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 29/09/2020: يف املسيلة                                                                                                                                                   2020/إ.ق/.........:  الرقم

  امتحانـــــات جـــــدول
  )S2-M1( ثانيي اللسداســا -  السنة األولى ماستر

 )Embarquées Electronique des Systèmes(إلكترونيك األنظمة المضمنة  تخصص:
  

  التاريخ المادة مسؤول المادة التوقيت  المدرج

ST1 13:00  بن التومي ميلود سا 14:00 -سا Processeurs des signaux numériques (DSP)    السبت 
10/10/2020  ST1 16:00  طارقبوشعالة  سا 17:00 -سا  Ethique 

ST1 14:30  طباخ مصطفى سا 15:30 -سا Capteurs intelligents et MEMS  حداأل  
11/10/2020  

ST1 13:00  بوشامة ادريس سا 14:00 -سا Systèmes à microcontroleurs ثنيناإل  
12/10/2020  ST1 16:00  أوديرة حسين سا 17:00 -سا Etude et réalisation des projets 

ST1 14:30  صيقع جمال سا 15:30 -سا Energies renouvelables : le solaire photovoltaïque الثالثاء 
13/10/2020  

ST1 13:00  بن حمادوش عبد الوهاب سا 14:00 -سا Systèmes d'exploitation des systèmes embarqués األربعاء 
14/10/2020  

ST1 14:30  مختاري رياض سا 15:30 -سا Réseaux et communications industriels الخميس 
15/10/2020  

 امة:مالحظات ه
 ) تجرى االمتحانات في المدرجST1(تخصصين ) للESEM+INST) والمدرج (ST2لتخصص ( )STLC+ DETTES) والمدرج (B2(تخصص ) لMICRO( 
  (أساتذة وطلبة) التباعد االجتماعيواتخاذ كل تدابير الوقاية و ارتداء الكمامةحفاظا على سالمتكم نطلب من الجميع. 
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 29/09/2020: يف املسيلة                                                                                                                                                   2020/إ.ق/.........:  الرقم

  امتحانـــــات جـــــدول
  )S2-M1(ي الثاني لسداســا -  السنة األولى ماستر

  )Instrumentationأداتية ( تخصص:
  

  التاريخ المادة مسؤول المادة التوقيت  المدرج

ST1 13:00  بن التومي ميلود سا 14:00 -سا Microprocesseurs & DSP السبت 
10/10/2020  ST1 16:00  طارقبوشعالة  سا 17:00 -سا  Ethique 

ST1 14:30  زغالش سمير سا 15:30 -سا Systèmes asservis numériques حداأل  
11/10/2020  

ST1 13:00  بوشامة ادريس سا 14:00 -سا Capteurs intelligents en instrumentation industrielle ثنيناإل  
12/10/2020  ST1 16:00  خنوف صالح سا 17:00 -سا Avant-projet 

ST1 14:30  بن احسن المدني سا 15:30 -سا Electronique numérique avancée : VHDL – FPGA الثالثاء 
13/10/2020  

ST1 13:00  خنوف صالح سا 14:00 -سا Sécurité Industrielle األربعاء 
14/10/2020  

ST1 14:30  سراي حسين سا 15:30 -سا Réseaux et communications industriels الخميس 
15/10/2020  

 مالحظات هامة:
 ) تجرى االمتحانات في المدرجST1) للتخصصين (ESEM+INST) والمدرج (ST2) لتخصص (STLC+ DETTES) والمدرج (B2) لتخصص (MICRO( 
 التباعد االجتماعيواتخاذ كل تدابير الوقاية و ارتداء الكمامةاظا على سالمتكم نطلب من الجميع (أساتذة وطلبة) حف. 
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 29/09/2020: يف املسيلة                                                                                                                                                   2020/إ.ق/.........:  الرقم

  ـــاتامتحانــ جـــــدول
  )S2-M1(ي الثاني لسداســا -  السنة األولى ماستر

 )Télécommunications de Systèmesتخصص: أنظمة االتصاالت (
  

  التاريخ المادة مسؤول المادة التوقيت  المدرج

ST2 13:00  كنان الهادي سا 14:00 -سا Mesures RF et micro ondes السبت 
10/10/2020  ST2 16:00  طارقبوشعالة  سا 17:00 -سا  Ethique 

ST2 14:30  مزعاش عمار سا 15:30 -سا Trait. Num . de Signal   حداأل  
11/10/2020  

ST2 13:00  خدروش جمال سا 14:00 -سا Antennes ثنيناإل  
12/10/2020  ST2 16:00  لعالوي لهواوي سا 17:00 -سا Trait. d'images 

ST2 14:30  خدروش جمال سا 15:30 -سا Canaux de Transmission الثالثاء 
13/10/2020  

ST2 13:00  شالبي عز الدين سا 14:00 -سا Techniques Radars األربعاء 
14/10/2020  

ST2 14:30  بريك يوسف سا 15:30 -سا Codage et Compression الخميس 
15/10/2020  

 مالحظات هامة:
 ) تجرى االمتحانات في المدرجST1) للتخصصين (ESEM+TINS) والمدرج (ST2) لتخصص (STLC+ DETTES) والمدرج (B2) لتخصص (MICRO( 
  (أساتذة وطلبة) التباعد االجتماعيواتخاذ كل تدابير الوقاية و ارتداء الكمامةحفاظا على سالمتكم نطلب من الجميع. 

 
 
 
 

  املســيلة –حممد بوضياف  جامعة
  التكنولوجيا كلية
  اإللكرتونيك قسم

 

Mohamed Boudiaf University - M’Sila 
Faculty of Technology 
Department of Electronics  



  الشعبيــة الديمقراطية الجزائرية الجمهوريــة
DEMOCRATIC AND POPULAR REPUBLIC OF ALGERIA 

  العلمــي والبحـث العالـي التعليـم وزارة
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH 

  
 
 

 29/09/2020: يف املسيلة                                                                                                                                                   2020/إ.ق/.........:  الرقم

  امتحانـــــات جـــــدول
  )S2-M1(ي الثاني لسداســا -  السنة األولى ماستر

 )Microélectroniqueميكروإلكترونيك ( تخصص:
  

  التاريخ المادة مسؤول المادة التوقيت  المدرج

B2 13:00  حرحوز أحالم سا 14:00 -سا Outils de simulation السبت 
10/10/2020  B2 16:00  طارقبوشعالة  سا 17:00 -سا  Ethique 

B2 14:30  شعبان ريان سا 15:30 -سا Tech de caractérisation des dispositifs SC حداأل  
11/10/2020  

B2 13:00  سعدة خلخال فيصل سا 14:00 -سا Conception des CI Ana MOS  ثنيناإل  
12/10/2020  B2 16:00  أوديرة حسين سا 17:00 -سا Appareillages et Tech de caractérisation  

B2 14:30  زواش طارق سا 15:30 -سا Physique des composants SC 2 الثالثاء 
13/10/2020  

B2 13:00  حسيني عبد السالم سا 14:00 -سا Couches minces et cristaux photoniques األربعاء 
14/10/0202  

B2 14:30  ظريف محمود سا 15:30 -سا  Dispositifs photovoltaïques الخميس 
15/10/2020  

 مالحظات هامة:
 ) تجرى االمتحانات في المدرجST1) للتخصصين (ESEM+INST) والمدرج (ST2) لتخصص (STLC+ DETTES) والمدرج (B2) لتخصص (MICRO( 
 التباعد االجتماعيواتخاذ كل تدابير الوقاية و ارتداء الكمامةة وطلبة) حفاظا على سالمتكم نطلب من الجميع (أساتذ. 
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