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منهجية وتقنيات البحث  07/01/2019إلاثنين
 لسهر بوشارب بولوداوي. د

علم النفس االجتماعي لالتصال 
 شهرزاد حواسيية. أ

مصطلحات 
 لسهر بوشارب بولوداوي. د

لغات التوثيق 
 جمال الديً بولىوار.أ

االستخالص والتكشيف  08/01/2019الثالثاء
 زهير عين احجر. د.أ

تسويق أنظمة املعلومات 
 زبير بلهوشات. د

بناء نظم المكانز 
زهري عني احجر . د.أ

فرنسية 
  يمين  ممون . أ

المعلومات والوثائق الرقمية  09/01/2019ألاربعاء
 حليمة الساحي. أ

منهجية وأدوات البحث 
 حليمة الساحي. أ

التنشيط والتوجيه 
  آىة  بلول . أ

 مناهج وتقنيات البحث
  آىة  بلول . أ

تنمية المجموعات المكتبية  10/01/2019الخميس
  سيا بواللمور . د

التحليل الوثائقي 
إعالم ألي توثيقي ///////////////  زبير بلهوشات. د

 خليل براهمية. أ
البحث البيبليوغرافي  12/01/2019السبت

اللغة األجنبية  ///////////////// هادية بً يحي. د
 هادية بً يحي.  د

علم الكتاب 
 جمال الديً بولىوار.أ

اإلدارة العلمية لنظم المعلومات  13/01/2019ألاحد
 سمية الساحي. د

معالجة األرشيف 
  آىة  بلول . أ

البرمجيات الوثائقية 
 زهير عين أحجر. د. أ

ثىظيم وجييير أهظمة اململوآات 
 آىة  بلول . أ

انجليزية  ////////////////// 14/01/2019إلاثنين
 رابب هوارر . أ

المقاوالتية 
 سليمة كوكة. د

مدخل إلى علم األرشيف 
سليمة كوكة . د

الملكية الفكرية  15/01/2019الثالثاء
 سمية الساحي. د. زبير بلهوشات. د

 لحوكمة وأخالقيات المهنةا
 زبير بلهوشات. د

تقييم المجموعات المكتبية 
 حليمة الساحي. أ

تكنولوجيا المعلومات 
 حليمة الساحي. أ

األجنبية األجنبية  16/01/2019ألاربعاء
 جمال الديً بولىوار.أ

بنوك وقواعد المعطيات 
 جمال الديً بولىوار. أ

تقنيات التحرير اإلداري 
 هادية بً يحي. د

المعايير الموحدة في المؤسسات 
 سليمة كوكة. د

تصميم وتسيير  قواعد البيانات  17/01/2019الخميس
 سمية الساحي. د

معالجة المعلومات والوصف المقنن 
للوسائط اإللكترونية 

  سيا بواللمور . د
تنمية المجموعات الرقمية 

  سيا بواللمور . د
المجتمع واإلقتصاد في الجزائر 

المعاصرة 
 عحيقة أوكيل.  أ


