
  خ��� مل�انة - جامعة ال��اللي ب�نعامة

  كل�ة العل�م االج��ا��ة واإلن�ان�ة

  ق�� العل�م اإلن�ان�ة

  ش��ة عل� ال����ات

  2022-2021ج�ول ت�ق�� ال��اسي األول لل��ة ال�ام��ة 

  ت��� ت���ل�ج�ا ال�عل�مات وال��ث��: ال��ة ال�ان�ة ل��ان�

  ال�عل�� ال���ر� 
  ال�عل�� ع� �ع�

  ال�الثاء  االث���  ال��ق��

08:00-09:00  

 1لغات التوثیق : المقیاس
  محاضرة              

  إفري جمیلة: األستاذة
  50: القاعة

  المعاصرة  المجتمع واالقتصاد في الجزائر: المقیاس  
  محاضرة

  یدربن عبد هللا: األستاذ

Benab200@Outlook.fr 

09:00-10:00  

  1لغات التوثیق : المقیاس
  أعمال تطبیقیة 

  إفري جمیلة: األستاذة
  50: القاعة

  مدخل إلى علم األرشیف   : المقیاس
  محاضرة  

  معروف یاسمینة: األستاذة
  02: القاعة

  1توثیقي إعالم آلي : المقیاس
  عمال موجھةأ

 صابور سعیدة: األستاذة

sabour.saida@yahoo.fr 

10:00-11:00  

  تنظیم وتسییر أنظمة المعلومات : المقیاس
  محاضرة
  إفري جمیلة: األستاذة

  50: القاعة

  مدخل إلى علم األرشیف   : المقیاس
  أعمال موجھة

  معروف یاسمینة:األستاذة
  02: القاعة

  1تكنولوجیا المعلومات  والتوثیق: المقیاس
  محاضرة 
 سعیدي سمیرة: األستاذة

saidisamira10000@gmail.com 

11:00-12:00  

  تنظیم وتسییر أنظمة المعلومات : المقیاس
  أعمال تطبیقیة 

  إفري جمیلة: األستاذة
  50: القاعة

  تاریخ المكتوب   : علم الكتاب: المقیاس
  محاضرة   

  مساعدیة عبد الرزاق: األستاذ
  02: القاعة

 1تكنولوجیا المعلومات والتوثیق: المقیاس
  أعمال تطبیقیة

  سعیدي سمیرة: األستاذة

12:00-13:00  

  1مناھج وتقنیات البحث : المقیاس
  محاضرة

  دحماني بالل: األستاذ
  50: القاعة

  )فرنسیة( 1لغة أجنبیة : المقیاس  
 أعمال موجھة                     

  عبد هللا عثمان أحمد: األستاذ

abdallahkmin@gmail.com 

13:00-14:00  

المعاییر الموحدة في المؤسسات : المقیاس
  الوثائقیة

  أعمال موجھة 
  دحماني بالل: األستاذ
  50: القاعة

)                           إنجلیزیة( 1لغة أجنبیة : المقیاس  
  أعمال موجھة

  الفرقوقي وسام: األستاذة

djouwis2013@gmail.com 

 



  خ��� مل�انة - جامعة ال��اللي ب�نعامة

  كل�ة العل�م االج��ا��ة واإلن�ان�ة

  ق�� العل�م اإلن�ان�ة

  ش��ة عل� ال����ات

  2022-2021ج�ول ت�ق�� ال��اسي األول لل��ة ال�ام��ة 

  ت��� ت���ل�ج�ا ال�عل�مات وال��ث��: ال��ة ال�ال�ة ل��ان�

  التوقیت
  التعلیم الحضوري

  التعلیم عن بعد
  الثالثاء  االثنین  األحد

08:00-09:00  

    2.0الویب : تطبیقات  االنترنت: المقیاس
  محاضرة 
  سماعیلي نادیة: األستاذة

  52: القاعة

  )فرنسیة( 1لغة أجنبیة : المقیاس    
  أعمال موجھة

  عبد هللا عثمان أحمد: األستاذ

abdallahkmin@gmail.com 

09:00-10:00  

    2.0الویب : تطبیقات  االنترنت: المقیاس
  أعمال تطبیقیة

  سماعیلي نادیة: األستاذة
  52: القاعة

  التسویق عبر االنترنیت: المقیاس  
  محاضرة

  مساعدیة عبد الرزاق: األستاذ
  52: القاعة

  )إنجلیزیة( 1لغة أجنبیة : المقیاس
  أعمال موجھة

  الفرقوقي وسام: األستاذة

djouwis2013@gmail.com 

10:00-11:00  

  النشر اإللكتروني: المقیاس
  محاضرة 
  سماعیلي نادیة: األستاذة

  52: القاعة

معالجة المعلومات والوصف : المقیاس
  المقنن للوسائط اإللكترونیة

  محاضرة
  دحماني بالل: األستاذ
  52: القاعة

  التسویق عبر االنترنیت: المقیاس
  موجھة أعمال

  مساعدیة عبد الرزاق: األستاذ
  52: القاعة

  الحوكمة وأخالقیات المھنة: المقیاس
  محاضرة 
  زقندري حوریة: األستاذة

zeguendri.ho@gmail.com  

11:00-12:00  

  النشر اإللكتروني: المقیاس
  أعمال تطبیقیة

  سماعیلي نادیة: األستاذة
  52: القاعة

معالجة المعلومات والوصف : المقیاس
  المقنن للوسائط اإللكترونیة

  أعمال تطبیقیة
  دحماني بالل: األستاذ
  52: القاعة

  األرشفة اإللكترونیة : المقیاس
  محاضرة 
  معروف یاسمینة: األستاذة

  52: القاعة

  الحوكمة وأخالقیات المھنة: المقیاس
  أعمال تطبیقیة

  زقندري حوریة: األستاذة

12:00-13:00  

  منھجیة وأدوات البحث :المقیاس  
  محاضرة
  إفري جمیلة: األستاذة

  52: القاعة

  األرشفة اإللكترونیة  : المقیاس
  أعمال موجھة 

  معروف یاسمینة: األستاذة
  52: القاعة

  نظریة األنساق المعلوماتیة: المقیاس
  محاضرة
  زقندري حوریة: األستاذة

  

13:00-14:00  

  منھجیة وأدوات البحث: المقیاس    
  موجھة أعمال

  تیرانیم ھاجر: األستاذة
  52: القاعة

  

  خ��� مل�انة - جامعة ال��اللي ب�نعامة



  كل�ة العل�م االج��ا��ة واإلن�ان�ة

  ق�� العل�م اإلن�ان�ة

  ش��ة عل� ال����ات

  2022-2021ج�ول ت�ق�� ال��اسي األول لل��ة ال�ام��ة 

  01: الف�ج                                                                     ت��� إدارة ال��س�ات ال�ثائ��ة وال����ات  : ال��ة األولى ماس��

  التعلیم الحضوري
  التعلیم عن بعد

  الثالثاء  االثنین  األحد  التوقیت

08:00-09:00  

  تقییم أنظمة المعلومات والتوثیق: المقیاس
  محاضرة
  صابور سعیدة: األستاذة

  50: القاعة

  أنظمة المعلومات اإلداریة: المقیاس
  محاضرة

  طھاري دمحم: األستاذ
  50: القاعة

  علم النفس االجتماعي لالتصال: المقیاس
  محاضرة
  لعقاقنة فضیلة: األستاذة

  50: القاعة

  )فرنسیة(اللغة األجنبیة : المقیاس
  أعمال موجھة 

  عثمان أحمدعبد هللا : األستاذ
  : إمیل األستاذ

abdallahkmin@gmail.com 

09:00-10:00  

  اإلدارة العلمیة ألنظمة المعلومات: المقیاس
  محاضرة
  صابور سعیدة: األستاذة

  50: القاعة

  أنظمة المعلومات اإلداریة: المقیاس
  أعمال موجھة  

  01: الفوج
  طھاري دمحم: األستاذ
  50: القاعة

  مناھج البحث العلمي: المقیاس
  أعمال موجھة

  01: الفوج
  لوزاني فاطمة الزھراء : األستاذة

  42: القاعة

  )إنجلیزیة(اللغة األجنبیة : المقیاس
  أعمال موجھة

  الفرقوقي وسام: األستاذة
  :إمیل األستاذة

djouwis2013@gmail.com 

10:00-11:00  

  العلمیة ألنظمة المعلوماتاإلدارة : المقیاس
  أعمال موجھة

  01: الفوج
  صابور سعیدة: األستاذة

  50: القاعة

  تقییم أنظمة المعلومات والتوثیق: المقیاس
  أعمال موجھة

  01: الفوج
  دحماني بالل: األستاذ
  42: القاعة

  علم النفس االجتماعي لالتصال: المقیاس
  أعمال موجھة

  01: الفوج
  لعقاقنة فضیلة: األستاذة

  50: القاعة

  الصناعة الثقافیة: المقیاس
  محاضرة
  زقندري حوریة: األستاذة

  :إمیل األستاذة

zeguendri.ho@gmail.com 

11:00-12:00    

  مدخل إلى مبادئ المانجمنت: المقیاس
  محاضرة 

  طھاري دمحم: األستاذ
  50: القاعة

  مناھج البحث العلمي: المقیاس
  محاضرة
  الزھراءلوزاني فاطمة : األستاذة

  42: القاعة 

  

12:00-13:00  

  الملكیة الفكریة وحقوق المؤلف: المقیاس
  محاضرة
  صابور سعیدة: األستاذة

  50: القاعة

  مدخل إلى مبادئ المانجمنت: المقیاس
  أعمال موجھة

  01: الفوج
  طھاري دمحم: األستاذ
  50: القاعة

    

 

  



  خ��� مل�انة - جامعة ال��اللي ب�نعامة

  االج��ا��ة واإلن�ان�ةكل�ة العل�م 

  ق�� العل�م اإلن�ان�ة

 ش��ة عل� ال����ات

  

  2022-2021ج�ول ت�ق�� ال��اسي األول لل��ة ال�ام��ة 

  02:الف�ج                                                                  ة وال����ات     ت��� إدارة ال��س�ات ال�ثائ��: ال��ة األولى ماس��

  التعلیم الحضوري
  التعلیم عن بعد

  الثالثاء  االثنین  األحد  التوقیت

08:00-09:00  

  تقییم أنظمة المعلومات والتوثیق: المقیاس
  محاضرة
  صابور سعیدة: األستاذة

  50: القاعة

  أنظمة المعلومات اإلداریة: المقیاس
  محاضرة

  طھاري دمحم: األستاذ
  50: القاعة

  االجتماعي لالتصالعلم النفس : المقیاس
  محاضرة
  لعقاقنة فضیلة: األستاذة

  50: القاعة

  )فرنسیة(اللغة األجنبیة : المقیاس
  أعمال موجھة 

  عبد هللا عثمان أحمد: األستاذ

abdallahkmin@gmail.com 

09:00-10:00  

  اإلدارة العلمیة ألنظمة المعلومات: المقیاس
  محاضرة
  صابور سعیدة: األستاذة

  50: القاعة

  تقییم أنظمة المعلومات والتوثیق: المقیاس
  أعمال موجھة

  دحماني بالل: األستاذ
  42: القاعة

  علم النفس االجتماعي لالتصال: المقیاس
  أعمال موجھة

  لعقاقنة فضیلة: األستاذة
  50: القاعة

  )إنجلیزیة(اللغة األجنبیة : المقیاس
  أعمال موجھة

  الفرقوقي وسام: األستاذة

djouwis2013@gmail.com 

10:00-11:00    

  أنظمة المعلومات اإلداریة: المقیاس
  أعمال موجھة  

  طھاري دمحم: األستاذ
  50: القاعة

  مناھج البحث العلمي: المقیاس
  أعمال موجھة

  لوزاني فاطمة الزھراء : األستاذة
  42: القاعة

  الصناعة الثقافیة: المقیاس
  محاضرة
  زقندري حوریة: األستاذة

zeguendri.ho@gmail.com 

11:00-12:00  

  اإلدارة العلمیة ألنظمة المعلومات: المقیاس
  أعمال موجھة

  صابور سعیدة: األستاذة
  50: القاعة

  مدخل إلى مبادئ المانجمنت: المقیاس
  محاضرة 

  طھاري دمحم: األستاذ
  50: القاعة

  مناھج البحث العلمي: المقیاس
  محاضرة
  لوزاني فاطمة الزھراء: األستاذة

  42: القاعة 

  

12:00-13:00  

  الملكیة الفكریة وحقوق المؤلف: المقیاس
  محاضرة
  صابور سعیدة: األستاذة

  50: القاعة

      

13:00-14:00    

  مدخل إلى مبادئ المانجمنت: المقیاس
  أعمال موجھة

  طھاري دمحم: األستاذ
  50: القاعة

    



  خ��� مل�انة -جامعة ال��اللي ب�نعامة

  كل�ة العل�م االج��ا��ة واإلن�ان�ة

  ق�� العل�م اإلن�ان�ة

 ش��ة عل� ال����ات

  202-2021ج�ول ت�ق�� ال��اسي األول لل��ة ال�ام��ة 

  0: الف�ج                   ت��� إدارة ال��س�ات ال�ثائ��ة وال����ات : ال��ة ال�ان�ة ماس��

  التوقیت
  التعلیم الحضوري

  التعلیم عن بعد
  الثالثاء  األحد

08:00-09:00  

تشریعات ومواصفات دولیة : المقیاس
  للمعلومات
  محاضرة 
  بوصحراء سعاد: األستاذة

  50: القاعة

  قیادة المشاریع ومقاولتیة: المقیاس
  محاضرة

  قطاري موسى: األستاذ
  50: القاعة

  )فرنسیة(اللغة األجنبیة : المقیاس
  أعمال موجھة

  عبد هللا عثمان أحمد: األستاذ

abdallahkmin@gmail.com 

09:00-10:00  

  الجودة في المؤسسات الوثائقیة: المقیاس
  أعمال موجھة

  سعیدي سمیرة: األستاذة
  42: القاعة

  البرمجیات الوثائقیةاقتناء : المقیاس
  أعمال موجھة

  تیرانیم ھاجر: األستاذة
  42: القاعة

  )إنجلیزیة(اللغة األجنبیة : المقیاس
  أعمال موجھة

  الفرقوقي وسام: األستاذة

djouwis2013@gmail.com 

10:00-11:00  

تشریعات ومواصفات دولیة : لمقیاس
  للمعلومات

  أعمال موجھة
  بوصحراء سعاد: األستاذة

  50: القاعة

  قیادة المشاریع ومقاولتیة: المقیاس
  أعمال موجھة

  قطاري موسى: األستاذ
  50: القاعة

  الوساطة الثقافیة: المقیاس
  محاضرة
 زقندري حوریة: األستاذة

zeguendri.ho@gmail.com  

11:00-12:00  

  الجودة في المؤسسات الوثائقیة: المقیاس
  محاضرة
  سعیدي سمیرة: األستاذة

  50: القاعة

  اقتناء البرمجیات الوثائقیة: المقیاس
  محاضرة
  تیرانیم ھاجر: األستاذة

  50: القاعة

  SPSSإحصاء و : المقیاس
  محاضرة
 لوزاني فاطمة الزھراء: األستاذة

psyfatmazohra@yahoo.fr 

12:00-13:00  

  إدارة وتنمیة مصادر المعلومات: المقیاس
  محاضرة
  سماعیلي نادیة: األستاذة

  50: القاعة

    

13:00-14:00  

  منھجیة البحث العلمي: المقیاس
    أعمال موجھة

  صابور سعیدة: األستاذة
  42: القاعة

    

14:00-15:00  

  إدارة وتنمیة مصادر المعلومات: المقیاس
 أعمال موجھة  

  سماعیلي نادیة: األستاذة
  50: القاعة

    

15:00-16:00  

  منھجیة البحث العلمي: المقیاس
  محاضرة
  سعیدةصابور : األستاذة

  50: القاعة

    

  

  

  



  خ��� مل�انة -جامعة ال��اللي ب�نعامة

  كل�ة العل�م االج��ا��ة واإلن�ان�ة

  ق�� العل�م اإلن�ان�ة

  ش��ة عل� ال����ات

  

  2022-2021ج�ول ت�ق�� ال��اسي األول لل��ة ال�ام��ة 

  02: الف�ج                           ئ��ة وال����ات     ت��� إدارة ال��س�ات ال�ثا: ال��ة ال�ان�ة ماس��

  التوقیت
  التعلیم الحضوري

  التعلیم عن بعد
  الثالثاء  األحد

08:00-09:00  

  تشریعات ومواصفات دولیة للمعلومات: المقیاس
  محاضرة 
  بوصحراء سعاد: األستاذة

  50: القاعة

  قیادة المشاریع ومقاولتیة: المقیاس
  محاضرة

  قطاري موسى: األستاذ
  50: القاعة

  )فرنسیة(اللغة األجنبیة : المقیاس
  أعمال موجھة

  عبد هللا عثمان أحمد: األستاذ

abdallahkmin@gmail.com 

09:00-10:00  

  تشریعات ومواصفات دولیة للمعلومات: المقیاس
  أعمال موجھة

  بوصحراء سعاد: األستاذة
  50: القاعة

  قیادة المشاریع ومقاولتیة: المقیاس
  أعمال موجھة

  قطاري موسى: األستاذ
  50: القاعة

  )إنجلیزیة(اللغة األجنبیة : المقیاس
  أعمال موجھة

  الفرقوقي وسام: األستاذة

djouwis2013@gmail.com 

10:00-11:00  

  الجودة في المؤسسات الوثائقیة: المقیاس
  أعمال موجھة

  سعیدي سمیرة: األستاذة
  42: القاعة

  اقتناء البرمجیات الوثائقیة: المقیاس
  أعمال موجھة

  تیرانیم ھاجر: األستاذة
  42: القاعة

  الوساطة الثقافیة: المقیاس
  محاضرة
 زقندري حوریة: األستاذة

zeguendri.ho@gmail.com 

11:00-12:00  

  الجودة في المؤسسات الوثائقیة: المقیاس
  محاضرة
  سعیدي سمیرة: األستاذة

  50: القاعة

  اقتناء البرمجیات الوثائقیة: المقیاس
  محاضرة
  تیرانیم ھاجر: األستاذة

  50: القاعة

  SPSSإحصاء و : المقیاس
  محاضرة
 لوزاني فاطمة الزھراء: األستاذة

psyfatmazohra@yahoo.fr 

12:00-13:00  

  إدارة وتنمیة مصادر المعلومات: المقیاس
  محاضرة
  سماعیلي نادیة: األستاذة

  50: القاعة

    

13:00-14:00  

 المعلومات إدارة وتنمیة مصادر: المقیاس
 موجھة أعمال

  سماعیلي نادیة: األستاذة
  50: القاعة

    

14:00-15:00  

  منھجیة البحث العلمي: المقیاس
  أعمال موجھة

  صابور سعیدة: األستاذة
  42: القاعة

    

15:00-16:00  

  منھجیة البحث العلمي: المقیاس
  محاضرة
  صابور سعیدة: األستاذة

  50: القاعة

    

  

 


