
  اقج سيم أل و–م2023م/م2022وقسم عسم المكتبام  اكتوثيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(01) التوم أل ومم:م تخصم سجسنممم/مIابسكتمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
 1منهجية وتقنيات البحث 

 درس/عبد الهادي . أ
 7. ق

تصميم وتسيير المواقع 
 واحمد. أ/ اإللكترونية 
 7. ق/ درس 

تصميم وتسيير المواقع 
 واحمد. أ/ اإللكترونية 

 21. ق

 1منهجية وتقنيات البحث 
 13.ق/ عبد الهادي . أ

  

 األحد
أدوات وتقنيات البحث 

 محاجبي/ الرقمي 
 4. مخبر/ درس

إنشاء المجموعات 
/ درس–عالهم . الرقمية أ

 4. مخبر

 اإلنجليزية
 15. ق/ يدو . أ

إنشاء المجموعات الرقمية 
 8. ق/ عالهم . أ

 علم النفس اإلجتماعي
 /لإلتصال

 طالبي.  أ
 3مخبر  / درس

 

 اإلثنين
 الصناعات الثقافية

 درس/ محاجبي . أ
 18. ق

: تطبيقات األنترنيت 
 اعمر وعلي. أ/ البوابات 

 20. ق/ درس 

 ثقافة المعلومات. 
 18.ق/ محاجبي . أ

: تطبيقات األنترنيت 
 اعمر وعلي. أ/ البوابات 

 21. ق
  

   الثالثاء
 

    

 األربعاء
المحيط التشريعي للفضاء 

 بوفجلين. أ/ الرقمي 
 1. مخبر/ درس 

المحيط التشريعي للفضاء 
 بوفجلين. أ/ الرقمي 
 16. ق

 
 

   

   الخميس
 

    

 

م



  اقج سيم أل و–م2023م/م2022وقسم عسم المكتبام  اكتوثيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ج وم اكتوثيممممممممممممممممممممممممممممممممم اقسنم البامثنمم

م(02) التوم البايمم:م تخصم سجسنمم/مIابسكتمم

 08.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 13.00-14.30 14.30-16.00 16.00-17.30 

 السبت
 1منهجية وتقنيات البحث 

 درس/عبد الهادي . أ
 7. ق

تصميم وتسيير المواقع 
 واحمد. أ/ اإللكترونية 
 7.ق/ درس 

 1منهجية وتقنيات البحث 
 13.ق/ عبد الهادي . أ

تصميم وتسيير المواقع 
 واحمد. أ/ اإللكترونية 
 21.ق

 
 
 

 

 األحد
أدوات وتقنيات البحث 

 محاجبي / الرقمي 
 4. مخبر/ درس

إنشاء المجموعات الرقمية 
 4. مخبر/ درس/ عالهم. أ

إنشاء المجموعات الرقمية 
 8. ق/ عالهم . أ

 

 اإلنجليزية
 15. ق/يدو .أ

علم النفس 
.  أ/اإلجتماعيلإلتصال

 طالبي
 3مخبر . ق / درس

 
 

 اإلثنين
 الصناعات الثقافية

 درس/ محاجبي . أ
 18. ق

: تطبيقات األنترنيت 
 اعمر وعلي. أ/ البوابات 

 20. ق/ درس 

: تطبيقات األنترنيت 
 اعمر وعلي. أ/ البوابات 
 21. ق/ 

 ثقافة المعلومات
 18.ق/ محاجبي . أ

 
  

     الثالثاء
 

  

 األربعاء
المحيط التشريعي للفضاء 

 بوفجلين. أ/ الرقمي 
 1. مخبر/ درس 

. 
 

المحيط التشريعي للفضاء 
 بوفجلين. أ/ الرقمي 
 16. ق

   

  الخميس
 

     

 


