
امعية                                                                                                                الثانية: علم المكتبات السنة   2020/  2019 السنة ا

  : الثالـــــــــــثلسـداسـيا

  الفوج األول 

 

يــ  دـــاألحـــ  عـ اءــالثالثـ  نـاالث ميــ ـاءـاألر  ســا

08:00  -09:30  

اث المادي و الال   مادي  ال

زائر/ يأ. ا  رحما

G2.7 

  التوثيقتكنولوجيا المعلومات و  

يقلمحاضرة/ أ.   ش

G.11  

خ المكتوب   علــم الكتاب: تار

ـــد   محاضرة/ أ.بن زايـ

G1.7 

09:30-11:00  

  مدخل إ علم األرشيف 

ــــــــــول    أ.

G1.7  

ــــةلغات  ــ   توثيقيـ

  أ. مامحاضرة/ 

G1.6  

ــــة  سيــ   فر

  حمامديةأ.

G2.8 

11:00-12:30  

  مدخل إ علم األرشيف

ـــول  ـــ ـ ــ ـ  محاضرة/ أ.

G1.6 

  منا وتقنيات البحث

ـــاشيوةأمحاضرة/  ـــ ــ ـ ــ   .بـــ

G11 

سي أنظمة المعلومات  تنظيم و 

 شابونيةمحاضرة/ أ.

G1.5 

سي    أنظمة المعلومات تنظيم و 

 . شابونيةأ

G1.2  

 

12:30-14:00  

المعاي الموحّدة  

  المؤسسات

  .عيوازأ

G2.3 

 

ـــي توثيقي ـــ ــ ـ ــ   إعالم آلـــ

يــــــــقل   أ.ش

Salle T.P 

  تكنولوجيا المعلومات و التوثيق

يقـــل   أ.ش

Salle T.P 

 

14:00-15:30  

  

 

ــــة ــ   لغات توثيقيـ

 بن زايد.أ

G1.7  

 

15:30-17:00        



  

امعية                                                                                                                الثانية: علم المكتبات السنة   2020/  2019 السنة ا

  : الثالـــــــــــثالسـداسـي

ي   الفوج الثا

يــ  دـــاألحـــ  عـ اءــالثالثـ  نـاالث ميــ ـاءـاألر  ســا

08:00  -09:30  

اث المادي و الالمادي    ال

زائر/ ي أ. ا  رحما

G2.7 

  تكنولوجيا المعلومات و التوثيق 

يقلمحاضرة/ أ.   ش

G.11  

خ المكتوب   علــم الكتاب: تار

ـــد   محاضرة/ أ.بن زايـ

G1.7 

09:30-11:00  

ــــة   ــ   لغات توثيقيـ

  ما. أمحاضرة/ 

G1.6  

سي أنظمة المعلومات   تنظيم و 

 . شابونيةأ

G2.3 

  تكنولوجيا المعلومات و التوثيق

يقل.أ  ش

Salle T.P  

11:00-12:30  

  مدخل إ علم األرشيف

ـــول  ـــ ـ ــ ـ  محاضرة/ أ.

G.1.6 

  منا وتقنيات البحث

ـــاشيوةأمحاضرة/  ـــ ــ ـ ــ  .بـــ

G.11 

سي أنظمة المعلومات  تنظيم و 

  شابونيةمحاضرة/ أ.

G1.5 

ـــي توثيقي ـــ ــ ـ ــ   إعالم آلـــ

يــــــــقل   أ.ش

Salle T.P  

  

12:30-14:00  

  مدخل إ علم األرشيف

ــــــــــول    أ.

G1.6 

ــــة سيــ   فر

ي أ.    بج

G1.2 

ــــة ــ   لغات توثيقيـ

  بن زايدأ. 

G1.7 

  

14:00-15:30  

المعاي الموحّدة  

  المؤسسات

  .عيوازأ

G1.5 

  

 

   

15:30-17:00         



  

  

امعية                                                                                                            الثالثة: مكتبات و معلومات السنة   2020/  9201 السنة ا
امــــــسالسـداسـي   : ا

  الفوج األول 

يــ  دـــاألحـــ  عـ اءــالثالثـ  نـاالث ميــ ـاءـاألر  ســا

08:00  -09:30  

ق أنظمة المعلومات   سو

 لعبادلة.أمحاضرة/ 

G2.2 

ة األرشيف   معا

 ول محاضرة/ أ.

G1.6  

ة األرشيف   معا

ول    أ.

G1.6  

ة المعلومات والوصف م ن عا المق

ونية   للوسائط االلك

  بن زايد محاضرة/ أ.

G1.8  

 

09:30-11:00  

ق أنظمة   المعلومات سو

 أ.لعبادلة

G2.2 

  التحليل الوثائقي

  محاضرة/ أ.بن ضيف الله

G2.8  

ية و أدوات البحث   من

 اشيوةمحاضرة/ أ. ب

G2.7 

  التحليل الوثائقي

  أ.بن ضيف الله

G1.6 

 

11:00-12:30  

  بنوك و قواعد المعطيات

 محاضرة/ أ. بن زكة

G2.6 

  بنوك و قواعد المعطيات

 بن زكةأ. 

G1.1 

ية و    أدوات البحثمن

 اشيوةأ. ب

G2.2  

ة المعلومات و م ن عا الوصف المق

ونية  بن زايد  أ. /للوسائط االلك

G2.7  

  علم النفس االجتما لالتصال

  شرايطيةأ.

G2.6 

12:30-14:00  

وكمة   نة ا   و أخالقيات الم

كة /   خشةأ.محاضرة مش

G.11 

  علم النفس االجتما لالتصال  

  شرايطيةمحاضرة/ أ.

G2.8 

ية   1لغة أجن

ي أ.    بج

G1.6 

14:00-15:30  
      

15:30-17:00  
     

  

 



 

 

امعية                                                                                 و المكتبات إدارة المؤسسات الوثائقية :األو السنة   2020/  2019 السنة ا

                                                                                        : األول السـداسـي

  الفوج األول 

يــ  دـــاألحـــ  عـ اءــالثالثـ  نـاالث ميــ ـاءـاألر  ســا

08:00 -09:30  

  الصناعة الثقافية

 خشة محاضرة/ أ.

G2.8  

  اإلدارة العلمية ألنظمة المعلومات

 لعبادلةأ.

G2.8 

اإلدارة العلمية ألنظمة 

  المعلومات

  محاضرة/أ.لعبادلة

G2.8 

  تقييم أنظمة المعلومات و التوثيق

  ضيف الله بنمحاضرة/ أ.

G2.8 

  مناجمنتإ مبادئ ال مدخل

يقل.أ  ش

G1.2 

09:30 -11:00  

تقييم أنظمة المعلومات    

  والتوثيق

  بن ضيف الله أ.

G2.8  

ية   لغة إنجل

 بن زناشأ. 

G2.5 

 

11:00 -12:30  

ة و حقوق  الملكية الفكر

  المؤلف

  محاضرة/ أ.عــاشوري

G.2.8 

  مدخل إ مبادئ المناجمنت

  ما. أمحاضرة/ 

G1.5 

ة   أنظمة المعلومات اإلدار

 عاشوريأ. 

G2.8 

  علم النفس االجتما لالتصال

 شرايطيةمحاضرة/ أ.

G1.1 

  علم النفس االجتما لالتصال

 شماخأ. 

G1.6  

12:30 -14:00  

  البحث العل منا

ـــاشيوةأ   .بــ

G.1.7 

 

ة   أنظمة المعلومات اإلدار

 عاشوريمحاضرة/ أ.

  G2.8 

   



  

: إدارة المؤسسات الوثائقية و المكتبات السنة امعية                                                                                                           األو   2020/  2019 السنة ا

                                                                                     : األول السـداسـي

ي   الفوج الثا

14:00 -15:30  

  البحث العل منا

  .بـــــاشيوةأمحاضرة/ 

G.2.7 

     

15:30 -17:00        

يــ  دـــاألحـــ  عـ اءــالثالثـ  نـاالث ميــ ـاءـاألر  ســا

08:00 -09:30  

  الصناعة الثقافية

 خشة محاضرة/ أ.

G2.8  

اإلدارة العلمية ألنظمة  

  المعلومات

  محاضرة/أ.لعبادلة

G2.8 

تقييم أنظمة المعلومات 

  والتوثيق

  ضيف الله بنمحاضرة/ أ.

G2.8 

  علم النفس االجتما لالتصال

  شماخأ. 

G2.8 

09:30 -11:00  

اإلدارة العلمية ألنظمة    

  المعلومات

 لعبادلةأ.

G2.1  

ية    لغة إنجل

 بن زناشأ. 

G1.2 

11:00 -12:30  

ة و حقوق  الملكية الفكر

  المؤلف

  محاضرة/ أ.عــاشوري

G.2.8 

  مدخل إ مبادئ المناجمنت

  ما. أمحاضرة/ 

G1.5 

تقييم أنظمة المعلومات 

  والتوثيق

  بن ضيف الله أ.

G2.3 

  علم النفس االجتما لالتصال

 شرايطيةمحاضرة/ أ.

G1.1 

  



: إدار الثانية  السنة امعية                                                                                            المؤسسات الوثائقية ةماس   2020/  9201 السنة ا

  الثالث: السـداسـي

  الفوج األول 

12:30 -14:00  

ة   أنظمة المعلومات اإلدار

 عاشوريأ. 

G2.2 

  مناجمنتإ مبادئ ال مدخل

 ما.أ

G1.5 

ة   أنظمة المعلومات اإلدار

 عاشوريمحاضرة/ أ.

  G2.8 

  البحث العل منا

  بن زايد.أمحاضرة/ 

G.1.7 

  

14:00 -15:30  

  البحث العل منا

  .بـــــاشيوةأمحاضرة/ 

G.2.7 

     

15:30 -17:00        

يــ  دـــاألحـــ  عـ اءــالثالثـ  نـاالث ميــ ـاءـاألر  ســا

08:00  -09:30  

ودة  المؤسسات ال     وثائقيةا

  . عيوازأمحاضرة/ 

G1.8  

ودة  المؤسسات  ا

  الوثائقية

  أ.عيواز

G2.5 

ية   لغة إنجل

 بن زناشأ. 

G1.5 

عات ومواصفات دولية  شر

 شابونيةأ.

G2.7 

09:30-11:00  

  إدارة وتنمية المصادر 

 محاضرة/ أ. عيواز

G1.6 

ية البحث العل    من

 ماأ.

G1.1  

 الوساطة الثقافية

 شرايطيةمحاضرة/ أ.

G2.7  

11:00-12:30  

  / محاضرةspssإحصاء و 

 كحول .أ

G2.5 

ية البحث العل    من

 ماأ.محاضرة/ 

G1.1 

ع ومقاوال  تيةقيادة المشار

يأ.  م

G2.3  

ع ومقاوال  تيةقيادة المشار

يمحاضرة/ أ   م

 G1.2 



 

12:30-14:00  

مجيات الوثائقية   اقتناء ال

 أ. عاشوريمحاضرة/

G1.1 

   

14:00-15:30  

  إدارة وتنمية المصادر

ول   أ. 

G1.2 

مجيات الوثائقية  اقتناء ال

 أ. عاشوري

G1.1  

عات ومواصفات دولية   شر

 شابونيةأ.

G1.6  

 

15:30-17:00        


