
يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2016/2017  :الجامعية السنة علم المكتبات                                                                                                            :         قســم  

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات

 علم المكتبات :علم المكتبات                              التخصص:                                                        الفرعالثانية ليسانس :         السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
 بهلول. أ: مناهج  وتقنيات البحث  17،أ16،أ15،أ14،أ21،ب20،ب19ب 13:00-11:30 22/01/2017األحد  01
 أ بولنوار لغات الثوتيق  17،أ16،أ15،أ14،أ21،ب20،ب19ب 13:00-11:30 23/01/2017اإلثنين 02
 بهلول.أ تنظيم وتسيير  أنظمة المعلومات 17،أ16،أ15،أ14،أ21،ب20،ب19ب 13:00-11:30 24/01/2017الثالثاء 03
 بوعديدة.أ المجتمع واالقتصاد  17،أ16،أ15،أ14،أ21،ب20،ب19ب 13:00-11:30 25/01/2017األربعاء 04
 بارة.أ إعالم ألي توثيقي 17،أ16،أ15،أ14،أ21،ب20،ب19ب 13:00-11:30 26/01/2017الخميس 05
 بوعيشة.أ فرنسية 17،أ16،أ15،أ14،أ21،ب20،ب19ب 13:00-11:30 28/01/2017السبت 06
 بولنوار  .أ علم الكتاب  17،أ16،أ15،أ14،أ21،ب20،ب19ب 13:00-11:30 29/01/2017األحد 07
 بوشارب.أ مدخل إلى علم األرشيف 17،أ16،أ15،أ14،أ21،ب20،ب19ب 13:00-11:30 30/01/2017اإلثنين 08
 بولنوار.أ تكنولوجيا المعلومات 17،أ16،أ15،أ14،أ21،ب20،ب19ب 13:00-11:30 31/01/2017الثالثاء 09
 كرمادي+بلهوشات+بولنوار المعاييرالموحدة 17،أ16،أ15،أ14،أ21،ب20،ب19ب 13:00-11:30 01/02/2017األربعاء 10

رئيس القسم                                                                                                                                                             



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2016/2017  :الجامعية السنة علم المكتبات                                                                                                          :         قســم

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات  

 علم المكتبات :علم المكتبات                              التخصص:                                                        الفرعالثالثة ليسانس :         السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
عين أحجر .دالتحليل الوثائقي   17،أ16،أ15،أ14 ،أ12المدرج 11:15- 09:45 22/01/2017األحد  01
 شرقي.أ لإلتصال االجتماعيعلم النفس  17،أ16،أ15،أ14 ،أ12المدرج 11:15- 09:45 23/01/2017اإلثنين 02

معالجة المعلومات والوصف  17،أ16،أ15،أ14 ،أ12المدرج 11:15- 09:45 24/01/2017الثالثاء 03
 بوالشعور.أالمقنن للوسائط اإللكترونية 

 بن يحي.أتسويق أنظمة المعلومات  17،أ16،أ15،أ14 ،أ12المدرج 11:15- 09:45 25/01/2017األربعاء 04
 بلهوشات.أالحوكمة  وأخالقيات المهنة  17،أ16،أ15،أ14 ،أ12المدرج 11:15- 09:45 26/01/2017الخميس 05
 بن يحي.أبنوك وقواعد المعلومات  17،أ16،أ15،أ14 ،أ12المدرج 11:15- 09:45 28/01/2017السبت 06
 بوشارب.أمنهجية وأدوات البحث  17،أ16،أ15،أ14 ،أ12المدرج 11:15- 09:45 29/01/2017األحد 07
 بهلول.أمعالجة األرشيف  17،أ16،أ15،أ14 ،أ12المدرج 11:15- 09:45 30/01/2017اإلثنين 08
 حمودي.أإنجليزية  17،أ16،أ15،أ14 ،أ12المدرج 11:15- 09:45 31/01/2017الثالثاء 09
 / / / / 01/02/2017األربعاء 10

رئيس القسم                                                                                                                                                             



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2016/2017  :الجامعية السنة علم المكتبات                                                                                                            :         قســم

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات  
 معالجة المعلومة :علم المكتبات                              التخصص:                                                        الفرعأولى ماستر :         السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
 / / 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 22/01/2017األحد  01
 عين أحجر زهير التكشيف و االستخالص 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 23/01/2017اإلثنين 02
 بوالشعور برماجيات وثائقية  21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 24/01/2017الثالثاء 03
 بوالشعور السلسلة الوثائقية  21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 25/01/2017األربعاء 04
 / / 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 26/01/2017الخميس 05
 / / 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 28/01/2017السبت 06
 عين أحجر زهير حوسبة ورقمنة 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 29/01/2017األحد 07
 بوشارب بولوداني لزهر منهجية وتقنيات البحث 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 30/01/2017اإلثنين 08
  أـ بلهوشات ليسانيات الثوثيق 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 31/01/2017الثالثاء 09
بن يحي.أ. أ المعالجة الموضوعية 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 01/02/2017األربعاء 10  

رئيس القسم                                                                                                                                                             



يــث العممـي والبحــم العالـوزارة التعمي  
عنـابـة- جـامعـة بـاجي مختـار  

 كميـة اآلداب والعــموم االنسانيـة واالجتماعيـة
 

 

 2016/2017  :الجامعية السنة علم المكتبات                                                                                                            :         قســم

  السـداسـي األولرزنـامـة امتحانـات  
 معالجة المعلومة :علم المكتبات                              التخصص:                                                        الفرعثانية ماستر :         السنة 

القاعة/المدرج التوقيت التاريخ الرقم  األستاذ المقياس 
 عين أحجر.د تقييم أنظمة المعلومات 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 22/01/2017األحد  01
 / / 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 23/01/2017اإلثنين 02
 / / 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 24/01/2017الثالثاء 03
 بن يحي.أ بحث بيبليوغرافي 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 25/01/2017األربعاء 04
 / / 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 26/01/2017الخميس 05
 عين أحجر.د معالجة مصادر المعلومات 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 28/01/2017السبت 06
 / / 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 29/01/2017األحد 07
 / / 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 30/01/2017اإلثنين 08
 / / 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 31/01/2017الثالثاء 09
بلهوشات. أ بنوك وقواعد المعلومات 21،ب20،ب19ب 11:15- 09:45 01/02/2017األربعاء 10  

 


