
  
 
 

        
 اآلداب كلية:        

 
 

 جدول الفرق الدراسية للمرحلة الجامعية األولى

  2023/ 2022الدراسي:العام  األولى الفرقة: األول الدراسي:الفصل  والمعلومات القسم: المكتبات
          

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الساعات اليوم 
 األحد

    ةعملي ميكن مناهج البحث في علوم المكتبات مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات مقررال
    أبو بكر الدكرأ.  + د. عال حسنحي الجالبتد. محمد ف + د. آمال عبد المجيدد. فاطمة الشريف األستاذ
    404 304 304 القاعة

 االثنين
  يكنة المكتباتم رشيفمدخل لدراسة الوثائق واأل  اللغة العربية المقرر
  د. ياره ماهر د. تفيدة سمير د. محمد عبد العزيز+ د. رضا صقر األستاذ
  304 304 304 القاعة

 الثالثاء
     علم النفس المعرفي رالمقر 

      أميرة نعيمد.  األستاذ
      قاعة بفرنسي القاعة

 األربعاء
      المقرر
      األستاذ
      القاعة

 الخميس
      المقرر
       األستاذ
       القاعة

   حة:لالئتوزيع المواد طبقا 
 عملي نظري المقرر

  رئيس القسم  3 المكتبات والمعلوماتمدخل إلى علم 
  إبراهيم أبو الخيرد. أ.

  إبراهيم حسن أبو الخيرأ.د    لشئون الطالب وكيل الكلية

 لنواجيا هرأشرف ماأ.د    عميد الكلية

 أ. د  نائب رئيس الجامعة     يعتمد، 
  3 وثائق واألرشيفمدخل لدراسة ال

  3 اللغة العربية
  3 مناهج البحث في علم المكتبات

 1 3 المكتبات ميكنة
  3 المعرفي علم النفس

  3 اللغة العربية
   
 

    
 
 
 
 

                           
                                                                                                                                                                                                                          



 2023/ 2022العام الدراسي:                                                                                                                                   لثانيةا الفرقة:                                                                                                                                   األول الدراسي:الفصل                                                                                                                                   والمعلومات القسم: المكتبات                                                                                                                                  
 

        
 باآلدا كلية:        

  

      جدول الفرق الدراسية للمرحلة الجامعية األولى
          

 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الساعات اليوم

 األحد
  عملي فهرسة وصفية   المقرر
  أمل أشرف .أ   األستاذ
  قاعة بفرنسي   القاعة

 االثنين
  عامة مراجععملي  إدارة قواعد البيانات نظم حقوق اإلنسان المقرر
  عال محمدأ. راهيم أبو الخيرأ.د إب قسم االجتماع األستاذ
  304 404 قاعة بفرنسي القاعة

 الثالثاء
   الفهرسة الوصفية المصادر المرجعية العامة المقرر
   + د. سلمى فوزيد. متولي علي + د. عال حسنعبد الرحمن صابرد.  األستاذ

   304 304 قاعةال
 األربعاء

  عملي وثائق عربية الوثائق العربية  المقرر
  أ. محمد صالح د. هدى سيد  األستاذ
  304 304  القاعة

 الخميس
    ة العربيةاللغ المقرر
    محمد د. خالد عبد التواب+ د. داليا األستاذ
    304 القاعة

      
   عملي نظري المقرر

 سمئيس القر    1 3 مصادر مرجعية عامةال
 

 أ.د إبراهيم أبو الخير 

 لشئون الطالب وكيل الكلية
 

 إبراهيم حسن أبو الخيرأ.د 

 عميد الكلية
 

 أشرف ماهر النواجيأ.د 

 
 يعتمد،

نائب رئيس    
 الجامعة 

 

  3 اللغة العربية
 1 3 الفهرسة الوصفية

 1 3 الوثائق العربية
  3 اإلنسانحقوق 

نظم إدارة قواعد 
 اناتالبي

3  

  3 اللغة العربية

 

 

 



 
  

 
 

 اآلداب كلية:

 والمعلومات القسم: المكتبات 
 الثالثة :الفرقة

 األول الدراسي:الفصل 
 2023/ 2022 الدراسي:العام 

 
 جدول الفرق الدراسية للمرحلة الجامعية األولى

  
 6-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الساعات اليوم

 األحد
       المقرر
       األستاذ
       القاعة

 االثنين
     المقرر
     األستاذ
     القاعة

 الثالثاء
  ي فهرسة موضوعيةعمل خطوطات ومصادر التراث العربيالم مؤسسات المعلومات النوعية المقرر
  . آية مدحت تفيدة سمير .+ دشحاتة حافظد.  مال عبد المجيد+ د. آفاطمة الشريف د. األستاذ
   304 404 404 القاعة

 األربعاء
  صةعملي مراجع متخص المصادر المرجعية المتخصصة الفهرسة الموضوعية المقرر
   عال محمدأ.  د. لمياء ضياء د. عال حسن األستاذ
   404 404 404 القاعة

 الخميس
عملي إدارة الوثائق  المعلوماتلعامة وتسويق العالقات ا إدارة الوثائق الجارية المقرر

 الجارية
  

   صالح دأ. محم قسم االعالم د. هدى سيد  األستاذ
   404 404 404 القاعة

  لالئحة:توزيع المواد طبقا  
  عملي نظري المقرر

 رئيس القسم 1 3 المصادر المرجعية المتخصصة
 أ.د إبراهيم أبو الخير

 راهيم حسن أبو الخيإبر أ.د   كليةوكيل ال
 النواجيأشرف ماهر أ.د   الكليةعميد 

   نائب رئيس الجامعة     ،يعتمد،
 1 3 الفهرسة الموضوعية

  3 مؤسسات المعلومات النوعية
 1 3 إدارة الوثائق الجارية

  3 مصاد ر التراث العربي
العالقات العامة وتسويق 

 المعلومات
3  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 اآلداب كلية
 والمعلومات تلقسم: المكتباا الجامعية األولى للمرحلةالدراسية  جدول الفرق 

  ةالرابع :الفرقة
 األول الدراسي:الفصل 

 2023/ 2022العام الدراسي: 

 
 

                                        
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 الساعات اليوم

 حداأل
   ةعملي برمج إدارة مرافق المعلومات اقتصاديات المعلومات المقرر
   أ. أمل أشرف+ أ. أبو بكر الدكر د. سلمى فوزي خلف و الخير+ أ.د محمد فتحي الجالبراهيم أبأ.د إب األستاذ
    404 404 القاعة

 االثنين
   ي استرجاع المعلوماتلعم االتصال العلمي وقياسات المعلومات استرجاع المعلومات المقرر
   أ. آية مدحت د. عبد الرحمن صابر + د. عال حسند. لمياء ضياء األستاذ
   404  404 القاعة

 الثالثاء
     المقرر
      األستاذ
      القاعة

 األربعاء
      المقرر
      األستاذ
      القاعة

 الخميس
   تصنيف وثائقعملي  جيات في المكتبات والمعلوماتالبرم تصنيف وفهرسة الوثائق المقرر
   محمد صالح .أ ي علي د. متول افظ شحاتةد. ح األستاذ
    اعة بفرنسيق قاعة بفرنسي القاعة

   
 عملي نظري المقرر

 قسمرئيس ال 1 3 البرمجيات في المكتبات 
 

   أ.د إبراهيم أبو الخير

 يةوكيل الكل
  

 يرم حسن أبو الخإبراهيأ.د 

 عميد الكلية
 

 أشرف ماهر النواجيأ.د 

 
 يعتمد ،

 نائب رئيس الجامعة  
 

  3 اقتصاديات المعلومات
 1 3 نظم استرجاع المعلومات

  3 االتصال العلمي
  3 إدارة مرافق المعلومات

 1 3 نيف الوثائقفهرسة وتص
   



  

 

  


