
الشعبيــة الديمقراطية الجزائرية الجمهوريــة  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

  العلمــي والبحـث العالـي التعليـم وزارة
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  
 

 09/09/2020: يف املسيلة                                                                                                                                                2020/إ.ق/.........:  الرقم     

  جـــــدول االمتحانـــــات االستدراكية
 )M2( السنة الثانية ماستر –الثالث لسداســــي ل

  )Télécommunications de Systèmesأنظمة االتصاالت ( تخصص:
  

  التاريخ المادة مسؤول المادة التوقيت  / المدرج قاعةال

B2 09:00سا10:00-سا  Technologie et Protocoles pour le multimédia شالبي عز الدين 
  حداأل

20/09/2020  

GH5 09:00سا10:00-سا   الثالثاء Communications optiques حسيني عبد السالم  
22/09/2020  ST3 14:00سا15:00-سا  Recherche documentaire et conception de mémoire أوديرة حسين 

ST3 09:00سا10:00-سا   األربعاء Prop des MO acoustiques ds les solides piézoélectriques خلفة علي 
23/09/2020  ST3 14:00سا15:00-سا   Télévision numérique بن التومي ميلود 

ST3 09:00سا10:00-سا   Dispositifs (Passifs/Actifs) RF et Micro-ondes خدروش جمال 
  خميسال
24/09/2020  

 مالحظة هامة :

 سا) 1مدة االمتحان ساعة واحدة ( -
 .اتخاذ كل تدابير الوقاية والتباعد االجتماعي الطلبةساتذة واألالمطلوب من جميع  -

 
 
 

  املســيلة –حممد بوضياف  جامعة
  التكنولوجيا كلية
  اإللكرتونيك قسم

Université Mohamed Boudiaf - M’Sila 

Faculté de Technologie 

Département d’Electronique  



الشعبيــة الديمقراطية الجزائرية الجمهوريــة  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

  العلمــي والبحـث العالـي التعليـم وزارة
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  
 

 09/09/2020: يف املسيلة                                                                                                                                                2020/إ.ق/.........:  الرقم     

  جـــــدول االمتحانـــــات االستدراكية
 )M2( السنة الثانية ماستر –للسداســــي الثالث 

  )Microélectronique: ميكروإلكترونيك (تخصص 
  

  التاريخ المادة مسؤول المادة التوقيت  / المدرج قاعةال

B2 09:00سا10:00-سا  
 بن ناصر حمزة

Simulation des Composants SC  ثنيناإل  
21/09/2020  B2 14:00سا15:00-سا  Matériaux pour l'électronique 

GH5 09:00سا10:00-سا السالمحسيني عبد    Optoélectronique et circuits ELN الثالثاء  
22/09/2020  ST3 14:00سا15:00-سا  Recherche documentaire et conception de mémoire أوديرة حسين 

ST3 09:00سا10:00-سا   األربعاء Conception des CI A/N CMOS بختي الهادي  
23/09/2020  ST3 14:00سا15:00-سا  Physique des SC 3 شعبان ريان 

ST3 09:00سا10:00-سا   خميسال Techniques des SPV ظريف محمود  
24/09/2020  ST3 14:00سا15:00-سا  Biomatériaux بوشالغم أحمد 

 مالحظة هامة :

 سا) 1مدة االمتحان ساعة واحدة ( -
 االجتماعي.المطلوب من جميع األساتذة والطلبة اتخاذ كل تدابير الوقاية والتباعد  -

 

  املســيلة –حممد بوضياف  جامعة
  التكنولوجيا كلية
  اإللكرتونيك قسم

Université Mohamed Boudiaf - M’Sila 

Faculté de Technologie 

Département d’Electronique  



الشعبيــة الديمقراطية الجزائرية الجمهوريــة  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

  العلمــي والبحـث العالـي التعليـم وزارة
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  
 

 09/09/2020: يف املسيلة                                                                                                                                               2020/إ.ق/.........:  الرقم     

  جـــــدول االمتحانـــــات االستدراكية
 )M2( السنة الثانية ماستر –الثالث لسداســــي ل

  )Instrumentationأداتية ( تخصص :
  

  التاريخ المادة مسؤول المادة التوقيت  / المدرج قاعةال

B2 09:00سا10:00-سا  Eléments de régulation numériques مزعاش حاتم 
  ثنيناإل

21/09/2020  

GH5 09:00سا10:00-سا   الثالثاء  Electronique de puissance avancée مزعاش عمار  
22/09/2020  ST3 14:00سا15:00-سا  Recherche documentaire et conception de mémoire أوديرة حسين 

ST3 09:00سا10:00-سا   األربعاء Réglage des Entrainements Electriques قبايلي فريدة 
23/09/2020  ST3 14:00سا15:00-سا   Systèmes à événements discrets & API لعالوي لهواوي 

ST3 09:00سا10:00-سا   Actionneurs industriels جازية كمال 
  خميسال

24/09/2020  

 مالحظة هامة :

 سا) 1مدة االمتحان ساعة واحدة ( -
 المطلوب من جميع األساتذة والطلبة اتخاذ كل تدابير الوقاية والتباعد االجتماعي. -

  
  
  

  املســيلة –حممد بوضياف  جامعة
  التكنولوجيا كلية
  اإللكرتونيك قسم

Université Mohamed Boudiaf - M’Sila 

Faculté de Technologie 

Département d’Electronique  



  الشعبيــة الديمقراطية الجزائرية الجمهوريــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

  العلمــي والبحـث العالـي التعليـم وزارة
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  
 

 09/09/2020: يف املسيلة                                                                                                                                                2020/إ.ق/.........:  الرقم     

  
  جـــــدول االمتحانـــــات االستدراكية

  )M2( السنة الثانية ماستر –الثالث لسداســــي ل
  )Electronique des Systèmes Embarquées(إلكترونيك األنظمة المضمنة تخصص : 

  

  التاريخ المادة مسؤول المادة التوقيت  / المدرج قاعةال

GH5 09:00سا10:00-سا   الثالثاء  Systèmes embarqués بن حمادوش عبد الوهاب 
22/09/2020  ST3 14:00سا15:00-سا  Recherche documentaire et conception de mémoire أوديرة حسين 

ST3 09:00سا10:00-سا   األربعاء Robotique واقني فيصل 
23/09/2020  ST3 14:00سا15:00-سا  Systèmes à événements discrets & API لعالوي لهواوي 

 مالحظة هامة :

 سا) 1مدة االمتحان ساعة واحدة ( -
 المطلوب من جميع األساتذة والطلبة اتخاذ كل تدابير الوقاية والتباعد االجتماعي -

  

  املســيلة –حممد بوضياف  جامعة
  التكنولوجيا كلية
  اإللكرتونيك قسم

Université Mohamed Boudiaf - M’Sila 

Faculté de Technologie 

Département d’Electronique  


