
 1854-1850 :الجامعيـة السنة                                                                         قــالمة 5491 مــاي 80 امعةجـــ

              المكتبات علم: الثانية السنة                                                                                       االجتماعيةو اإلنسانية العلوم كلية

 ـــرابعال :السداسي                                                                                 المكتبات وعلم واالتصال اإلعالم علوم قسم
 

 الفوج األول
 

 

 الخميــــس األربعـــاء الثالثـــاء االثنيـــن األحــــــد 

80:88 -84:98 

 اإلعالم نظريات
 مـــكي.د

G2.8 

 2توثيقيـــــــة لغات
 لعابنيةد. 

1.1 G 

 1البحث وتقنيات مناهج
  بــــــــــــــاشيوة.د/ محاضرة

G2.8 

 1والتوثيق المعلومات تكنولوجيا
 شنيــــــــقل.أ / محاضرة

G11 

 الوثائق وترميم صيانة
 المخطوطاتو

 زايد بن. أ/ محاضرة
 G2.8 

84:98-55:88 

 الجزائر في األرشيفية المؤسسات 
 لحــــــــــول.أ

G2.6 

 1توثيقيـــــــة لغات  
 ماضي. د/  محاضرة

G2.8 

 فرنسيــــــة 
 بورموم.أ

G2.3 

55:88-51:98 

 في األرشيفية المؤسسات
 الجزائر

 لحــــــــــول.أ/ محاضرة
G2.8 

 الوابوغرافياو البيبليوغرافيا
 المتخصصة

 عيواز.د/ محاضرة
G2.8 

 الوثائق ترميم و صيانة 
 المخطوطاتو

  زايد بن .أ
G2.7 

 

51:98-59:88  
 الوابوغرافياو الببليوغرافيا

 عيواز.د
G2.7 

 غير لألوعية المقنن الوصف
 المطبوعة

 زايد بن. أ
G2.7 

 2توثيقي آلــــــــــــــي إعالم
 شنيــــــــقل.أ

 T.P 

 

59:88-51:98 

  
 2قوالتوثي المعلومات كنولوجيات
 شنيقل.أ

T.P 

  

51:98-50:88 

  
 

 

  



 1854-1850 :الجامعيـة السنة                                                                         قــالمة 5491 مــاي 80 امعةجـــ

              المكتبات علم: الثانية السنة                                                                                       االجتماعيةو اإلنسانية العلوم كلية

 ـــرابعال :السداسي                                                                                 المكتبات وعلم واالتصال اإلعالم علوم قسم
 

 ـثـــانيالفوج ال
 

 

 الخميــــس األربعـــاء الثالثـــاء االثنيـــن األحــــــد 

80:88 -84:98 

 اإلعالم نظريــــــات
 مـــكي.د

G2.8 

 1البحث وتقنيات مناهج   
  بــــــــــــــاشيوة.د/ محاضرة

G2.8 

 1والتوثيق المعلومات تكنولوجيا
 شنيــــــــقل.أ / محاضرة

G11 

 الوثائق ترميمو صيانة
 المخطوطاتو

 زايد بن. أ/ محاضرة
 G2.8 

84:98-55:88 

 2توثيقيـــــــة لغات 
 لعابنيةد. 

2.5. G 
 

 1توثيقيـــــــة لغات
 ماضي. د/ محاضرة

G2.8 

 غير لألوعية المقنن الوصف
 المطبوعة

 زايد بن.أ
G2.7 

 2والتوثيق المعلومات تكنولوجيا
 شنيقل.أ

T.P 

55:88-51:98 

 في األرشيفية المؤسسات
 الجزائر

 ـوللحـــــــــ.أ/ محاضرة
G2.8 

 الوابوغرافياو البيبليوغرافيا
 المتخصصة

 عيواز.د/ محاضرة
G2.8 

 توثيقي آلــــــــــــــي إعالم 
 شنيــــــــقل.أ

 T.P 

 

51:98-59:88 

 والوابوغرافيا الببليوغرافيا
 عيواز.د

G2.1 
 

 فرنسيــــــة
 بورموم.أ

G2.3 

  

59:88-51:98 

 في األرشيفية المؤسسات
 الجزائر

 ـــــــوللحـــ.أ
G2.5 

 

 

 الوثائق وترميم صيانة
 المخطوطاتو
 زايد بن.أ

G1.1 

 

51:98-50:88 

  
 

 

  



 1854-1850 :الجامعيـة السنة                                                                         قــالمة 5491 مــاي 80 امعةجـــ

             المكتبات علم: ةلثـــــالثا السنة                                                                                       االجتماعيةو اإلنسانية العلوم كلية

 ادسســـــــــال :السداسي                                                                      المكتبات وعلم واالتصال اإلعالم علوم قسم

 الفوج األول

   

  .األسبوع في ساعات 6 لمّدة ميداني تربص*   
-1850 :الجامعيـة السنة                                                                               قــالمة 5491 مــاي 80 امعةجـــ

1854 

 الخميــــس األربعـــاء الثالثـــاء االثنيـــن األحــــــد 

00:00 -03:30 

 راتدوالمخ المجتمع
 لعيــــــادة.أ

G2.6 

 أنظمة في الرقمنة تطبيقات
  المعلومات
 لحول .أ/ محاضرة

G11                    

 أنظمة في الرقمنة تطبيقات
 المعلومات

 لحول.أ
G2.5 

 المعلومات أنظمة في لمخاطرا إدارة
 زايد بن.أ/ محاضرة

G11  
 *ميداني تربص

03:30-11:00 

 الوثائقية البرمجيات
 زكة بن .د

  T.P 

 المعلومات أنظمة تقييم
 د. عاشوري

G2.0 

 المجموعات تنمية سياسة
هللا ضيف بن.أ  

G2.2 

 المجموعات تنمية سياسة
 هللا ضيف بن.أ/ محاضرة

G2.8 
 ميداني تربص

11:00-12:30 

 الوثائقية البرمجيات
 زكة بن .د/ محاضرة

G2.7 

 المعلومات أنظمة تقييم
 ماضي .د/ محاضرة

G2.7 

  التأليف وحقوق النشر
 لعابنية.د/ 

G2.7 

 
  

12:30-10:00 

 

 

  التأليف وحقوق لنشرا
 شابونية.د   محاضرة

G2.8                           

 1أجنبية لغة  
 بورموم..أ
 

G2.1 

 ميداني تربص       

10:00-15:30 

 الرقمية المكتبات
 باشيوة.د/ محاضرة

G2.8 

 الرقمية المكتبات
 باشيوة.د

G2.5 

 ميداني تربص          

15:30-17:00 

    
 

 



   المكتبات علم: ةلثـــــالثا السنة                                                                                             االجتماعيةو اإلنسانية العلوم كلية

 ســــــادســـال :السداسي                                                                                       المكتبات وعلم واالتصال اإلعالم علوم قسم
 

 ثــــانيالفوج ال
 

 

 .األسبوع في ساعات 6 لمّدة ميداني تربص*   
 

 الخميــــس األربعـــاء الثالثـــاء االثنيـــن األحــــــد 

00:00 -03:30 

 المخدرات و المجتمع
 لعيــــــادة.أ

G2.6 

 أنظمة في الرقمنة طبيقاتت
  المعلومات
 لحول .أ/ محاضرة

G11                    

 المعلومات أنظمة في المخاطر إدارة 
 زايد بن.أ/ محاضرة

G11 
 *ميداني تربص

03:30-11:00 

 الوثائقية البرمجيات 
 زكة بن .د

  T.P 

 أنظمة في الرقمنة تطبيقات
 المعلومات

 لحول.أ
G2.6 

 موعاتالمج تنمية سياسة
 هللا ضيف بن.أ/ محاضرة

G2.8 
 ميداني تربص

11:00-12:30 

 الوثائقية البرمجيات
 زكة بن .د/ محاضرة

G2.7 

 المعلومات أنظمة تقييم
 ماضي .د/ محاضرة

G2.7 

 المجموعات تنمية سياسة
 هللا ضيف بن.أ

G2. 0  

  التأليف حقوقو النشر
 شابونية.د 

G1.1  
 

12:30-10:00 

 الرقمية المكتبات
 باشيوة.د

G1.8 

 تقييم أنظمة المعلومات
 د. عاشوري

 قاعة الملتيميديا

  التأليف حقوقو النشر
 شابونية.د/ محاضرة   

G2.8 

    
 ميداني تربص        

10:00-15:30 

 الرقمية المكتبات
 باشيوة.د/ محاضرة

G2.8 
  

 1أجنبية لغة
 بورموم .أ

G2. 0   
 ميداني تربص       

15:30-17:00 

    
 

 



-1850 :الجامعيـة السنة                                                                                          قــالمة 5491 مــاي 80 امعةجـــ

1854 

   المكتبات علم: ةلثـــــالثا السنة                                                                                             االجتماعية و اإلنسانية العلوم كلية

 ســــــادســـال :السداسي                                                                                       المكتبات وعلم واالتصال اإلعالم علوم قسم

 ثــــالثالفوج ال
 

 

 .األسبوع في ساعات 6 لمّدة ميداني تربص*   

 الخميــــس األربعـــاء الثالثـــاء االثنيـــن األحــــــد 

00:00 -03:30 

 المخدرات و المجتمع
 لعيــــــادة.أ

G2.6 

 أنظمة في الرقمنة تطبيقات
  المعلومات
 لحول .أ/ محاضرة

G11                    

 المجموعات تنمية سياسة
 هللا ضيف بن.أ

G2.2 

 المعلومات نظمةأ في المخاطر إدارة
 زايد بن.أ/ محاضرة

G11 
 *ميداني تربص

03:30-11:00 
 المعلومات أنظمة تقييم

 عاشوري .د
G1.7 

 الرقمية لمكتباتا
 باشيوة.د

G1.6 

 المجموعات تنمية سياسة                      
 هللا ضيف بن.أ/ محاضرة

G2.8 
 ميداني تربص

11:00-12:30 

 الوثائقية البرمجيات
 زكة بن .د/ محاضرة

G2.7 

 المعلومات أنظمة تقييم
 ماضي .د/ محاضرة

G2.7 

 الوثائقية البرمجيات
 زكة بن .د

  T.P 

 1أجنبية لغة
 بورموم .أ

G2.5                      
 

12:30-10:00 

 

 

  التأليف حقوقو النشر
 شابونية.د/ محاضرة   

G2.8 

    

 ميداني تربص       

10:00-15:30 

 الرقمية المكتبات
 باشيوة.د/ محاضرة

G2.8 

 أنظمة في الرقمنة تطبيقات
 المعلومات

 لحول.أ
G2.2 

  التأليف حقوقو النشر
 شابونية.د 

G1.7 
 ميداني تربص        

15:30-17:00 

    
 

 



 

 1854-1850 :الجامعيـة السنة                                                                       قــالمة 5491 مــاي 80 امعةجـــ

 :استرـــــــــــم األولى السنة                                                                                     االجتماعيةو اإلنسانية العلوم كلية
                                                                                                      والمكتبات الوثائقية المؤسسات ةإدار :تخصص                        المكتبات وعلم واالتصال اإلعالم علوم قسم

 ثــــــانــــيـــال :السداسي                  
 

 ألولالفوج ا
 

 الخميــــس األربعـــاء اءالثالثـــ االثنيـــن األحــــــد 

00:00 -03:30 

  واستراتيجيات رهانات
 .المؤسسة

  محاضرة/   لعبادلة.أ
G2. 5  

 في( األرقونمية) البشرية الهندسة 
 المكتبات

 عاشوري.د
G2.5 

 الميزانية و المالية الموارد إدارة
 شابونية. د/ محاضرة

G 2.5  

  الميزانية و المالية الموارد إدارة
 شابونية.د

G2.3 

03:30-11:00 

 استراتيجيات و رهانات
.المؤسسة  

لعبادلة.أ   
G1.6 

 المؤسساتي االتصال
 مــــــــــــكي.د/ محاضرة

G2.5 

 البشرية الموارد إدارة   
 مـــــــــاضي.د/محاضرة

G1.8                       

  اإلداري التحرير
 بوزيتونة .أ/ محاضرة

G2.5 

11:00-12:30 

 ـــــــــةإنجليزيــ لغة
 عبدي. أ

G2.2 

 المؤسساتي االتصال
 مــــــــــــكي.د

G2. 3  

 المعلومات توزيع و اقتصاد
 شنيقل.أ/ محاضرة

G2.8 

 البشرية الموارد إدارة
 مـــــــــاضي.د

G1.5 

  اإلداري التحرير
 بوزيتونة .أ

G1.8 

12:30-10:00 

  

 

 المعلومات توزيع و اقتصاد
 زكة بن.أ

G2.8 

  

10:00-15:30 

 الوقــــت إدارة 
 هللا ضيف بن.أ/ محاضرة

G1.6 

    

15:30-17:00 

     



 
 1854-1850 :الجامعيـة السنة                                                                       قــالمة 5491 مــاي 80 امعةجـــ

 :استرـــــــــــم ثــــــــانيةال السنة                                                                                     االجتماعيةو اإلنسانية العلوم كلية
                                                                                                      والمكتبات الوثائقية المؤسسات ةإدار :تخصص                        المكتبات وعلم واالتصال اإلعالم علوم قسم

 ثــــــانــــيـــال  :السداسي                  
 

 ألولالفوج ا

 
 األرصدة المعامل األسبوعي الساعي الحجم 

 15 00 12 تخرج مذكرة إعداد

 10 03 10 وثائقية بمؤسسة ميداني تربص

 5 02 2  الملتقيات

 98 84 91 9 السداسي مجموع

 


