
        2018/2019:                                                                                                                                                                                                  السنح الجاهعيح عناتح-جاهعح تاجي هختار

                                                                                                                                                                             واالجتواعيحاإلنسانيح والعلوم اآلدابكليح 

              

 نياتح العوادج للثيذاغوجيا                                                                                                                                                                                                     

 علن الوكتثاخ                                                                                                                                                                                                                                               :  قسن
 

 

 رئيس القسم 

  

 

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 9:30 – 8:00 
 

 
 

أمنة .ل مح أ3معاجلة األرشيف 
 هبلول

منة . أ2التنشيط والتوجيه ماسرت
 هبلول

لزهر . د2مصطلحات ماسرت 
 بوشارب بولوداين

 1ماسرت  البحث البيبليوغرايف
 2ف

 نادية بن حيي

 1ماسرت  البحث البيبليوغرايف
 1ف

 نادية بن حيي
 األحــــــــــــــــد

 اإلثنيــــــــــــن      

 
تنظيم و تسيري أنظمة املعلومات 

أمنة هبلول.مح.ل2  
مح .ل2مناهج وتقنيات البحث 

 أمنة هبلول.أ
ل 2تكنولوجيا املعلومات والتوثيق 

 مح أ الزاحي حليمة

معاجلة املعلومات والوصف املقنن 
ل مح 3للوسائط االلكرتونية 

 بوالشعور أسيا.أ

علم النفس االجتماعي لالتصال 
 الثالثــــــــــــاء حواسنية شهرزاد.ل أ3مح 

 األربعـــــــــــــــاء      

 
مجال . أ2ماسرت ف1لغة أجنبية 

 الدين بولنوار
مجال .أ.ل مح2لغات التوثيق 

 الدين بولنوار
تصميم و تسيري قواعد البيانات 

الزاحي مسية. د2 ف1ماسرت  
تصميم و تسيري قواعد البيانات 

الزاحي مسية . د1 ف1ماسرت  
اجملتمع و االقتصاد يف اجلزائر 

أوكيل عتيقة.د.مح.ل2املعاصرة   الخميـــــــــــــس 

 12الوذرج  (األولي ـــلسذاسا)   حســة القاعـــحيـــع الزهنـــالتوزي

 

 التوقيت
 األيام



        2018/2019:                                                                                                                                                                                                  السنح الجاهعيح عناتح-جاهعح تاجي هختار

                                                                                                                                                                             واالجتواعيحاإلنسانيح والعلوم اآلدابكليح 

              

 نياتح العوادج للثيذاغوجيا                                                                                                                                                                                                     

 علن الوكتثاخ                                                                                                                                                                                                                                               :  قسن
 

 

 رئيس القسم 

                            

 

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 9:30 – 8:00  

 
منهجية و تقنيات البحث 

لزهر بوشارب . د2ماسرت ف1
 بولوداين

ماسرت 1استخالص وتكشيف 
 زهري عني أحجر. د01ف

ماسرت 1استخالص وتكشيف 
زهري عني أحجر. د02ف  

ماسرت 1منهجية وتقنيات البحث 
لزهر بوشارب بولوداين. د1ف  األحــــــــــــــــد  

املعلومات و الوثائق الرقمية   
 الزاحي حليمة3 أ2ماسرت 1

ل 2املعايري املوحدة يف املؤسسات 
 سليمة كوكة. د1ف

املعلومات و الوثائق الرقمية 
 اإلثنيــــــــــــن  الزاحي حليمة. د1ماسرت ف1

 
علم النفس االجتماعي لالتصال 

حواسنية 3 أ2ف3ل تط3
 شهرزاد

ماسرت 2تقييم اجملموعات املكتبية 
الزاحي حليمة .أ  

ماسرت 2تنمية اجملموعات الرقمية 
اسيا بوالشعور.أ  

ماسرت 2الربجميات الوثائقية 
عني أحجر زهري.د.أ  

د عني .ماسرت أ2بناء نظم املكانز 
 الثالثــــــــــــاء أحجر زهري

أ مليحي .3ف.ل2لغات التوثيق  
 مبارك

أ مليحي .3ف.ل2لغات التوثيق 
 مبارك

علم النفس االجتماعي لالتصال 
  حواسنية شهرزاد3ف.تط.ل3

ل 2املعايري املوحدة يف املؤسسات 
دكوكة سليمة.3ف  

علم النفس االجتماعي لالتصال 
 األربعـــــــــــــــاء حواسنية شهرزاد.أ.1ف.تط.ل3

أ قمعون .1ف.ل تط2فرنسية  
 يسمني

معاجلة املعلومات و الوصف 
املقنن للوسائط االلكرتونية 

سلطاين.أ .3. ف.تط.ل3  

أ قمعون .3ف.ل تط2فرنسية 
 يسمني

معاجلة املعلومات و الوصف 
املقنن للوسائط االلكرتونية 

سلطاين.أ .2. ف.تط.ل3  

معاجلة املعلومات و الوصف 
املقنن للوسائط االلكرتونية 

سلطاين.أ1ف.تط.ل3  
 الخميـــــــــــــس

 التوقيت
 األيام

 19القاعح ب(األولي ـــلسذاسا)   حســة القاعـــحيـــع الزهنـــالتوزي



        2018/2019:                                                                                                                                                                                                  السنح الجاهعيح عناتح-جاهعح تاجي هختار

                                                                                                                                                                             واالجتواعيحاإلنسانيح والعلوم اآلدابكليح 

              

 نياتح العوادج للثيذاغوجيا                                                                                                                                                                                                     

 علن الوكتثاخ                                                                                                                                                                                                                                               :  قسن
 

 

 رئيس القسم 

 

    17:00 – 
15:30 

15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 9:30 – 8:00 
 

مدخل إىل علم األرشيف  
كرمادي. أ3ف.تط.ل2  

 1ف.تط.ل2مدخل إىل علم األرشيف 
 كرمادي.أ

منهجية و أدوات البحث 
هبلول أمنة. أ1ف.ل3  

مدخل اىل علم األرشيف 
كرمادي.أ.2ف.تط.ل2  

 األحــــــــــــــــد 

ل 2تكنولوجيا املعلومات  قتاتلية.أ.2ل ف2تكنولوجيا املعلومات   
قتاتلية.أ.3ف  

ل 2املعايري املوحدة يف املؤسسات 
 سليمة كوكة. د2ف.تط

 اإلثنيــــــــــــن 

ل تط 3تسويق أنظمة املعلومات  
 رايس.أ.1ف

ل تط 3تسويق أنظمة املعلومات 
 رايس.أ.2ف

ل تط 3تسويق أنظمة املعلومات 
 رايس.أ.3ف

تنظيم وتسيري أنظمة املعلومات 
مبارك مليحي. أ1ف.تط.ل2  

 الثالثــــــــــــاء مليحي.ل أ2لغات التوثيق 

  
 2ماسرت ف1تنمية اجملموعات املكتبية 

أسيا بوالشعور. أ  
اإلدارة العلمية لنظم املعلومات 

الزاحي مسية. د2ماسرت ف1  
 1ماسرت ف1تنمية اجملموعات املكتبية 

أسيا بوالشعور. أ  

اإلدارة العلمية لنظم 
 1ماسرت ف1املعلومات 

الزاحي مسية.د  
 األربعـــــــــــــــاء

نواري رابح. أ1ف.تط.ل3اجنليزية     
نواري . أ3ف.تط.ل3اجنليزية 

 رابح
قمعون يسمني. أ2تط ف.ل2فرنسية   

 2ف.تط.ل3اجنليزية 
نواري رابح.أ  الخميـــــــــــــس 

 

 20القاعح ب(األولي ـــلسذاسا)   حســة القاعـــحيـــع الزهنـــالتوزي

 التوقيت
 األيام



        2018/2019:                                                                                                                                                                                                  السنح الجاهعيح عناتح-جاهعح تاجي هختار

                                                                                                                                                                             واالجتواعيحاإلنسانيح والعلوم اآلدابكليح 

              

 نياتح العوادج للثيذاغوجيا                                                                                                                                                                                                     

 علن الوكتثاخ                                                                                                                                                                                                                                               :  قسن
 

 

 رئيس القسم 

 

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 9:30 – 8:00  

  
 1ف.ل3التحليل الوثائقي 

 سلطاين.أ
منهجية و أدوات البحث 

نادية بن حيي.د.3ف.ل3  
 1ف.ل3التحليل الوثائقي 

سلطاين.أ  
 2ف.تط.ل3التحليل الوثائقي 

سلطاين.أ  األحــــــــــــــــد 

 
تنظيم وتسيري أنظمة املعلومات 

مبارك مليحي . أ2ف.ل تط2  
 

تنظيم وتسيري أنظمة املعلومات 
 مليحي. أ3ل تط ف2

 1 ماسرت ف1امللكية الفكرية 
الزبري بلهوشات.د  

تكنولوجيا املعلومات 
 اإلثنيــــــــــــن  قتاتلية.أ1ف.ل2

بنوك و قواعد املعطيات تط  
 ساري. أ3ف.تط.ل3

بنوك و قواعد املعطيات تط 
 ساري. أ1ف.تط.ل3

بنوك و قواعد املعطيات تط 
 ساري. أ2ف.تط.ل3

 الثالثــــــــــــاء  

ل 3منهجة و أدوات البحث    
أسيا بوالشعور.أ.2ف  

 2ماسرت ف1امللكية الفكرية 
الزاحي مسية.د  األربعـــــــــــــــاء  

 2ف.ل3معاجلة األرشيف   
بوقشبية بسمني.أ  

مجال . أ1ماسرت ف1لغة أجنبية 
 الدين بولنوار

 1ف.ل3معاجلة األرشيف 
بوقشبية يسمني.أ  

 3ف.ل3معاجلة األرشيف 
بوقشبية يسمني.أ  الخميـــــــــــــس 

 

 21القاعح ب(األولي ـــلسذاسا)   حســة القاعـــحيـــع الزهنـــالتوزي

 التوقيت
 األيام



        2018/2019:                                                                                                                                                                                                  السنح الجاهعيح عناتح-جاهعح تاجي هختار

                                                                                                                                                                             واالجتواعيحاإلنسانيح والعلوم اآلدابكليح 

              

 نياتح العوادج للثيذاغوجيا                                                                                                                                                                                                     

 علن الوكتثاخ                                                                                                                                                                                                                                               :  قسن
 

 

 رئيس القسم 

 

17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 9:30 – 8:00  

 األحــــــــــــــــد      

ل 3احلوكمة و أخالقيات املهنة  
الزبري بلهوشات.مح د  كوكة سليمة.ماسرت د2املقاوالتية  

مح .ل3منهجية و أدوات البحث 
الزاحي حليمة.أ  

ماسرت 2تقنيات التحرير اإلداري 
 نادية بن حيي.د

نادية .ماسرت د2اللغة األجنبية 
 اإلثنيــــــــــــن بن حيي

 الثالثــــــــــــاء      

الزبري .د.مح.ل3التحليل الوثائقي  
 بلهوشات

تسويق أنطمة املعلومات 
الزبري بلهوشات .د.مح.ل3  

مدخل اىل علم األرشيف 
كوكة سليمة.أ.مح.ل2  

بنوك وقواعد املعطيات 
مجال الدين بولنوار.أ.مح.ل3  

مجال .أ.مح.ل2علم الكتاب 
 األربعـــــــــــــــاء الدين بولنوار

ســـــــــــــالخمي        

 05هذرج   (األولي ـــلسذاسا)   حســة القاعـــحيـــع الزهنـــالتوزي

 التوقيت
 األيام



        2018/2019:                                                                                                                                                                                                  السنح الجاهعيح عناتح-جاهعح تاجي هختار

                                                                                                                                                                             واالجتواعيحاإلنسانيح والعلوم اآلدابكليح 

              

 نياتح العوادج للثيذاغوجيا                                                                                                                                                                                                     

 علن الوكتثاخ                                                                                                                                                                                                                                               :  قسن
 

 

 رئيس القسم 

 

 7:00 – 
15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 9:30 – 8:00  

 األحــــــــــــــــد      

اجملموعة .ل2إعالم ايل وثائقي   
 برامهية خليل.أ.األوىل

 
اجملموعة .ل2إعالم ايل وثائقي 

 برامهية خليل.أ.الرابعة
اجملموعة .ل2إعالم ايل وثائقي 

 اإلثنيــــــــــــن برامهية خليل.أ.الثانية

     
اجملموعة .ل2إعالم ايل وثائقي 

 الثالثــــــــــــاء برامهية خليل.أ.الثالثة

 األربعـــــــــــــــاء      

ســـــــــــــالخمي        

 s 10  (األولي ـــلسذاسا)   حســة القاعـــحيـــع الزهنـــالتوزي

 التوقيت
 األيام



        2018/2019:                                                                                                                                                                                                  السنح الجاهعيح عناتح-جاهعح تاجي هختار

                                                                                                                                                                             واالجتواعيحاإلنسانيح والعلوم اآلدابكليح 

              

 نياتح العوادج للثيذاغوجيا                                                                                                                                                                                                     

 علن الوكتثاخ                                                                                                                                                                                                                                               :  قسن
 

 

 رئيس القسم 

 


