תשע"א א'
8-10

ראשון

10-12

 1 130.6102א
מבוא לארגון אוסף
ספריה –קטלוג גב'
עדינה צור-ג'יג'י
חובה שנה א'
 571בנין ראשי
 130.7085מפתוח
נושאים
ד"ר שחף הגפני
חובה שנה א'

12-14

 571בנין ראשי
14-16

130.3501
130.7501
ניהול הספרייה
האקדמית
ד"ר שחף הגפני

שני

 1 130.6002א
מבוא לארגון אוסף ספריה -שיטות מיון ד"ר
יהושע גלעד
חובה שנה א'  576ראשי
 130.7201חוק ,מידע  ,ספרנות ובטחון לאומי 130.6699 130.3699מאגרי
מידע חזותיים-
ד"ר אבישג גורדון
ארכיונים,אוספים ומורשת
 576ראשי
תרבותית
ד"ר רות אורן
שיעור/סמינר  601ראשי
 1 130.3222א
1 130.6031א מידע ומשאביו
פרקטיקום
ד"ר רחל בן-כנען
ד"ר רחל בן-כנען
חובה שנה א'_  628ראשי
סמינרים קומה 16
130.3605
סמינר מחלקתי
1 130.6605א סרטי קולנוע עלילתיים
ותעודיים-משאבי מידע בין-תחומיים ד"ר רות שנה א 130.4006
שנה ב 130.4008
אורן 601
 130.6113שיעור
1 130.7282א סביבת המידע
 130.3113סמינר
ד"ר גבי דותן חובה שנה א'
סיפור ומספר
 1005מדרגה
ד"ר רחל בן-כנען
130.6063
 1210קומה  12מגדל
משאבי מידע במדע וטכנולוגיה
ד"ר אבישג גורדון חובה שנה ב' 721

מחשבים 576
16-18

שלישי

 1 130.7181א
ניהול ארגוני מידע
ד"ר גבי דותן
חובה שנה ב'
 1005מדרגה

רביעי חמישי

שישי

תשע"א ב'
8-10

ראשון

שני
 130.6140בבליומטריקה ושיטות מחקר
במידענות וספרנות – ד"ר אבישג גורדון חובה
שנה א'  7036רבין

10-12

 130.6300מבוא לשירותי ספריה לילדים
ד"ר רחל בן-כנען חובה שנה א'
חדר סמינרים קומה 16
סמינר 130.3039שיעור130.6039
אחזור מידע ומאגרי מידע
ד"ר רות הנדזל חובה שנה א' חדר 570
 130.7825איחזור מידע משפטי
גב' קרן אלישע חדר 721

14-16

130.7171
 130.3171סמינר מידע במדעי הבריאות
ד"ר רות הנדזל חובה שנה ב' חדר 570
 130.3609שיעור
מידע חזותי בפרסומי מדיה אלקטרוניים
ואחרים ד"ר רות אורן חובה שנה א'
חדר סמינרים קומה 11

12-14

16-18
18-20

 130.7072מידענות באינטרנט
גב' תהל גובר חדר 576
 130.7828פיתוח וניהול אוספים
ד"ר גבי דותן
חובה שנה ב' חדר 571

שלישי

130.7827
חקר הספרייה והספר :היבטים
רב-תחומיים ד"ר רות אורן
חדר סמינרים קומה 16
130.3223
פרקטיקום
ד"ר רחל בן-כנען
סמינר מחלקתי
שנה א 130.4007
שנה ב 130.4009
חדר סמינרים קומה 16
 130.6600שיעור
 130.3600סמינר
ספרות ילדים והספרייה
ד"ר רחל בן-כנען
קומה  11חדר סמינרים

רביעי חמישי

שישי

