
العلوم اإلنسانية واالجتماعية :الكلية

علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات: القسم
 شعبة علم المكتبات

مــاسـتـر- السداسي األول 

اإلدارة العلمية

 ألنظمة المعلومات
1موجهة . أ

مدخل إىل مبادئ 

المانجمنت
ة  1مـحاضر

أنظمة المعلومات

 اإلدارية
1موجهة . أ

تقييم أنظمة 

المعلومات والتوثيق
ة  1مـحاضر

ي وديعة.   دG.2.8 لعبادلة سهام
G.2.4بن ضيف هللا.   دG.2.8عاشوري حبيبة.  دG.2.8ماضر

علم النفس 

االجتماعي 
ة  1مـحاضر

اإلدارة العلمية

 ألنظمة المعلومات
2موجهة . أ

أنظمة المعلومات 

اإلدارية
2موجهة . أ

تقييم أنظمة 

المعلومات والتوثيق
ة  2مـحاضر

G.2.4بن ضيف هللا نعيمة.   دG.2.8عاشوري حبيبة.   دG.2.8  لعبادلة سهامG.2.4بوسفط عبد العزيز

علم النفس 

االجتماعي 
ة  2مـحاضر

الملكية الفكرية

 وحقوق المؤلف
ة  1مـحاضر

أنظمة المعلومات

 اإلدارية
ة  غة األجنبية1مـحاضر

ّ
1موجهة . أالل

علم النفس 

االجتماعي لإلتصال
1موجهة . أ

G.2.4بوسفط عبد العزيز
02الفوج 

عاشوري حبيبة.   د
G.2.8

02الفوج 

عاشوري حبيبة.   د
G.2.8مؤقت. أ..........G.2.8بوسفط عبد العزيزG.2.8

اإلدارة العلمية

 ألنظمة 
ة  1مـحاضر

الملكية الفكرية

 وحقوق المؤلف
ة  2مـحاضر

أنظمة المعلومات

 اإلدارية
ة  غة األجنبية2مـحاضر

ّ
2موجهة . أالل

علم النفس 

االجتماعي لإلتصال
2موجهة . أ

G.2.4 لعبادلة سهام
02الفوج 

عاشوري حبيبة.   د
G.2.8

02الفوج 

عاشوري حبيبة.   د
G.2.8مؤقت. أ..........G.2.8بوسفط عبد العزيزG.2.8

اإلدارة العلمية

 ألنظمة 
ة  2مـحاضر

مدخل إىل مبادئ 

المانجمنت
ة  2مـحاضر

مناهج البحث 

العلمـي
ة  1مـحاضر

مناهج البحث 

العلمـي
1موجهة . أ

تقييم أنظمة 

المعلومات والتوثيق
1موجهة . أ

ي وديعة.   دG.2.4  لعبادلة سهام
G.2.4بن ضيف هللا نعيمة.   دG.2.8باشيوة سالم.   دG.2.4باشيوة سالم.   دG.2.8ماضر

ة الصناعة الثقافية ة الصناعة الثقافية1مـحاضر 2مـحاضر
مدخل إىل مبادئ

 المانجمنت
1موجهة . أ

مدخل إىل مبادئ

 المانجمنت
2موجهة . أ

مناهج البحث 

العلمـي
2موجهة . أ

تقييم أنظمة 

المعلومات والتوثيق
2موجهة . أ

ي وديعة.   دG.2.4بوسفط عبد العزيزG.2.4بوسفط عبد العزيز
G.2.8ماضر

02الفوج 

ي وديعة.   د
ماضر

G.2.4باشيوة سالم.   دG.2.8بن ضيف هللا نعيمة.   دG.2.4

أنظمة المعلومات 

اإلدارية
غة األجنبية2موجهة . أ

ّ
2موجهة . أالل

اإلدارة العلمية

 ألنظمة المعلومات
2موجهة . أ

عاشوري .   د

حبيبة
G.2.4مؤقت. أ..........G.2.4لعبادلة سهام  G.2.8

13:00 - 14:00

14:00 -15:00

15:00 - 16:00

إمضاء رئيس القسم

08:00  - 

09:00

09:00 - 10:00

10:00 -11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

 قـــــــــالــمة1945 مــــــــــاي 08جــــــــامــعة 

:السـنـة الـجـامـعـيـة

 2021/2020

02:  الفوج - إدارة املؤسسات الوثائقية واملكتبات  : علم املكتبات، ختصص سنة أوىل ماسرت- ً    حضوريــا- جدول استعمال الزمن    

الخــمــيــــساألربـــــعـــــاءالــــثــالثــــــــــاءاإلثنيــناألحـــدالسبت


