
 م اقج سيم أل و–2023م/م2022وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(01) التوم أل ومم:متخصصمأرشثفم/مIابسكتمم

 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

استراتجية تنظيم وتسيير 
 مصلحة األرشيف

 درس/ بوربيعة.أ
 4. مخبر

 تيارات ومبادئ علم األرشيف
 درس/  سالل. أ

 4. مخبر

 تيارات ومبادئ علم األرشيف
 15. ق/ سالل. أ

استراتيجية تنظيم وتسيير 
 مصلحة األرشيف

  15. ق/ بوربيعة.أ

تاريخ المؤسسات اإلدارية 
 أقبال. أ/ الجزائرية

 4. مخبر/ درس
 

       األحد

 اإلثنين
 تقنيات حفظ األرشيف

 درس / صاوشي. أ
 20. ق

 إنجليزية
 16. ق/ يدو.أ

 تقنيات حفظ األرشيف
 16. ق/ صاوشي.أ

 البحث البيبليوغرافي اآللي
 درس / حرحاد. أ

 1. مخبر
  

 الثالثاء
 تسويق الوثائق األرشيفية

 درس/ رحالي. أ
 1. مخبر

 االتصال المؤسساتي
 درس / رحالي. أ

 1.مخبر 
 تسويق الوثائق األرشيفية 

   14. ق/ رحالي. أ

 األربعاء
إدارة ومعالجة األرشيف 

 الجاري والوسيط
 20. ق/ درس / بن طاهر. أ

إدارة ومعالجة األرشيف 
 الجاري والوسيط

 20. ق/  بن طاهر. أ
 

 البحث البيبليوغرافي اآللي
 حشاني مبارك. أ

 10. ق
   

  الخميس
 

 
 سالل سالل

  

 



 م اقج سيم أل و–2023م/م2022وقسم عسم المكتبام  اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيمممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(02) التوم البايمم:متخصصمأرشثف/مIابسكتمم

 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

استراتجية تنظيم وتسيير 
 مصلحة األرشيف

 درس/ بوربيعة.أ
 4. مخبر

 تيارات ومبادئ علم األرشيف
 درس/  سالل. أ

 4. مخبر

استراتيجية تنظيم وتسيير 
 مصلحة األرشيف

 16. ق/ بوربيعة.أ

 تيارات ومبادئ علم األرشيف
 16. ق/ سالل. أ

تاريخ المؤسسات اإلدارية 
 أقبال. أ/ الجزائرية

 2. مخبر/ درس
 

  األحد
      

 اإلثنين
 تقنيات حفظ األرشيف

 / درس/ صاوشي. أ
 20. ق

 تقنيات حفظ األرشيف
 16. ق/ صاوشي.أ

 
 البحث البيبليوغرافي اآللي

 درس / حرحاد. أ
 1. مخبر

 إنجليزية
 12. ق/ يدو.أ

 

 الثالثاء
 تسويق الوثائق األرشيفية

 درس/ رحالي. أ
 1. مخبر

 االتصال المؤسساتي
 / درس/ رحالي. أ

 1.مخبر 

 تسويق الوثائق األرشيفية
    14. ق/ رحالي. أ

 األربعاء
إدارة ومعالجة األرشيف 

 الجاري والوسيط
 20. ق/ درس / بن طاهر. أ

 البحث البيبليوغرافي اآللي
 حشاني مبارك. أ

 10. ق

إدارة ومعالجة األرشيف 
 الجاري والوسيط

 4. ق/ بن الطاهر. أ
 

 البحث البيبليوغرافي اآللي
 / درس/ حرحاد. أ

 2. مخبر
 

  الخميس
 

     

 


