
 שישיחמישי רביעי שלישי שני ראשון 'סמסטר א
   א1 130.6002  8-10

  מיון-מבוא לארגון אוסף ספריה
  ר יהושע גלעד"ד

  בספריה745  חדר 'חובה שנה א

    

   א1 130.6102 10-12
–מבוא לארגון אוסף ספריה 

  י'יג'ג-עדינה צור' קטלוג גב
  'חובה שנה א

  בספריה745חדר 

   א1 130.6140
יקה ושיטות מחקר בבליומתר
  במידענות

  ר אבישג גורדון"ד
  בספריה745  חדר 'חובה שנה א

130.3699 
מאגרי מידע 130.6699
-חזותיים
אוספים ,ארכיונים

ר "ומורשת תרבותית ד
  רות אורן
  קוברסקיסמינר/שיעור

   

   א1 130.6150 12-14
איש האקדמיה בחברת הידע 

  ר אתי הרמן"ד
  'חובה שנה א

 פריהאולם קוברסקי בס

  מידע ומשאביוא  1 130.6031
  כנען-ר רחל בן"ד

   בספריה745חדר '_חובה שנה א
   שיעור130.6655
  סמינר 130.3555

  צרכן המידע הדיגיטלי 
, ר אתי הרמן ספריית הילדים"ד

   ספרייה

   א1 130.3222
  פרקטיקום

  כנען-ר רחל בן"ד
  

   סמינר מחלקתי
  130.4006שנה א 
 130.4008שנה ב 

   

   א1 130.6160 14-16
מדעי והוצאתו הפרסום ה

  לאור בעידן הדיגיטלי
  ר אתי הרמן"ד

 אולם קוברסקי בספריה

  סביבת המידע א 1 130.7282
 קוברסקי'חובה שנה אן  ר גבי דות"ד

שירותי מידע  א   1 130.6090
  במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

 745 'חובה שנה ב  ר אתי הרמן "ד

   שיעור130.6113
  סמינר 130.3113

  סיפור ומספר
  כנען-ר רחל בן"ד

 קוברסקי

   

   א 1 130.7181  16-18
  ניהול ארגוני מידע

  ר גבי דותן"ד
  'חובה שנה ב

  אולם קוברסקי בספריה

    



 
  
  

 'סמסטר ב

 שישיחמישי רביעי שלישי שני ראשון

8-10  
 

      

  
10-12  

  
 

   סמינר130.3609 
   שיעור130.6609

יה מידע חזותי בפרסומי מד
 ר רות אורן"ד אלקטרוניים ואחרים

   738 'חובה שנה א
   מידענות באינטרנט130.7072

 573 'חובה שנה ב  יהודית קורן' בג

    

12-14  
  
  
 

130.6151   
איש האקדמיה בחברת הידע 

  ר אתי הרמן"ד
  'חובה שנה א
 קוברסקי

    שיעור 130.7171
מידע במדעי  סמינר 130.3171

  573 הבריאות 
  'דזל חובה שנה בר רות הנ"ד

   שיעור130.6556סמינר  130.3556
האלקטרוני בפעילות המעבר לעידן 

 חדר המרצהר אתי הרמן "המדעית ד

130.3223   
  פרקטיקום       
  כנען-ר רחל בן"ד

  סמינר מחלקתי
  130.4007שנה א 
 130.4009שנה ב 

   

14-16  
  
  
 

130.6161   
מדעי והוצאתו הפרסום ה

  לאור בעידן הדיגיטלי
  סמינר/שיעור

  ר אתי הרמן"ד
  קוברסקי

 

   130.6039שיעור 130.3039סמינר
  אחזור מידע ומאגרי מידע 

  573 'ר רות הנדזל חובה שנה א"ד
  שירותי מידע  130.6091

  הגבוהה בישראל במערכת ההשכלה 
  'ר אתי הרמן  חובה שנה ב"ד

 קוברסקי

  שיעור 130.6600
   סמינר130.3600

  ספרות ילדים והספרייה
  כנען- רחל בןר"ד

 קוברסקי

   

מבוא לשירותי ספריה 130.6300    16-18
   בספריה738לילדים   

  'כנען חובה שנה א-ר רחל בן"ד

     



 


