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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                          
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

عنابة ـ جامعة باجي مختار 
 االجتماعيةالعلوم اإلنسانية واآلداب وكلية 

قسم علم المكتبات  
                                                                            

 "تسيير ومعالجة المعلومات " جدول لجان المناقشة لمذكرات الماستر 
 2018/2019السنة الجامعية 

 
اسم ولقب  الرقم

 الثنائي
 أعضاء لجنة المناقشة عنوان المذكرة 

 أسماء بوقطاية  01
 المية قرابسية 

دراسة لقائمة : انجليزي لمصطلحات  الفهرسة/فرنسي/المعجم متعدد اللغة عربي
 .مختارة بأهم المصطلحات

آسيا بوالشعور        رئيسا .  د
 مشرفا     الزبير بلهوشات  . د
سمية الزاحي         مناقشا   . د

 ناديا العباسي  02
 مروى قروجي 

انجليزي لمصطلحات التجليد،الصيانة وحفظ /فرنسي/معجم ثالثي اللغة عربي
 .دراسة ببليوغرافية لقائمة مختارة من المصطلحات:الكتاب

حليمة الزاحي          رئيسا  . أ
 مشرفا       الزبير بلهوشات . د
     مناقشا      آمال هادف   .  أ

 نسرين بوحادب 03
 لبنى كلبي 

دراسة تقييمية : عنابة- فهرس مكتبة كلية العلوم الطبية بجامعة باجي مختار
 .ببليوغرافية لرصيد الكتب

  رئيسا        آمال هادف   . أ
مشرفا       الزبير بلهوشات . د
  مناقشا         آمنة بهلول    . أ

 سميرة بودبزة  04
 إيناس دحمون 

عنابة  - المعالجة اآللية لمقتنيات مكتبة قسم الرياضيات بجامعة باجي مختار
 . باستخدام برمجية سنجاب2017/2018للسنة الجامعية 

   رئيسا        آمنة بهلول   . أ
مشرفا         ناديا بن يحي.   د
  مناقشا       آمال هادف   .    أ

 سامية بوشويشة  05
 مروى شرفي 

دراسة االستشهادات المرجعية لمذكرات الماستر بمكتبة كلية الحقوق والعلوم 
-   جامعة باجي مختار،2016/2017السياسية، تخصص علوم سياسية لدفعة 

 .عنابة

رئيسا    زهير عين حجر     . د.أ
مشرفا          ناديا بن يحي.    د
 مناقشا        آسيا بوالشعور  .    د

عفاف بوشواطة   06
 شيماء صوام 

دراسة : الطارف -  المجموعات المكتبية في مكتبة جامعة الشاذلي بن جديد
 .تقييمية ببليوغرافية

   رئيسا    عائشة مسيف   .  د
مشرفا             آمنة بهلول.  أ
 مناقشا      سمية الزاحي     .  د

 بسمة بلعقون  07
 أحالم دواخة 

معجم متعدد اللغة لمصطلحات  الملكية الفكرية في مجال علم المكتبات 
 .دراسة ببليوغرافية: والمعلومات

   رئيسا   ناديا بن يحي    .   د
مشرفا               آمنة بهلول. أ
مناقشا      زهير عين حجر   . د.أ

   رئيسا        سليمة كوكة  .  د  لمكتبة أقسام علم 2017/2018معالجة المقتنيات الجديدة للسنة الجامعية  جيهان بوحربيط  08
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عنابة، باستخدام برمجية -  المكتبات، التاريخ والفلسفة،  جامعة باجي مختار ميسون معلم 
 .سنجاب

 مشرفا     جمال الدين بولنوار . أ
لزهر بوشارب بولوداني  مناقشا   . د

  لمكتبة  كلية العلوم 2017/2018معالجة المقتنيات الجديدة للسنة الجامعية  رندة بوعالق 09
عنابة، باستخدام برمجية -  االقتصادية و علوم التسيير، جامعة باجي مختار

 .           سنجاب

   رئيسا      آمال هادف   .   أ
 مشرفا    جمال الدين بولنوار . أ
   مناقشا      عائشة مسيف   .  د

 ابتسام بومهني 10
 سماح حفصة

فهارس مكتبات كلية اآلداب، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية العلوم الطبية 
 . دراسة تقييمية: عنابة-  وكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار

  رئيسا   جمال الدين بولنوار  . أ
مشرفا ي لزهر بوشارب بولودان. د
     مناقشا      سمية الزاحي   .  د

 خولة بوعلي  11
 أحالم هني 

معجم متعدد اللغة لمصطلحات  الجودة الشاملة في مجال علم المكتبات 
 .دراسة ببليوغرافية: والمعلومات

    رئيسا     ناديا بن يحي  .   د
مشرفا  لزهر بوشارب بولوداني. د

  مناقشا    الزبير بلهوشات   .    د
 خولة تلي  12

كلثوم محي 
 الدين 

 رئيسا     الزبير بلهوشات   .   د .  تلمسان- دراسة تقييمية  لرصيد مستودع جامعة  أبوبكر  بلقائد
مشرفا          آسيا بوالشعور.  د
لزهر بوشارب بولوداني  مناقشا   . د

 أنور نواصر  13
 بدرالسالم شبلي 

دراسة ببليوغرافية لصيد مختار من : المعجم متعدد اللغة لمصطلحات المقاوالتية
 .مصادر المعلومات

 رئيسا        حليمة الزاحي  .  أ
مشرفا         آسيا بوالشعور.  د
  مناقشا     عائشة مسيف    .  د

 ليلى سليماني  14
 وفاء كشيتي 

  رئيسا  زهير عين حجر    . د.أ .قائمة مختارة:  معجم األعالم في الشعر الجزائري المعاصر
مشرفا           حليمة الزاحي.  أ
 مناقشا         آمال هادف    .   أ

 نسرين بوجملين  15
 عبير دالي 

 رئيسا      سمية الزاحي     .  د .انجليزي لمصطلحات األرشيف/فرنسي/معجم ثالثي اللغة عربي
مشرفا           حليمة الزاحي.  أ
مناقشا    ناديا بن يحي       .   د

 خديجة بوجالل  16
 صابرة بن ترية 

دراسة ببليوغرافية لرصيد : الكشاف الموضوعي في علوم المكتبات والمعلومات
 .مختار بالمجلة العربية للمعلومات

 رئيسا  لزهر بوشارب بولوداني. د
مشرفا            سمية الزاحي.  د
مناقشا        آسيا بوالشعور   .  د

 علي زواكرة  17
 خولة عربي 

 2018 إلى 2013تحليل االستشهادات المرجعية لمذكرات الماستر، الدفعات من 
 .عنابة-  بقسم علم النفس، جامعة باجي مختار

  رئيسا  زهير عين حجر    . د.أ
مشرفا           سمية الزاحي.  د
  مناقشا    الزبير بلهوشات   .   د

 باني شاوش 18
 عبد الغني كامل 

: المعجم متعدد اللغة لمصطلحات  اللغات الوثائقية في مجال المكتبات والتوثيق 
 .دراسة لقائمة مختارة من المصطلحات

جمال الدين بولنوار     رئيسا . أ
مشرفا        زهير عين حجر. د.أ
مناقشا           سليمة كوكة   .  د

 حسنية بن عمار  19
 أميرة معيزة 

صفحات مؤسسات المكتبات والمعلومات في شبكة التواصل االجتماعي 
 .دراسة تقييمية لعينة مختارة": فايسبوك"

 رئيسا         سليمة كوكة  .  د
مشرفا       زهير عين حجر. د.أ
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مناقشا         حليمة الزاحي   .  أ
 عفاف شويط  20

 صبرينة غاصب 
دراسة لقائمة مختارة : المعجم متعدد اللغة لمصطلحات  اإلعالم السمعي البصري

 .بأهم المصطلحات
 رئيسا       عائشة مسيف  .  د
مشرفا       زهير عين حجر. د.أ
جمال الدين بولنوار    مناقشا   . أ

 بسمة زياني  21
 أمينة نموري 

دراسة  ببليوغرافية لقائمة : معجم متعدد اللغة  لمصطلحات علم النفس العيادي
 .مختارة من المصطلحات

  رئيسا        حليمة الزاحي .  أ
مشرفا            سليمة كوكة.  د
  مناقشا            آمنة بهلول . أ

 بثينة بدري  22
 مريم خنوش 

  رئيسا   الزبير بلهوشات   .   د .دراسة ببليوغرافية: المعجم متعدد اللغة لمصطلحات علوم التسيير
مشرفا            سليمة كوكة.  د
مناقشا        حليمة الزاحي   .  أ

 منيسة رغدادي  23
 صارة نصري 

دراسة ببليومترية للدوريات المتخصصة في  العلوم اإلنسانية واالجتماعية عبر موقع 
ASJP . 

   رئيسا     سمية الزاحي   .  د
مشرفا          عائشة مسيف.  د
 مناقشا           سليمة كوكة  .  د

 وداد دنداني  24
 لطيفة مرداسي 

 رئيسا            آمنة بهلول  . أ .دراسة ببليوغرافية: معجم موسوعي لمصطلحات علم الفلسفة
مشرفا         عائشة مسيف.  د
 مناقشا    آسيا بوالشعور     .  د

 مريم مليكي  25
 دنيا نموري 

لزهر بوشارب بولوداني رئيسا . د .دراسة ببليوغرافية : معجم مصطلحات الحركة الوطنية وثورة التحرير
مشرفا            آمال هادف.   أ
جمال الدين بولنوار    مناقشا   . أ

وهيبة بن جمال     26
 سعاد بوطبة 

  رئيسا     زهير عين حجر . د.أ .دراسة ببليوغرافية: المعجم متعدد اللغة لمصطلحات الصحافة االلكترونية
مشرفا            آمال هادف.   أ
 مناقشا      ناديا بن يحي     .   د

 
 رئيــس القســم

 

 


