
  عنابة  -مختار باجي جامعة 
 واالجتماعية اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية

 المكتبات علم قسم
 وماستر ليسانس     2017/2018 الجامعية السنة من ثانيال للسداسي الدراسي البرنامج

 القســم رئيــس                                                                                              

 15:30  ـ  14:00 14:00  ـ  12:30 12:30  ـ 11:00 11:00 – 09:30 09:30  ـ 08:00  يىوال

 

 

 

 

 األحـــــذ

  12يذرج 
/ يحا/ يا 1ينهديت وتمنياث انبحث 

 بىشارب. د

ا  يح/يا1تمنياث االتصال  

 بىشارب.د

سياست تنًيت انًدًىعاث 

 برابح. أ  /ايح. ل3
 

  19ب 
 2. ف/ تط/ل 02فرنسيت 

 نمروو. أ

انبيبيهيىغرافيا وانىابىغرافيا 

 برابح. أ/3 ف/ تط/ل2انًتخصصت 
  

  20ب 
  انًؤسساث األرشيفيت في اندسائر

  كىكت.  أ1ل تط ف2

  انًؤسساث األرشيفيت في اندسائر

  كىكت.أ2ل تط ف2

  انًؤسساث األرشيفيت في اندسائر

  كىكت.أ3ل تط ف2

انبيبيهيىغرافيا وانىابىغرافيا 

 2ف. ل2انًتخصصت 

 كريادي.أ

   21ب 
سياست تنًيت انًدًىعاث 

 يهيحي.  أ2ل ف3

انبيبيهيىغرافيا وانىابىغرافيا 

 كريادي.أ1 تط ف ل 2انًتخصصت 

سياست تنًيت انًدًىعاث 

 يهيحي. أ1ل ف3
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 05 يذرج

 

 . ل يح2 نظرياث االعالو

 رياش صبرينت. د

 إدارة انًخاطر في أنظًت انًعهىياث

 انساحي حهيًت. أ/   ا يح/ل3

 .يح.ل3 انًكتباث انرلًيت

 بن يحي.د

 يا 01اإلدارة انعهًيت ننظى انًعهىياث 

 بن يحي. د

يح  . ل 3 انًدتًع وانًخذراث 

 شرلي. أ

 

  19ب 
 يا 01انبحث انبيبهيىغرافي 

بن يحي . د

/  يا 1انًعاندت انًىضىعيت 

انساحي حهيًت . أ

/ ل2تكنىنىخيا انًعهىياث وانتىثيك 

 لتاتهيت.   أ2ف/ تط

/  يا01نغت إندهيسيت  

 بههىشاث زوبير. أ

  20ب 
تكنىنىخيا انًعهىياث وانتىثيك 

 لتاتهيت. أ/ 3ف/تط/ ل2

تكنىنىخيا انًعهىياث وانتىثيك  

 لتاتهيت.  أ / 1ف/ تط/ ل2

 (بكم انىاعها)اننشر وحمىق انتانيف 

 بههىشاث. أ3ف/ تطل 3
 

      21ب 

S 10  
/ ل2اإلعالو اآلني انتىثيمي 

 بارة .أ / 01انًدًىعت

/ ل2اإلعالو اآلني انتىثيمي 

 بارة .أ / 03انًدًىعت
/ ل2اإلعالو اآلني انتىثيمي 

 بارة .أ / 05انًدًىعت

/ ل2اإلعالو اآلني انتىثيمي 

 بارة .أ / 04انًدًىعت

 انثالثاء

 12يذرج 
تطبيماث انرلًنت في انظًت 

 بن يحي.د / يح/ل3انًعهىياث 

. يح. ل3 انبريدياث انىثائميت

بىانشعىر .أ

 يا 01انًصادر انرلًيت 

  بىانشعىر.أ

انبيبيهيىغرافيا و انىابىغرافيا 

انساحي .  أ/ايح. ل2 انًتخصصت

/  ل02يناهح وتمنياث انبحث 

 بههىل. أ/يحا

 19ب 

صيانت وترييى انىثائك 

. أ3 ف/ تط/ ل2 وانًخطىطاث

 سهطاني

يعاندت يصادر انًعهىياث انحذيثت  

 عين احدر. د.أ/ يا  01

تطبيماث انرلًنت في أنظًت 

 سهطاني. أ3.ف/  تط/ل3انًعهىياث 

/   يا01انتسيير االنكتروني نهىثائك 

 عين احدر. د.أ

انبحث انىثائمي  

 عين أحدر. د. أ2دكتىراه 

  20ب 
 دكتىراه  2ينهديت 

بىشارب . د

انىصف انًمنن نألوعيت غير 

 بههىل.  أ1.ف/ تط. ل2. انًطبىعت

تطبيماث انرلًنت في أنظًت انًعهىياث 

 بىننىار. أ1.ف/ تط /ل3

تطبيماث انرلًنت في أنظًت 

 .  أ2ف/ تط /ل3انًعهىياث 

 بىننىار

  21ب 
انىصف انًمنن نألوعيت غير 

 انساحي.  أ3/ف/ تط/ ل2انًطبىعت 

انىصف انًمنن نألوعيت غير 

  انساحي .أ 2.ف/ تط/ ل2. انًطبىعت

 3. ف/ل تط3 لييى أنظًت انًعهىياث

 بههىل. أ

سياست تنًيت انًدًىعاث 

 يهيحي. أ/ 3ف. تط/ل3

  11ج  
/ ل2اإلعالو اآلني انتىثيمي 

 بارة .أ / 02انًدًىعت

ورشاث في انبيذاغىخيت وانتعهيًيت  

بن يحي .  دكتىراه د02
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5 
 

 وانتىثيك  تكنىنىخيا انًعهىياث

 بىننىار.ا/ ايح.  ل2

بكم )اننشر وحمىق انتانيف 

 بههىشاث. أ/ يح.ل3 (أنىاعها

 صيانت وترييى انىثائك وانًخطىطاث

 بىننىار.أ .يح. ل2

 .ل يح2نغاث انتىثيك 

 بىننىار. أ

  19ب 
 3.ل تط ف3 انبريدياث انىثائميت

 بىانشعىر.أ
 

 2.ل تط ف3 انبريدياث انىثائميت

 بىلشبيت.أ

ل تط 3 انبريدياث انىثائميت

 بىلشبيت.  أ 1.ف

 20ب 
 2ف. تط. ل3انًكتباث انرلًيت 

  ساري.أ

 1ف. ل3.  تطانًكتباث انرلًيت

 ساري.أ
 

 3ف. تط. ل3انًكتباث انرلًيت 

 ساري. أ
 

 21ب 
. ل تط3 لييى أنظًت انًعهىياث

 كىكت.  أ1ف

بكم )اننشر وحمىق انتانيف 

 كىكت.  أ2ف/ تطل 3 (انىاعها

صيانت وترييى انىثائك 

 كىكت.أ 1 ف.تط. ل2 وانًخطىطاث

 (بكم انىاعها)اننشر وحمىق انتانيف 

 بههىشاث. أ1ف/ تطل 3

 

 

 انخًيس

  12 يذرج
.  يح.  ل3 لييى أنظًت انًعهىياثث

 بههىل.أ

 / انًؤسساث األرشيفيت في اندسائر

 بههىل  .أ/ ال يح2
  

 19ب 
 1.  ف/تط. ل3إندهيسيت 

 بىعاللت. أ

صيانت وترييى انىثائك 

 2 ف.تط. ل2 وانًخطىطاث

 سهطاني.أ

 2. ف /تط. ل3إندهيسيت 

 بىعاللت. أ

 3 . ف/تط. ل3إندهيسيت 

 بىعاللت. أ
 

 20ب 

ل 3 لييى أنظًت انًعهىياث

 سهطاني. أ2ف.تط

 

 1ل تط ف2نغاث انتىثيك 

 رايس.أ
 

 3ل تط ف2نغاث انتىثيك 

 رايس. أ
 

 21ب 
 2ل تط ف2نغاث انتىثيك 

 رايس.أ

 03.ف/ تط/  ل02فرنسيت 

 نمروو.أ
 

 1.ف/ تط/  ل02فرنسيت 

 نمروو.أ
 


