لسم العلوم السٌاسٌة

تولٌت المحاضرات و األعمال الموجهة  /السنة أولى جدع مشترن
09:30/08:00
السبت

منهجٌة العلوم السٌاسٌة
( محاضرة )
أ .فزانً
مدرج2

11:00/09:30
ف3منهجٌة العلوم
السٌاسٌة أ .فزانً
ق9

12:30/11:00

14:00/12:30

ف 3إلتصاد سٌاسً
ق 10
أ /فرانً

ف4منهجٌة العلوم
السٌاسٌة
ق/ 10أ فزانً

ف 1منهجٌة العلوم
السٌاسٌة
ق / 9أ فزانً
االثنٌن

تارٌخ الفكر 2
محاضرة ق  /12أ تلعٌش

األربعاء

علم اإلجتماع السٌاسً
ق9
أ مالح

الخمٌس

إلتصاد سٌاسً
محاضرة
مدرج/2أ بن مرار

تارٌخ الفكر السٌاسً
محاضرة
ق  AN2أ  /تلعٌش
ف1مدخل لعلم السٌاسة
ق / 9أ شكاكطة

ف 4إلتصاد سٌاسً
المدرج  /2أ موساوي
مدخل لعلم السٌاسة
محاضرة
المدرج2
أ طٌب

ف 2مدخل لعلم السٌاسة
ق/ 10أ رٌتمً
الحضارة العربٌة
اإلسالمٌة
ق / 11أ مالح

ف 2منهجٌة العلوم
السٌاسٌة
 / AN2أحنصالً
ف 1إلتصاد سٌاسً
ق/ 9أ فرانً
مدخل لعلم السٌاسة
المدرج2
أ طٌب
ف 3مدخل لعلم
السٌاسة
ق/ 9أ رٌتمً

15:30/14:00

17:00/15:30

تارٌخ الجزائر السٌاسً
محاضرة
المدرج 2
أ /تراكة

ف 2إلتصاد سٌاسً
ق  /10أ موساوي
ف 4مدخل لعلم السٌاسة ف 1لغة إنجلٌزٌة
ق  AN2أ /بن رابح
ق10
أ رٌتمً

ف 4لغة إنجلٌزٌة
ق/ 11أ جحٌش
ف 4تارٌخ الفكر
 AN2أ بن مرار
ف 3تارٌخ الفكر
ق 12أ موساوي

طرق كمٌة و إعالم
آلً  /ق 12
أ/

ف 1تارٌخ الفكر
ق / 9أ موساوي

ف 2تارٌخ الفكر
ق /11أ بن مرار

ف 2لغة إنجلٌزٌة
ق / 11أ جحٌش

ف 3لغة إنجلٌزٌة
أ جحٌش /ق11

لسم العلوم السٌاسٌة
السنة الثانٌة جدع مشترن /تولٌت المحاضرات واألعمال الموجهة
09:30/08:00

11:00/09:30

السبت

األحد

نظرٌة العاللات الدولٌة نظرٌة العاللات الدولٌة
محاضرة
محاضرة  /ق9
ق/ 9أ حطاب
أ حطاب

اإلثنٌن

األحزاب والنظم
اإلنتخابٌة /محاضرة
ق /12أ طٌلب

األربعاء

نظم سٌاسٌة ممارنة
محاضرة
ق /10أ كروي

الخمٌس

ف 1نظرٌة العاللات
الدولٌة
أ مٌهوبً ق11

ف 2نظرٌة العاللات
الدولٌة  /ق 10
أ /أوعشرٌن

12:30/11:00

14:00/12:30

15:30/14:00

ف 2نظرٌة التسٌٌر
والتنظٌم
ق / AN2أ شلغوم

ف 1نظرٌة التسٌٌر
والتنظٌم
ق / 11أ شلغوم

ف 1تحلٌل الوثائك
السٌاسٌة والمواثٌك
الدولٌة
ق  /12أ شلغوم

المؤسسات السٌاسٌة
واإلدارٌة فً الجزائر
/محاضرة
ق  / 9أ شلغوم

رسم السٌاسات العامة
وصنع المرار /ق11
محاضرة /أ شلغوم
ق9
ف 1لغة إنجلٌزٌة
ق / 12أ بن رابح

ف 2لغة إنجلٌزٌة
ق  / 10أ بن رابح

جغرافٌة سٌاسٌة
محاضرة
ق /9أشكاكطة

ف 2نظم سٌاسٌة
ممارنة /ق/ 10أ كروي

.ف 2تحلٌل الوثائك
السٌاسٌة والمواثٌك
الدولٌة /أ بن مرار
ق12

ف  2نظم سٌاسٌة
ممارنة  /ق/11أ
مستان
نظرٌة التنظٌم
والتسٌٌر
المدرج /2أ مستان

نظرٌة التنظٌم
والتسٌٌر
محاضرة /المدرج 2
أ  /مستان

تحلٌل الوثائك الدولٌة
والمواثٌك محاضرة/
بن مرار
قAN2

17:00/15:30

لسم العلوم السٌاسٌة
تولٌت المحاضرات و األعمال الموجهة  /السنة الثالثة دراسات دولٌة
09:30/08:00

11:00/09:30
ف 1لغة إنجلٌزٌة
 /ق /10أ جحٌش

السبت
األحد

النظرٌة السٌاسٌة
محاضرة
ق /10أ العابد

ف 1النظرٌة السٌاسٌة
ق /10أ العابد

اإلثنٌن

ف 1تحلٌل النزاعات
الدولٌة /ق11
أ /أوعشرٌن

دراسات أمنٌة
واستراتٌجٌة /ق11
أ  /موساوي

األربعاء

المانون الدولً
اإلنسانً
محاضرة
ق 12
أ مالح

12:30/11:00
تحلٌل النزاعات الدولٌة
ق  /11أ العابد

لضاٌا دولٌة معاصرة
ق AN2
أ مٌهوبً

14:00/12:30

الوطن العربً فً
السٌاسة الدولٌة ق 11
أ /العابد

ف 1لضاٌا دولٌة
معاصرة  /ق 10
أ  /مٌهوبً

15:30/14:00
دراسات سٌاسٌة
جزائرٌة ق11
أ /حنصالً

الدول الصاعدة
محاضرة  /ق12
أ مٌهوبً

17:00/15:30

لسم العلوم السٌاسٌة
تولٌت المحاضرات واألعمال الموجهة  /السنة الثالثة جماعات محلٌة
09:30/08:00

11:00/09:30

األحد

12:30/11:00
إدارة األزمات
أ /رتٌمً
محاضرة  /ق12
أ رتٌمً

اإلثنٌن

14:00/12:30
ف 1صنع المرار
ق11
أ حنصالً
ف 1لانون البٌئة
ق /9مروان

األربعاء

الوظٌفة العامة
محاضرة ق11
بوبراس

ف 1الوظٌفة العامة
ق/ 11أ بوبراس

إدارة محلٌة ممارنة
أ بوبراس ق12

الخمٌس

ف 1تشرٌعات العمل
ق / 10أ بوبراس

تشرٌعات العمل
محاضرة
ق10
أ بوبراس

صنع المرار
محاضرة  /ق10
عبد الالوي

ف 1إدارة محلٌة
ممارنة ق  /12أ عبد
الالوي

15:30/14:00
ف 1إدارة األزمات
ق10
أ حنصالً
ف 1لانون البٌئة
ق َ/9محاضرة
بن حلٌمة

17:00/15:30

لسم العلوم السٌاسة
تولٌت المحاضرات واألعمال الموجهة  /السنة ثالثة رسم السٌاسات العامة
09:30/08:00
األحد

االنتخابات والنظم
االنتخابٌة  /محاضرة
ق / AN2أ تلعٌش

11:00/09:30

12:30/11:00

14:00/12:30

لغة إنجلٌزٌة
ق AN2
بن رابح

اإلثنٌن

لانون البٌئة
ق/9محاضرة
أ  /بن حلٌمة

األربعاء

الخمٌس

15:30/14:00

17:00/15:30

إعالم آلً لاعة
األنترنت
مرزوق
أ النظرٌة النسوٌة
والحران اإلجتماعً
ق 12

نظرٌة اإلندماج
اإلجتماعً
قَ AN2

ملتمى الجماعات
المحلٌة  /ق11
أ /عبد الالوي

نظرٌة اإلندماج
اإلجتماعً
ق /9أ عبد الالوي
مخبر /ق AN2
أ موساوي

ملتمى الحركة النمابٌة
أ /عبد الالوي
ق10

لسم العلوم السٌاسٌة
تولٌت المحاضرات واألعمال الموجهة /أولى ماستر دراسات دولٌة
09:30/08:00

11:00/09:30

األحد

12:30/11:00

14:00/12:30

15:30/14:00

لاعة بحث
ق /10أ معروفً

اإلثنٌن

الدراسات األمنٌة

الدراسات األمنٌة

محاضرة

ق /9أ بومهدي

ق /9أ بومهدي

ملتمى أسلحة الدمار
الشامل

ف 1السٌاسة الخارجٌة اتجاهات اإللتصاد
الدولً
للدول الكبرى

ق / 9أ بن حلٌمة

أ /موساوي ق9

ف 1دراسات مغاربٌة

إتجاهات اإللتصاد
الدولً

محاضرة /ق 11
أ  /طٌب

الثالثاء

الدراسات المغاربٌة
ق المدرج  /2أبن مرار

ف 1ملتمى التحوالت
السٌاسٌة فً العالم
أوعشرٌن
/ق12

األربعاء

السٌاسة الخارجٌة
للدول الكبرى محاضرة
أ /حطاب /ق 12

لغة إنجلٌزٌة
المدرج 2
أ بن حاج مكً

ق /12أ بن مرار

ق  /12أ عمون

17:00/15:30

لسم العلوم السٌاسٌة
تولٌت المحاضرات و األعمال الموجهة  /ماستر  1إدارة جماعات محلٌة
09:30/08:00

11:00/09:30

االثنٌن

12:30/11:00

14:00/12:30

ف 1الصفمات
العمومٌة

لغة إنجلٌزٌة

15:30/14:00

17:00/15:30

ق  / AN2بن رابح

ق / AN2مروان
الثالثاء

ملتمى الخدمة العمومٌة ف 1الوظٌفة العامة فً ملتمى اإلتصال ودوره
فً التنمٌة المحلٌة
المحلٌة AN2
الجزائر قAN2
أ /طٌلب

أ /حمودة

الوظٌفة العامة فً
الجزائر
ق / AN2أ عبد الالوي

ق AN2

مناهج البحث فً
اإلدارة العامة
ق /AN2أ عبد الالوي

أ /عبد الالوي
األربعاء

ف 1ملتمى اإلصالح
اإلداري
ق / AN2أ مستان

الصفمات العمومٌة
وتطبٌماتها فً اإلدارة
المحلٌة  /محاضرة
ق AN2/أ بوبراس

ف 1المالٌة المحلٌة

المالٌة المحلٌة

ق AN2أ /بوبراس

محاضرة
ق/ AN2أ بوبراس

لسم العلوم السٌاسٌة
تولٌت المحاضرات و األعمال الموجهة  /ماستر  1رسم السٌاسات العامة
09:30/08:00
األحد

11:00/09:30

12:30/11:00

14:00/12:30

اإلدارة العامة الممارنة
/أ تلعٌش

ف 1لغة إنجلٌزٌة

ف 1اإلدارة العامة
الممارنة

ق /11أ بن حاج مكً

ق 12
ف 1مؤسسات رسم
السٌاسات العامة

مؤسسات رسم
السٌاسات العامة

ملتمى العولمة والدول
النامٌة

ق/ 12أ طٌلب

محاضرة /ق11أ طٌلب

ق /12أ بوهدة

ف 1ملتمى المٌادة
واإلستراتجٌة

ف 1ملتمى المٌادة
واإلستراتجٌة

مناهج البحث فً
اإلدارة العامة

ق  /11أ سرٌر هللا

ق /11أ سرٌر عبد
هللا

 /أ عبد الالوي ق 11

ملتمى الدٌمولراطٌة
وحموق اإلنسان

ملتمى الدٌمولراطٌة
وحموق اإلنسان

سٌاسة األمن الدولً

ق  /9أ شرلً

ق /9أ شرلً

االثنٌن

الثالثاء

سٌاسة األمن الدولً
أ أوعشرٌن
ق11

الخمٌس

ق / 12أ تلعٌش

ق  9أ بلهول

15:30/14:00

17:00/15:30

لسم العلوم السٌاسٌة
تولٌت المحاضرات و األعمال الموجهة  /السنة الثانٌة ماستر دراسات دولٌة
09:30/08:00
الخمٌس

11:00/09:30

12:30/11:00

14:00/12:30
ملتمى
ق / 9أ تراكة

15:30/14:00

17:00/15:30

لسم العلوم السٌاسٌة
تولٌت المحاضرات و األعمال الموجهة  /السنة الثانٌة ماستر تحلٌل سٌاسة خارجٌة
09:30/08:00
الخمٌس

11:00/09:30

12:30/11:00

14:00/12:30
ملتمى
ق /9أ تراكة

15:30/14:00

17:00/15:30

لسم العلوم السٌاسٌة
تولٌت المحاضرات و األعمال الموجهة  /السنة الثانٌة ماستر رسم السٌاسات العامة
09:30/08:00
الثالثاء

11:00/09:30

12:30/11:00

14:00/12:30

15:30/14:00
ملتمى
ق /10أ بن جٌاللً

17:00/15:30

