
2020/2021: السنة اجلامعية                                                                           الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية أدرار
كلية العلوم  اإلنسانية  واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

                   السداسي الرابعقسم العلوم اإلنسانية

التوقيت
16:00 - 15:0015:00 - 14:0014:00 - 13:0013:00 - 12:0012:00 - 11:0011:00 - 10:0010:00 - 09:0009:00 - 08:00األيام

االحد

البيبليوغرافيا 

والوابوغرافيا 

المتخصصة محاضرة 

. دة)مدرج ابن خلدون

(وحدة أساسية )(زايدي

المؤسسات األرشيفية في 

الجزائر محاضرة مدرج 

 (د موالي.أ)ابن خلدون 

(وحدة أساسية)

المؤسسات األرشيفية في 

الجزائر محاضرة مدرج 

 (د موالي.أ)ابن خلدون 

(وحدة أساسية)

تكنولوجيا المعلومات 

محاضرة  - 2-والتوثيق 

وحدة ) (د موالي.أ)

    (استكشافية

عــــن بعــــد

االثنين

البيبليوغرافيا 

والوابوغرافيا 

المتخصصة محاضرة 

. دة)مدرج ابن خلدون

(وحدة أساسية )(زايدي

- 2-لغات التوثيق 

محاضرة مدرج ابن 

أبالحبيب . أ)خلدون 

وحدة  )(عبدالقادر

(أساسية

نظريات اإلعالم محاضرة 

 (أبالحبيب عبدالقادر. أ)

 (وحدة استكشافية)

عــــن بعــــد

- 2-لغات التوثيق 

محاضرة مدرج ابن 

أبالحبيب . أ))خلدون 

وحدة  )(عبدالقادر

(أساسية

تطبيق - 2-لغات التوثيق 

. أ) A الجناح 01القاعة 

(أبالحبيب عبدالقادر

الوصف المقنن لألوعية 

غير المطبوعة تطبيق 

. أ) A الجناح 05القاعة 

(حمزة أبالحبيب

الثالثاء

االربعاء

البيبليوغرافيا 

والوابوغرافيا 

 (زايدي. دة)المتخصصة 

 الجناح 01تطبيق القاعة 

A

صيانة وترميم 

المخطوطات تطبيق 

. د) A الجناح 05القاعة 

(حاج قويدر

. دة)- 2-لغة أجنبية 

 01تطبيق القاعة  (زايدي

Aالجناح 

تكنولوجيا المعلومات 

تطبيق - 2-والتوثيق  

. أ) A  الجناح 05القاعة 

(حمزة أبالحبيب

المؤسسات األرشيفية في 

الجزائر تطبيق القاعة 

(كوار.دة) A الجناح 05

- 1-إعالم آلي وثائقي 

. أ)(وحدة أفقية)تطبيق 

القاعة  (حمزة أبالحبيب

206

الخميس
-مناهج وتقنيات البحث 

محاضرة مدرج ابن - 2

وحدة ) (كوار.دة)خلدون 

(منهجية

صيانة وترميم 

المخطوطات محاضرة 

. د)مدرج ابن خلدون 

وحدة  )(حاج قويدر

(أساسية

-مناهج وتقنيات البحث 

محاضرة مدرج ابن - 2

وحدة ) (كوار.دة)خلدون 

(منهجية

صيانة وترميم 

المخطوطات محاضرة 

. د)مدرج ابن خلدون 

وحدة  )(حاج قويدر

(أساسية

رئيس القسم/ ع

الدفعة األولى     الفوج األول

الفتـــــرة المسائيةالفتـــــرة الصباحيــــة

استعمال الزمن السنة ثانية ليسانس 
 مكتبات ومعلومات
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الثالثاء
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البيبليوغرافيا 

والوابوغرافيا 
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 الجناح 01تطبيق القاعة 
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صيانة وترميم 

المخطوطات تطبيق 

. د) A الجناح 05القاعة 

(حاج قويدر

. دة)- 2-لغة أجنبية 

 01تطبيق القاعة  (زايدي

Aالجناح 

- 1-إعالم آلي وثائقي 

. أ)(وحدة أفقية)تطبيق 

القاعة  (حمزة أبالحبيب

206

المؤسسات األرشيفية في 

الجزائر تطبيق القاعة 

(كوار.دة) A الجناح 05

الخميس
-مناهج وتقنيات البحث 

محاضرة مدرج ابن - 2

وحدة ) (كوار.دة)خلدون 

(منهجية

صيانة وترميم 

المخطوطات محاضرة 

. د)مدرج ابن خلدون 

وحدة  )(حاج قويدر

(أساسية

-مناهج وتقنيات البحث 

محاضرة مدرج ابن - 2

وحدة ) (كوار.دة)خلدون 

(منهجية

صيانة وترميم 

المخطوطات محاضرة 

. د)مدرج ابن خلدون 

وحدة  )(حاج قويدر

(أساسية

رئيس القسم/ ع

الدفعة األولى     الفوج الثاني

الفتـــــرة المسائيةالفتـــــرة الصباحيــــة

استعمال الزمن السنة ثانية ليسانس 
 مكتبات ومعلومات


