
  كلیة العلوم السیاسیة                                      3جامعة قسنطینة 

  

  محاضرات السنة األولى جذع مشترك

 

  8:00-9:00  9:00-10:00  10:00-11:00  11:00-12:00  13:00-14:00  14:00-15:00  15:00-16:00  

 األحد

ویفيمدخل علم االجتماع   
 مدخل علم القانون  300مدرج 1س

  300مدرج 1سبن حمزة 
  فكر سیاسي

 300مدرج 1س رسولي 

  فكر سیاسي
 1س رسولي 

 300مدرج
    

  مدخل علم االتصال
 3مدرج 1حمودي س

 االثنین
   مدخل علم السیاسة

 300مدرج 1بن دایخة س
   مدخل علم السیاسة

  300مدرج 1بن دایخة س
السیاسیةمنھجیة العلوم   

300مدرج 1سبن زادري   
  سیاسي اقتصاد

 300مدرج 1بیرم س
 

    

 الثالثاء
   تاریخ الجزائر

 300مدرج 1دخالة س
   

ثالثاء العلوم 
  السیاسیة

 
    

   األربعاء
  
 

  
   

    

  الخمیس
 
 

  
   

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  كلیة العلوم السیاسیة                                      3جامعة قسنطینة 

  

 محاضرات السنة الثانیة جذع مشترك

  8:00-9:00  9:00-10:00  10:00-11:00  11:00-12:00  13:00-14:00  14:00-15:00  15:00-16:00  

  األحد
  
 

    
  

  االثنین
  
 

   
    

   ثالثاء العلوم السیاسیة    الثالثاء
التنمیة المستدامة و مكافحة 

5مدرج 2الفساد اوشن س  
  تاریخ العالقات الدولیة 

 5مدرج 2س ویفي

 األربعاء
 مدخل لعلم اإلدارة

5مدرج 2س مسالي  
 مدخل لعلم اإلدارة

 5مدرج 2س مسالي

علم  اابستومولوجی
 2السیاسة بوبیادة س

 5مدرج

الدولة و المجتمع المدني 
 5مدرج 2بریھموش س

 

    

منظمات دولیة و إقلیمیة 
4مدرج 2موالھم س  

 الخمیس
 مدخل العالقات الدولیة 

 دعاس5مدرج 2س
  مدخل العالقات الدولیة 

 5مدرج 2دعاس س
 نظم سیاسیة مقارنة

 5مدرج 2سبن الزغدة 
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   كلیة العلوم السیاسیة                                      3جامعة قسنطینة 

  

  محاضرات و تطبیقات السنة الثالثة عالقات دولیة 

  

  8:00-9:00  9:00-10:00  10:00-11:00  11:00-12:00  13:00-14:00  14:00-15:00  15:00-16:00  

 األحد

جیوسیاسیة 
العالقات الدولیة  

ع 3بن زعتات 
 4مدرج

جیوسیاسیة العالقات 
الدولیة بن زعتات 

 4مدرجع 3

مناھج البحث في العالقات 
 1فع 3 بولعناصرالدولیة 

 6ق

  السیاسة الخارجیة
 6ق  1ف ع3بن جامع

معاصرة  إستراتیجیةقضایا 
 6بولعبایز ق 1ف ع3

 ع3االورومغاربیة العالقات 
 بریھموش 6ق 1ف

 

  السیاسة الخارجیة
 7ق  2ف ع3بن جامع

مناھج البحث في العالقات 
  2ف ع3 بولعناصرالدولیة 

 7ق

 ع3العالقات االورومغاربیة 
 بریھموش7ق 2ف

معاصرة  إستراتیجیةقضایا 
 7بولعبایز ق 2فع 3

 االثنین
  السیاسة الخارجیة

ع  3بن جامع
 4مدرج

  الخارجیةالسیاسة 
 4مدرجع  3بن جامع

  نظریة التكامل و االندماج 
 4مدرجع 3 كبابي

مناھج البحث في العالقات 
 4مدرج منایفيع 3الدولیة 

جیوسیاسیة العالقات 
 1ف ع3 غربيالدولیة  

 6ق

  لغة فرنسیة
6ق 1ف ع3الرحمانبن عبد   

 

  7لغة فرنسیة ق
  2ف ع3الرحمانبن عبد 

جیوسیاسیة العالقات الدولیة 
 7ق 2ف ع3 غربي

 الثالثاء

نظریة التكامل و 
  االندماج 

 1ف ع3زغیب 
 6ق

التحوالت 
 برحال 3 الدیمقراطیة

القانون الدولي و العالقات  6ق 1ف ع
 4مدرجع 3 قارةالدولیة 

     ثالثاء العلوم السیاسیة

التحوالت 
 ع3 الدیمقراطیة

 7ق بوروني 2ف

نظریة التكامل و 
  االندماج 

 7ق 2فع 3زغیب 

 األربعاء
  
 

      

 الخمیس
  
 

     
  

  

  

  

  



  

  كلیة العلوم السیاسیة                                      3جامعة قسنطینة 

  

  برنامج  السنة الثالثة تنظیم إداري و سیاسي

 

  8:00-9:00  9:00-10:00  10:00-11:00  11:00-12:00  13:00-14:00  14:00-15:00  15:00-16:00  

   األحد
  
 

    

   االثنین
  
 

    

    الثالثاء
ثالثاء العلوم 

  السیاسیة

  التدریب اإلداري
11ق  1ف ت3بن حمزة   

اإلصالح السیاسي في المنطقة 
إدارة الجماعات  ویفي 11ق 1ف ت3 العربیة

 اإلصالح السیاسي في المنطقة دھینة 11ق ت3المحلیة
 ویفي 12ق 2ف ت3 العربیة

  التدریب اإلداري
12ق 2ف بن حمزة  

 األربعاء
الموارد  إدارة

  البشریة 
  3ت  مدرج3عشاشي

الموارد  إدارة
  البشریة 

ت مدرج 3عشاشي 
3 

  المالیة العامة
 3ت مدرج 3صالحي 

  التدریب اإلداري
ت  3عاشوري
 3مدرج 

إدارة المرفق العام و الوظیفة 
 بخوش 11ق ت3العمومیة

 ت3التنمیة اإلداریة بولبردعة
 12ق 2ف

  المقارنة السیاسة 
 12ق 2ف ت3 طبیخ

  المقارنة السیاسة 
 11ق 1ف ت3 طبیخ

التنمیة اإلداریة 
 11ق 1ف ت3بولبردعة

 الخمیس
  المقارنة السیاسة 

ت  مدرج 3بوروني
3 

التنمیة اإلداریة 
  بولبردعة

 3ت مدرج 3

التنمیة اإلداریة 
  بولبردعة

 3ت  مدرج 3
 

  لغة انجلیزیة
11ق  1ف ت3دمدوم  

  لغة انجلیزیة
12ق 2ف ت3دمدوم  

 
   الموارد البشریة  إدارة

12ق 2ف ت3 عشاشي  
   الموارد البشریة  إدارة

11ق  1ف ت3 عشاشي  

  

  

  

  

  



  كلیة العلوم السیاسیة                                      3جامعة قسنطینة 

 

  السنة األولى ماستر الدراسات األمنیة و اإلستراتیجیة محاضرات و تطبیقات

  

  8:00-9:00  9:00-10:00  10:00-11:00  11:00-12:00  13:00-14:00  14:00-15:00  15:00-16:00  

 األحد
  
 

      

 االثنین
  
 

      

    الثالثاء
ثالثاء العلوم 

  السیاسیة

العولمة و التحول  
برحال الدیمقراطي 

  1قتاس 1م

 دخالةاس 1اإلرھاب الدولي م
قویدر االقتصاد   2تق

 غالجریمة المنظمة و الھجرة   1تقاس 1الدولي م
  1تقاس 1الشرعیة بوعشیبة م

 األربعاء
العولمة و التحول 

 یرحالالدیمقراطي 
  1تقاس 1م

العولمة و التحول 
 یرحالالدیمقراطي 

  1تقاس 1م

اس 1الدراسات أالستراتیجیھ م
  1تقدیب 

الدراسات أالستراتیجیھ 
  1تقاس دیب 1م

النزاعات  تحلیل و إدارة
اس 1بولمكاحل م دال

  1تق

اس 1الدراسات أالستراتیجیھ م
  1قتدیب 

  

 الخمیس
منھجیھ العالقات 

 یوروبياس 1الدولیة م
  1تق

في  الجدیدةالمقاربات 
العالقات الدولیة كبابي 

1تقاس 1م  

في العالقات  الجدیدةالمقاربات 
1تقاس 1الدولیة كبابي م  

 لغة انجلیزیة
  1تقاس 1یخلف م

في  الجدیدةالمقاربات 
اس 1العالقات الدولیة م

1قتمنایفي   

 زغیبمنھجیھ العالقات الدولیة 
  1قتاس 1م

  

 

  

  

  

  

  

  

  كلیة العلوم السیاسیة                                      3جامعة قسنطینة 



  

  السنة الثانیة ماستر الدراسات األمنیة و اإلستراتیجیةمحاضرات و تطبیقات 

  

  8:00-9:00  9:00-10:00  10:00-11:00  11:00-12:00  13:00-14:00  14:00-15:00  15:00-16:00  

 األحد
اسالیب و تقنیات البحث 

اس 2مالعلمي بولعناصر 
 2قت

المشروع المھني و 
 2الشخصي صالحي م

  6مدرج

اس 2اآلمن في المتوسط م
  2تقحواس 

االمن في 
 المتوسط

اس 2حواس م
  2تق

أسالیب و تقنیات البحث 
العلمي بوروبي 

  6مدرج2م
  

األمن في المتوسط 
2قت اس بریھموش2م  

 االثنین
 الجزائریة السیاسة الخارجیة

  2تقاس 2حمدوش م

 السیاسة الخارجیة
حمدوش  الجزائریة

  2تقاس 2م

  الصراع الثقافي
  2تق اس2كیبش م

المنظمات  تحلیل
الدولیة و الس 

رسولي الخ 
  2تقاس 2م

اإلستراتیجیة الصینیة في 
  2قتاس 2إفریقیا بیرم م

 السیاسة الخارجیة
اس 2الجزائریة موالھم م

  2قت
 

  دراسات مستقبلیة
  1تق اس2م یخلف

 الثالثاء
اجنیبةلغة   
  2تقاس 1م فریمش

اإلستراتیجیة الصینیة في 
  2تقاس بیرم 2إفریقیا م

اإلستراتیجیة الصینیة في 
2تقاس بیرم 2إفریقیا م  

ثالثاء العلوم 
  السیاسیة

   

   األربعاء
  
 

  
   

    

  الخمیس
 
 

  
   

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  كلیة العلوم السیاسیة                                      3جامعة قسنطینة 

 

  محاضرات و تطبیقات السنة األولى ماستر االداره المحلیة

  

  8:00-9:00  9:00-10:00  10:00-11:00  11:00-12:00  13:00-14:00  14:00-15:00  15:00-16:00  

   األحد
  
 

    

   االثنین
  
 

    

  الثالثاء
التنمیة المستدامة 

المحلیة و تھیئة االقلیم 
  اوشن 7مدرجاد 1م

  
ثالثاء العلوم 

  السیاسیة
الحكم الراشد المحلي في 

  طلبخ7مدرجاد 1الجزائر م

الحكم الراشد المحلي 
اد 1في الجزائر م

طبیخ7مدرج  

اد 1قانون إداري م
  بن حمزه 7مدرج

  األربعاء
منھجیھ العلوم 
اد 1السیاسیة فالح م

 7مدرج

  اإلدارة العامة المقارنة
 بخوشاد 1م7مدرج

اإلدارة العامة 
  المقارنة

اد 1م7مدرج
 بخوش

منھجیھ العلوم السیاسیة 
7مدرجاد 1اد فالح م1م  

  التنظیماتنظریة 
7مدرجاد 1حمودي م  

اإلدارة العامة المقارنة 
زروق 7مدرجاد 1م

 اد1م

 الخمیس
إدارة الجماعات 

المحلیة في الجزائر 
 بودردابن7مدرجاد 1م

إدارة الجماعات 
المحلیة في الجزائر 

  اد1بودردابن م7مدرج

  اد1التحریر اإلداري م
عابد7مدرج  

 لغة انجلیزیة
اد 1دمدوم م
  7مدرج

إدارة الجماعات المحلیة 
 7مدرجاد 1في الجزائر م

 ریاح

الحكم الراشد المحلي 
اد 1في الجزائر م

  زالقي7مدرج
 

  

  

  

  

  

  

  



  

  كلیة العلوم السیاسیة                                      3جامعة قسنطینة 

  

  محاضرات و تطبیقات السنة الثانیة ماستر االدارة المحلیة

  8:00-9:00  9:00-10:00  10:00-11:00  11:00-12:00  13:00-14:00  14:00-15:00  15:00-16:00  

  األحد
المشروع المھني و 
 2الشخصي صالحي م

  6مدرج

تحلیل العالقات العامة و نظم 
اد بن 2االتصال الجماھیري م

 6مدرجبریھوم 

استراتیجیات التنمیة المحلیة و 
اد 2السیاسات االقتصادیة م

اسالیب و تقنیات  7مدرج صالحي
البحث العلمي بوروبي 

  6مدرجاد 2م

أسالیب و تقنیات 
البحث بوروبي 

اد 2العلمي م
 6مدرج

 
الحوكمة المحلیة و التسییر 

اإلقلیمي و السكاني 
6مدرجادحمودي  2م  

 االثنین
مالیة الجماعات 

اد قویدر 2المحلیة م
 6مدرج

 لغة أجنبیة
اد  2م بوریش

 2مدرج

السیاسیة و التنمیة 
الدیموقراطیة التشاركیة 

 6مدرج بلعید اد2المحلیة م

التنمیة السیاسیة و 
الدیموقراطیة التشاركیة 

 6مدرج بلعید اد2المحلیة م

مالیة الجماعات 
اد قویدر 2المحلیة م

 6مدرج

مالیة الجماعات 
اد 2المحلیة م

 6مدرجقویدر 

التنمیة السیاسیة و 
الدیموقراطیة التشاركیة 

 اد2م6مدرجبلعید المحلیة 

 الثالثاء
التسییر العمومي و 

إصالح اإلدارة العامة 
 6مدرجدحماني  اد2م

التسییر العمومي و 
إصالح اإلدارة العامة 

 6مدرجدحماني  اد2م

التسییر العمومي و إصالح 
 6مدرجاوشن اإلدارة العامة 
 اد2م

     ثالثاء العلوم السیاسیة

              األربعاء

 الخمیس
  
 

 
  

   
    

  

  

  

  

  

  

  



  كلیة العلوم السیاسیة                                      3جامعة قسنطینة 

  

  محاضرات و تطبیقات السنة الثانیة ماستر السیاسات العامة

  

  8:00-9:00  9:00-10:00  10:00-11:00  11:00-12:00  13:00-14:00  14:00-15:00  15:00-16:00  

   األحد
المشروع المھني و 
 2الشخصي صالحي م

  6مدرج

السیاسات العامة القطاعیة 
سع 2و البرامج الحكومیة م

  2مدرج قارة 

السیاسات العامة القطاعیة 
سع 2و البرامج الحكومیة م

 2مدرجقارة 

اسالیب و تقنیات البحث 
 2مالعلمي بوروبي 

  2مدرج

السیاسات العامة القطاعیة 
سع 2و البرامج الحكومیة م

  2مدرجقارة 

أسالیب و تقنیات البحث 
 سع2مالعلمي بوروبي 

  2مدرج

 االثنین

تحلیل النظام 
السیاسي الجزائري 

سع 2م كیبش
  2مدرج

 لغة أجنبیة
  سع2م بوریش

 2مدرج

بن  تنفیذ السیاسة العامة
 سع2م عبد الرحمان
 2مدرج

بن  العامةتنفیذ السیاسة 
 سع2م عبد الرحمان
 2مدرج

تقییم  و استشراف 
السیاسات العامة 

  2مدرجسع 2بوعشیبھ م

بن  تنفیذ السیاسة العامة
  2مدرج سع2م عزوز

  

 الثالثاء

تقییم  و استشراف 
السیاسات العامة 

سع بوعشیبھ 2م
  2مدرج

تقییم  و استشراف 
السیاسات العامة 

سع بوعشیبھ 2م
  2مدرج

السیاسة العامة للتربیة و 
 ریاحسع 2التعلیم العالي م
      ثالثاء العلوم السیاسیة  2مدرج

 السیاسة العامة للصحة
  1مدرجعاشوري  سع2م

       األربعاء
  
 

  
    

   الخمیس
    

 
  

    

  

  

  

  

  

  

  كلیة العلوم السیاسیة                                      3جامعة قسنطینة 



  

  تطبیقات السنة األولى ماستر السیاسات العامةمحاضرات و 

  

  8:00-9:00  9:00-10:00  10:00-11:00  11:00-12:00  13:00-14:00  14:00-15:00  15:00-16:00  

    األحد
  
 

   

    االثنین
  
 

   

    الثالثاء
ثالثاء العلوم 

  السیاسیة

نماذج اتخاذ القرار في 
سع 1السیاسات العامة م

  1مدرجاوشن 

رسم السیاسة العامة 
  1مدرجسع 1بوریش م

رسم السیاسة العامة 
  1مدرجسع 1بوریش م

 األربعاء
السیاسات العامة العالمیة 

 عابد1مدرجسع 1م
السیاسات العامة العالمیة 

 عابد1مدرجسع 1م
منھجیھ العلوم السیاسیة 

 1مدرجسع 1فالح م

منھجیھ العلوم 
السیاسیة فالح 

 1سع مدرج1م

العامة رسم السیاسة 
  1سع مدرج1حمودي م

السیاسات العامھ التنمویھ 
في الجزائر المحلیة 

 2مدرجسع 1م عاشوري
 

سوسیولوجیة الدولة و 
سع 1السیاسات العامة م

 بریھوم1مدرج

 الخمیس
السیاسات العامة المقارنة 

  بن عزوز 1مدرجسع 1م
السیاسات العامة المقارنة 

  سع1بن عزوز م1مدرج
تحلیل السیاسات العامة 

  1مدرجسع 1م ریاح

 لغة انجلیزیة
سع 1دمدوم م
  7مدرج

السیاسات العامة المقارنة 
  بن عزوز 1سع مدرج 1م

السیاسات العامة العالمیة 
  عابد1سع مدرج1م

  

 


