
 

 المكتبات علم قسم             واالجتماعية اإلنسانية والعلوم اآلداب كليةة             عناب  –مختار باجي جامعة
 روماست ليسانس     2019/2020 الجامعية السنة من  األول للسداسي الدراسي  البرنامج

 رئيس القسم                                                              

يوم
ال

 

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

ـــــد
ألح

ا
 

   بهلولآمنة .د.  مح.  ل3 معالجة األرشيف  امنة بهلول. د. مح.  ل2مناهج وتقنيات البحث  بولنوار جمال الدين .أ .مح. ل2 علم الكتاب 12مدرج 

  نادية بن يحي. ستر   دما2اإلداري    تقنيات التحرير نادية بن يحي. ستر دما2 مصطلحات  جمال الدين بولنوار. أ ماستر     1لغة  أجنبية   نادية بن يحي. ستر  دما1 البحث البيبليوغرافي 19ب 

  سلطاني. أ  3.ف.  تطل2األرشيف مدخل الى علم  سلطاني. أ 1. ف.  تطل2األرشيف مدخل الى علم  سلطاني.    أ2. ف.  تطل2األرشيف مدخل الى علم    20ب 

 مليحي.  أ1ل تط ف2لغات التوثيق  مليحيمبارك . أ  3.ف. تط.ل2تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات   مليحي.   أ3.ف. ل2لغات التوثيق  كرمادي..    أ1ل تط ف3تحليل وثائقي ال كرمادي.أ  2ف. تط.ل3تحليل وثائقي  ال 21ب 

ــين
الثــنـ

ا
 

 05 مدرج
 جمال الدين . أ   .  مح.ل3 بنوك و قواعد المعطيات

 بولنوار
    الزبير بلهوشات  . د.مح. ل3حليل وثائقي الت بهلولآمنة . د.مح. ل2المعلومات  تنظيم وتسيير أنظمة

أوكيل .  د. ل مح2    في الجزائر المعاصرة    المجتمع واالقتصاد
 عتيقة

   الزبير بلهوشات. ماستر  د1الملكية الفكرية   كوكة سليمة. ستر    دما2المقاوالتية           ماستر  أ جمال الدين بولنوار2   التنشيط والتوجيه نادية بن يحي. د  ستر   ما2اللغة األجنبية      19ب 

    20ب 
 سليمة  كوكة.    د1ل تط  ف2 تالمعايير الموحدة في المؤسسا

                   
 

  مليحي .أ 2ل تط ف2  المعلوماتتنظيم وتسيير أنظمة مليحيمبارك .  أ1ف. تط.ل2تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات    21ب 

الثاء
الث

 

 أ شرقي.ل3مح  لالتصال علم النفس االجتماعي  12مدرج 
. د. ل مح3 .معالجة المعلومات والوصف المقنن للوسائ االلكتر

 بوالشعور
 الزاحي حليمة.   د. مح. ل3منهجية وأدوات البحث   الزاحي حليمة.مح  د.  ل2 تكنولوجيا المعلومات والتوثيق   عين حجر زهير .د.  أ   سترما1 استخالص وتكشيف

   مسيف عائشة.دماستر   1منهجية وتقنيات البحث  آسيا بوالشعور. ماستر      د أ2تنمية المجموعات الرقمية  عين حجر زهير .د.   أ سترما2البرمجيات الوثائقية   عين حجر زهير .د.  أ سترما2بناء نظم المكانز  19ب 

  رايس.   أ.2.ف ل تط3تسويق انظمة المعلومات   رايس. أ      1.ل تط ف3تسويق انظمة المعلومات    20ب 

  ساري. أ   1ف. ل3.  تطبنوك وقواعد المعطيات ساري. أ      2.ف. ل3.  تط بنوك وقواعد المعطيات   قتاتلية.   أ2. ف.  ل2ت تكنولوجيا المعلوما قتاتلية.   أ3. ف.  ل2ت تكنولوجيا المعلوما 21ب 

ربـع
األ

اء
 

   مسيف عائشة   .   دل مح 3 الحوكمة وأخالقيات المهنة الزبير بلهوشات .د.    مح. ل3 المعلوماتتسويق أنظمة  مسيف عائشة. د  .ل مح2 لغات التوثيق    كوكة سليمة.   د .مح. ل2األرشيف مدخل إلى علم  الزاحي حليمة. ستر    دما1 المعلومات والوثائق الرقمية 05 مدرج

  الزبير بلهوشات.د2 ل تط  ف2 تالمعايير الموحدة في المؤسسا  الزاحي سمية. ستر  دما 1اإلدارة العلمية لنظم المعلومات  الزاحي سمية. ماستر د2 تقييم المجموعات المكتبية     آسيا بوالشعور . ماستر د1. تنمية المجموعات المكتبية  19ب 

  سليمة كوكة.  د3ل تط  ف2 تلمعايير الموحدة في المؤسساا  شرقي1.ف. تط. ل3  لالتصالعلم النفس االجتماعي  شرقي أ 2.ف. تط. ل3  لالتصالعلم النفس االجتماعي   20ب 

  مسيف عائشة.     د2.ف. ل2لغات التوثيق  بوالشعور آسيا. د.   2.ف. ل3منهجية وأدوات البحث  الزاحي حليمة. د.  1.ف. ل3منهجية وأدوات البحث   21ب 

س
خمي

ال
 

      12 مدرج

 19ب 
ل تط 3 االلكتر. المقنن للوسا معالجة المعلو والوصف

 سلطاني.أ          1.ف

   2.ل تط ف3. االلكتر. المقنن للوسا معالجة المعلومات والوصف
 سلطاني.أ

  الزاحي سمية.   د1. ف.  ل2ت كنولوجيا المعلومات الزاحي سمية. ستر    دما1 تصميم وتسيير قواعد البيانات

  بوقشبية يسمين.   ا2ف. تط. ل3األرشيفمعالجة  بوقشبية يسمين. .أ    1ف. تط. ل3 األرشيفمعالجة نواري رابح..  أ1ف . تط. ل3إنجليزية  نواري رابح..أ   2ف. تط. ل3إنجليزية  20ب 

  ........        أ  .3ف. ل تط2فرنسية  .......أ      1ل تط ف2فرنسية  . ......    أ2.ف. ل تط2فرنسية   21ب 

   أ براهمية خليل 2ف . ل2إعالم ألي وثائقي   براهمية خليل. أ 3ف . ل2إعالم ألي وثائقي    براهمية خليل .  أ1ف. ل2إعالم ألي وثائقي   11ج 


