
  ىالفرقة: األولجدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس                                                              
                                                     0202/0202الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                     

            المجموعة: )أ(
 423 القاعة:                                              : المكتبات والمعلومات   قسم                                                        

 6-5 5-3 3-4 4-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم/الساعة

ت
سب

ال
أسابيع  

 فردية
   علم النفس المعرفً   مناهج البحث فً علوم المكتبات المادة

   د. عبد النادي موسى   د. محمد فتحً الجالب العضو

أسابيع 
 زوجية

        مدخل لعلم المكتبات والمعلومات المادة

        د. فاطمة الشرٌف العضو

الثاء
الث

أسابيع  
 فردية

     عملً مٌكنة المكتبات مدخل لعلم الوثائق واألرشٌف اللغة العربٌة المادة

    أ. سلمى فوزي د. تفٌدة سمٌر د. رضا البلهاسً العضو

أسابيع 
 زوجية

        عملً مٌكنة المكتبات مٌكنة المكتبات المادة

       أ. سلمى فوزي د. ٌاره قناوي العضو

    
 
 
 

 

                     

 

 ُيعتمد/ أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم           الكلية                       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                     عميد               رئيس مجلس القسم 

 
 النواجي                                       أ.د/عصام الدين صادق فرحات  ماهر محمودأ.د/أشرف ماهر محمود النواجي            أ.د/أشرف                إبراهيم أبو الخيرأ.د/   
 
 
 
 
 

 3/7 78/>8 78/78 82/77 77/:7 97/71 71/71 فردي السبت

 7/>7 8/7 73/78 78/; 87/77 1/77 71/:8 زوجً

 78/7 83/78 78/;7 7/78 71/77 9/77 81/71 فردي الثالثاء

 73/7 7/; 88/78 2/78 77/:8 71/77 81/71 زوجً

 عدد الساعات المقرر م

 عملً نظري

 ـــ 9 مناهج البحث فً علوم المكتبات 7

 ـــ 9 علم النفس المعرفً 8

 - 9 مدخل لعلم المكتبات والمعلومات 9

 ـــ 9 اللغة العربٌة :

 7 9 مٌكنة المكتبات ;

 ـــ 9 واألرشٌف مدخل لدراسة الوثائق >



 

 األولى  الفرقة:             جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس                                                 
                                                     0202/0202الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                     

 المجموعة: )ب(
 423القاعة:                            المعلومات                               : المكتبات وقسم                                                  

 6-5 5-3 3-4 4-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم/الساعة

ت
سب

ال
  مدخل لعلم المكتبات والمعلومات    المادة أسابيع فردية 

  د. فاطمة الشرٌف    العضو

   علم النفس المعرفً   البحث فً علم المكتباتمناهج  المادة أسابيع زوجية

   د. عبد النادي موسى   د. محمد فتحً الجالب العضو

الثاء
الث

    عملً مٌكنة مٌكنة المكتبات المادة أسابيع فردية 

    أ. سلمى فوزي د. ٌاره قناوي العضو

    عملً مٌكنة مدخل لعلم الوثائق واألرشٌف لغة عربٌة المادة أسابيع زوجية

    أ. سلمى فوزي د. تفٌدة سمٌر د. رضا البلهاسً العضو

    

 3/7 78/>8 78/78 82/77 77/:7 97/71 71/71 فردي السبت

 7/>7 8/7 73/78 78/; 87/77 1/77 71/:8 زوجً

 78/7 83/78 78/;7 7/78 71/77 9/77 81/71 فردي الثالثاء

 73/7 7/; 88/78 2/78 77/:8 71/77 81/71 زوجً

                     

 

 
 ُيعتمد/ أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب    الكلية                     عميد       رئيس مجلس القسم               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          

 
 أ.د/عصام الدين صادق فرحات  اجي                 أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي            أ.د/أشرف ماهر محمود النو                إبراهيم أبو الخيرأ.د/      

 
 
 

 عدد الساعات المقرر م

 تدرٌب نظري

 ـــ 9 مناهج البحث فً علوم المكتبات 7

 ـــ 9 علم النفس المعرفً 8

 7 9 مدخل لعلم المكتبات والمعلومات 9

 ـــ 9 اللغة العربٌة :

 7 9 مٌكنة المكتبات ;

 ـــ 9 مدخل لدراسة الوثائق واألرشٌف >



 
 
 

 الثانية  لفرقة:جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس                 ا                                    
                                                     0202/0202الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                       

            المجموعة: )أ(
 323  القاعة:                         : المكتبات والمعلومات                    قسم                                      

 6-5 5-3 3-4 4-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم/الساعة

حد
أل
ا

 

عملً فهرسة  الفهرسة الوصفٌة المصادر المرجعٌة العامة المادة أسابيع فردية
 وصفٌة

عملً مراجع 
 عامة

  

   أ. آٌة مدحت  أ. آٌة مدحت د. متولً علً الرحمن صابرد. عبد  العضو

عملً فهرسة  حقوق اإلنسان  المادة أسابيع زوجية
 وصفٌة

عملً مراجع 
 عامة 

     

      أ. آٌة مدحت أ. آٌة مدحت د. جمال الزناتً العضو

ربعاء
أل
ا

عملً وثائق  الوثائق العربٌة نظم إدارة قواعد البٌانات المادة أسابيع فردية 
 عربٌة 

   

    أ. محمد صالح د. هدى سٌد د. ٌاره قناوي العضو

       عملً وثائق عربٌة اللغة العربٌة المادة أسابيع زوجية

       أ. محمد صالح د. كامل الصاوي+ د. الضوي محمد العضو

    
 
 
 
 
 
  

 ُيعتمد/ أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبالكلية                  رئيس مجلس القسم                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                   عميد 
 

 أ.د/عصام الدين صادق فرحات      أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي            أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي                                         إبراهيم أبو الخيرأ.د/        
 

 71/7 81/78 79/78 83/77 77/;7 7/77 72/71 فردي األحد

 71/7 9/7 81/78 78/> 88/77 2/77 71/;8 زوجً

 79/7 91/78 78/>7 8/78 72/77 77/: 87/71 فردي األربعاء

 81/7 7/> 89/78 3/78 77/;8 77/77 82/71 زوجً

 عدد الساعات المقرر م

 تدرٌب نظري

 7 9 المصادر المرجعٌة العامة 7

 7 9 الفهرسة الوصفٌة 8

 - 9 حقوق اإلنسان 9

 ـــ 9 إدارة قواعد البٌاناتنظم  :

 7 9 الوثائق العربٌة ;

 ـــ 9 اللغة العربٌة >



 الفرقة: الثانية                     جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس                                               
                                                     0202/0202الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                    

            المجموعة: )ب(
 323 القاعة:                        قسم المكتبات والمعلومات                                                                                        

 6-5 5-3 3-4 4-0 0-2 2-20 20-22      22-22 22-9 9-8 اليوم/الساعة

حد
أل
ا

      عملً مراجع عامة عملً فهرسة وصفٌة حقوق اإلنسان المادة فردية أسابيع 

      آٌة مدحتا/ آٌة مدحت/أ د. جمال الزناتً العضو

    عملً مراجع عامة عملً فهرسة وصفٌة الفهرسة الوصفٌة  المصادر المرجعٌة العامة المادة أسابيع زوجية

    آٌة مدحتأ.  أ. آٌة مدحت د. متولً علً د. عبد الرحمن صابر العضو

ربعاء
أل
ا

       عملً وثائق عربٌة اللغة العربٌة المادة أسابيع فردية 

       أ. محمد صالح د. كامل الصاوي+ د. الضوي محمد العضو

     عملً وثائق عربٌة الوثائق العربٌة نظم إدارة قواعد البٌانات المادة أسابيع زوجية

     أ. محمد صالح د. هدى سٌد قناويد. ٌاره  العضو

    

 71/7 81/78 79/78 83/77 77/;7 7/77 72/71 فردي األحد

 71/7 9/7 81/78 78/> 88/77 2/77 71/;8 زوجً

 79/7 91/78 78/>7 8/78 72/77 77/: 87/71 فردي األربعاء

 81/7 7/> 89/78 3/78 77/;8 77/77 82/71 زوجً

                     

 

 الكلية                                  ُيعتمد/ أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب رئيس مجلس القسم                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            عميد   
 
 أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي            أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي                   أ.د/عصام الدين صادق فرحات              إبراهيم أبو الخير/ أ.د   
 
 
 
 
 
 

 عدد الساعات المقرر م

 تدرٌب نظري

 7 9 المصادر المرجعٌة العامة 7

 7 9 الفهرسة الوصفٌة 8

 - 9 حقوق اإلنسان 9

 ـــ 9 نظم إدارة قواعد البٌانات :

 7 9 الوثائق العربٌة ;

 ـــ 9 اللغة العربٌة >



 

 الثالثة   الفرقة:        جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس                                                      
                       المجموعة: )أ(                                      0202/0202الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                   

 323قاعة :                                                  المكتبات والمعلومات           قسم                                              

 6-5 5-3 3-4 4-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم/الساعة

ن
الثني

ا
 

عملً مراجع  المصادر المرجعٌة المتخصصة الفهرسة الموضوعٌة  المادة أسابيع فردية
 متخصصة

عملً فهرسة 
 موضوعٌة

 

  أ. عال محمد أ. عال محمد لمٌاء ضٌاءد.  د. عال حسن العضو

فهرسة عملً  العالقات العامة وتسوٌق المعلومات المادة أسابيع زوجية
 موضوعٌة

عملً مراجع 
 متخصصة

    

     عال محمد أ. عال محمد د. دعاء فوزي العضو

س
خمي

ال
 

عملً إدارة  إدارة الوثائق الجارٌة المادة أسابيع فردية
 الوثائق

     

      أ. محمد صالح د. هدى سٌد العضو

عملً إدارة  مؤسسات المعلومات النوعٌة المخطوطات ومصادر التراث العربً المادة أسابيع زوجية
 الوثائق

  

   أ. محمد صالح د. آمال عبد المجٌد د. حافظ شحاته العضو

    

 77/7 82/78 78/:7 91/77 77/>7 8/77 73/71 فردي االثنٌن

 72/7 7/: 87/78 1/78 89/77 3/77 71/>8 زوجً

 7/:7 97/78 71/78 9/78 73/77 77/; 88/71 فردي الخمٌس

 87/7 1/7 78/:8 71/78 77/>8 78/77 83/71 زوجً

                     

 

 الكلية                                  ُيعتمد/ أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  رئيس مجلس القسم                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            عميد   
 
 النواجي                      أ.د/عصام الدين صادق فرحات  أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي            أ.د/أشرف ماهر محمود               إبراهيم أبو الخيرأ.د/    
 
 

 عدد الساعات المقرر م

 تدرٌب نظري

 7 9 الفهرسة الموضوعٌة 7

 7 9 المصادر المرجعٌة المتخصصة 8

 ـــ 9 العالقات العامة وتسوٌق المعلومات 9

 7 9 إدارة الوثائق الجارٌة :

 - 9 المخطوطات ومصادر التراث ;

 ـــ 9 مؤسسات المعلومات النوعٌة >



 
 

  ةالفرقة: الثالثجدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس                                                              
                                                     0202/0202الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                     

 المجموعة: )ب(
 323 القاعة:                              المكتبات والمعلومات                                  قسم                                      

 3-4 4-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم/الساعة

ن
الثني

ا
    عملً مراجع متخصصة فهرسة موضوعٌةعملً  العالقات العامة وتسوٌق المعلومات المادة فرديةأسابيع  

    عال محمد . أ أ. عال محمد د. دعاء فوزي العضو

 عملً فهرسة موضوعٌة عملً مراجع متخصصة المصادر المرجعٌة المتخصصة الفهرسة الموضوعٌة  المادة أسابيع زوجية

 أ. عال محمد أ. عال محمد د. لمٌاء ضٌاء د. عال حسن العضو

س
خمي

ال
   عملً إدارة الوثائق مؤسسات المعلومات النوعٌة المخطوطات ومصادر التراث العربً المادة أسابيع فردية 

   أ. محمد صالح د. آمال عبد المجٌد د. حافظ شحاته العضو

     الوثائقعملً إدارة  إدارة الوثائق الجارٌة المادة أسابيع زوجية

     أ. محمد صالح د. هدى سٌد العضو

    

 77/7 82/78 78/:7 91/77 77/>7 8/77 73/71 فردي االثنٌن

 72/7 7/: 87/78 1/78 89/77 3/77 71/>8 زوجً

 7/:7 97/78 71/78 9/78 73/77 77/; 88/71 فردي الخمٌس

 87/7 1/7 78/:8 71/78 77/>8 78/77 83/71 زوجً

                     

 

 الكلية                     ُيعتمد/ أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب رئيس مجلس القسم                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                     عميد 
 

 رف ماهر  محمود النواجي                                أ.د/عصام الدين صادق فرحات أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي            أ.د/أش              إبراهيم أبو الخيرأ.د/     
 
 

 

 عدد الساعات المقرر م

 تدرٌب نظري

 7 9 الفهرسة الموضوعٌة 7

 7 9 المصادر المرجعٌة المتخصصة 8

 ـــ 9 العالقات العامة وتسوٌق المعلومات 9

 -7 9 إدارة الوثائق الجارٌة :

 - 9 المخطوطات ومصادر التراث ;

 ـــ 9 مؤسسات المعلومات النوعٌة >



 

 الرابعة  جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس                          الفرقة:                                    
            المجموعة: )أ(                                       0202/0202الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                   

 المكتبة المركزية القاعة:                              المكتبات والمعلومات               قسم                                                          

 3-4 4-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم/الساعة

ن
الثني

ا
 

أسابيع 
 فردية

   عملً تصنٌف وفهرسة الوثائق تصنٌف وفهرسة الوثائق االتصال العلمً المادة

   أ. محمد صالح د. حافظ شحاته  د. عبد الرحمن صابر العضو

أسابيع 
 زوجية

عملً تصنٌف وفهرسة  إدارة مرافق المعلومات المادة
 الوثائق

    

     أ. محمد صالح د. آمال عبد المجٌد العضو

س
خمي

ال
أسابيع  

 فردية
 عملً برمجة عملً استرجاع المعلومات استرجاع المعلومات اقتصادٌات المعلومات المادة

 أ. أمل أشرف أ. أحمد علً أبو الخٌر+ د. لمٌاء ضٌاء د. إبراهٌم د. محمد فتحً الجالب العضو

أسابيع 
 زوجية

عملً استرجاع  عملً برمجة البرمجٌات فً المكتبات المادة
 المعلومات

  

    أحمد علً . أ أ. أمل أشرف د. متولً علً العضو

    

 77/7 82/78 78/:7 91/77 77/>7 8/77 73/71 فردي االثنٌن

 72/7 7/: 87/78 1/78 89/77 3/77 71/>8 زوجً

 7/:7 97/78 71/78 9/78 73/77 77/; 88/71 فردي الخمٌس

 87/7 1/7 78/:8 71/78 77/>8 78/77 83/71 زوجً

                     

 

 والطالبالكلية                               ُيعتمد/ أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  رئيس مجلس القسم             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             عميد  
 

 فرحات  أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي            أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي                                       أ.د/عصام الدين صادق          إبراهيم أبو الخيرأ.د/     
 
 
 
 

 عدد الساعات المقرر م

 تدرٌب نظري

 7 9 استرجاع المعلومات 7

 ـــ 9 االتصال العلمً 8

 - 9 اقتصادٌات المعلومات 9

 7 9 البرمجٌات فً المكتبات :

 ـــ 9 إدارة مرافق المعلومات ;

 7 9 تصنٌف وفهرسة الوثائق >



 الرابعة  والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس                          الفرقة:جدول توزيع المحاضرات النظرية                                     

            المجموعة: )ب(                                     0202/0202الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                   
 المكتبة المركزية القاعة:                                     لمكتبات والمعلومات           : اقسم                                                       

 3-4 4-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم/الساعة

ن
الثني

ا
أسابيع  

 فردية
     الوثائقعملً تصنٌف وفهرسة  إدارة مرافق المعلومات المادة

     أ. محمد صالح  د. آمال عبد المجٌد العضو

أسابيع 
 زوجية

عملً تصنٌف وفهرسة  تصنٌف وفهرسة الوثائق االتصال العلمً المادة
 الوثائق

 

  أ. محمد صالح د. حافظ شحاته  د. عبد الرحمن صابر العضو

س
خمي

ال
أسابيع  

 فردية
    عملً استرجاع المعلومات برمجٌاتعملً  البرمجٌات فً المكتبات المادة

    أ. أحمد علً أ. أمل أشرف د. متولً علً العضو

أسابيع 
 زوجية

 ياتعملي برمج عملً استرجاع المعلومات استرجاع المعلومات اقتصادٌات المعلومات المادة

 أشرفأ. أمل  أ. أحمد علي د. إبراهٌم أبو الخٌر+ د. لمٌاء ضٌاء د. محمد فتحً العضو

    

 77/7 82/78 78/:7 91/77 77/>7 8/77 73/71 فردي االثنٌن

 72/7 7/: 87/78 1/78 89/77 3/77 71/>8 زوجً

 7/:7 97/78 71/78 9/78 73/77 77/; 88/71 فردي الخمٌس

 87/7 1/7 78/:8 71/78 77/>8 78/77 83/71 زوجً

                     

 على الطالب الحضور لسكاشن العملً أسبوعٌا فً نفس الموعد. 

 الكلية                  ُيعتمد/ أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب رئيس مجلس القسم                       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                عميد 
 

 أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي                أ.د/عصام الدين صادق فرحات   أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي                                إبراهيم أبو الخيرأ.د/      
 

 عدد الساعات المقرر م

 تدرٌب نظري

 7 9 استرجاع المعلومات 7

 ـــ 9 االتصال العلمً 8

 - 9 اقتصادٌات المعلومات 9

 7 8 البرمجٌات فً المكتبات :

 ـــ 9 إدارة مرافق المعلومات ;

 7 9 تصنٌف وفهرسة الوثائق >


