السنة الجامعية 6102-6102

السنة الثانية :علم املكتبات
السـداسـي :الرابع

الفوج ألاول
الاثني ـن

ألاح ـ ـد
13:91- 10:11

00:11-13:91

الثالث ـاء

مناهج وتقنيات البحث6
محاضرة /د.بـ ـ ـ ـ ــاشيوة
G.2.8

لغات توثيقي ـ ــة6
محاضرة /أ.بن ضيف هللا

البيبليوغرافيا و الوابوغرافيا
املتخصصة

لغات توثيقي ـ ــة6
أ.بن ضيف هللا

محاضرة /د.عيواز

 06:91-00:11محاضرة /أ.لح ـ ـ ــول
G11
 00:11-06:91أ.لح ـ ـ ــول
G1.1
الببليوغرافيا و الوابوغرافيا
 03:91-00:11د.عيواز
G2.2
02:11-03:91

محاضرة /أ.بن زاي ــد

محاضرة /أ.شنيقل
G11

G11
صيانة و ترميم الوثائق و املخطوطات

أ.بن زاي ــد
G2.1

G2.4

نظريات إلاعالم
أ.ماضــي

تكنولوجيا املعلومات و التوثيق6

أ.شنيقل
G2.1

G2.8
فرنسي ـ ــة
أ.بوراس

املؤسسات ألارشيفية في الجزائر

صيانة و ترميم الوثائق و املخطوطات

تكنولوجيا املعلومات و التوثيق6

G2.8

G3.6
املؤسسات ألارشيفية في الجزائر

ألاربع ــاء

الخميـ ـس

الوصف املقنن لألوعية غير املطبوعة

د.شابونية
G1.7

G1.6
إعالم آلـ ـ ـ ـ ــي توثيقي6
أ.شنيـ ـ ــقل
T.P

السنة الجامعية 6102- 6102

السنة الثانية :علم املكتبات
السـداسـي :الرابع

الفوج الثاني
ألاح ـ ـد

الثالث ـاء

الاثني ـن
مناهج وتقنيات البحث6
محاضرة /أ.بـ ـ ـ ـ ــاشيوة
G2.8

13:91- 10:11

ألاربع ــاء

لغات توثيقي ـ ــة6
محاضرة /أ.بن ضيف هللا

00:11-13:91

صيانة و ترميم الوثائق و املخطوطات

تكنولوجيا املعلومات و التوثيق6

محاضرة /أ.بن زاي ــد

محاضرة /أ.شنيقل
G11

G2.8

البيبليوغرافيا و الوابوغرافيا
املتخصصة

محاضرة /د.عيواز
املؤسسات ألارشيفية في الجزائر

06:91-00:11

محاضرة /أ.لح ـ ـ ــول

الوصف املقنن لألوعية غير املطبوعة

د.شابونية

أ.ش ـ ــنيقل
G2.2

G11

لغات توثيقي ـ ــة6
أ.بن ضيف هللا
G2.8

الببليوغرافيا و الوابوغرافيا
 00:11-06:91د.عيواز
G2.4
املؤسسات ألارشيفية في الجزائر

 03:91-00:11أ.لح ـ ـ ــول
G2.3
02:11-03:91

الوثائق

و

أ.بن زاي ــد

G2.6

G2.7

T.P

G1.6

G2.2
صيانة و ترميم
املخطوطات

إعالم آلـ ـ ـ ـ ــي توثيقي
أ.شنيـ ـ ــقل
فرنسي ـ ــة
أ.بوراس

G11
تكنولوجيا املعلومات و التوثيق6

G3.6
نظريات إلاعالم
أ.ماضــي

الخميـ ـس

السنة الجامعية 6102-6102

السنة الثالثة :مكتبات و معلومات
السـداسـي :السادس

الفوج ألاول
ألاح ـ ـد
13:91- 10:11

00:11-13:91

06:91-00:11

00:11-06:91

03:91-00:11

الاثني ـن

الثالث ـاء

ألاربع ــاء

تطبيقات الرقمنة في أنظمة املعلومات النشر و حقوق التأليف
تقييم أنظمة املعلومات
املجتمع و املخذرات
محاضرة /أ .لحول
محاضرة /د.شابونية
محاضرة /أ .ماض ي
أ .لعيادة
G11
G.2.8
G11
G11
تطبيقات الرقمنة في أنظمة املعلومات سياسة تنمية املجموعات
تقييم أنظمة املعلومات
البرمجيات الوثائقية
أ.لحول
محاضرة /أ.بن ضيف هللا
أ.ماض ي
د .بن زكة
G2.5
G.3.6
G1.8
T.P
إدارة املخاطر في أنظمة املعلومات
النشر و حقوق التأليف
البرمجيات الوثائقية
املكتبات الرقمية
محاضرة /أ.بن زايد
أ.بن زايد
محاضرة /د .بن زكة
محاضرة /د.باشيوة
G11
G2.4
G2.7
G2.8
لغة أجنبية0
أ.بوراس
G2.1
سياسة تنمية املجموعات
املكتبات الرقمية
د .شابونية
د.باشيوة
G1.6
G2.5

* تربص ميداني ّ
ملدة  2ساعات في ألاسبوع.

الخميـ ـس
تربص ميداني

تربص ميداني

تربص ميداني
تربص ميداني

السنة الجامعية 6102-6102

السنة الثالثة :مكتبات و معلومات
السـداسـي :السادس

الفوج الثاني
ألاح ـ ـد
املجتمع و املخذرات
أ .لعيادة
13:91- 10:11

00:11-13:91
املكتبات الرقمية
 06:91-00:11محاضرة /د.باشيوة
املكتبات الرقمية
 00:11-06:91د.باشيوة

الاثني ـن

ألاربع ــاء

الثالث ـاء

تطبيقات الرقمنة في أنظمة املعلومات النشر و حقوق التأليف
تقييم أنظمة املعلومات
ل
محاضرة /أ .لحو
محاضرة /د.شابونية
محاضرة /أ .ماض ي
G11
G.2.8
G11
G11
سياسة تنمية املجموعات
البرمجيات الوثائقية
محاضرة /أ.بن ضيف هللا
د .بن زكة
G.3.6
TP
إدارة املخاطر في أنظمة املعلومات
لغة أجنبية0
البرمجيات الوثائقية
محاضرة /أ.بن زايد
أ.بوراس
محاضرة /د .بن زكة
G11
G2.5
G2.7
G2.8
سياسة تنمية املجموعات
أ.بن ضيف هللا
G1.7
G1.6
تطبيقات الرقمنة في أنظمة
املعلومات

تقييم أنظمة املعلومات
 03:91-00:11أ.ماض ي
G1.8

* تربص ميداني ّ
ملدة  2ساعات في ألاسبوع.

أ.لحول
G1.8

النشر و حقوق التأليف
أ.بن زايد
G2.2

الخميـ ـس
تربص ميداني

تربص ميداني

تربص ميداني

تربص ميداني

السنة الجامعية 6102-6102

السنة ألاولى ماستر:إدارة املؤسسات الوثائقية
السـداسـي :الثاني

الفوج ألاول
ألاح ـ ـد
13:91- 10:11

الثالث ـاء

الاثني ـن
التقييس
محاضرة/د.عيواز

03:91-00:11

02:11-03:91

ألاربع ــاء

تسيير املحتوى العلمي على
الانترنت
G2.5
د .شابونية

إدارة شبكات املكتبات
محاضرة/د.بن زكة
G2.8

نظم إدارة التعليم الالكتروني
 00:11-13:91محاضرة /أ.بن ضيف هللا
G1.6
التقييس
إدارة املوارد البشرية
أ.عيواز
 06:91-00:11محاضرة /أ.م ـ ـ ـ ــاض ي
G2.7
إدارة املوارد البشرية
 00:11-06:91أ.م ـ ـ ــاض ي
G1.8

الخميـ ـس

Salle TP
فرنسية متخصصة
أ.بوراس

إدارة شبكات املكتبات
د.بن زكة

G1.1

Salle TP
امللكية الفكرية
محاضرة/د.شابونية

G2.8

G2.3
ثقافة املعلومات
محاضرة /أ.شنيقل

الدراسات امليدانية و تحليل البيانات

أ .إحصاء
G2.8

Salle T.P

السنة الثانية ماستر:إدارة املؤسسات الوثائقية
السـداسـي :السادس

إعداد مذكرة تخرج
تربص ميداني بمؤسسة وثائقية
امللتقيات
مجموع السداس ي 4

السنة الجامعية 6102-6102

الحجم الساعي ألاسبوعي
21
21
1
23

املعامل
40
40
41
90

ألارصدة
21
24
1
29

