جامعة عبد الحميد بن باديس ــ مستغانم
قسم العلوم االنسانية  /شعبة علم المكتبات والمعلومات

التوزيع االسبوعي للسداسي االول للسنة الثانية ماستر :تكنولوجيا وهندسة المعلومات السنة الجامعية 8109/8102

 12.61ــ 01.11

االحد

منهجية البحث العلمي ـ  6ــ
محاضرة مدرج 4
أ  /فرعون

 01.11ــ 00.61

 00.61ــ 06.11

أدوات وتقنيات البحث الرقمي 0
تطبيق ف  8ق 42
أ /براهيم

أدوات وتقنيات البحث الرقمي 0
تطبيق ف  0ق 01
أ /براهيم
أمن المعلومات
تطبيق ف  2ق  46أ وزار
البقظة االستراتجية تطبيق ف 8
ق  40أ /لزرق

البقظة االستراتجية
تطبيق ف  0ق  37أ /لزرق
االثنين

النظم الخبييرة والذكاء
االصطناعي
تطبيق ف  0ق69

النظم الخبييرة والذكاء االصطناعي
تطبيق ف  8ق 40أ/محمدي

 06.61ــ 00.11
المقاوالتية
محاضرة مدرج 4
أ  /براهيم

البقظة االستراتجية
محاضرة مدرج 3
أ /لزرق

 00.11ــ 03.61
الخدمات والمنتوجات الرقمية
تطبيق ف 8ق 01
أ  /براهيم

أمن المعلومات
تطبيق ف 1ق 63أ وزار
اللغة االنجليزية
تطبيق ف  8+ 0مدرج 6
أ  /بلمكي

أ/محمدي

تطبيقات االنترنت : 6
الداللي
محاضرة ق 08
أ  /محمدي

الثالثاء

االربعاء

أمن المعلومات
محاضرة ا /وزار ق 08

منهجية البحث العلمي ـ  6ـ
تطبيق ف  0ق 63
أ /صفاح

الواب

تطبيقات االنترنت : 6
الواب الداللي
تطبيق ف  8ق
أ  /محمدي

الخدمات والمنتوجات الرقمية
تطبيق ف 0ق 63
أ  /براهيم

الخدمات والمنتوجات الرقمية
محاضرة ق 08
أ  /براهيم

منهجية البحث العلمي ـ 6
تطبيق ف  8ق 45
أ /صفاح
تطبيقات االنترنت : 6
الواب الداللي
تطبيق ف  0ق36
أ  /محمدي

اقتصاد المعلومات
محاضرة أ 89
ا /كوبيبي

جامعة عبد الحميد بن باديس ــ مستغانم
قسم العلوم االنسانية  /شعبة علم المكتبات والمعلومات

التوزيع االسبوعي الفردي للسداسي االول للسنة االولى ماستر :تكنولوجيا وهندسة المعلومات السنة الجامعية 8181/8109
االستاذ (ة)  :لزرق هواري

التوقيت  /االيام

 03.8ــ 08388

االحد
الثالثاء

 08388ــ 003.8
تصميم وتسيير المواقع
االلكترونية محاضرة ق 24

 003.8ــ 0.388

 0.3.8ــ 00388

تصميم وتسيير المواقع
االلكترونية
تطبيق ف 24 0

 00388ــ 033.8
تصميم وتسيير المواقع
االلكترونية
تطبيق ف  4ق .3

الصناعات الثقافية
محاضرة ق 08

عدد الساعات 33.8 :
رئيس القسم

جامعة عبد الحميد بن باديس ــ مستغانم
قسم العلوم االنسانية  /شعبة علم المكتبات والمعلوما ت

التوزيع االسبوعي للسداسي االول للسنة االولى ماستر :تكنولوجيا وهندسة المعلومات السنة الجامعية 8181/8109

 12.61ــ 01.11

 01.11ــ 00.61
تصميم وتسيير المواقع
االلكترونية
محاضرة ق  48أ  /لزرق

االحد

 00.61ــ 06.11
تصميم وتسيير المواقع
االلكترونية
تطبيق ف  0ق  49أ  /لزرق

 06.61ــ 00.11

تصميم وتسيير المواقع االلكترونية
تطبيق ف  8ق  63أ  /لزرق
تطبيقات االنترنت ـ  0ـ  :البوبات
محاضرة ق  01أ /محمدي

تطبيقات االنترنت ـ  0ـ  :البوبات
تطبيق ف  0ق  63أ /محمدي

االثنين

اللغة االنجليزية
تطبيق ف  0ق  63أ  /رقيق

ادوات وتقتيات البحث الرقمي
محاضرة ق  63أ /براهيم

المحيط التشريعي للفضاء الرقمي
تطبيق ف  0ق  63أ  /براهيم

 00.11ــ 03.61

المحيط التشريعي للفضاء الرقمي
تطبيق ف  8ق  63أ /براهيم

تطبيقات االنترنت ـ  0ـ  :البوبات
تطبيق ف  8ق  63أ /محمدي

المحيط التشريعي للفضاء الرقمي
محاضرة ق  63أ  /براهيم

اللغة االنجليزية
تطبيق ف  8ق  63أ  /رقيق

الثالثاء

انشاء المجموعات الرقمية
محاضرة ق  63ا  /وزار

الصناعات الثقافية
محاضرة ق  63أ /محمدي

ثقافة المعلومات ،الثقافة المعلوماتية ،
و الثقافة الرقمية
تطبيق ف  0ق  63أ  /محمدي

انشاء المجموعات الرقمية
تطبيق ف  8ق  63ا  /وزار

االربعاء

منهجية البحث العلمي
محاضررة ق  63أ /فرعون

علم النفس االجتماعي لالتصال
محاضرة ق  63أ  /بن ملوكة

منهجية البحث العلمي
تطبيق ف  8ق  63أ /فرعون

ثقافة المعلومات ،الثقافة المعلوماتية ،
و الثقافة الرقمية
تطبيق ف  8ق  63أ  /محمدي
63
انشاء المجموعات الرقمية
تطبيق ف  0ق  63ا  /وزار

منهجية البحث العلمي
تطبيق  0ق  63أ /فرعون

جامعة عبد الحميد بن باديس ــ مستغانم
قسم العلوم االنسانية  /شعبة علم المكتبات والمعلوما ت

امتحانات السداسي االول للسنة االولى ماستر" تخصص "تكنولوجيا وهندسة المعلومات  :للسنة الجامعية 8181 / 8109 :

االيام  +التاريخ

مقاييس السداسي االول

االثنين 8181/10/81

أدوات وتقنيات البحث الرقمي

أ  /براهيم

الثالثاء 818/10/80

تطبيقات االنترنت ـ0ـ  :البوبات

أ  /محمدي

االربعاء8181/10/88

علم النفس االجتماعي لالتصال

الخميس818/10/86

انشاء المجموعات الرقمية

أ  /وزار

االحد 8181/10/83

منهجية البحث العلمي

أ  /فرعون

01.11

االثنين 818/10/83

المحيط التشريعي للفضاء الرقمي

أ  /براهيم

01.11

مدرج 0

الثالثاء 818/10/82

الصناعات الثقافية

أ  /محمدي

01.11

مدرج 0

االربعاء 818/10/89

تصميم وتسيير المواقع االلكترونية

أ /لزرق

01.11

مدرج 0

أ  /بلملوكة

التوقيت :

الفضاءات

01.11

مدرج 0

01.11

مدرج 0

01.11

مدرج 0

01.11

مدرج 0
مدرج 0

جامعة عبد الحميد بن باديس ــ مستغانم
قسم العلوم االنسانية  /شعبة علم المكتبات والمعلوما ت

امتحانات السداسي االول للسنة االولى ماستر" تخصص "تكنولوجيا وهندسة المعلومات  :للسنة الجامعية 8181 / 8109 :

التوقيت :

الفضاءات

االيام  +التاريخ

مقاييس السداسي االول  +الحراسة
أ  /براهيم  ،فرعون  ،رقيق

01.11

مدرج 0

االثنين 8181/10/81

أدوات وتقنيات البحث الرقمي

أ  /محمدي  ،لزرق  ،وزار

01.11

مدرج 0

الثالثاء 818/10/80

تطبيقات االنترنت ـ0ـ  :البوبات

أ  /بلملوكة  ،فرعون  ،رقيق

01.11

مدرج 0

االربعاء8181/10/88

علم النفس االجتماعي لالتصال

01.11

مدرج 0

الخميس818/10/86

انشاء المجموعات الرقمية

أ  /وزار  ،محمدي  ،لزرق
 ،وزار  ،بلملوكة

01.11

مدرج 0

االحد 8181/10/83

منهجية البحث العلمي

أ  /فرعون

مدرج 0

االثنين 818/10/83

المحيط التشريعي للفضاء الرقمي

أ  /براهيم  ،رقيق  ،فرعون

01.11

الثالثاء 818/10/82

الصناعات الثقافي

 ،لزرق  ،وزار

01.11

مدرج 0

االربعاء 818/10/89

تصميم وتسيير المواقع االلكترونية

أ /لزرق  ،محمدي  ،وزار

01.11

مدرج 0

أ  /محمدي

اعالن
ليكن في علم طلبة السنة الثالثة ليسانس والسنة الثانية ماستر

علم المكتبات والمعلومات "،المعيدين للسنة 8109/8102

" ،بأن

االمتحانات الجزئية للسداسي االول ،ستنطلق بصفة رسمية ابتداء من تاريخ
 8181/10/81على الساعة  08388بمدرج  80وشكرا
مالحظة  :على الطلبة االتصال باألساتذة قصد الحصول على نقطة التطبيق
االدارة

جامعة عبد الحميد بن باديس ــ مستغانم

المعيدين للسنة

8109 / 8102 :

قسم العلوم االنسانية  /شعبة علم المكتبات والمعلوما ت

امتحانات السداسي االول للسنة الثانية ماستر" تخصص "تكنولوجيا وهندسة المعلومات  :للسنة الجامعية 8181 / 8109 :

التوقيت :

الفضاءات

االيام  +التاريخ

مقاييس السداسي االول

01.11

مدرج 0

االثنين 8181/10/81

أدوات وتقنيات البحث

أ  /براهيم

مدرج 0

الثالثاء 818/10/80

تطبيقات االنترنت  :الواب الداللي

أ  /محمدي

01.11

االربعاء8181/10/88

المقاوالتية

أ  /براهيم

01.11

مدرج 0

الخميس818/10/86

أمن المعلومات

أ  /وزار

01.11

مدرج 0

االحد 8181/10/83

منهجية البحث العلمي ــ  6ــ

أ  /فرعون

01.11

مدرج 0

االثنين 818/10/83

الخدمات و المنتوجات الرقمية

أ  /براهيم

01.11

مدرج 0

الثالثاء 818/10/82

اقتصاد المعلومات

أ  /كوبيبي

01.11

مدرج 0

االربعاء 818/10/89

اليقظة االستراتيجية

أ /لزرق

01.11

مدرج 0

جامعة عبد الحميد بن باديس ــ مستغانم

المعيدين للسنة

8109 / 8102 :

قسم العلوم االنسانية  /شعبة علم المكتبات والمعلوما ت

امتحانات السداسي االول للسنة الثالثة ليسانس " تخصص "علم المكتبات والمعلومات  :للسنة الجامعية 8181 / 8109 :

التوقيت :

الفضاءات

االيام  +التاريخ

مقاييس السداسي االول
أ  /قرين

01.11

مدرج 0

االثنين 8181/10/81

التحليل الوثائقي

01.11

مدرج 0

الثالثاء 818/10/80

تسويق أنظمة المعلومات

أ  /لزرق

01.11

مدرج 0

االربعاء8181/10/88

علم النفس االجتماعي لالتصال

أ  /بوثليجة

أ  /وزار

01.11

مدرج 0

الخميس818/10/86

معالجة االرشيف

أ  /وزار

01.11

مدرج 0

االحد 8181/10/83

معالجة المعلومات والوصف المقنن للوساطة االلكترونية

01.11

مدرج 0

االثنين 818/10/83

منهجية و أدوات البحث

01.11

مدرج 0

الثالثاء 818/10/82

الحوكمة وأخالقية المهنة

01.11

مدرج 0

االربعاء 818/10/89

بنوك وقواعد المعلومات

أ  /فرعون

أ  /قرين
أ  /لزرق

جامعة عبد الحميد بن باديس ــ مستغانم
قسم العلوم االنسانية  /شعبة علم المكتبات والمعلوما ت

التوزيع االسبوعي للسداسي الثاني للسنة االولى ماستر :تكنولوجيا وهندسة المعلومات السنة الجامعية 8181/8109

 12.61ــ 01.11

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

النشر االلكتروني والدوريات
االلكترونية
محاضرة ق  63أ /فرعون

منهجية البحث العلمي
محاضررة ق  63أ /فرعون

اللغة االنجليزية
تطبيق ف  0ف  8ق 63
أ  /رقيق

ادارة المشاريع الرقمية
محاضرة ق  63ا  /وزار

 01.11ــ 00.61
تهيئة وتجهيز الفضاء الرقمي
محاضرة ق  48أ  /لزرق

 00.61ــ 06.11
تهيئة وتجهيز الفضاء الرقمي
تطبيق ف  0ق  49أ  /لزرق

 00.11ــ 03.61

 06.61ــ 00.11

تهيئة وتجهيز الفضاء الرقمي تطبيق
ف  8ق  63أ  /لزرق
تطبيقات االنترنت ـ  8ـ  :المدونات
محاضرة ق  01أ /محمدي

تطبيقات االنترنت ـ  8ـ  :المدونات
تطبيق ف  8ق  63أ /محمدي

تطبيقات االنترنت ـ  8ـ  :المدونات
تطبيق ف  0ق  63أ /محمدي

نظم المعلومات االفتراضية
محاضرة ق  63أ /براهيم

الحوكمة والسمعة االلكترونية
محاضرة ق  63أ  /محمدي

النشر االلكتروني والدوريات االلكترونية
تطبيق ف  8ق  63أ  /لزرق
النشر االلكتروني والدوريات االلكترونية
تطبيق ف  1ق  37أ  /وزار

نظم المعلومات االفتراضية
تطبيق ف  0ق  63أ  /براهيم

ثقافة المعلومات  ،الثقافة الرقمية
تطبيق ف  0ق  63أ  /محمدي

منهجية البحث العلمي
تطبيق ف  8ق  63أ /فرعون
ادارة المشاريع الرقمية
تطبيق ف  0ق  63ا  /وزار

نظم المعلومات االفتراضية
تطبيق ف  8ق  63أ /براهيم

شبكات ووسائل التواصل االجتماعي
محاضرة ق  63أ /براهيم

ثقافة المعلومات  ،الثقافة الرقمية
تطبيق ف  8ق  63أ  /محمدي

63

منهجية البحث العلمي
تطبيق  0ق  63أ /فرعون
ادارة المشاريع الرقمية
تطبيق ف  8ق  63ا  /وزار

