جدول توقيت السنة الولى ماستر/علم المكتبات /السداسي الول 2017-2016
الـيــــوم

الثنيـــن

/

الستــــاذ

القاعــة /المـدرج

التوقــــيــــــت

المـــــــادة التعليميـــة

09.30-08.00

المخطوطات اعمال موجهة ف  1ا/أوقاسي

02

11.00-09.30

المخطوطات اعمال موجهة ف  2ا/أوقاسي

02

11.00-12.30

مشروع السياسة الوثائقية محاضرة ا /سماعيلي

50

14.00 – 12.30
15.30 – 14.00
15.30-17.00

الثلثــــاء

09.30-08.00

العلم اللي الوثائقي محاضرة ا /خلف

02

11.00-09.30

العلم اللي الوثائقي اعمال موجهة ف -1مج  1ا /خلف

قاعات العلم اللي

11.00-12.30

العلم اللي الوثائقي اعمال موجهة ف -1مج  2ا /خلف

قاعات العلم اللي

14.00 – 12.30

العلم اللي الوثائقي اعمال موجهة ف -2مج  3ا /خلف

قاعات العلم اللي

15.30 – 14.00

العلم اللي الوثائقي اعمال موجهة ف -2مج  4ا /خلف

قاعات العلم اللي

15.30-17.00

الربعــــاء

09.30-08.00

مدخل إلى المؤسسات الجزائرية محاضرة ا/

50

11.00-09.30

تكنولوجيات المعلومات والتوثيق )مراقبة مستمرة( ا/

50

11.00-12.30

مشروع السياسة الوثائقية أعمال موجهة ف 1ا/

50

14.00 – 12.30

مشروع السياسة الوثائقية أعمال موجهة ف 2ا/

42

15.30 – 14.00

قضايا منهجية

50

محاضرة ا /شباحي

15.30-17.00

الخميس

ا /السعيدي

09.30-08.00

إنجليزية محاضرة

11.00-09.30

مجتمع الملومات محاضرة ا /ترار

50
50

11.00-12.30

مجتمع المعلومات أعمال موجهة ف 1

ا /ترار

50

12.30 –11.00

مجتمع المعلومات أعمال موجهة ف 2

ا/

42

15.30 – 14.00

أنظمة المعلومات أعمال موجهة ف  2ا /ترار

50

14.00-15.30

أنظمة المعلومات أعمال موجهة ف  1ا/

42

15.30-17.00

أنظمة المعلومات محاضرة ا /ترار

50

جدول توقيت السنة الثالثة ليسانس/علم المكتبات /السداسي الول 2017 -2016

الـيـــوم

التوقــــيــــــت

المـــــــادة التعليميـــة

/

الستــــاذ

القاعــة /المـدرج

السبت

09.30-08.00

الرشفة اللكترونية محاضرة ا /معروف

50

11.00-09.30

الرشفة اللكترونية أعمال موجهة ف  1ا /معروف

42

11.00-12.30

الرشفة اللكترونية أعمال موجهة ف  2ا /معروف

42

14.00 – 12.30

منهجية وادوات البحث أعمال موجهة ف  1ا/

42

15.30 – 14.00

منهجية وادوات البحث أعمال موجهة ف  2ا/

50

17.00 –15.30

ا/

50

09.30-08.00

تطبيقات النترنت  :الويب  2.0محاضرة
فرنسية محاضرة
محاضرة

ا/قوطال

50

ا /بوهراوة

42

11.00-09.30

إنجليزية

11.00-12.30

الحوكمة وأخلقيات المهنة أعمال تطبيقية ف  1ا/عجاس

42

14.00 – 12.30

الحوكمة وأخلقيات المهنة أعمال تطبيقية ف  2ا/عجاس

42

15.30 – 14.00

الحوكمة وأخلقيات المهنة محاضرة ا/عجاس

50

17.00 –15.30

نظرية النساق المعلوماتية محاضرة ا/عجاس

42

الحد

09.30-08.00

الثنين

11.00-09.30

النشر اللكتروني

11.00-12.30

التسويق عبر النترنت أعمال موجهة ف 1

14.00 – 12.30
15.30 – 14.00
17.00 –15.30
09.30-08.00

الثلثاء

أعمال تطبيقية ف 1ا /سماعيلي

منهجية وادوات البحث محاضرة

50

ا/مساعدية

ا/افري

التسويق عبر النترنت أعمال موجهة ف 2

42
ا/مساعدية

التسويق عبر النترنت محاضرة ا/مساعدية
معالجة المعلومات والوصف المقنن...
ا/بن شرطيوة

11.00-09.30

النشر اللكتروني

11.00-12.30

معالجة المعلومات والوصف المقنن...
ا/بن شرطيوة

11.00-12.30

50

النشر اللكتروني

محاضرة

42
50

أعمال موجهة ف 1

42
50

ا /سماعيلي
أعمال موجهة ف 2

42
02

أعمال تطبيقية ف  1ا /سماعيلي

14.00 – 12.30

تطبيقات النترنت  :الويب  2.0أعمال تطبيقية ف 2ا /سماعيلي

50

15.30 – 14.00

تطبيقات النترنت  :الويب  2.0أعمال تطبيقية ف 1ا /سماعيلي

50

15.30-17.00

معالجة المعلومات والوصف المقنن...
شرطيوة

محاضرة

ا/بن

جدول توقيت السنة الثانية ليسانس /علم المكتبات /السداسي الول 2017 -2016

50

الـيــــوم

التوقــــيــــــت

المـــــــادة التعليميـــة

/

الستــــاذ

القاعــة

09.30-08.00
11.00-09.30
11.00-12.30

الحد

12.30-14.00
15.30 – 14.00
17.00 –15.30

أ  /بوهراوة
إنجليزية محاضرة
أ  /قوطال
فرنسية محاضرة
مناهج وتقنيات البحث محاضرة ا/دحماني
إعلم آلي توثيقي 1اعمال موجهة ف  2ا/دحماني
إعلم آلي توثيقي 1اعمال موجهة ف  1ا /دحماني
المجتمع والقتصاد في الجزائر المعاصرة محاضرة ا /بليلة

42
50

50
50
42
50

09.30-08.00

الثنين

11.00-09.30

لغات التوثيق  1أعمال تطبيقية ف  3ا/إفري

09.30-11.00

مدخل إلى علم الرشيف أعمال موجهة ف  2ا/عزون

12.30-11.00

لغات التوثيق  1أعمال تطبيقية ف  2ا/إفري

11.00-12.30

مدخل إلى علم الرشيف أعمال موجهة ف  1ا/عزون

12.30-14.00

مدخل إلى علم الرشيف محاضرة ا/عزون

12.30-14.00

إعلم آلي توثيقي 1اعمال موجهة ف 3ا /دحماني
تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات محاضرة ا/دحماني

15.30 – 14.00

42
02
02
42
50
02
50

15.30 –14.00
15.30-17.00

الثلثاء

الربعاء

09.30-08.00

علم الكتاب:تاريخ المكتوب محاضرة ا/مساعدية

11.00-09.30

المعايير الموحدة في المؤسسات الوثائقية أعمال موجهة ف  2ا/بن شرطيوة

تكنولوجيا
09.30-11.00
12.30 –11.00

لغات التوثيق  1أعمال تطبيقية ف  1ا/إفري
ا/إفري
لغات التوثيق 1محاضرة

12.30-14.00

تكنولوجيا المعلومات و التوثيق  1أعمال تطبيقية ف  3ا /صابور

15.30 -14.00

المعايير الموحدة في المؤسسات الوثائقية أعمال موجهة ف  1ا/بن شرطيوة

15.30 – 14.00

تكنولوجيا المعلومات و التوثيق  1أعمال تطبيقية ف  2ا /صابور

17.00 –15.30

تكنولوجيا المعلومات و التوثيق  1أعمال تطبيقية ف  1ا /صابور

09.30-08.00

تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات أعمال تطبيقية ف  2ا/شباحي
تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات أعمال تطبيقية ف  3ا/شباحي

11.00-12.30

مدخل إلى علم الرشيف أعمال موجهة ف  3ا /عزون

11.00-12.30
12.30-14.00

تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات أعمال تطبيقية ف  1ا/شباحي
تكنولوجيا المعلومات و التوثيق  1محاضرة ا /عزون

14.00-15.30

المعايير الموحدة في المؤسسات الوثائقية أعمال موجهة ف  3ا/

11.00-09.30

50
42
02
50
42

42
50
42
42
42
02
42
50
02

15.30-17.00

جدول توقيت السنة الثانية ماستر/علم المكتبات /السداسي الول 2017 -2016

الـيــــوم

التوقــــيــــــت

المـــــــادة التعليميـــة

/

الستــــاذ

القاعــة
/المـدرج

09.30-08.00

السبت

11.00-09.30

الرشيف والتكنولوجيات الحديثة محاضرة ا/حساني

11.00-12.30

الرشيف والتكنولوجيات الحديثة أعمال موجهة ا/حساني

14.00 – 12.30

ببليولوجيا محاضرة

15.30 – 14.00

ببليولوجيا أعمال موجهة

ا/حساني

17.00 –15.30
09.30-08.00

إقتصاد المعلومات محاضرة ا /شباحي
إقتصاد المعلومات أعمال موجهة ا /شباحي

11.00-12.30

إنجليزية محاضرة ا /بوهراوة
ا /شباحي
محاضرة
قضايا منهجية

11.00-09.30

الحد

ا/حساني

02
02
02
02

14.00 – 12.30
إنجليزي15.30 –q
14.00
qqqqqqqqqqqqqqqqqqة

02
02
02
02

09.30-08.00
11.00-09.30
11.00-12.30

الثنين

14.00 – 12.30
15.30 – 14.00
09.30-08.00

الثلثاء

11.00-09.30
11.00-12.30
15.30 – 14.00

عمل فردي للبحث أعمال موجهة ا /مساعدية
شبكات ومجمعات المعلومات اعمال موجهة ا/
موجهةموجهةا/مساعدية 0
المعلومات اعمال موجهة ا/
مناهج وتقنيات تقييم انظمة

17.00 –15.30

شبكات ومجمعات المعلومات محاضرة ا/

14.00 – 12.30

02
02
02
02

