
س للسداسي سا ي اترزنامة االمتحانات االستدراكية لطور الل ع والسادس الثا امعية  والرا   2021/2022للسنة ا

ك  التوقيت األيام خ  السنة أو جدع مش خ  السنة الثانية إعالم  السنة الثانية مكتبات   السنة الثانية تار   السنة الثالثة إعالم  السنة الثالثة مكتبات  السنة الثالثة تار

عاء    األر

08/06/2022  

   

11:15  

-12:15  

  

/  

تقنيات االتصال   /  /  /  /  /

  محاضرة  / أ. با  

المؤسسات األرشيفية    /  /

ب ب زائر/أ.أبا    ا

ات التحرر   / االستعمار وحر

قيا  /أ.  20ق-19وآسيا قافر

  علون 

إخراج إذا   /

ي محاضرة  /  و وتلفز

م   دة. در

س م   ا

09/06/2022  
10-11  

11:15-

12:15  

مدخل إ وسائل اإلعالم 

 /أ.با 2واالتصال

زائر/ أ.د  خ ا مصادر تار

 رموم 

لغات التوثيق/أ. 

ب ب  أبا
عات إعالمية  /د.سال  شر

ن  خ النظم السياسية ماب تار

 / د. خت1945-1962
در اطر / حاج قو  إدارة ا

شيط  تقنيات الت

س    اإلعالمي /  أة. كرف

خ  تار

ضارات   /أ.حديدي2ا
  الدولة العثمانية/أ.د رموم 

افيا  البيلوغر

افيا/د.زايدي   والوابوغر

ر اإلعالمي  فنيات التحر

  والتلفزي/د.كعواش 

  

تمع/أ.د بن سالم درات وا   ا

شر وحقوق  التأليف  ال

ا/ د. حاج  ل أنواع ب

در   قو

مشكالت اجتماعية / 

  أ. س

  

 األحد

12/06/2022  

10-11  

11:15-

12:15 

سي أنظمة 

  المعلومات/د.زايدي

ديث ما زائر ا خ ا  تار

ن ق م/د.بن 19ق-16ب

  مو

تكنولوجيا المعلومات 

ب ب   والتوثيق/أ. أبا 

منا وتقنيات البحث  علوم 

ساالعالم    واالتصال/أ. كرف

م /أ.د 15-8المشرق اإلسالمي ق

  جالي 

  

تطبيقات الرقمنة  

أنظمة المعلومات / أ. 

ب  ب   أبا

ات اإلعالم  نظر

د.   2واإلتصال / 

  مشاور 

مدارس ومنا 

  /أ.د.جعفري 2

خ وحضارة المغرب  تار

  واألندلس/أ.دمرغيت 

نظرات اإلعالم/ أ.أبا 

ب   ب

االعالم مدخل إ علوم 

  واالتصال /أد عزوق

قي / د.بن  ما قبل الشمال االفر

  سو

تقييم أنظمة المعلومات/  

  دة. زايدي 

  

افة اإلذاعية  ال

ونية /  د.  والتلفز

  أسبا

  

ن  االثن

13/06/2022  

10-11  

11:15-

12:15 

مدخل إ مجتمع 

  /د.كوار 2المعلومات
/د.بابا زائر الثقا خ ا   تار

صيانة وترميم 

در طوط/د.حاج قو   ا

/أ.د بن  علم النفس االجتما

  سالم 

  

ة  ر خ الثورة التحر -1954تار

  م /أ.د. 1962

  

المكتبات الرقمية  / د. 

در   حاج قو
/  

زائر  خ ا تار

  /د.كمون 2المعاصر

خ وحضارة المغرب  تار

  /د.بوغرارة2القديم 

منا وتقنيات البحث/ 

  د. كوار 

  

تكنولوجيا االعالم 

  /د.اسبا2واالتصال
/  

موعات  سياسة تنمية ا

  / دة. كوار 
/  

  

 الثالثاء

2022/06/14  

10-11  

11:15-

12:15 

/د.بن 2مدخل إ علم اآلثار

  سو

ي العالم ا لعر

  لمعاصر/د.بوسعيد ا
/  

القضايا الدولية معاصرة/ د. 

  مشاور 
/  

مجيات الوثائقية / أ.  ال

ب ب   أبا

/  

ب فلسفية  ى/د.بنمذا  ك

   عبد الكب

ية البحث  من

  /د.بلبا2التار

/  /  /    /  

ان  ــ" A02 A01 المدرج "ح" المدرج "ح" جراء اإل م  A02 A01 المدرج "

  امعة أحمد درايةـ أدرارج
سانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية   لية العلوم اإل

سانية   قسم العلوم اإل



سانية   قسم العلوم اإل

س للسداسي سا امس والثالث  األول  :اترزنامة االمتحانات االستدراكية لطور الل امعية وا   2021/2022للسنة ا

ك  التوقيت األيام خ  السنة أو جدع مش خ  السنة الثانية إعالم  السنة الثانية مكتبات   السنة الثانية تار   السنة الثالثة إعالم  السنة الثالثة مكتبات  السنة الثالثة تار

  

األحد  

05/06/2022  

10-11  

11:15-

12:15  

افيا/ د.  مدخل إ الببلوغر

 زايدي

زائر الثقا  خ ا تار

ديث والمعاصر  / د. 1ا

  بابا

خ  علم الكتاب (تار

در   المكتوب)/ د. حاج قو

تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال/ د. 

  اسبا 
ن /أ.د.  كيت ا واألمر أورو

 رموم

وكمة وأخالقيات/ د.  ا

 ع

ور/ د.  دراسات جم

 اسبا

ضارات خ ا ية وتقنيات البحث   / أ. حديدي1تار من

  بلبا/ د. 1التار 

افيام  دخل ا الببلوغر

   المعلومات/ د.  زايدي

مدخل للعلوم القانونية/ أ. 

  سال

ركة الوطنية/أ.د  خ ا تار

   

التحليل الوثائقي/ دة. 

  زايدي

كم الراشد  ا

  وأخالقيات/ د. ع  

  

ن  االثن

06/06/2022  

10-11  

11:15-

12:15 

مدخل إ مجتمع 

  / د. كوار 1المعلومات

خ وحضارة المغرب  تار

  / د. بوغرارة1القديم 

اث المادي والالمادي   ال

در زائر/ د. حاج قو   ا

مدخل إ علوم اإلعالم 

   واإلتصال/ أ.د  عزوق
ية معاصرة/أ.د  قضايا عر

   جعفري 

بنوك وقواعد 

المعطيات/ د. حاج 

در    قو

يفة  إخراج 

ة/  أ.د عزوق   مكتو

صدر اإلسالم والدولة   / أ.د جعفري 1مدارس ومنا

ة/ أ.د .    مرغيتاألمو

/ د. 1منا وتقنيات البحث

   كوار

بولوجيا اجتماعية وثقافية/  أن

  أ. باية
المشرق اإلسالمي/أ.د 

  جالي

ية وأدوات البحث/  من

  دة. كوار

افة  ال

المتخصصة/ أ.د 

  عزوق

  

الثالثاء 

07/06/2022  

  

10-11  

11:15-

12:15 

مدخل إ وسائل االعالم 

  / أ. با1واالتصال

تكنولوجيا المعلومات   العالم المعاصر/ د حالة

ب1والتوثيق ب   /  أ. أبا

اقتصاديات وسائل اإلعالم/ أ. 

  با

ات  االستعمار وحر

  التحرر/أ. علون 

ة المعلومات / أ.  معا

ب ب   أبا

ات اإلعالم/ أة.  نظر

س   كرف

/ د. بن 1مدخل إ علم اآلثار

  سو

ا    العصور الوسطىأورو

  حالة /د.

/ أ. 1لغات التوثيق

ب ب   أبا

منا وتقنيات البحث  علوم 

س   اإلعالم واإلتصال/ أ. كرف
دراسة نقدية للكتابات/ د. 

  خت

علم النفس االجتما 

  لالتصال /أ.س

ر/ أة.  فنيات التحر

س   كرف

  

عاء  االر

2022/06/08  

10-11  

11:15-

12:15 

زائر  خ ا / د. 1المعاصرتار

  كمون 

خ/ أ. بن عبد  فلسفة التار

  الكب

افة   مدخل إ علم األرشيف/  ر  ال فنيات التحر

ة/ د.  كعواش   المكتو

خ الفكر االجتما  تار

/د.خت   والسيا

ق أنظمة  سو

  المعلومات/ 

س بداية  مقاي

ي   السدا الثا

مدخل إ الفلسفة/ أ. بن 

  عبد الكب

ديث  ي ا المغرب العر

  م/ د. بن مو 19ق -16ق

س السدا بداية  مقاي

ي   الثا

فية/ أ. ع.  تحليل البيانات ال

  جعفري 

س السدا بداية  مقاي

ي   الثا

ة األرشيف/  س بداية   معا مقاي

ي   السدا الثا

ان إجراء  م

 االمتحان

ــ" A02 A01 "حالمدرج " "حالمدرج "  A02 A01 المدرج "

  

  

  جامعة أحمد درايةـ أدرار

سانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية   لية العلوم اإل



سانية   قسم العلوم اإل

يللسدا  الماس رزنامة االمتحانات االستدراكية لطور  امعية  الثا   2021/2022للسنة ا

  األيام

 

ي  التوقيت قيا  السنة أو ماس مغار افةالسنة أو   السنة أو ماس إفر   ماس 

عاء  األر

08/06/2022  

  

   

 11:15-

12:15  

/  /  /  

خية/أ.د جعفري  قيا/د.بابا  نصوص تار ياة العلمية والثقافية  غرب إفر   /  ا

  

س م  ا

09/06/2022  

10-11  

11:15-

12:15  

خ المغرب األق المعاصر  /د.بلبا 2تار
غو/أ.د  ة المونوموطابا ومملك الكو اطور خ ام تار

 عثمان
م افة /د.در  المنا الكمية  بحوث ال

ي/أ.د مرغيت افة  المغرب العر خ ال خ /د.بلبا  تار ية البحث  التار نة /د.مشاور   من    قضايا را

  األحد

12/06/2022  
10-11  

11:15-

12:15 

ية البحث وتقنياته /أ. د.جالي  ن  من ة/د.حامد لم شر قيا ال افية إفر افة االستقصائية /أ.د.عزوق   جغر   ال

زائر المعاصر خ ا وة 2تار راء /أ. علون   /أ.د بوعر قيا جنوب ال شار اإلسالم  أفر س   ان افة/أ.كرف   تصميم و إخراج ال

  

ن  االثن

13/06/2022  

10-11  

11:15-

12:15 

س المعاصر خ تو عثمان  /أ.د  2تار وغندا/أد. ة األشن و اطور خ ام   تار
  ثقافة الصورة /د. اسبا 

عات و  شر افة/د.أرجيلوسال    أخالقيات ال

خ  تانيا المعاصر/د. بوسعيدتار   مور
راء  العصور  مصادر  قيا جنوب ال خ إفر تار

ديثة/أ.د حوتية   الوسطى وا

افة  ديثة  ال ات البحثية ا االتجا

  /د.س

 الثالثاء

14/06/2022  
10-11  

11:15-

12:15 

  الكتابة للواب /أ.با  /  /

/  /  
/  

ان إجراء االمتحانات ــ" م   A 05القاعة   "حالمدرج "  المدرج "

 

  جامعة أحمد درايةـ أدرار

سانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية   لية العلوم اإل



  

سانية   قسم العلوم اإل

امعية  الماس رزنامة االمتحانات االستدراكية لطور    2021/2022للسدا األول للسنة ا

ي  التوقيت األيام قيا  السنة أو ماس مغار افة  السنة أو ماس إفر   السنة أو ماس 

  

األحد  

05/06/2022  

10-11  

11:15-

12:15  

خ المغرب األق المعاصر خ وسط  / د. بلبا1تار ع ميالدي/ تار قيا قبل القرن السا غرب أفر

عثمان   أ.د  

افة المطبوعة/ أ.  فية  ال االنواع ال

س   كرف

س المعاصر خ تو   أ.د. رموم 1تار

  

ع ميالدي/  قيا قبل القرن السا خ شرق أفر  أ.دتار

  عثمان

ونية/ د. اسبا افة اإللك   ال

  

ن  االثن

06/06/2022  

10-11  

11:15-

12:15 

خ  ن/ د. خالديتار قيا وآسيا  القرن العشر راء    إفر قيا جنوب ال خ إفر دراسة نقدية لمصادر تار

  العصور القديمة/ أ.د جعفري 

/ د. بوسعيد زائر الثقا خ ا   تار

زائر المعاصر خ ا وة1تار راء/   / أ.د. بوعر خ إفر يقيا جنوب ال ن أ.مصادر تار افة/   حامد لم عات وأخالقيات ال   شر أ.شر

  

الثالثاء 

07/06/2022  

10-11  

11:15-

12:15 

ي المعاصر/ د بوتدارة قيا جنوب   مصادر المغرب العر خ  إفر اية ما قبل التار مدخل إ 

راء/ د. بن سو   ال

افة/ د.  المداخل األساسية  بحوث ال

  مشاور 

  

يا المعاصر/ د. بابا خ لي ي  تار خ/ د. برم ية البحث  التار /   من   مشاور  د.االتصال االجتما والسيا

عاء    االر

08/06/2022  
10-11  

11:15-

12:15 

ية البحث وتقنياته ب حوتية أ.دحلقات بحث/   / أ.د.  مرغيت1من ب   البحث التوثيقي/ االستاذ ابا

  

يبداية  س السدا الثا يبداية   مقاي س السدا الثا م  مقاي   علم االجتماع اإلعالمي/ د. در

ان  ــ" إجراء االمتحاناتم   A 05القاعة   "حالمدرج "  المدرج "

  

  

  

  جامعة أحمد درايةـ أدرار
سانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية   لية العلوم اإل


