السنة ا امعية 2020 / 2019

السنة الثانية :علم المكتبات
السـداسـي :الثالـ ـ ـ ــث

الفوج اﻷول
اﻻث ي ـﻦ

اﻷح ـ ـد

الثﻼث ـاء

اﻷر ع ــاء

ا ميـ ـﺲ

تكنولوجيا المعلومات والتوثيق علــم الكتاب :تار خ المكتوب
ال اث المادي و الﻼمادي
محاضرة /أ.بﻦ زاي ــد
محاضرة /أ.ش يقل
ا زائر/أ .رحما ي
09:30- 08:00
G1.7
G.11
G2.7
فر سي ـ ــة
لغات توثيقي ـ ــة
مدخل إ علم اﻷرشيف
أ .ـ ـ ــول
أ.حمامدية
محاضرة /أ .ما
11:00-09:30
G2.8
G1.6
G1.7
تنظيم و سي أنظمة المعلومات تنظيم و سي أنظمة المعلومات
منا وتقنيات البحث
مدخل إ علم اﻷرشيف
محاضرة /أ .ـ ـ ــول
أ .شابونية
محاضرة /أ.شابونية
محاضرة /أ.بـ ـ ـ ـ ــاشيوة
12:30-11:00
G1.2
G11
G1.6
G1.5
ّ
الموحدة
المعاي
المؤسسات
14:00-12:30
أ.عيواز

15:30-14:00
17:00-15:30

إعﻼم آلـ ـ ـ ـ ــي توثيقي
أ.ش يـ ـ ــقل
G2.3

تكنولوجيا المعلومات و التوثيق
أ.ش يق ــل
Salle T.P
Salle T.P
لغات توثيقي ـ ــة
أ.بﻦ زايد

G1.7
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السنة الثانية :علم المكتبات
السـداسـي :الثالـ ـ ـ ــث

الفوج الثا ي
اﻻث ي ـﻦ

اﻷح ـ ـد

اﻷر ع ــاء

الثﻼث ـاء

ا ميـ ـﺲ

تكنولوجيا المعلومات و التوثيق علــم الكتاب :تار خ المكتوب
ال اث المادي و الﻼمادي
محاضرة /أ.بﻦ زاي ــد
محاضرة /أ.ش يقل
ا زائر/أ .رحما ي
09:30- 08:00
G1.7
G.11
G2.7
تنظيم و سي أنظمة المعلومات تكنولوجيا المعلومات و التوثيق
لغات توثيقي ـ ــة
أ.ش يقل
أ .شابونية
محاضرة /أ .ما
11:00-09:30
Salle T.P
G2.3
G1.6
تنظيم و سي أنظمة المعلومات إعﻼم آلـ ـ ـ ـ ــي توثيقي
منا وتقنيات البحث
مدخل إ علم اﻷرشيف
محاضرة /أ .ـ ـ ــول
أ.ش يـ ـ ــقل
محاضرة /أ.شابونية
محاضرة /أ.بـ ـ ـ ـ ــاشيوة
12:30-11:00
Salle T.P
G.11
G.1.6
G1.5
مدخل إ علم اﻷرشيف
 14:00-12:30أ .ـ ـ ــول
ّ
الموحدة
المعاي
المؤسسات
15:30-14:00
أ.عيواز
17:00-15:30

G1.6

G1.5

فر سي ـ ــة
أ .بج ي

G1.2

لغات توثيقي ـ ــة
أ .بﻦ زايد

G1.7

السنة الثالثة :مكتبات و معلومات
السـداسـي :ا ام ـ ــﺲ

اﻷح ـ ـد
09:30- 08:00

11:00-09:30

12:30-11:00

14:00-12:30
15:30-14:00
17:00-15:30

سو ق أنظمة المعلومات
محاضرة /أ.لعبادلة
G2.2
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الفوج اﻷول
اﻻث ي ـﻦ
معا ة اﻷرشيف
محاضرة /أ .ول

اﻷر ع ــاء

الثﻼث ـاء

G1.6

معا ة اﻷرشيف
أ .ول
من ية و أدوات البحث
محاضرة /أ .باشيوة

G1.6

ا ميـ ـﺲ

معا ة المعلومات والوصف المق ن
للوسائط اﻻلك ونية
محاضرة /أ .بﻦ زايد

G1.8

التحليل الوثائقي
أ.بﻦ ضيف الله

التحليل الوثائقي
سو ق أنظمة المعلومات
محاضرة /أ.بﻦ ضيف الله
أ.لعبادلة
G1.6
G2.7
G2.8
G2.2
معا ة المعلومات والوصف المق ن
من ية و أدوات البحث
بنوك و قواعد المعطيات
بنوك و قواعد المعطيات
للوسائط اﻻلك ونية /أ .بﻦ زايد
أ .باشيوة
أ.بﻦ زكة
محاضرة /أ .بﻦ زكة
G2.7
G2.2
G1.1
G2.6
علم النفﺲ اﻻجتما لﻼتصال
ا وكمة و أخﻼقيات الم نة
محاضرة /أ.شرايطية
محاضرة مش كة  /أ.خشة
G2.8
G.11

علم النفﺲ اﻻجتما لﻼتصال
أ.شرايطية
G2.6
لغة أجن ية1
أ .بج ي
G1.6

السنة اﻷو  :إدارة المؤسسات الوثائقية و المكتبات
السـداسـي :اﻷول

اﻷح ـ ـد

09:30- 08:00

الصناعة الثقافية
محاضرة /أ .خشة

اﻻث ي ـﻦ

منا البحث العل
 14:00-12:30أ.بـ ــاشيوة

الفوج اﻷول

G.2.8

G.1.7

اﻷر ع ــاء

الثﻼث ـاء

اﻹدارة العلمية ﻷنظمة
اﻹدارة العلمية ﻷنظمة المعلومات
المعلومات
أ.لعبادلة
 G2.8محاضرة/أ.لعبادلة
G2.8

11:00-09:30

الملكية الفكر ة و حقوق
المؤلف
12:30-11:00
محاضرة /أ.عــاشوري
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G2.8
تقييم أنظمة المعلومات
والتوثيق
أ .بﻦ ضيف الله
G2.8
أنظمة المعلومات اﻹدار ة
مدخل إ مبادئ المناجمنﺖ
أ .عاشوري
محاضرة /أ .ما
G2.8
G1.5
أنظمة المعلومات اﻹدار ة
محاضرة /أ.عاشوري
G2.8

ا ميـ ـﺲ

تقييم أنظمة المعلومات و التوثيق
محاضرة /أ.بﻦ ضيف الله
G2.8
لغة إنجل ية
أ .بﻦ زناش

مدخل إ مبادئ المناجمنﺖ
أ.ش يقل

G1.2

G2.5

علم النفﺲ اﻻجتما لﻼتصال
علم النفﺲ اﻻجتما لﻼتصال
أ.شماخ
محاضرة /أ.شرايطية
G1.6
G1.1

منا البحث العل
 15:30-14:00محاضرة /أ.بـ ــاشيوة

G.2.7

17:00-15:30
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السنة اﻷو  :إدارة المؤسسات الوثائقية و المكتبات
السـداسـي :اﻷول

الفوج الثا ي
اﻷح ـ ـد

09:30- 08:00

الصناعة الثقافية
محاضرة /أ .خشة

اﻻث ي ـﻦ

G2.8

الملكية الفكر ة و حقوق
المؤلف
12:30-11:00
محاضرة /أ.عــاشوري

الثﻼث ـاء
اﻹدارة العلمية ﻷنظمة
المعلومات
محاضرة/أ.لعبادلة
اﻹدارة العلمية ﻷنظمة
المعلومات
أ.لعبادلة

11:00-09:30

G.2.8

اﻷر ع ــاء

تقييم أنظمة المعلومات
مدخل إ مبادئ المناجمنﺖ
والتوثيق
محاضرة /أ .ما
 G1.5أ .بﻦ ضيف الله

G2.8

تقييم أنظمة المعلومات
والتوثيق
محاضرة /أ.بﻦ ضيف الله

ا ميـ ـﺲ

G2.8

علم النفﺲ اﻻجتما لﻼتصال
أ.شماخ
G2.8
لغة إنجل ية
أ .بﻦ زناش

G2.1

G2.3

علم النفﺲ اﻻجتما لﻼتصال
محاضرة /أ.شرايطية
G1.1

G1.2

أنظمة المعلومات اﻹدار ة
 14:00-12:30أ .عاشوري
منا البحث العل
 15:30-14:00محاضرة /أ.بـ ــاشيوة

G2.2

مدخل إ مبادئ المناجمنﺖ
أ.ما

G1.5

أنظمة المعلومات اﻹدار ة
محاضرة /أ.عاشوري

G2.8

منا البحث العل
محاضرة /أ.بﻦ زايد

G.1.7

G.2.7

17:00-15:30

السنة الثانية ماس  :إدارة المؤسسات الوثائقية
السـداسـي :الثالث

اﻷح ـ ـد

09:30- 08:00

11:00-09:30
إحصاء و  /spssمحاضرة
 12:30-11:00أ.كحول
G2.5
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الفوج اﻷول
اﻻث ي ـﻦ

الثﻼث ـاء

ا ودة المؤسسات الوثائقية ا ودة المؤسسات
الوثائقية
محاضرة /أ .عيواز
 G1.8أ.عيواز
إدارة وتنمية المصادر
محاضرة /أ .عيواز

اﻷر ع ــاء
لغة إنجل ية
أ .بﻦ زناش
G2.5
من ية البحث العل
أ.ما

G1.6
من ية البحث العل
محاضرة /أ.ما

G1.1

قيادة المشار ع ومقاوﻻتية
أ.م ي

ا ميـ ـﺲ

G1.5

G1.1

G2.3

شر عات ومواصفات دولية
أ.شابونية

الوساطة الثقافية
محاضرة /أ.شرايطية
قيادة المشار ع ومقاوﻻتية
محاضرة /أم ي

G2.7

G2.7

G1.2

14:00-12:30

اقتناء ال مجيات الوثائقية
محاضرة/أ .عاشوري

إدارة وتنمية المصادر
 15:30-14:00أ .ول

اقتناء ال مجيات الوثائقية
أ .عاشوري

17:00-15:30

G1.2

G1.1

G1.1

شر عات ومواصفات دولية
أ.شابونية

G1.6

