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    2022 / 2023السنة الجامعية                                        قسم علم المكتبات و التوثيق 
 
  

 برمجة امتحانات السداسي األول
 

  هندسةماستر/  األولىالسنة 

 
 التوقيت  األفواج : القاعات 

 

 التاريخ أستاذ المقياس / المقياس

 

 4-3-2-1المخابر  كل األفواج: 

 4-3-2القاعات: 

أدوات وتقنيات البحث الرقمي /  15.00سا.  -13.30سا. 

 أ. محاجبي

فيفري  18السبت 

2023 

-4-3-2كل األفواج: القاعات: 

5-6-7-11 

إنشاء المجموعات الرقمية / أ.  15.00سا.  -13.30سا. 

 عالهم

 فيفري  19األحد 

. 4-3-2 -1كل األفواج:المخابر:

 4-3-2القاعات: 

تصميم وتسيير المواقع  15.00سا.  -13.30سا. 

 االلكترونية / أ. واحمد

فيفري  21الثالثاء 

2023 

. 4-3-2 -1كل األفواج:المخابر:

 4-3-2القاعات: 

علم النفس االجتماعي لالتصال/   15.00سا.  -13.30سا. 

 أ. طالبي

 22األربعاء 

 2023فيفري 

. 4-3-2 -1كل األفواج:المخابر:

 4-3-2القاعات: 

 منهجية وتقنيات البحث / 15.00سا.  -13.30سا. 

 أ. عبد الهادي 

فيفري  25السبت 

2023 

-4-3-2كل األفواج: القاعات: 

5-6-7-11 

فيفري  26األحد  الصناعات الثقافية / أ. محاجبي 15.00سا.  -13.30سا. 

2023 

. 4-3-2 -1كل األفواج:المخابر:

 4-3-2القاعات: 

 تطبيقات االنترنت / 15.00سا.  -13.30سا. 

 أ. اعمر وعلي 

فيفري  28الثالثاء 

2023 

. 4-3-2 -1كل األفواج:المخابر:

 4-3-2القاعات: 

المحيط التشريعي للفضاء  15.00سا.  -13.30سا. 

 الرقمي / أ. بوفجلين

 01األربعاء 

 2023مارس 

. 4-3-2 -1كل األفواج:المخابر:

 4-3-2القاعات: 

 02الخميس  اللغة اإلنجليزية / أ. يدو 15.00سا.  -13.30سا. 

 2023مارس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماستر/ معالجة وتسيير األولىالسنة 
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 التوقيت  األفواج : القاعات 

 

 التاريخ المقياس // أستاذ المقياس

 
 االستخالص والتكشيف / 15.00سا.  -13.30سا.  كل األفواج : مدرج مالك بن نبي

 أ. حسينة

فيفري  18السبت 

2023 

 4-3-2-1كل األفواج: المخابر 

 1والقاعة 
 اإلدارة العلمية لنظم المعلومات/ 15.00سا.  -13.30سا. 

 بوفجلين. أ.

 فيفري  19األحد 

تصميم وتسيير قواعد البيانات /  15.00سا.  -13.30سا.  كل األفواج : مدرج مالك بن نبي

 أ. بن سديرة

فيفري  21الثالثاء 

2023 

 22األربعاء  الملكية الفكرية / أ. بوفجلين 15.00سا.  -13.30سا.  األفواج : مدرج مالك بن نبيكل 

 2023فيفري 

 منهجية وتقنيات البحث /  15.00سا.  -13.30سا.  كل األفواج : مدرج مالك بن نبي

 أ. عبد الهادي

فيفري  25السبت 

2023 

 4-3-2-1كل األفواج: المخابر 

 1والقاعة 
 المعلومات والوثائق الرقمية / 15.00سا.  -13.30سا. 

  أ. ويكان

فيفري  26األحد 

2023 

 تنمية المجموعات المكتبية / 15.00سا.  -13.30سا.  كل األفواج : مدرج مالك بن نبي

 حرحاد أ.

فيفري  28 ثالثاءال

2023 

 الببليوغرافي /البحث  15.00سا.  -13.30سا.  كل األفواج : مدرج مالك بن نبي

 مريم أ.

 01األربعاء 

 2023مارس 

 02الخميس  اللغة اإلنجليزية / أ. يدو 15.00سا.  -13.30سا.  كل األفواج : مدرج مالك بن نبي

 2023مارس 
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  ماستر/ أرشيف األولىالسنة 
 

 التوقيت  األفواج : القاعات 

 

 التاريخ أستاذ المقياس / المقياس

 

-14-13كل األفواج: القاعات: 

15-16-17-18-19 

 تيارات ومبادئ علم األرشيف / 15.00سا.  -13.30سا. 

 سالل أ.

فيفري  18السبت 

2023 

-14-13كل األفواج: القاعات: 

15-16-17-18-19 

استراتيجية تنظيم  15.00سا.  -13.30سا. 

 وتسييرمصلحة األرشيف /

 بوربيعة أ.

فيفري  19األحد 

2023 

-14-13األفواج: القاعات:  كل

15-16-17-18-19 

تاريخ المؤسسات اإلدارية  15.00سا.  -13.30سا. 

 الجزائرية / أ. أقبال

فيفري  21الثالثاء 

2023 

-14-13كل األفواج: القاعات: 

15-16-17-18-19 

 تقنيات حفظ األرشيف / 15.00سا.  -13.30سا. 

 صاوشي .أ

 22األربعاء 

 2023فيفري 

-14-13القاعات: كل األفواج: 

15-16-17-18-19 

إدارة ومعالجة األرشيف  15.00سا.  -13.30سا. 

 الجاري والوسيط / أ. بن طاهر

فيفري  25السبت 

2023 

-14-13كل األفواج: القاعات: 

15-16-17-18-19 

 االتصال المؤسساتي / 15.00سا.  -13.30سا. 

 بومية .أ

فيفري  26األحد 

2023 

-14-13كل األفواج: القاعات: 

15-16-17-18-19 

 تسويق الوثائق األرشيفية / 15.00سا.  -13.30سا. 

 بومية أ.

فيفري  28الثالثاء 

2023 

-14-13كل األفواج: القاعات: 

15-16-17-18-19 

 البحث الببليوغرافي اآللي/ 15.00سا.  -13.30سا. 

 حرحاد أ.

 01األربعاء 

 2023مارس 

-14-13كل األفواج: القاعات: 

15-16-17-18-19 

 02الخميس  اللغة اإلنجليزية / أ. يدو 15.00سا.  -13.30سا. 

 2023مارس 

 


