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    2022 / 2023عية  السنة الجام                                      قسم علم المكتبات و التوثيق 

 
 برمجة امتحانات السداسي األول 

  السنة الثانية ماستر/ هندسة

 التوقيت  األفواج : القاعات 

 

/ المقياس أستاذ المقياس   التاريخ 

 

فيفري  18السبت  اليقظة االستراتيجية / أ. عبدون 15.00سا.  -13.30سا.  : مدرج بشير خلدون2-1ف. 

2023 

 فيفري  19األحد  تطبيقات االنترنت / أ. دحمان 15.00سا.  -13.30سا.  : مدرج بشير خلدون2-1ف. 

الخدمات والمنتوجات الرقمية /  15.00سا.  -13.30سا.  : مدرج بشير خلدون2-1ف. 

 أ. أمرار

فيفري  21الثالثاء 

2023 

 22األربعاء  المقاوالتية / أ. أمرار 15.00سا.  -13.30سا.  : مدرج بشير خلدون2-1ف. 

 2023فيفري 

مبتوش أ.اقتصاد المعلومات / 15.00سا.  -13.30سا.  : مدرج بشير خلدون2-1ف.  فيفري  25السبت  

2023 

فيفري  26األحد  المعلومات / أ. سليماني أمن 15.00سا.  -13.30سا.  : مدرج بشير خلدون2-1ف. 

2023 

منهجية البحث العلمي / أ.  15.00سا.  -13.30سا.  : مدرج بشير خلدون2-1ف. 

 بوداود

 01األربعاء 

 2023مارس 

 

  السنة الثانية ماستر/ معالجة وتسيير
 

 التوقيت  األفواج : القاعات 

 

/ المقياس أستاذ المقياس   التاريخ 

 
فيفري  18السبت  التنشيط والتوجيه /  أ. شكوش 15.00سا.  -13.30سا.  قسم الفلسفة– 12القاعة :  2-1ف.

2023 

 فيفري  19األحد  التحرير اإلداري /  أ. جعيجع 15.00سا.  -13.30سا.  قسم الفلسفة– 12: القاعة  2-1ف.

 الوثائقية / البرمجيات 15.00سا.  -13.30سا.  قسم الفلسفة– 12: القاعة  2-1ف.

 أ. عدروش 

فيفري  21الثالثاء 

2023 

 22األربعاء  المقاوالتية / أ. أمرار 15.00سا.  -13.30سا.  قسم الفلسفة– 12: القاعة  2-1ف.

 2023فيفري 

 تقييم المجموعات المكتبية / 15.00سا.  -13.30سا.  قسم الفلسفة– 12: القاعة  2-1ف.

 أ. حميطوش 

فيفري  25السبت 

2023 

فيفري  26األحد  بناء نظم المكانز / أ. حوالي 15.00سا.  -13.30سا.  قسم الفلسفة– 12: القاعة  2-1ف.

2023 

فيفري  28 ثالثاءال مصطلحات / أ. بليمي 15.00سا.  -13.30سا.  قسم الفلسفة– 12: القاعة  2-1ف.

2023 

تنمية المجموعات الرقمية /  15.00سا.  -13.30سا.  قسم الفلسفة– 12: القاعة  2-1ف.

 تمورتبير

 01األربعاء 

 2023مارس 
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  السنة الثانية ماستر/ أرشيف
 

 التوقيت  األفواج : القاعات 

 

/ المقياس أستاذ المقياس   التاريخ 

 

 مبادئ وتقنيات األرشيف / 15.00سا.  -13.30سا.  : مدرج االنتفاضة2-1ف.

 أ. بونعامة 

فيفري  18السبت 

2023 

فيفري  19األحد  التحرير اإلداري / أ. جعيجع 15.00سا.  -13.30سا.  : مدرج االنتفاضة2-1ف.

2023 

 تهيئة وتجهيز مراكز األرشيف/ 15.00سا.  -13.30سا.  : مدرج االنتفاضة2-1ف.

 أ. بن بلقاسم 

فيفري  21الثالثاء 

2023 

 22األربعاء  /أ. أمرار المقاوالتية 15.00سا.  -13.30سا.  : مدرج االنتفاضة2-1ف.

 2023فيفري 

 إدارة األرشيف االفتراضي /  15.00سا.  -13.30سا.  : مدرج االنتفاضة2-1ف.

 أ. زعباط

فيفري  25السبت 

2023 

تاريخ الجزائر االقتصادي  15.00سا.  -13.30سا.  : مدرج االنتفاضة2-1ف.

 واالجتماعي / أ. زعباط

فيفري  26األحد 

2023 

 هندسة برمجيات األرشيف/ 15.00سا.  -13.30سا.  االنتفاضة : مدرج2-1ف.

 أ. علي وعلي 

فيفري  28الثالثاء 

2023 

 منهجية البحث العلمي /  15.00سا.  -13.30سا.  : مدرج االنتفاضة2-1ف.

 أ. بوداود

 01األربعاء 

 2023مارس 

 


