جاهعــــــة باجــــي هختـــــــــــار-عنابـــــة-

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتواعية
قســــــن علن الوكتبات

التوزيــــع السهنـــــي للسذاسي األول ليسانــــس و هاستـــــر
السنة الجاهعية 2018/ 2017
التوقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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مدرج  11مدرج 02

s11

القاعـ ـ ـ ــات
09:30 - 08:00
11:00 - 09:30

األحـــــــــــــــذ

12:30 - 11:00

عمم النفس االجتماعي لالتصال 3ل تط .ف 3أ.حواسنية

عمم النفس االجتماعي
اسمهانية 1ماستر بهمول
الممكية الفكر
منهجية و ادوات البحث  03ل ف 02أ برابح
بحث بيبميوغرافي 2ماسترد.بوشارب
التصال 3ل .تط.
مدخل إلى عمم األرشيف

14:00 - 12:30

15:30 - 14:00

عمم الكتاب 2ل .مح .أ.بولنوار

2ل تط ف2أ .أبولنوار
مدخل إلى عمم األرشيف

ف 1.أ.حواسنية
منهجية وتقنيات البحث
معالجة األرشيف 3ل تط.
منهجية و ادوات البحث  03ل ف 01أ برابح
اسمهانماستر
1
ف 2أ .بهمول
أ .بوشارب

اعالم آلي توثيقي 02ل ف 03أ,بارة مريم

اعالم آلي توثيقي 02ل ف 04أ,بارة مريم

معالجة األرشيف 3ل .مح .أ.بهمول

2ل تط ف 3أبولنوار

اعالم آلي توثيقي 02ل ف 01أ,بارة مريم

اعالم آلي توثيقي 02ل ف 05أ,بارة مريم

17:00 - 15:30

المجتمع و االقتصاد 02ل مح أ,,,,,,,,,

09:30 - 08:00

المعمومات و الوثائق الرقمية  01ماستر الزاحي حميمة

تكنولوجيا المعمومات  02ل ف 02أ ,قتاتمية
11:00 - 09:30

اإلثنيـــــــــــــــــــــــن

تكنولوجيا المعمومات  02ل ف 01أ ,قتاتمية تنظيم و تسيير أنظمة المعمومات 02ل تط ف 03أ,ممحي مبارك
12:30 - 11:00
تنظيم و تسيير أنظمة المعمومات 02ل تط ف 02أ,ممحي مبارك
14:00الى عمم االرشيف 02ل تط ف 01الزاحي حميمة
 - 12:30مدخل

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

أنظمة المعمومات 02ل تط ف 01أ,ممحي مبارك
بوشارب
ثانيةو د.تسيير
دكتوراه سنةتنظيم

اعالم آلي توثيقي 02ل ف2أ,بارة مريم

منهجية و أدوات البحث  03ل مح الزاحي حميمة
تحميل وثائقي 03ل مح أ بمهوشات

البحث الببليوغرافي  01ماستر د بن يحي نادية

لغة فرنسية  01ما أ,بمهوشات

االدارة العلمية لنظم المعلومات  01ماستر د بن يحي نادية

االجتماعي مح 03ل شرقي مريم
النفسأ .سمطاني
عممف03
المعايير الموحدة في المؤسسات 02ل
عمم النفس اإلجتماعي مح 3ل أ ...............

09:30 - 08:00

المجموعات المكتبية  01ماستر أ بوالشعور
تنمية أ .سمطاني
يم ف01
شرقيلمرتط
وثائقي03 .
ف 02أ
تحميل
لالتصال 3ل تط.
احجر زهير
االجتماعي
النفس,د عين
انظمة المعمومات 02عممماستر أ
 - 09:30تقييم
11:00

الثالثــــــــــــــــــاء

االرشيف  02ل الزاحي حميمة
الي أ.عممسمطاني
مدخل03
عفاف 03ل تط ف
المعمومات
انظمة فيالة
تسويق ف02
المعطيات  03ل تط
عين احجر
ماسترو أ ق.دواعد
استخالص و تكشيف  01بنوك
12:30 - 11:00
بمهوشات 01ماستر د ,بن يحي نادية
الببميوغرافي
البحثمح أ,
الحوكمة و اخالقيات المهنة  03ل
معالجة مصادر المعمومات  02ماستر أ .الزاحي حميمة
14:00 - 12:30

ايسالبحث 02ل مح  .بهمول
تقنيات
 02أ.ر
مناهج و
تسويق انظمة المعمومات 03ل تط ف
تصميم و تسيير قواعد البينات  01ماستر أ.بوالشعور
المعمومات  01ماستر د.بن يحي نادية
لنظموالنوار
العمميةمح أ ب
التوتيقرة 02ل
تكنولوجيا المعمومات و االدا

منهجية وادوات البحت  03ل ف.03أ مميحي
15:30 - 14:00

ايسالمعمومات  02ل مح أ ,بهمول
أنظمة
 01أ.ر
تسيير
تنظيمتطو ف
تسويق انظمة المعمومات 03ل
لغات التوثيق 02ل مح

17:00 - 15:30
 09:30 - 08:00لغات التوثيق  02ل تط ف 01مميحي
11:00الموحدة في المؤسسات  02ل تط ف 02أكرمادي
- 09:30المعايير

بنوك وقواعد المعطيات 03ل أ ,بن يحي نادية
لغات التوثيق  02ل تط ف 03عيبوط

األربعـــــــــــــــــــــــاء

التوثيق  02ل تط ف 02عيبوط
لغاتمميحي
تكنولوجيا المعمومات 02ل ف 03أ
12:30 - 11:00
المعايير الموحدة في المؤسسات  02ل تط ف 01أكرمادي
المعطيات تط 03ل ف 03أ ساري
سمطاني
02وأ قواعد
بنوك
تحميل وثائقي  03ل تط ف
14:00 - 12:30
بنوك المعمومات  02ماستر أ,بمهوشات
المعطيات تط 03ل ف 01أ ساري
سمطاني
03وأ قواعد
بنوك
تحميل وثائقي  03ل تط ف

15:30 - 14:00

تسويق انظمة المعمومات 03ل د بن يحي نادية
توثيقي 02ل ف 05أ,بارة مريم
بمهوشات
اعالمأ آلي
الحوكمة و أخالقيات المهنة 03ل مح
توثيقيوار02ل ف 04أ,بارة مريم
آلي ل بوالن
اعالم 02
تكنولوجيا المعمومات و التوثيق 02ل مح
لغات التوثيق  02ل مح أ,بولنوار

17:00 - 15:30
09:30 - 08:00

ج مشترك

فرنسية 02ل تط ف01

11:00 - 09:30

ج مشترك

المعموماتفو02الوصف المقنن لموسائط اإللكترونية  03ل مح أبوالشعور
معالجة02ل تط
فرنسية

الخويـــــــــــــــــــس

الوصف المقنن لموسائط اإللكترونية  03ل ف 03مح أبوالشعور
تط وف03
المعمومات
نسية 02ل
معالجة
فر
بوقشبيةزية 03ل تط ف02
12:30 - 11:00معالجة االرشيف 03ل تط ف 01أ انجمي
معالجة االرشيف 03ل تط ف 03أ بوقشبية
انجميزية 03ل تط ف01
14:00 - 12:30معالجة االرشيف 03ل تط ف 02أ جمعة
انجميزية 03ل تط ف03
15:30 - 14:00معالجة االرشيف 03ل تط ف 01أ جمعة

17:00 - 15:30

