لاعات التدرٌس

األٌام
التولٌت
09:30/08:00

السبت

ق 09

ق 10

ق 11

ق 12

سٌاسة ممارنة/محاضرة/
أ :عٌالم
سٌاسة ممارنة/أ.موجهة/
أ :عٌالم
األٌدٌولوجٌات و المذاهب
المعاصرة/محاضرة/
أ :بن مرار
التدرٌب اإلداري/محاضرة/
د :مروان
التدرٌب اإلداري/أ.موجهة/
أ :نـــورة

المانون الدولً الجنائً/محاضرة/
د.مروان
اإلستراتٌجٌة و األمن
الدولً/محاضرة/أ:موساوي
اإلستراتٌجٌة و األمن
الدولً/محاضرة/أ:موساوي

النزاعات المارٌة/ملتمى/
أ :بن مرار
تحلٌل السٌاسة الخارجٌة/محاضرة/أ:بن
مرار
المانون الدولً و العاللات
الدولٌة/محاضرة/د :بن جٌاللً

الحكم المحلً و اإلدارة
المحلٌة/أ.موجهة/أ :نـــورة
الحكم المحلً و اإلدارة
المحلٌة/محاضرة/أ:بوبراس
الحكم المحلً و اإلدارة
المحلٌة/محاضرة/أ:بوبراس

09:30/08:00

األرشٌف و التوثٌك/ملتمى/
أ:
التشغٌل و تشرٌعات العمل/محاضرة/
أ:
التشغٌل و تشرٌعات العمل/أ.موجهة/
أ:
سٌاسة البٌئة و العمران فً الجزائر/ملتمى/
أ:بن حلٌمة /نورة

لضاٌا إستراتٌجٌة معاصرة/محاضرة/
أ:فواز
نظرٌات التكامل و اإلندماج
الدولً/محاضرة/أ:فواز
نظرٌات التكامل و اإلندماج
الدولً/أ.موجهة/أ:فواز
النظرٌةالسٌاسٌةالمعاصرة/محاضرة/
د.حطاب
النظرٌةالسٌاسٌةالمعاصرة/محاضرة/
د.حطاب
اإلستراتٌجٌةواألمن الدولً/أ.موجهة/
أ:
لغة أنجلٌزٌة/أ.موجهة/
أ:

السٌاسة الدولٌة/محاضرة/
أ :موساوي
السٌاسة الدولٌة/أ.موجهة/
أ :موساوي

اإلصالح السٌاسً فً المنطمة
العربٌة/محاضرة/أ:فواز
إدارة الموارد البشرٌة/محاضرة/
أ:رتٌمً
إدارة الموارد البشرٌة/محاضرة/
أ:رتٌمً
التنمٌة اإلدارٌة/أ.موجهة/
أ :رتٌمً

منهجٌةالبحث العلمً/أ.موجهة/
أ:بن مرار
لغة أنجلٌزٌة لطلبة الدكتوراه السنة الثانٌة
أ :مستان
تكنولوجٌا اإلعالم و اإلتصال
د :تراكة
نظم سٌاسٌة ممارنة/أ.موجهة/
أ:كروي
/نظمسٌاسٌةممارنة/محاضرة
أ:كروي
مناهج البحث فً العاللات
الدولٌة/محاضرة/أ :لــشً
مناهج البحث فً العاللات
الدولٌة/أ.موجهة/أ:لــشً

15:30/14:00

لغة أنجلٌزٌة/أ.موجهة/
أ:

مدخل للعاللات الدولٌة/أ.موجهة/
أ:بن حلٌمة

منهجٌة البحث العلمً/أ.موجهة/
أ:لــشً

العاللات األورومغاربٌة/محاضرة/
أ:كروي

دور المعلومات فً رسم السٌاسات
العامة/ملتمى/
د :طٌلب
إلتصادٌات صنع المرار/محاضرة/
د:تلعٌش
إلتصادٌات صنع المرار/محاضرة/
د :تلعٌش
مناهج تحلٌل السٌاسات
العامة/أ.موجهة/د:تلعٌش
مناهج تحلٌل السٌاسات العامة/أ.موجهة/د:
تلعٌش
إلتصادٌات صنع المرار/أ.موجهة/
د :تلعٌش
مدخل لعلم السٌاسة/محاضرة/
د:شكاكطة
مدخل لعلم السٌاسة/محاضرة/
د:شكاكطة
تارٌخ الفكر السٌاسً/محاضرة/
أ:عٌمور
تارٌخ الفكر السٌاسً/محاضرة/
أ:عٌمور
تارٌخ الجزائر السٌاسً/محاضرة/
د :تراكة
منهجٌة العلوم السٌاسٌة/محاضرة/
أ :عموري
لغة أنجلٌزٌة/أ.موجهة/
أ:
الوظٌفة العامة الدولٌة/محاضرة/
أ :موساوي
الوظٌفة العامة الدولٌة/ا.موجهة/
أ:موساوي
السٌاسةالخارجٌةالممارنة/محاضرة/
أ :موساوي
السٌاسةالخارجٌةالممارنة/محاضرة/
أ :موساوي

إلتصادٌات صنع المرار/أ.موجهة/
د:تلعٌش

النظرٌةالسٌاسٌةوالفكرالسٌاسً/أ.موجهة/
أ :بنمرار

اإلصالحات اإللتصادٌة فً
الجزائر/محاضرة/أ :عٌالم

النظرٌة السٌاسٌة المعاصرة/أ.موجهة/أ:بن
مرار
منهجٌة البحث العلمً/محاضرة/
د :تلعٌش
إبستمولوجٌا المعرفة السٌاسٌة/أ.موجهة/أ:
أ :بن مرار
لغة أنجلٌزٌة/أ.موجهة/
أ:

دراسات آسٌوٌة/محاضرة/
د :طٌب
دراسات آسٌوٌة/أ.موجهة/
د :طٌب
 /المواطنةوالدٌممراطٌة/ملتمى
أ :مستان

تنمٌة الموارد البشرٌة/محاضرة/
د.طٌلب
إلتصاد سٌاسً/محاضرة/
أ :بن مرار
إلتصاد سٌاسً/أ.موجهة/
أ:عٌالم
مدخل للعلوم المانونٌة/محاضرة/
أ :عٌالم
لغةأنجلٌزٌة/أ.موجهة/
أ:

11:00/09:30
12:30/11:00
14:00/12:30
15:30/14:00
17:00/15:30

األحد

11:00/09:30
12:30/11:00
14:00/12:30

17:00/15:30
09:30/08:00

اإلثنٌن

11:00/09:30
12:30/11:00
14:00/12:30
15:30/14:00
17:00/15:30
09:30/08:00

الثالثاء

11:00/09:30
12:30/11:00
14:00/12:30
15:30/14:00
17:00/15:30
09:30/08:00

األربعاء

11:00/09:30
12:30/11:00
14:00/12:30
15:30/14:00

مدخل للعاللات الدولٌة/محاضرة/
د :تراكة
تارٌخ العاللات الدولٌة/محاضرة/
أ:عٌمور
مدخل للعاللات الدولٌة/محاضرة/
د :تراكة
مدخل لعلم اإلدارة/أ.موجهة/
أ:بن مرار

المالٌةالعامة/محاضرة/
أ:لجدل
التنمٌةالمستدامةومكافحةالفساد/محاضرة /أ:
لجدل
السٌاسة الخارجٌة الممارنة/أ.موجهة/
أ :بوزٌانً
التعاونوالنزاعفٌالعاللاتالدولٌة/محاضرة/أ:مالح
مدخل لعلم اإلدارة/محاضرة/
أ:مالح
مدخل لعلم اإلدارة/محاضرة/
أ:مالح
تحلٌل و تطبٌك النصوص المانونٌة
الدولٌة/ملتمى/
د :بن جٌاللً

17:00/15:30
09:30/08:00

الخمٌس

11:00/09:30
12:30/11:00
14:00/12:30
15:30/14:00
17:00/15:30

السنة 01جذع مشترن
السنة  01ماستر عاللات دولٌة

سٌاسة األمن الجزائري/محاضرة/
د :شرلً
سٌاسة األمن الجزائري/أ.موجهة/
د :شرلً
إبستٌمولوجٌة علم السٌاسة/أ.موجهة/
أ :صابري
المنظمات الدولٌة
واإلللٌمٌة/محاضرة/د.شكاكطة
إبستٌمولوجٌة علم السٌاسة/محاضرة/
أ :صابري

السنة 02جذع مشترن
السنة 01ماستراإلدارة المحلٌة

تحلٌل السٌاسة الخارجٌة/محاضرة/أ:بن
مرار
تحلٌل السٌاسة الخارجٌة/أ.موجهة/
أ :عموري
لغة أنجلٌزٌة/أ.موجهة/أ:

مدخللعلماإلجتماع/محاضرة/
أ :طهاري
المٌادة و صنع المرار فً اإلدارة
المحلٌة/محاضرة /د :سرٌر
المٌادة و صنع المرار فً اإلدارة
المحلٌة/أ.موجهة/د :سرٌر
منهجٌة العلوم السٌاسٌة/أ.موجهة/
أ :مغرابً
تارٌخ الفكر السٌاسً/أ.موجهة/
أ :مغرابً
مدخل لعلم السٌاسة/أ.موجهة/
د :شكاكطة

السنة  03تنظٌم سٌاسً و إداري
السنة  02ماستر دراسات دولٌة

النظرٌةالسٌاسٌةوالفكرالسٌاسً/محاضرة/
د :حطاب
لغة أنجلٌزٌة/أ.موجهة/
أ:
لاعة بحث /أ.موجهة
د :عبد الالوي
التنمٌة اإلدارٌة/محاضرة/
أ:رتٌمً
التنمٌة اإلدارٌة/محاضرة/
أ:رتٌمً
إدارة الجماعات المحلٌة/محاضرة/د.عبد
الالوي
جٌوسٌاسٌة العاللات
الدولٌة/محاضرة/أ:مالح
جٌوسٌاسٌة العاللات
الدولٌة/محاضرة/أ:مالح
جٌوسٌاسٌة العاللات
الدولٌة/أ.موجهة/أ:مالح
لغة أنجلٌزٌة/أ.موجهة/أ:

السنة  03عاللات دولٌة
السنة ا 02ماستر إدارة الجماعات المحلٌة

األرشٌف و التوثٌك/أ.موجهة/
أ :بوزٌانً
إدارة الموارد البشرٌة/أ.موجهة/
أ:رتٌمً
اإلتصال و العاللات العامة/محاضرة/د.عبد
الالوي
اإلتصال و العاللات العامة/محاضرة/د.عبد
الالوي
لغة أنجلٌزٌة/أ.موجهة/
أ:

اإلتصال و العاللات العامة/أ.موجهة/
أ :طهاري
سٌاسة التنمٌة المحلٌة/أ.موجهة/د.عبد
الالوي
سٌاسة التنمٌة المحلٌة/محاضرة/د.عبد
الالوي
سٌاسة التنمٌة المحلٌة/محاضرة/د:عبد
الالوي

السنة  02ماستر رسم السٌاسات العامة

