
 8102/  8102 السنة الجامعية الثانية: علم المكتبات السنة

 : الثالـــــــــــثلسـداسـيا

 الفوج األول 

 ســالخميــ ـاءـاألربعـ اءــالثالثـ نـاالثنيــ دـــاألحـــ 

12:11 -12:91 

 لغات توثيقيـــــــة  

 شنيقلمحاضرة/ أ.

G2.8 

 علــم الكتاب: تاريخ المكتوب

 زايــــدمحاضرة/ أ.بن 

G11 

 تكنولوجيا المعلومات و التوثيق

 شنيقل.أمحاضرة/ 

 Aالمدرج: 

12:91-00:11 

 مدخل إلى علم األرشيف 

 أ.لحــــــــــول 

G2.6 

 لغات توثيقيـــــــة

 بن زايد.أ

G2.2 

  

00:11-08:91 

 مدخل إلى علم األرشيف

 محاضرة/ أ.لحــــــــــول 

G2.8 

في  ماديالتراث المادي و الال 

 آثارأ. أستاذ الجزائر/

G11 

 مناهج وتقنيات البحث

 .بــــــــــــــاشيوةأمحاضرة/ 

 Aالمدرج: 

 تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات

 . شابونيةأ

G2.1 

 تكنولوجيا المعلومات و التوثيق

 أ.شنيقـــل

G2.2 

08:91-00:11   

 تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات

 . شابونيةأمحاضرة/ 

A 

 آلــــــــــــــي توثيقيإعالم 

 أ.شنيــــــــقل

Salle T.P 

 

00:11-03:91 

المعايير الموحّدة في 

 المؤسسات

 .عيوازأ

G2.6 

 

 

  

03:91-00:11 

 فرنسيــــــة 

 19أستاذ فرنسية أ.

G1.2 

 

  



 

 8102/  8102 السنة الجامعية الثانية: علم المكتبات السنة

 : الثالـــــــــــثالسـداسـي

 الفوج الثاني

 ســالخميــ ـاءـاألربعـ اءــالثالثـ نـاالثنيــ دـــاألحـــ 

12:11 -12:91 

 لغات توثيقيـــــــة  

 شنيقلمحاضرة/ أ.

G.2.8 

 علــم الكتاب: تاريخ المكتوب

 محاضرة/ أ.بن زايــــد

G.11 

 تكنولوجيا المعلومات و التوثيق

 شنيقل.أمحاضرة/ 

A 

12:91-00:11 

 تسيير أنظمة المعلومات تنظيم و    

 . شابونيةأ

G2.2 

 تكنولوجيا المعلومات و التوثيق

 شنيقل.أ

G2.5 

00:11-08:91 

 مدخل إلى علم األرشيف

 محاضرة/ أ.لحــــــــــول 

G.2.8 

التراث المادي و الالمادي في 

 أستاذ آثار أ. الجزائر/

G.11 

 مناهج وتقنيات البحث

 .بــــــــــــــاشيوةأمحاضرة/ 

A 

 إعالم آلــــــــــــــي توثيقي

 أ.شنيــــــــقل

Salle T.P 

 

08:91-00:11 

المعايير الموحّدة في 

 المؤسسات

 .عيوازأ

G2.1 

 فرنسيــــــة

 19أستاذ فرنسية أ. 

G2.2 

 تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات

 . شابونيةأمحاضرة/ 

A 

  

00:11-03:91 

 مدخل إلى علم األرشيف

 أ.لحــــــــــول 

G2.5 

 لغات توثيقيـــــــة

 ماض يأ. 

G2.6 

 

  



 8102/  8102 السنة الجامعية الثالثة: مكتبات و معلومات السنة

 : الخامــــــسالسـداسـي

 الفوج األول 

03:91-00:11 

  

 

  

 ســالخميــ ـاءـاألربعـ اءــالثالثـ نـاالثنيــ دـــاألحـــ 

12:11 -12:91 

 معالجة األرشيف 

 لحول محاضرة/ أ.

G2.8 

 معالجة األرشيف

 أ.لحول 

G2.4 

 علم النفس االجتماعي لالتصال

 com01محاضرة/ أ.

G2.8 

المقنن عالجة المعلومات والوصف م

 للوسائط االلكترونية

 بن زايد محاضرة/ أ.

G2.8 

12:91-00:11 

 بنوك و قواعد المعطيات

 بن زكةأ. 

G2.5 

 التحليل الوثائقي 

 أ.بن ضيف الله

G2.5 

 الوثائقيالتحليل 

 محاضرة/ أ.بن ضيف الله

G2.8 

 

00:11-08:91 

 تسويق أنظمة المعلومات

 لعبادلة.أمحاضرة/ 

G2.1 

 بنوك و قواعد المعطيات

 بن زكةأ. محاضرة/ 

G2.8 

 تسويق أنظمة المعلومات  

 10أ.أستاذ مكتبات 

G1.6 

08:91-00:11 

 0لغة أجنبية

 19أستاذ فرنسية أ. 

G2.8 

 أخالقيات المهنة الحوكمةو 

 نمامشةأ.

G.11 

الوصف المقنن عالجة المعلومات و م 

 زايد بن  أ. /للوسائط االلكترونية

G2.3 

 علم النفس االجتماعي لالتصال

 com01أ.

G1.6 

00:11-03:91 

 منهجية و أدوات البحث

 اشيوةمحاضرة/ أ. ب

G2.8 

 منهجية و أدوات البحث

 اشيوةأ. ب

G2.5 

   



 

 8102/  8102 السنة الجامعية الثالثة: مكتبات و معلومات السنة

 : الخامــــــسالسـداسـي

 الفوج الثاني

03:91-00:11 
    

 

 

 ســالخميــ ـاءـاألربعـ اءــالثالثـ نـاالثنيــ دـــاألحـــ 

12:11 -12:91 

 معالجة األرشيف 

 لحول محاضرة/ أ.

G2.8 

 علم النفس االجتماعي لالتصال 

 com01محاضرة/ أ.

G2.8 

الوصف المقنن عالجة المعلومات و م

 للوسائط االلكترونية

 بن زايد محاضرة/ أ.

G2.8 

12:91-00:11 

 بنوك و قواعد المعطيات 

 بن زكةأ. 

G.2.4 

 معالجة األرشيف

 أ.لحول 

G2.6 

 التحليل الوثائقي

 محاضرة/ أ.بن ضيف الله

G.2.8 

 0لغة أجنبية

 19أستاذ فرنسية أ. 

G2.7 

00:11-08:91 

 تسويق أنظمة المعلومات

 لعبادلة.أمحاضرة/ 

G2.1 

 بنوك و قواعد المعطيات

 بن زكةمحاضرة/ أ.

G.2.8 

 التحليل الوثائقي

 أ.بن ضيف الله  

G2.6 

معالجة المعلومات و الوصف المقنن 

 بن زايد أ. /للوسائط االلكترونية

G1.2 

 

08:91-00:11 

 تسويق أنظمة المعلومات

 10أ.أستاذ مكتبات 

G1.6 

 و أخالقيات المهنة الحوكمة

 نمامشةأ.

G.11 

 منهجية و أدوات البحث

 اشيوةأ. ب

G2.7 

  

00:11-03:91 

 منهجية و أدوات البحث

 باشيوةمحاضرة/ أ.

G2.8 

 علم النفس االجتماعي لالتصال  

 com01أ.

G1.8 

 



 

 8102/  8102 السنة الجامعية الثالثة: مكتبات و معلومات السنة

 : الخامــــــسالسـداسـي

 الفوج الثالث

03:91-00:11 

  

 

  

 

 

 ســالخميــ ـاءـاألربعـ اءــالثالثـ نـاالثنيــ دـــاألحـــ 

12:11 -12:91 

 معالجة األرشيف

 18أ.أستاذ مكتبات 

G2.1 

 معالجة األرشيف

 لحول محاضرة/ أ.

G2.8 

 علم النفس االجتماعي لالتصال 

 com01محاضرة/ أ.

G2.8 

الوصف المقنن المعلومات و عالجة م

 للوسائط االلكترونية

 بن زايد محاضرة/ أ.

G2.8 

12:91-00:11 

 التحليل الوثائقي   

 محاضرة/ أ.بن ضيف الله

G.2.8 

 

00:11-08:91 

 تسويق أنظمة المعلومات

 لعبادلة.أمحاضرة/ 

G2.1 

 بنوك و قواعد المعطيات

 محاضرة/ أ.بن زكة

G.2.8 

 بنوك و قواعد المعطيات

 أ. بن زكة

G.2.1 

 التحليل الوثائقي

 أ.بن ضيف الله  

G2.1 

معالجة المعلومات و الوصف المقنن 

 بن زايد أ. /للوسائط االلكترونية

G2.1 

08:91-00:11 

 منهجية و أدوات البحث

 18أستاذ مكتبات أ. 

G1.2 

 الحوكمةو أخالقيات المهنة

 نمامشةأ.

G.11 

 تسويق أنظمة المعلومات  

 10مكتبات أ.أستاذ 

G2.6 

00:11-03:91 

 منهجية و أدوات البحث

 باشيوةمحاضرة/ أ.

G2.8 

 0لغة أجنبية

 19أستاذ فرنسية أ. 

G2.8 

 علم النفس االجتماعي لالتصال 

 com01أ.

G2.1 

 



 

 8102/  8102 السنة الجامعية و المكتبات :إدارة المؤسسات الوثائقيةاألولى السنة

 : األول السـداسـي

 الفوج األول 

03:91-00:11 

  

 

  

 

 

 ســالخميــ ـاءـاألربعـ اءــالثالثـ نـاالثنيــ دـــاألحـــ 

12:11 -12:91 

 الصناعة الثقافية

 خشة محاضرة/ أ.

G2.4 

 تقييم أنظمة المعلومات و التوثيق

 ضيف الله بنمحاضرة/ أ.

G1.2 

 مدخل إلى مبادئ المناجمنت

 اض يــــ. مأمحاضرة/ 

G2.7 

 النفس االجتماعي لالتصالعلم 

 Com08محاضرة/ أ.

G1.2 

 أنظمة المعلومات اإلدارية

 عاشوريأ. 

G1.2 

12:91-00:11 

 تقييم أنظمة المعلومات و التوثيق 

 بن ضيف الله أ.

G2.8 

 مناجمنتإلى مبادئ ال مدخل

 .مـــــــــاض يأ

G2.7 

 الملكية الفكرية و حقوق المؤلف

 محاضرة/ أ.عــاشوري

G.2.3 

 

00:11-08:91 

 البحث العلمي مناهج

 .بـــــاشيوةأمحاضرة/ 

G.2.3 

 لغة إنجليزية  

 18أ. أستاذ إنجليزية 

G2.3 

 اإلدارة العلمية ألنظمة المعلومات

 عاشوريأ.

G2.6 

 

08:91-00:11 

 البحث العلمي مناهج

 .بـــــاشيوةأ

G.2.4 

 اإلدارة العلمية ألنظمة المعلومات

 محاضرة/أ.لعبادلة

G1.8 

 أنظمة المعلومات اإلدارية

 عاشوريمحاضرة/ أ.

 G1.1 

 علم النفس االجتماعي لالتصال 

 com08أ. 

G2.8 



 8102/  8102 السنة الجامعيةالمؤسسات الوثائقية ةماستر: إدار الثانية  السنة

 الثالث: السـداسـي

 الفوج األول 

00:11-03:91 

     

03:91-00:11 

     

 ســالخميــ ـاءـاألربعـ اءــالثالثـ نـاالثنيــ دـــاألحـــ 

12:11 -12:91 

 / محاضرةspssإحصاء و 

  com. stat.أ

G2.2 

 وثائقيةالجودة في المؤسسات ال

 . عيوازأمحاضرة/ 

G2.5 

 تشريعات ومواصفات دولية  

 شابونيةأ.للمعلومات/

G2.5 

12:91-00:11 

 الجودة في المؤسسات الوثائقية 

 .عيوازأ

G2.5 

 المعلومات صادر وتنمية مإدارة 

 محاضرة/ أ. بن زكة

G2.8 

 منهجية البحث العلمي

 ماض يمحاضرة/ أ.

G2.4 

 اقتناء البرمجيات الوثائقية

 أ. عاشوري

G2.6 

00:11-08:91 

 لغة إنجليزية

 18أستاذ إنجليزية أ. 

G2.4 

 قيادة المشاريع ومقاولتية 

 18أستاذ مكتبات محاضرة/ أ.

G2.8 

 منهجية البحث العلمي

 ماض يأ.

G2.4 

 تشريعات ومواصفات دولية

 للمعلومات

 شابونيةمحاضرة/ أ.

G2.3 

08:91-00:11 

 صادر إدارة وتنمية م

 بن زكةأ. المعلومات/

G2.3 

 الثقافية ةطالوسا

 شرايطيةمحاضرة/ أ.

G2.1 

 اقتناء البرمجيات الوثائقية 

 أ. عاشوريمحاضرة/

G2.8 

 



 

00:11-03:91 

 قيادة المشاريع ومقاولتية

 18أستاذ مكتبات أ.

G2.7 

    

03:91-00:11 

     


