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محاضرات السنة الثانٌة

11:30-10:00

10:00-08:30
األحد
االثنٌن

منظمات دولٌة و إقلٌمٌة
وٌفً س 2مدرج 3

األربعاء
الخمٌس

الدولة و المجتمع المدنً
برٌهموش س 2مدرج 3

تارٌخ العالقات الدولٌة
دعاس س 2مدرج 3

ابستمولوجٌا علم السٌاسة
بوبٌادة س 2مدرج 3

الثالثاء
مدخل لعلم اإلدارة
مسالً س 2مدرج 3
مدخل العالقات الدولٌة
عالق س 2مدرج 3

13:30-12:00

15:00-13:30

مدخل لعلم اإلدارة
مسالً س 2مدرج 3
مدخل العالقات الدولٌة
عالق س 2مدرج 3

لغة انجلٌزٌة
مدرج 3مناٌفً س2
نظم سٌاسٌة مقارنة
بن عٌسى س 2مدرج 3

التنمٌة المستدامة و مكافحة
الفساد بلعٌد س 2مدرج 3

محاضرات و تطبٌقات السنة الثالثة عالقات دولٌة

األحد
االثنٌن
الثالثاء
األربعاء
الخمٌس

10:00-08:30

11:30-10:00

13:30-12:00

15:00-13:30

جيىسياسيت الؼالقاث الدوليت به
سػتاث 3ع ق6
الؼالقاث االورومغاربيت 3ع ق6
بزيهمىش
القاوىن الدولي و الؼالقاث
الدوليت به حمشة 3ع ق6
السياست الخارجيت
به جامغ3ع ق6

جيىسياسيت الؼالقاث الدوليت
به سػتاث 3ع ق6
لغت فزوسيت
به ػبد الزحمان3ع ق6
مىاهج البحث في الؼالقاث
الدوليت فالح3ع ق6
السياست الخارجيت
به جامغ3ع ق6

قضايا استزاتيجيت مؼاصزة
 3ع بىلؼبايش ق6
وظزيت التكامل و االودماج
سغيب 3ع ق6
جيىسياسيت الؼالقاث الدوليت
غزبي 3ع ق6
السياست الخارجيت
به جامغ3ع ق6

التحوالت الدٌمقراطٌة بولعباٌز
3ع ق6
وظزيت التكامل و االودماج
سغيب 3ع ق6
مىاهج البحث في الؼالقاث الدوليت
3ع مىايفي ق6

كلٌة العلوم السٌاسٌة
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محاضرات السنة األولى

األحد
االثنٌن

10:00-08:30

11:30-10:00

13:30-12:00

فكر سٌاسً
بولعناصر س 1مدرج 4
مدخل علم االتصال
بخوش س 1مدرج 5

فكر سٌاسً
بولعناصر س 1مدرج4

اقتصاد سٌاسً
بٌرم س 1قت1
مدخل علم القانون
بن حمزة س 1مدرج 4
منهجٌة العلوم السٌاسٌة
فالح س 1مدرج 5
مدخل علم السٌاسة
بن داٌخة س 1مدرج 4
مدخل علم االجتماع
عالق س 1مدرج 4

الثالثاء
األربعاء
الخمٌس

15:00-13:30

لغة انجلٌزٌة
مدرج  4مناٌفً س1
مدخل علم السٌاسة
بن داٌخة س 1مدرج 4
تارٌخ الجزائر
موالهم س 1مدرج 4

محاضرات السنة الثالثة تنظٌم إداري و سٌاسً

10:00-08:30

11:30-10:00

األحد
االثنٌن

المالٌة العامة
صالحً  3ت مدرج 04

الخمٌس

إدارة الموارد البشرٌة
عشاشً  3ت مدرج 4

إدارة الموارد البشرٌة
عشاشً 3ت مدرج 4

لغة انجلٌزٌة
مناٌفً 3ت مدرج 4
التدرٌب اإلداري
عاشوري 3ت مدرج 4

الثالثاء
األربعاء

13:30-12:00

15:00-13:30

التنمٌة اإلدارٌة بولبردعة
3ت مدرج 04

التنمٌة اإلدارٌة بولبردعة3ت
مدرج 04

السٌاسة المقارنة
بورونً 3ت مدرج 04

كلٌة العلوم السٌاسٌة
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محاضرات و تطبٌقات السنة األولى ماستر الدراسات األمنٌة و اإلستراتٌجٌة

10:00-08:30

11:30-10:00

13:30-12:00

15:00-13:30

األحد

المقاربات الجدٌدة فً العالقات
الدولٌة كبابً م1اس ق 11

المقاربات الجدٌدة فً العالقات
الدولٌة كبابً م1اس ق 11

العولمه و التحول الدٌموقراطً
دعاس م1اس ق 11

لغة انجلٌزٌة
فرٌمش م1اس ق 11

االثنٌن

تحلٌل و ادارة النزاعات الدولٌة
بولمكاحل م1اس ق 11

منهجٌه العالقات الدولٌة درغوم
م1اس مدرج5

الدراسات أالستراتٌجٌه م1اس
دٌب ق 11

الدراسات أالستراتٌجٌه م1اس
دٌب ق 11

الثالثاء

المقاربات الجدٌدة فً العالقات
الدولٌة م1اس بولمكاحل ق 11

قوٌدر االقتصاد الدولً م1اس
ق 11

اإلرهاب الدولً م1اس سلٌمان
ق 11

الدراسات أالستراتٌجٌه م1اس
دٌب ق 11

األربعاء

منهجٌه العالقات الدولٌة م1اس
برحال ق 11

الجرٌمة المنظمة و الهجرة غٌر
الشرعٌه دخاله م1اس ق11

العولمه و التحول الدٌموقراطً
دعاس م1اس ق 11

العولمه و التحول الدٌموقراطً
دعاس م1اس ق 11

الخمٌس

محاضرات و تطبٌقات السنة الثانٌة ماستر الدراسات األمنٌة و اإلستراتٌجٌة

األحد
االثنٌن
الثالثاء
األربعاء
الخمٌس

10:00-08:30

11:30-10:00

13:30-12:00

15:00-13:30

االمن فً المتوسط
حواس م2اس ق10
السٌاسة الخارجٌة الجزائرٌة
موالهم م2اس ق10
السٌاسة الخارجٌة الجزائرٌة
حمدوش م2اس مدرج5
الصراع الثقافً
كٌبش م2اس ق10

االمن فً المتوسط م2اس حواس
ق10
االمن فً المتوسط م2اس
برٌهموش ق10
اسالٌب و تقنٌات البحث العلمً
بوروبً م2اس مدرج 5
اإلستراتٌجٌة الصٌنٌة فً إفرٌقٌا
م2اس بٌرم ق10

المشروع المهنً و الشخصً
صالحً دمدوم م2اس مدرج5
لغة انجلٌزٌة
ٌخلف م2اس ق10
اسالٌب و تقنٌات البحث
العلمً بوروبً م2اس ق10
اإلستراتٌجٌة الصٌنٌة فً
إفرٌقٌا بٌرم م2اس ق10

اإلستراتٌجٌة الصٌنٌة فً إفرٌقٌا
م2اس بٌرم ق10
دراسات مستقبلٌة
ٌخلف م2اس ق10
السٌاسة الخارجٌة الجزائرٌة
حمدوش م2اس ق10
تحلٌل المنظمات الدولٌة و الساسة
الخارجٌة رسولً م2اس ق10

كلٌة العلوم السٌاسٌة
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محاضرات و تطبٌقات السنة األولى ماستر االداره المحلٌة
10:00-08:30

11:30-10:00

13:30-12:00

15:00-13:30

األحد

اإلدارة العامة المقارنة
ق ت  1م1اد رٌاح

اإلدارة العامة المقارنة
ق ت  1م1اد رٌاح

منهجٌه العلوم السٌاسٌة م1اد
فالح م1اد ق10

الحكم الراشد المحلً فً
الجزائر م1اد ق ت 1زالقً

االثنٌن

إدارة الجماعات المحلٌة فً
الجزائر م1اد ق ت 1بودردابن

إدارة الجماعات المحلٌة فً
الجزائر م1اد ق ت  1بودردابن

إدارة الجماعات المحلٌة فً
الجزائر ق ت  1درغوم م1اد

التحرٌر اإلداري م1اد
ق ت 1عابد

الثالثاء

الحكم الراشد المحلً فً الجزائر
م1اد مدرج 4طبٌخ

الحكم الراشد المحلً فً
الجزائر م1اد مدرج 4طبٌخ

األربعاء

لغة انجلٌزٌة
فرٌمش م1اد مدرج 5

منهجٌه العلوم السٌاسٌة
بودردابن م1اد مدرج 5

قانون إداري م1اد ق ت 1بن
حمزه
التنمٌة المستدامة المحلٌة و
تهٌئة االقلٌم م1اد ق ت
1بودردابن

اإلدارة العامة المقارنة م1اد
ق ت 1رٌاح م1اد
نظرٌة التنظٌمات
حمودي م1اد ق ت 1

الخمٌس

محاضرات و تطبٌقات السنة الثانٌة ماستر االدارة المحلٌة

10:00-08:30

11:30-10:00

13:30-12:00

15:00-13:30

األحد

استراتٌجٌات التنمٌة المحلٌة و
السٌاسات االقتصادٌة م2اد
صالحً ق 8

لغة اجنبٌة م2اد
بورٌش مدرج5

المشروع المهنً و الشخصً
زروق صالحً زروق م2اد
مدرج5

اسالٌب و تقنٌات البحث
العلمً بوروبً م2اد ق8

االثنٌن

مالٌة الجماعات المحلٌة م2اد
قوٌدر ق8

مالٌة الجماعات المحلٌة م2اد
قوٌدر ق8

التنمٌة السٌاسٌة و الدٌموقراطٌة
التشاركٌة المحلٌة م2اد
بلعٌد ق 8

التنمٌة السٌاسٌة و
الدٌموقراطٌة التشاركٌة
المحلٌة
بلعٌد م2اد ق 8

الثالثاء

مالٌة الجماعات المحلٌة م2اد
قوٌدر ق 8

اسالٌب و تقنٌات البحث العلمً
بوروبً م2اد مدرج 5

التنمٌة السٌاسٌة و الدٌموقراطٌة
التشاركٌة المحلٌة
بلعٌد ق  8م2اد

تحلٌل العالقات العامة و نظم
االثصال الجماهٌري م2اد
حمودي ق8

األربعاء

التسٌٌر العمومً و اصالح
االدارة العامة م2اد
دحمانً ق8

التسٌٌر العمومً و اصالح
االدارة العامة م2اد
دحمانً ق8

الحوكمة المحلٌة و التسٌٌر
االقلٌمً و السكانً م2اد اوشن
ق8

التسٌٌر العمومً و اصالح
االدارة العامة م2اد
اوشن ق8

الخمٌس

كلٌة العلوم السٌاسٌة
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محاضرات و تطبٌقات السنة الثانٌة ماستر السٌاسات العامة

10:00-08:30

11:30-10:00

13:30-12:00

15:00-13:30

األحد

تحليل النظام السياسي الجزائري
بريهوم م2سع ق9

لغة أجنبٌة
بورٌش م2سع مدرج5

المشروع المهنً و الشخصً
زروق صالحً م2سع مدرج5

السياسة العامة للتربية و التعليم
العالي و البحث العلمي م2سع
درغوم ق9

االثنٌن

تقييم و استشراف السياسات
العامة بوعشيبه م2سع ق9

تنفٌذ السٌاسة العامة بن عبد
الرحمان م2سع ق9

تنفٌذ السٌاسة العامة بن عبد
الرحمان م2سع ق9

الثالثاء

تقييم و استشراف السياسات
العامة م2سع بوعشيبه ق9

تىفيذ السياست الؼامت رياح م2سغ
ق9

اسالٌب و تقنٌات البحث العلمً
بوروبً م2سع ق9

األربعاء

السياسات العامة القطاعية و
البرامج الحكومية م2سع بن
عزوز ق9

السياسات العامة القطاعية و
البرامج الحكومية م2سع قارة
ق9

السياسات العامة القطاعية و
البرامج الحكومية م2سع قارة
ق9

تقييم و استشراف
السياسات العامة م2سع
بوعشيبه ق9
اسالٌب و تقنٌات البحث
العلمً بوروبً م2سع
مدرج 5
السياسة العامة للصحة
م2سع عاشوري ق9

الخمٌس

محاضرات و تطبٌقات السنة األولى ماستر السٌاسات العامة

10:00-08:30

11:30-10:00

13:30-12:00

15:00-13:30

األحد

السٌاسات العامة المقارنة ق
ت 2بن عزوز م1سع

منهجٌه العلوم السٌاسٌة فالح
م1سع ق ت2

السٌاسات العامة المقارنة
م1سع ق ت 2بن عزوز

السٌاسات العامة المقارنة م1سع
ق ت 2بن عزوز

االثنٌن

نماذج اتخاذ القرار فً
السٌاسات العامة م1سع
اوشن ق ت2

السٌاسات العامه التنموٌه فً
م 1سع الجزائر المحلٌة اوشن
ق ت2

السٌاسات العامة العالمٌة
م1سع
ق ت 2عابد

تحلٌل السٌاسات العامة درغوم
م1سع ق ت2

الثالثاء

رسم السٌاسة العامة دهٌنه
م1سع ق ت2

رسم السٌاسة العامة دهٌنه
م1سع ق ت2

رسم السٌاسة العامة دهٌنه
م1سع ق ت2

سوسٌولوجٌة الدولة و السٌاسات
العامة م1سع ق ت2برٌهوم

األربعاء

لغة انجلٌزٌة
فرٌمش م1سع مدرج 5

منهجٌه العلوم السٌاسٌة
بودردابن م1سع مدرج 5

السٌاسات العامة العالمٌة
م1سع ق ت 2عابد

السٌاسات العامة العالمٌة م1سع
ق ت 2عابد

الخمٌس

