الجزائر17-04-1994لمداني امالCالكترونيcommunication organisationnelle- تنظيمي اتصال مقبول11.96- 

108D20079068571ورقلة1990-01-10مزغني خالدCمقبول12.23الجديدة االتصال تكنولوجياالكتروني+ورقي

109D20096002518عنابة25-10-1990معاليم سلمىCمقبول13.08واالتصال االعالم علومالكتروني

110D20126044441عنابة1994-07-19مقالتي رانيةCمقبول12.39تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

111D20104017485قسنطينة24-12-1991الوافي حمادةDالوسيط العصر خالل األوسط المغرب في والمجتمع السلطة تاريخالكتروني غير مقبول11.7

112D201336023591عنابة1993-03-05بوساحة وفاءDغير مقبول11.7وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي

113D201260444773عنابة1993-12-03بوعبد هللا عبيرDغير مقبول12.03وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي

114D20106016535عنابة1992-01-16تواتي هاجرDغير مقبول12.8وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي

115D20074019154تبسة28-11-1986رحامنية رضاDالكترونيscience de l'information et de communication: les médias et la communauté11.93غير مقبول

116D20128055934بليدة22-06-1992كديد محمدDغير مقبول12.14والمجتمع االعالم وسائلالكتروني

117D20126010573سكيكدة31-12-1993كشيب حليمةDغير مقبول13.74بصري-سمعيالكتروني

118D20062005775للصحافة عليا مدرسة15-03-1988لومي عائشةDغير مقبول12.03والمجتمع االعالم وسائلالكتروني

119D20126043225عنابة1993-01-04مشنتل فطيمةDغير مقبول11.58وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي

120D201336003903سكيكدة1994-05-21مغرب منىDغير مقبول12.19تلفزيوني إذاعيالكتروني+ورقي

121D20126040199عنابة1992-01-29جندلي شيماءEغير مقبول11.72وتلفزيون إذاعةالكتروني+ورقي

122D20114004412قالمة09-04-1988سواحلية خديجةEغير مقبول11.16واالتصال االعالم علومالكتروني

123D20104003576البواقي ام09-05-1989بوتي ايمانSANS CATEGORIEالكترونيSciences Humaines - Sciences de l’information et de la communication  13.25غير مقبول

124D20089000311الجزائر18-06-1988فروج فاطمةSANS CATEGORIEغير مقبول11.8وتلفزيون اذاعةالكتروني

ألنه لم يسجل على البوابة الكترونياغير مقبول14.85الجديدة االتصاالت تكنولوجياورقيAورقلة1987-03-19بن قرينة خالد/125

ألنه لم يسجل على البوابة الكترونياغير مقبول/تلفزيوني إذاعيورقيCعنابة31900حمادي فيرورز/126

ألنه لم يسجل على البوابة الكترونياغير مقبول13.4تلفزيوني إذاعيورقيBعنابة1981-02-27سدراية لطيفة/127

ألنه لم يسجل على البوابة الكترونياغير مقبول15.38الجديدة االتصاالت تكنولوجياورقيAورقلة1991-06-04عمار سعيدي/128

ألنه لم يسجل على البوابة الكترونياغير مقبول/واعالم اتصال االجتماع علمورقيCالطارف1983-09-07ماضي صبري/129

ألنه لم يسجل على البوابة الكترونياغير مقبول/وتسويق اتصالورقيDجيجل06/2015//18محمد بوصبارة/130

 

 


