
  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

مم(م01 الللت نممم)م(01) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
  1مناهج وتقنيات البحث

 حميداش. أ
 مدرّج اإلنتفاضة

 مدخل إلى علم األرشيف
 أقبال. أ

 مدرّج اإلنتفاضة

 /تنظيم وتسيير المعلومات 
 عرعار. أ

 اإلنتفاضة 

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج اإلنتفاضة
  

 األحد
 1لغات توثيئقية 

 شوقي. أ
  مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 بليمي. أ/ المكتوب 
 مدرّج اإلنتفاضة 

   

 مدخل إلى علم األرشيف اإلثنين
 01. ق/ دعي . أ

 تنظيم وتسيير المعلومات
 01. ق/ قوالي . أ

 لغات توثيقية 
 01.ق/ بولحواش . أ

   

 الثالثاء
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 بروك . أ
 مدرج بشير خلدون

 
 1تكنولوجيا المعلومات 

 01. ق/ كبوشي . أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 01. ق/ بن بوزيد . أ
  

       األربعاء

       الخميس

 



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(01 الللت نممم)(02) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
  1مناهج وتقنيات البحث

 حميداش. أ
 مدرّج اإلنتفاضة

 مدخل إلى علم األرشيف
 أقبال. أ

 مدرّج اإلنتفاضة

 /تنظيم وتسيير المعلومات 
 عرعار. أ

 اإلنتفاضة 

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج اإلنتفاضة
  

 األحد
 1لغات توثيقية 

 شوقي. أ
  مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 بليمي. أ/ المكتوب 
 مدرّج اإلنتفاضة 

   

 لغات توثيقية  اإلثنين
 02.ق/ بولحواش . أ

 مدخل إلى علم األرشيف
 02. ق/ دعي . أ

 تنظيم وتسيير المعلومات
    02. ق/ قوالي . أ

 الثالثاء
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 بروك . أ
 مدرج بشير خلدون

 1تكنولوجيا المعلومات   
 02. ق/ كبوشي . أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 02. ق/ بن بوزيد . أ
 

       األربعاء

       الخميس

م

 



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(01 الللت نممم)(03) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
  1مناهج وتقنيات البحث

 حميداش. أ
 مدرّج اإلنتفاضة

 مدخل إلى علم األرشيف
 أقبال. أ

 مدرّج اإلنتفاضة

 /تنظيم وتسيير المعلومات 
 عرعار. أ

 اإلنتفاضة 

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج اإلنتفاضة
  

 األحد
 1لغات توثيقية 

 شوقي. أ
  مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 بليمي. أ/ المكتوب 
 مدرّج اإلنتفاضة 

   

 تنظيم وتسيير المعلومات اإلثنين
 03. ق/ قوالي . أ

 لغات توثيقية 
 03.ق/ بولحواش . أ

 مدخل إلى علم األرشيف
    03. ق/ دعي . أ

 الثالثاء
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 بروك . أ
 مدرج بشير خلدون

 1تكنولوجيا المعلومات 
 03. ق/ كبوشي . أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 03. ق/ بن بوزيد . أ
   

       األربعاء

       الخميس

 



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(01 الللت نممم)(04) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
  1مناهج وتقنيات البحث

 حميداش. أ
 مدرّج اإلنتفاضة

 مدخل إلى علم األرشيف
 أقبال. أ

 مدرّج اإلنتفاضة

 /تنظيم وتسيير المعلومات 
 عرعار. أ

 اإلنتفاضة 

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج اإلنتفاضة
  

 األحد
 1لغات توثيئقية 

 شوقي. أ
  مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 بليمي. أ/ المكتوب 
 مدرّج اإلنتفاضة 

   

 مدخل إلى علم األرشيف اإلثنين
 04. ق/ موشموش.  أ

 تنظيم وتسيير المعلومات
 04. ق/ عيسى . أ

 لغات توثيقية 
    04.ق/ معمري . أ

  الثالثاء
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 بوقاسم . أ
 مدرج بشير خلدون

 
المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 04. ق/ سريج . أ

تكنولوجيا المعلومات 
1 

 04. ق/ واكد . أ
 

       األربعاء

       الخميس

 



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(01 الللت نممم)(05) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
  1مناهج وتقنيات البحث

 حميداش. أ
 مدرّج اإلنتفاضة

 مدخل إلى علم األرشيف
 أقبال. أ

 مدرّج اإلنتفاضة

 /تنظيم وتسيير المعلومات 
 عرعار. أ

 اإلنتفاضة 

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج اإلنتفاضة
  

 األحد
 1لغات توثيئقية 

 شوقي. أ
  مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 بليمي. أ/ المكتوب 
 مدرّج اإلنتفاضة 

   

 لغات توثيقية  اإلثنين
 05.ق/ معمري . أ

 مدخل إلى علم األرشيف
 05. ق/ موشموش . أ

 تنظيم وتسيير المعلومات
    05. ق/ عيسى . أ

  الثالثاء
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 بوقاسم . أ
 مدرج بشير خلدون

 1تكنولوجيا المعلومات  
 05. ق/ واكد . أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 05. ق/ سريج . أ
 

       األربعاء

       الخميس

 



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(01 الللت نممم)(06) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
  1مناهج وتقنيات البحث

 حميداش. أ
 مدرّج اإلنتفاضة

 مدخل إلى علم األرشيف
 أقبال. أ

 مدرّج اإلنتفاضة

 /تنظيم وتسيير المعلومات 
 عرعار. أ

 اإلنتفاضة 

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج اإلنتفاضة
  

 األحد
 1لغات توثيئقية 

 شوقي. أ
  مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 بليمي. أ/ المكتوب 
 مدرّج اإلنتفاضة 

   

 تنظيم وتسيير المعلومات اإلثنين
 06. ق/ عيسى . أ

 لغات توثيقية 
 06.ق/ معمري . أ

 مدخل إلى علم األرشيف
    06. ق/ موشموش . أ

 الثالثاء
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 بروك . أ
 مدرج بشير خلدون

 1تكنولوجيا المعلومات 
 06. ق/ واكد . أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 06. ق/ سريج . أ
   

       األربعاء

       الخميس

 



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(01 الللت نممم)(07) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
  1مناهج وتقنيات البحث

 حميداش. أ
 مدرّج اإلنتفاضة

 مدخل إلى علم األرشيف
 أقبال. أ

 مدرّج اإلنتفاضة

 /تنظيم وتسيير المعلومات 
 عرعار. أ

 اإلنتفاضة 

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج اإلنتفاضة
  

 األحد
 1لغات توثيئقية 

 شوقي. أ
  مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 بليمي. أ/ المكتوب 
 مدرّج اإلنتفاضة 

   

 مدخل إلى علم األرشيف اإلثنين
 07. ق/ ماطي. أ

 تنظيم وتسيير المعلومات
 07. ق/ طالب . أ

 لغات توثيقية 
    07.ق/ زميري . أ

  الثالثاء
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 بوقاسم . أ
 مدرج بشير خلدون

 
المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 07. ق/ ترفاس . أ

تكنولوجيا المعلومات 
1 

 07. ق/ راشدي . أ
 

       األربعاء

       الخميس

 



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(01 الللت نممم)(08) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
  1مناهج وتقنيات البحث

 حميداش. أ
 مدرّج اإلنتفاضة

 مدخل إلى علم األرشيف
 أقبال. أ

 مدرّج اإلنتفاضة

 /تنظيم وتسيير المعلومات 
 عرعار. أ

 اإلنتفاضة 

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج اإلنتفاضة
  

 األحد
 1لغات توثيئقية 

 شوقي. أ
  مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 بليمي. أ/ المكتوب 
 مدرّج اإلنتفاضة 

   

 لغات توثيقية  اإلثنين
 1المخبر / زميري . أ

 مدخل إلى علم األرشيف
 1المخبر / ماطي . أ

 تنظيم وتسيير المعلومات
    1المخبر / طالب. أ

  الثالثاء
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 بوقاسم . أ
 مدرج بشير خلدون

 1تكنولوجيا المعلومات  
 1المخبر / راشدي . أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 1المخبر / ترفاس . أ
 

       األربعاء

       الخميس

 



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(01 الللت نممم)(09) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
  1مناهج وتقنيات البحث

 حميداش. أ
 مدرّج اإلنتفاضة

 مدخل إلى علم األرشيف
 أقبال. أ

 مدرّج اإلنتفاضة

 /تنظيم وتسيير المعلومات 
 عرعار. أ

 اإلنتفاضة 

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج اإلنتفاضة
  

 األحد
 1لغات توثيئقية 

 شوقي. أ
  مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 بليمي. أ/ المكتوب 
 مدرّج اإلنتفاضة 

   

 تنظيم وتسيير المعلومات اإلثنين
 2المخبر / طالب. أ

 لغات توثيقية 
 2المخبر / زميري . أ

 مدخل إلى علم األرشيف
    2المخبر / ماطي. أ

 الثالثاء
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 بروك . أ
 مدرج بشير خلدون

 1تكنولوجيا المعلومات 
 2المخبر / راشدي . أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 2المخبر / ترفاس . أ
   

       األربعاء

       الخميس

م

 



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(01 الللت نممم)(10) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
  1مناهج وتقنيات البحث

 حميداش. أ
 مدرّج اإلنتفاضة

 مدخل إلى علم األرشيف
 أقبال. أ

 مدرّج اإلنتفاضة

 /تنظيم وتسيير المعلومات 
 عرعار. أ

 اإلنتفاضة 

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج اإلنتفاضة
  

 األحد
 1لغات توثيئقية 

 شوقي. أ
  مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 بليمي. أ/ المكتوب 
 مدرّج اإلنتفاضة 

   

 مدخل إلى علم األرشيف اإلثنين
 3المخبر / شيخي .أ

 تنظيم وتسيير المعلومات
 3المخبر / تمورتبير . أ

 لغات توثيقية 
    3المخبر . / سطايفي. أ

  الثالثاء
 

 اإلعالم اآللي التوثيقي
 بوقاسم . أ

 مدرج بشير خلدون
 

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 3المخبر / كحيلة . أ

تكنولوجيا المعلومات 
1 

 3المخبر . .... / أ
 

       األربعاء

       الخميس

 



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(01 الللت نممم)(11) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
  1مناهج وتقنيات البحث

 حميداش. أ
 مدرّج اإلنتفاضة

 مدخل إلى علم األرشيف
 أقبال. أ

 مدرّج اإلنتفاضة

 /تنظيم وتسيير المعلومات 
 عرعار. أ

 اإلنتفاضة 

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج اإلنتفاضة
  

 األحد
 1لغات توثيئقية 

 شوقي. أ
  مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 بليمي. أ/ المكتوب 
 مدرّج اإلنتفاضة 

   

 اإلثنين
 لغات توثيقية 

المخبر . / سطايفي. أ
04 

 مدخل إلى علم األرشيف
 04المخبر / شيخي. أ

 تنظيم وتسيير المعلومات
 04المخبر / تمورتبير . أ

   

  الثالثاء
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 بوقاسم . أ
 مدرج بشير خلدون

 1تكنولوجيا المعلومات  
 4المخبر . ...... / أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

المخبر / كحيلة  . أ
4 

 

       األربعاء

       الخميس



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(01 الللت نممم)(12) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
  1مناهج وتقنيات البحث

 حميداش. أ
 مدرّج اإلنتفاضة

 مدخل إلى علم األرشيف
 أقبال. أ

 مدرّج اإلنتفاضة

 /تنظيم وتسيير المعلومات 
 عرعار. أ

 اإلنتفاضة 

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج اإلنتفاضة
  

 األحد
 1لغات توثيئقية 

 شوقي. أ
  مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 . ....أ/ المكتوب 
 مدرّج اإلنتفاضة 

   

 تنظيم وتسيير المعلومات اإلثنين
 13.ق/ تمورتبير. أ

 لغات توثيقية 
 13. ق. / سطايفي. أ

 مدخل إلى علم األرشيف
    13.ق/ شيخي . أ

 الثالثاء
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 بروك . أ
 مدرج بشير خلدون

 1تكنولوجيا المعلومات 
 13.ق/ بن بوزيد . أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 13.ق/ كحيلة . أ
   

       األربعاء

       الخميس

م

م



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(02 الللت نممم)(13) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
 مدخل إلى علم األرشيف

 أقبال. أ
 مدرّج بشير خلدون

  1مناهج وتقنيات البحث
 بوقزاطة. أ

 مدرّج بشير خلدون
  

تنظيم وتسيير المعلومات 
/ 

 عرعار. أ
 مدرج بشير خلدون

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج بشير خلدون
 

  األحد
 1لغات توثيئقية  

 شوقي. أ
 مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 
 . أ/ المكتوب 

 مدرّج بشير خلدون

 اإلعالم اآللي التوثيقي
 واعراب. أ

 مدرج بشير خلدون
 

       اإلثنين

       الثالثاء

 1تكنولوجيا المعلومات    األربعاء
 2.ق/ كبوشي. أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 1.ق/ حطاب . أ
  

 مدخل إلى علم األرشيف الخميس
 1.ق/ دعي . أ

 تنظيم وتسيير المعلومات
 1.ق/ قوالي .أ

 لغات توثيقية 
 1. ق/ بولحواش . أ

   

م



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(02 الللت نممم)(14) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
 مدخل إلى علم األرشيف

 أقبال. أ
 مدرّج بشير خلدون

  1مناهج وتقنيات البحث
 بوقزاطة. أ

 مدرّج بشير خلدون
  

تنظيم وتسيير المعلومات 
/ 

 عرعار. أ
 مدرج بشير خلدون

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج بشير خلدون
 

  األحد
 1لغات توثيئقية  

 شوقي. أ
 مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 
 . أ/ المكتوب 

 مدرّج بشير خلدون

 اإلعالم اآللي التوثيقي
 واعراب. أ

 مدرج بشير خلدون
 

       اإلثنين

       الثالثاء

    األربعاء
 1تكنولوجيا المعلومات 

 2.ق/ كبوشي. أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 2.ق/ حطاب . أ
 

 الخميس
 لغات توثيقية 

 2. ق/ بولحواش . أ
 مدخل إلى علم األرشيف

 2.ق/ دعي . أ
 تنظيم وتسيير المعلومات

    2.ق/ قوالي.أ



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(02 الللت نممم)(15) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
 مدخل إلى علم األرشيف

 أقبال. أ
 مدرّج بشير خلدون

  1مناهج وتقنيات البحث
 بوقزاطة. أ

 مدرّج بشير خلدون
  

تنظيم وتسيير المعلومات 
/ 

 عرعار. أ
 مدرج بشير خلدون

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج بشير خلدون
 

  األحد
 1لغات توثيئقية  

 شوقي. أ
 مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 / المكتوب 
 مدرّج بشير خلدون

 اإلعالم اآللي التوثيقي
 واعراب. أ

 مدرج بشير خلدون
 

       اإلثنين

       الثالثاء

 1تكنولوجيا المعلومات   األربعاء
 3.ق/ كبوشي. أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 3.ق/ حطاب . أ
   

 تنظيم وتسيير المعلومات الخميس
 3.ق/ قوالي.أ

 لغات توثيقية 
 3. ق/ بولحواش . أ

 مدخل إلى علم األرشيف
 3. ق/ دعي . أ

   



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(02 الللت نممم)(16) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
 مدخل إلى علم األرشيف

 أقبال. أ
 مدرّج بشير خلدون

  1مناهج وتقنيات البحث
 بوقزاطة. أ

 مدرّج بشير خلدون
  

تنظيم وتسيير المعلومات 
/ 

 عرعار. أ
 مدرج بشير خلدون

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج بشير خلدون
 

  األحد
 1لغات توثيئقية  

 شوقي. أ
 مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 بليمي. أ/ المكتوب 
 مدرّج بشير خلدون

 اإلعالم اآللي التوثيقي
 واعراب. أ

 مدرج بشير خلدون
 

       اإلثنين

       الثالثاء

    األربعاء
المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 4.ق/  بن بوزيد .أ

تكنولوجيا المعلومات 
1 

 4.ق/ واكد . أ
 

 الخميس
 مدخل إلى علم األرشيف

موشموش   . أ
 4.ق

 تنظيم وتسيير المعلومات
 4.ق/ كحالت .أ

 لغات توثيقية 
    4. ق/ معمري . أ



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(02 الللت نممم)(17) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
 مدخل إلى علم األرشيف

 أقبال. أ
 مدرّج بشير خلدون

  1مناهج وتقنيات البحث
 بوقزاطة. أ

 مدرّج بشير خلدون
  

تنظيم وتسيير المعلومات 
/ 

 عرعار. أ
 مدرج بشير خلدون

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج بشير خلدون
 

  األحد
 1لغات توثيئقية  

 شوقي. أ
 مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 
 . أ/ المكتوب 

 مدرّج بشير خلدون

 اإلعالم اآللي التوثيقي
 واعراب. أ

 مدرج بشير خلدون
 

       اإلثنين

       الثالثاء

 1تكنولوجيا المعلومات     األربعاء
 5.ق/ واكد . أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 5.ق/ بن بوزيد . أ
 

 لغات توثيقية  الخميس
 5. ق/ معمري. أ

 مدخل إلى علم األرشيف
 5.ق/ موشموش . أ

 تنظيم وتسيير المعلومات
    5.ق/ كحالت .أ

م



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(02 الللت نممم)(18) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
 مدخل إلى علم األرشيف

 أقبال. أ
 مدرّج بشير خلدون

  1مناهج وتقنيات البحث
 بوقزاطة. أ

 مدرّج بشير خلدون
  

تنظيم وتسيير المعلومات 
/ 

 عرعار. أ
 مدرج بشير خلدون

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج بشير خلدون
 

  األحد
 1لغات توثيئقية  

 شوقي. أ
 مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 
 . أ/ المكتوب 

 مدرّج بشير خلدون

 اإلعالم اآللي التوثيقي
 واعراب. أ

 مدرج بشير خلدون
 

       اإلثنين

       الثالثاء

  األربعاء
 1تكنولوجيا المعلومات 

 6.ق/ واكد . أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 6.ق/ بن بوزيد . أ
   

 الخميس
 تنظيم وتسيير المعلومات

 6.ق/ عيسى.أ
 لغات توثيقية 

 6. ق/ معمري . أ
 مدخل إلى علم األرشيف

    6. ق/ موشموش . أ

م



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(02 الللت نممم)(19) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
 مدخل إلى علم األرشيف

 أقبال. أ
 مدرّج بشير خلدون

  1مناهج وتقنيات البحث
 بوقزاطة. أ

 مدرّج بشير خلدون
  

تنظيم وتسيير المعلومات 
/ 

 عرعار. أ
 مدرج بشير خلدون

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج بشير خلدون
 

  األحد
 1لغات توثيئقية  

 شوقي. أ
 مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 
 . أ/ المكتوب 

 مدرّج بشير خلدون
  

       اإلثنين

       الثالثاء

    األربعاء
المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 7.ق. ....... / أ

تكنولوجيا المعلومات 
1 

 7.ق/ دعي. أ
 

 مدخل إلى علم األرشيف الخميس
 7.ق/ ماطي . أ

 تنظيم وتسيير المعلومات
 7.ق/ طالب.أ

 لغات توثيقية 
  7. ق/ سطايفي .أ

 اإلعالم اآللي التوثيقي
 . ......أ

 مدرج بشير خلدون
 

م



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(02 الللت نممم)(20) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
 مدخل إلى علم األرشيف

 أقبال. أ
 مدرّج بشير خلدون

  1مناهج وتقنيات البحث
 بوقزاطة. أ

 مدرّج بشير خلدون
  

تنظيم وتسيير المعلومات 
/ 

 عرعار. أ
 مدرج بشير خلدون

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج بشير خلدون
 

  األحد
 1لغات توثيئقية  

 شوقي. أ
 مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 
 . أ/ المكتوب 

 مدرّج بشير خلدون
  

       اإلثنين

       الثالثاء

 1تكنولوجيا المعلومات     األربعاء
 01المخبر / دعي . أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 1المخبر . ...... / أ
 

 الخميس
 لغات توثيقية 

 01المخبر / سطايفي . أ
 مدخل إلى علم األرشيف

 01المخبر / ماطي .أ
 تنظيم وتسيير المعلومات

  01المخبر / طالب.أ
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 . ......أ
 مدرج بشير خلدون

 



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(02 الللت نممم)(21) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
 مدخل إلى علم األرشيف

 أقبال. أ
 مدرّج بشير خلدون

  1مناهج وتقنيات البحث
 بوقزاطة. أ

 مدرّج بشير خلدون
  

تنظيم وتسيير المعلومات 
/ 

 عرعار. أ
 مدرج بشير خلدون

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج بشير خلدون
 

  األحد
 1لغات توثيئقية  

 شوقي. أ
 مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 
 . أ/ المكتوب 

 مدرّج بشير خلدون
  

       اإلثنين

       الثالثاء

  األربعاء
 1تكنولوجيا المعلومات 

 02المخبر / دعي . أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 02المخبر . ...... / أ
   

 الخميس
 تنظيم وتسيير المعلومات

 02المخبر / طالب.أ
 لغات توثيقية 

 02المخبر / سطايفي . أ
 مدخل إلى علم األرشيف

  02المخبر / ماطي. أ
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 . ......أ
 مدرج بشير خلدون

 



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(02 الللت نممم)(22) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
 مدخل إلى علم األرشيف

 أقبال. أ
 مدرّج بشير خلدون

  1مناهج وتقنيات البحث
 بوقزاطة. أ

 مدرّج بشير خلدون
  

تنظيم وتسيير المعلومات 
/ 

 عرعار. أ
 مدرج بشير خلدون

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج بشير خلدون
 

  األحد
 1لغات توثيئقية  

 شوقي. أ
 مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 
 . أ/ المكتوب 

 مدرّج بشير خلدون
  

       اإلثنين

       الثالثاء

    األربعاء
المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 03المخبر . ....... / أ

تكنولوجيا المعلومات 
1 

المخبر . ....../ أ
03 

 

 الخميس
 مدخل إلى علم األرشيف

 03المخبر / كحيلة . أ
 تنظيم وتسيير المعلومات

 03المخبر / / بوفجلين. أ
 لغات توثيقية 

  03المخبر . ...... / أ
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 . ......أ
 مدرج بشير خلدون

 



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(02 الللت نممم)(23) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
 مدخل إلى علم األرشيف

 أقبال. أ
 مدرّج بشير خلدون

  1مناهج وتقنيات البحث
 بوقزاطة. أ

 مدرّج بشير خلدون
  

تنظيم وتسيير المعلومات 
/ 

 عرعار. أ
 مدرج بشير خلدون

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج بشير خلدون
 

  األحد
 1لغات توثيئقية  

 شوقي. أ
 مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 / المكتوب 
 مدرّج بشير خلدون

  

       اإلثنين

       الثالثاء

 1تكنولوجيا المعلومات     األربعاء
 04المخبر . ....... أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

المخبر  . ...... / أ
04 

 

 الخميس
 لغات توثيقية 

 04المخبر . ...... / أ
 مدخل إلى علم األرشيف

 04المخبر / كحيلة. أ
 تنظيم وتسيير المعلومات

  04المخبر / بوفجلين. أ
 اإلعالم اآللي التوثيقي

 . ......أ
 مدرج بشير خلدون

 



  و اقج سيم ألم–م 2022/2023وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(02 الللت نممم)(24) التومم:م اقسنم الباثنمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
 مدخل إلى علم األرشيف

 أقبال. أ
 مدرّج بشير خلدون

  1مناهج وتقنيات البحث
 بوقزاطة. أ

 مدرّج بشير خلدون
  

تنظيم وتسيير المعلومات 
/ 

 عرعار. أ
 مدرج بشير خلدون

تكنولوجيا المعلومات 
 لطابي. أ / 1والتوثيق 

 مدرج بشير خلدون
 

  األحد
 1لغات توثيئقية  

 شوقي. أ
 مدرّج بشير خلدون

  
تاريخ : علم الكتاب 

 المكتوب 
 مدرّج بشير خلدون

  

       اإلثنين

       الثالثاء

 1تكنولوجيا المعلومات   األربعاء
 13. ق/ بن بوزيد . أ

المعايير المّوحدة في 
 المؤسسات الوثائقية

 13. ق
   

 تنظيم وتسيير المعلومات الخميس
 13. ق/ بوفجلين. أ

 لغات توثيقية 
  13. ق/ 

 مدخل إلى علم األرشيف
 13. ق/ كحيلة  . أ

 اإلعالم اآللي التوثيقي 
 مدرج بشير خلدون

 



 


