
 خميس مليانة -جامعة الجياللي بونعامة 
 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية 

 قسم العلوم االنسانية 
 شعبة علم المكتبات 

 

 )الدورة االستدراكية(  االمتحاناتجدول توقيت 
 

 2020- 2019السنة الجامعية  -السداسي األول -السنة الثانية ليسانس 
 

 47القاعة 
 12:00-10:30 10:00-08:30 التوقيت

   1المقياس: مناهج وتقنيات البحث    2020 مارس 15األحد 

 األستاذ: دحماني بالل 

 المقياس: علم الكتاب: تاريخ المكتوب       
 األستاذ: مساعدية عبد الرزاق   

 المقياس: تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات   2020 مارس 16 ثنيناإل
 األستاذة: صابور سعيدة 

 المعاصرة   المقياس: المجتمع واإلقتصاد في الجزائر
 بن عبد للا  األستاذ: يدر 

  2020 مارس 17 ثالثاءال
 

          1المقياس: لغات التوثيق  

 األستاذة: إفري جميلة 

   1المقياس: تكنولوجيا المعلومات  والتوثيق    2020 مارس 18األربعاء 

 األستاذة: معروف ياسمينة

 المقياس: مدخل إلى علم األرشيف    
 األستاذة: معروف ياسمينة

 
 

 
 خميس مليانة -جامعة الجياللي بونعامة 

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية 
 قسم العلوم االنسانية 
 شعبة علم المكتبات 

 
 )الدورة االستدراكية(  االمتحاناتتوقيت جدول 

 
 2020- 2019السنة الجامعية  -السداسي األول -ليسانس لثةالسنة الثا 

 
 47القاعة 

 16:30-15:00 14:30-13:00 التوقيت
 المقياس: الحوكمة وأخالقيات المهنة    2020 مارس 15األحد 

 األستاذة: بوهراوة ليلى 
 المقياس: التسويق عبر األنترنيت 

 األستاذ: مساعدية عبد الرزاق 

 المقياس: النشر اإللكتروني    2020 مارس 16 ثنيناإل
 األستاذة: سماعيلي نادية 

    2.0المقياس: تطبيقات  االنترنت: الويب  

 األستاذة: سماعيلي نادية 

 المقياس: منهجية وأدوات البحث  2020 مارس 17 ثالثاءال
 األستاذة: إفري جميلة 

 معالجة المعلومات والوصف المقنن للوسائط اإللكترونية المقياس: 
 األستاذ: بن شرطيوة رشيد 

 المقياس: نظرية األنساق المعلوماتية 2020 مارس 18األربعاء 
 األستاذة: زقندري حورية

 المقياس: األرشفة اإللكترونية  
 األستاذة: معروف ياسمينة

 
 
 
 
 



 
 

 خميس مليانة -بونعامة جامعة الجياللي 
 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية 

 قسم العلوم االنسانية 
 شعبة علم المكتبات 

 
 ( )الدورة االستدراكية توقيت االمتحاناتجدول 

 
 2020- 2019السنة الجامعية  -السداسي األول -ماستر ولىاألالسنة    

 
 52 القاعة

 12:00-10:30 10:00-08:30 التوقيت
 المقياس: علم النفس اإلجتماعي لالتصال  2020 مارس 15األحد 

 األستاذة: لعقاقنة فضيلة 
 المقياس: تقييم أنظمة المعلومات والتوثيق  

 األستاذ: دحماني بالل 

 المقياس: اإلدارة العلمية ألنظمة المعلومات  2020 مارس 16 ثنيناإل
 األستاذ: ترار عبد الكريم 

 المقياس: أنظمة المعلومات اإلدارية   
 األستاذ: ترار عبد الكريم 

 المقياس: مناهج البحث العلمي    2020 مارس 17 ثالثاءال
 األستاذ: شباحي مهدي 

 المقياس: مدخل إلى مبادئ المانجمنت   
 األستاذة: سماعيلي نادية 

 المقياس: الملكية الفكرية وحقوق المؤلف    2020 مارس 18األربعاء 
 األستاذة: بوصحراء سعاد 

 المقياس: الصناعة الثقافية   
 األستاذة: بوصحراء سعاد 

 
 

 

 
 

 خميس مليانة -جامعة الجياللي بونعامة 
 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية 

 قسم العلوم االنسانية 
 شعبة علم المكتبات 

 
 )الدورة االستدراكية(  االمتحاناتتوقيت جدول 

 
 2020- 2019السنة الجامعية  -السداسي األول -السنة الثانية ماستر  

 
 52 القاعة

 16:30-15:00 14:30-13:00 التوقيت

    SPSSالمقياس: إحصاء و  2020 مارس 15األحد 

 األستاذة: لعزالي صليحة
 المقياس: قيادة المشاريع ومقاولتية

 قطاري موسى األستاذ: 

 المقياس: إدارة وتنمية مصادر المعلومات    2020 مارس 16 ثنيناإل
 األستاذة: سماعيلي نادية 

 المقياس: منهجية البحث العلمي 
 األستاذ: شباحي مهدي 

 المقياس: الجودة في المؤسسات الوثائقية    2020 مارس 17 ثالثاءال
 األستاذة: حاج عتو 

 المقياس: تشريعات ومواصفات دولية للمعلومات   
 األستاذة: بوصحراء سعاد 

 المقياس: إقتناء البرمجيات الوثائقية 2020 مارس 18األربعاء 
 األستاذة: معروف ياسمينة

 المقياس: الوساطة الثقافية  
 األستاذة: زقندري حورية

 


