المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية أدرار

مخبر التكامل االقتصادي الجزائري اإلفريقي

970 63 47 21

970 63 47 26

www.BPLPADRAR.DZ
البريد االلكترونيBPLPADMIN@BPLPADRAR.DZ :
bplp.adrar@Gmail.com
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10:01
الرقم.
10

إسم المتدخل.
أ .زايدي حسنية

10

أ .عتو فاطمة

10

د .قالون الجياللي

11:11

0102

01:11

عنوان المداخلة.
المناجمنت (اإلدارة العلمية) في المكتبات العمومية:
مكتبة بختي بن عودة وأحمد زبانة بوالية وهران
أنموذجا
مدى موائمة الفهرس المتاح على الخط المباشر مع
متطلبات التسويق اإللكتروني
تسويق خدمات المكتبات والمعلومات في المكتبات
العامة :مقاربة نظرية
مناقشة

11

10:11

جهة العمل.
جامعة أدرار
المركز الجامعي
غليزان
جامعة أدرار مخبر
L.IN.E.A.AF

00:11
10

03:01
الرقم

إسم المتدخل

عنوان المداخلة

جهة العمل

10
10

د .كوار فوزية
أ .هيري آسيا

10

سمير ولد باحمو
حميمش نرجس
عوماري فاطمة
أبا لحبيب
عبدالقادر
أ .حنيني أم الخير
أ .حاجي أمينة

الخدمات المعلوماتية في مجتمع المعلومات
األخالقيات المهنية وآثارها على آداء المكتبات في
ظل مجتمع المعلومات
األدوار الحديثة للمكتبات في ظل التنمية االقتصادية

جامعة أدرار
جامعة أدرار مخبر
L.IN.E.A.AF
جامعة أدرار مخبر
L.IN.E.A.AF

صناعة المعلومات في مركز البحث في المعلومات
العلمية والتقنيةCERIST
دور الميديا الجديدة في ترويج خدمات مكتبات
المطالعة العمومية :موقع المكتبة الرئيسية
للمطالعة العمومية بأدرار أنموذجا
مناقشة

جامعة أدرار

10
10

00:11

03:01

جامعة أدرار

10

10

أ.قوميري إنصاف

براديغم المكتبات العمومية في ظل المقاربات التسويقية:
رؤية نحو تحقيق التنمية االقتصادية في مكتبات المطالعة
العمومية بعين تموشنت ومعسكر

جامعة مستغانم

10

أ.الحبوشي فتيحة

10

أ .أبا لحبيب حمزة

10

أ .حاج قويدر العيد

10

أ .نهاري حورية

تدريب الموارد البشرية و دورها في تحقيق التنمية
االقتصادية بمكتبات المطالعة العمومية الجزائرية
دور مكتبات المطالعة العمومية في بناء االقتصاد المحلي:
المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بأدرار أنموذجا
رؤية استشرافية لتحقيق المنفعة االقتصادية من خالل مكتبة
المركز الثقافي اإلسالمي بأدرار أنموذجا
دور المكتبات الرقمية في السياسة التسويقية للكتاب
بالجزائر :تجربة مكتبة اتصاالت الجزائر الرقمية أنموذجا
مناقشة

جامعة
وهران 10
مديرية الثقافة
والية أدرار
جامعة أدرار

01:11
01:11

CRSTDLA
وحدة تلمسان

د .منير الحمزة

مجاالت الشراكة في المؤسسات الوثائقية مع
المحيط االقتصادي :المكتبات الرئيسية للمطالعة
العمومية والمكتبات الجامعية أنموذجا

جامعة تبسة

10

د .موالي أمحمد

مفهوم التنمية المستدامة في مجال المكتبات

جامعة أدرار

10

د .بوعزة عبد القادر
د .محمداتني شهرزاد

إقتصاد المعرفة كبديل ابتكاري لتحقيق التنمية
االقتصادية في المكتبات

جامعة أدرار مخبر
L.IN.E.A.AF

10

مناقشة

