جامعة باجي مختار ـ عنابة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية و االجتماعية
برنامج االمتحانات بقسم علم المكتبات والعلوم الوثائقية
السداسي الثاني 2016/2015
التاريخ/المستوى
األحد

أولى ماستر 12:15-10:15

ثالثة ليسانس 12:15-10:15

ثانية ليسانس 14:30-12:30

بناء اجملموعات املكتبية:د.عني أحجر

التحليل الوثائقي :د.عني أحجر

منهجية البحث :أ.بوشارب

2016/05/15

القاعة ب:19بوخاري القاعة ب:20نوني
القاعة ب:21بهلول

المدرج:12عين أحجر،بارة ،بوعيشة ،سلطاني،مسيف،الزاحي س
القاعة أ :13بن يحي
القاعة أ:12بولنوار

اإلثنين
2016/05/16

//////////////////////////

شبكات املعلومات:أ.بن حيي

الثالثاء
2016/05/17

لغة متخصصة:أ.بلهوشات

القاعة ب:19بهلول القاعة ب:20مناوي
القاعة ب :21بوخاري

تقييم أنظمة املعلومات:أ.هبلول

المدرج :12بوعيشة،بولنوار ،سلطاني،بن يحي
القاعة أ::13بارة
القاعة أ:12نوني

نظم مكانز:د.عني أحجر

فهرسة:أ.بوالشعور

المدرج:05عين أحجر،بارة ،مناوي ،هادف ،الزاحي س
القاعة أ :12بولنوار  ،مسيف

المدرج  :12نوني ،عين أحجر ،بوعيشة ،بن يحي  ،سلطاني
القاعة أ :13بهلول ،الزاحي س
القاعة أ :12بوخاري،بارة
القاعة ب :21بولنوار ،مسيف

لغات التوثيق:أ.بولنوار

المدرج  :05عين أحجر،بارة،مناوي ،مسيف ،الزاحي س،بوشارب
القاعة أ :13هادف
القاعة أ :12بولنوار

البيبليوغرافيا والوابوغرافيا املتخصصة :أ.هبلول

المدرج  :12نوني ،بوعيشة،بولنوار ،بارة ،بوخاري
القاعة أ :12بهلول القاعة أ :13سلطاني،بن يحي
القاعة ب :21مناوي

نظريات اإلعالم:د.مناجلية

االربعاء
2016/05/18

القاعة ب:19هادف القاعة ب:20مناوي

المدرج :05بوخاري ،بوعيشة،بن يحي ،سلطاني ،الزاحي س

المدرج  :05نوني ،بوخاري ،بوعيشة  ،بن يحي ،هادف ،الزاحي س

السبت
2016/05/21

حبث بيبليوغرايف:أ.بن حيي
المدرج:12بن يحي ،بوعيشة،مناوي،بارة

////////////////////

فرنسية:أ.بوعيشة
المدرج:12بن يحي،الزاحي ،بارة،بوالشعور

القاعة ب :21نوني

الزاحي،سلطاني

القاعة أ :12بهلول

القاعة أ :12بهلول

القاعة أ :13مناوي،سلطاني

القاعة أ :12سلطاني القاعة أ :13مناوي

القاعة ب :21بوعيشة
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أولى ماستر 12:15-10:15

ثالثة ليسانس 12:15-10:15

ثانية ليسانس 14:30-12:30

التاريخ/المستوى

منهجية البحث:أ.بوشارب

فنيات األرشيف :أ.الزاحي

املؤسسات األرشيفية يف اجلزائر:أ.بوشارب

اإلثنين
2016/05/23

/////////////////////////

بييولوجيا :أ.بلهوشات

المدرج :05عين أحجر ،الزاحي ،بولنوار،بوخاري
القاعة أ :12بارة

المدرج :05بلهوشات  ،عين أحجر،الزاحي ،بارة
القاعة أ:12بوخاري القاعة أ : 13بولنوار

الثالثاء
2016/05/24

تسيري إلكرتوين:د.عني أحجر

تقنيات القراءة والتحرير:أ.بن حيي

تكنولوجيا املعلومات:أ.الزاحي

األحد

2016/05/22

األربعاء

2016/05/25
الخميس
2016/05/26

القاعة ب:19بوخاري
القاعة ب :20سلطاني
القاعة ب:21نوني

المدرج :12بوشارب،عين أحجر ،الزاحي ،الزاحي س ،مسيف
القاعة أ :13بهلول
القاعة أ :12بولنوار

المدرج  :12نوني ،عين أحجر ،بوخاري ،الزاحي ،الزاحي س
القاعةأ :13بولنوار
القاعة أ :12سلطاني
القاعة ب :21بهلول

صيانة وترميم الوثائق و املخطوطات :بولنوار

القاعة ب:19نوني القاعة ب:20مناوي
القاعة ب:21بن يحي

المدرج :12الزاحي،عين أحجر،مسيف ،الزاحي س،بلهوشات
القاعة أ :13سلطاني
القاعة أ:12بهلول

المدرج  :12الزاحي،سلطاني ،عين أحجر ،مسيف ،الزاحي س ،نوني
القاعة أ :12بهلول القاعة أ :13بن يحي القاعة ب :21مناوي

اإلدارة العلمية:أ.الزاحي
المدرج :05الزاحي بارة،بوعيشة،هادف،نوني

//////////////////////

إعالم أيل توثيقي:أ.بارة

////////////////////////

إجنليزية:أ.مناوي

الوصف املقنن لألوعية غري املطبوعة:أ.بلهوشات

المدرج:12الزاحي،بولنوار ،بوعيشة ،بن يحي،بهلول،
القاعة أ:13مناوي
القاعة أ:12بوخاري  ،الزاحي س

المدرج  :05الزاحي  ،بوعيشة  ،هادف،بوالشعور
القاعة أ :12بارة القاعة أ :13نوني

المدرج :12بن يحي ،بوعيشة  ،بوخاري ،بلهوشات  ،الزاحي س
القاعة أ :12بهلول القاعة أ :13بولنوار القاعة ب:21مناوي
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