
 
 

 'סמסטר א-ו"ל תשע"שנה –מידענות וספרנות 
 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעות

0088-08088 
 

 0086.881 
  ז"נ 1 ר יהושע גלעד"ד ('חובה שנה א) מיון –מבוא לארגון אוסף ספריה 

 ראשיבנין  078חדר 

    

08688-01688 
 

 ז"נ .סמינר –עיון ומחקר בספרות ילדים  00860831 
 ראשיבנין  710חדר ז "נ 1שיעור -עיון ומחקר בספרות ילדים 0086.831

 _____________________כנען-ר רחל בן"ד_____________________
 ז"נ 1 ר אבישג גורדון"דמאגרי מידע במדע וטכנולוגיה -0086.030

 בנין המדרגה 1887חדר 

    

01688-03688 
 

 מתוקשב כנען-ר רחל בן"ד( 'שנה אחובה )כלים ראשוניים -מידע ומשאביו-0086.800 
 (707כשיש שיעור )ב מתוקש – ז"נ 1

 
00860830-Storytelling ז"נ.סמינר -לפ לכתב וחזרה"מבע 
0086.830-Storytelling  ז "נ 1שיעור -לפ לכתב וחזרה"מבע 

 בנין ראשי 026חדר __________כנען-ר רחל בן"ד____________________
 

 ז"נ .סמינר -במרחבים הפיזיים והוירטואליים של המידעתקשורת חזותית -00860031
 ז "נ 1שיעור -תקשורת חזותית במרחבים הפיזיים והוירטואליים של המידע-0086.031

 בנין ראשי 427חדר __________ר רות אורן"ד______________________

    

03688-0.688 
 

 ז"נ 1 כנען-חל בןר ר"דשיעור -מחקרים במידענות וספרנות-0086.110 
 בנין ראשי 00.חדר 

 
 מתוקשבז "נ .סמינר –כלכלת מידע ושיווק במידענות וספרנות -00860033
 מתוקשבז "נ 1שיעור -כלכלת מידע ושיווק במידענות וספרנות-0086.033
 (036כשיש שיעור )מתוקשב ניפר אשכנזי  'ר ג"ד______________________

 

    

0.688-00688 
 

 ז"נ 1שיעור -('חובה שנה א)קטלוג -00867800 
 בנין ראשי 242חדר    ר שחף הגפני"ד

    

00688-18688     
 
 

  

 



 
 

 'סמסטר ב-ו"ל תשע"שנה –מידענות וספרנות 
 
 
 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעות

0088-08088 
 

      

08688-01688 
 

מורשת תרבותית במאגרי מידע -מדיה ומידע-00860030 
 ז"נ .סמינר -צילומים ואודיוויזואליים,באוספים,חזותיים

, מורשת תרבותית במאגרי מידע חזותיים-מדיה ומידע-0086.030
 ז"נ 1שיעור -צילומים ואודיוויזואליים,באוספים

 426ראשי _ר רות אורן"ד___________________
 מתוקשבז "נ .סמינר -ספרנות לילדים ונוערמידענות ו-00860830
 מתוקשבז "נ 1שיעור -מידענות וספרנות לילדים ונוער-0086.830

 0662רבין   כנען-ר רחל בן"ד
 

    

01688-03688 
 

 ז"נ .סמינר -מידע במדעי הבריאות-00860070 
 ז"נ 1שיעור –מידע במדעי הבריאות -00867070
 מחשבים 243__ות הנדזלר ר"ד________________

 ז"נ .סמינר -הנגשת משאבי ושרותי הספריה0ספרנות יעץ-00860030
 ז"נ 1שיעור -הנגשת משאבי ושרותי הספריה0ספרנות יעץ-0086.030

 מחשבים 240_ניפר אשכנזי'ר ג"ד_______________

    

03688-0.688 
 

 ז "נ .סמינר -אחזור מידע ומאגרי מידע,מנועי חיפוש 00860803 
 ז"נ1שיעור -אחזור מידע ומאגרי מידע,מנועי חיפוש 0086.803

 מחשבים 243___ר רות הנדזל"ד________________
 4637רבין   ר גבי דותן"ד -ז "נ 1 –ניהול ארגוני מידע  00867000

 

    

0.688-00688 
 

     מחשבים 243   הגפניר שחף "ד –ז "נ 1 –מפתוח  00867078 

 ענבל שטוהל' גב–ז "נ 0 –סדנת איחזור מידע  00863810  00688-03688
 מחשבים 243

  
 
 

  

 
 


