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 قسم العلو م السياسية: برنامج محاضرات السداسي األول: السنة األولى علوم سياسية 2020/2019

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 

 االثنين 
9.30-11 2  ر  السياسيتاريخ الفك  . حومر عبد الغني    

C 11-12:30القاعة   نبيل  بن حمزة      ئر  السياسيتاريخ الجزا 
14.00-15.30 ودراسات كمية   آليإعالم    Aالقاعة   مهدي بونوني. 

 
 الثالثاء

8-9.30 2منهجية العلوم السياسية    كريم رقولي 
C 9.30-11القاعة  .الحضارة العربية االسالمية   

        .اع السياسيالجتمعلم ا
أمنة عيساوة   

11-12.30 2سياسةمدخل  لعلم ال   رضا شوادرة 
 

 األربعاء
9.30-11 2اقتصاد سياسي     Aالقاعة بن موسى نبيل  
12.30-14.00 2ريخ الفكر  السياسي تا   Cالقاعة  حومر عبد الغني   

 14.00-15.30 2مدخل  لعلم السياسة   شوادرة  رضا  
   

 
 



 

 قسم العلو م السياسية: برنامج محاضرات السداسي األول: السنة الثانية علوم سياسية - 2020/2019

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 

 األحد
12.30-14.00 السياسات وصنع القرار  رسم   Aالقاعة  كريمة عباسي   

14-15.30 2نظم سياسية مقارنة    بالل موزاي   
15.30-17.00 العالقات الدوليةية نظر    وهيب بوسعدية  

 
 االثنين 

12.30-14.00 العالقات دولية  نظرية    وهيب بوسعدية.  
49 القاعة    14.00-15.30 المؤسسات السياسية واإلدارية في  

زائر.الج  
الدين  حداد محي  

15.30-17.00  مرابط عبد الحكيم   نظريات التنظيم والتسيير. 
15.30-14.00 األربعاء  تحليل الوثائق السياسية والمواثيق   

 الدولية
 Aالقاعة  نويوة لخضر 

 

 الخميس
    

 49القاعة 
 

9.30-11  مرابط عبد الحكيم   نظريات التنظيم والتسيير  
11-12.30 لجغرافيا السياسية ا   

 
يدون الحامدي ع  

 
 



 

 قسم العلوم السياسية: برنامج محاضرات السداسي األول:  السنة الثالثة تنظيم سياسي وادراي  - 2020/2019

قيت التو  اليوم  المكان األستاذ المقياس 
11.00-9.30 الثالثاء 2السياسة المقارنة    49 شلغوم نعيم   القاعة    

 
 شنيقي نور الدين  ادارة  التنمية المحلية. 12.30-11

2ادارة الموارد البشرية  14.00-15.30    عيادي  عبد الكريم 
12.30-11 االثنين   مرابط عبد الحكيم  التحرير االداري  

 

بعاءاألر   
11.00-12.30   لبيد عماد .  السياسات االقتصادية في الجزائر.  

 49القاعة 
 

12.30-14.00 نمية المحلية.الت   شنيقي نور الدين  ادارة  
14.00-15.30 2إدارة الموارد البشرية    عيادي عبد  الكريم   

 

 

 



 

 قسم العلوم السياسية: برنامج محاضرات السداسي األول:  السنة الثالثة عالقات دولية  - 2020/2019

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
11.00-  9.30 األحد القتصادي الدولي.النظام ا    49القاعة  بوساق اليزيد  

 
 الثالثاء

9.30-11 43القاعة   شوادرة رضا تحليل النزاعات الدولية    

12.30-14.00  49القاعة  عابد احالم  الدبلوماسية والتعاون الدولي  
14.00-15.30 الكبرى  السياسة الخارجية للدول   خير شهرزاد  

 

 األربعاء 
8.00-9.30 الكبرى  لخارجية للدولالسياسة ا    خير شهرزاد  

11.00-9.30 49القاعة  2في العالقات الدولية مناهج البحث    سعود الحاجة  

43القاعة  شوادرة رضا تحليل النزاعات الدولية    11.00-12.30  

 

 

 



 

 قسم العلوم السياسية: برنامج محاضرات السداسي األول:  السنة أولى ماستر تخصص عالقات دولية - 2020/2019

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 

 األحد
12.30-14.00 عادلبن عمر  السياسة الخارجية الجزائرية.    

.D القاعة   
14.00-15.30 االتجاهات الحديثة في نظرية  

قات الدوليةالعال  
 عبد الرحيم خالف 

15.30-17.00  توازي ايالس  القانون الدبلوماسي والقنصلي. 

 
ثالثاءال  

8.00-9.30   بن عمر عادل السياسة الخارجية الجزائرية. 
D القاعة 

 
9.30-11.00 2منهجية البحث العلمي  لي كريم.رقو    
11.00-12.30 االتجاهات الحديثة في نظرية  

لدوليةالعالقات ا  
 عبد الرحيم خالف.

 عويبر عيسى  السياسات البيئية الدولية 14.00-12.30
 

 األربعاء
08.0-9.30 A عويبر عيسى  السياسات البيئية الدولية.  القاعة   

9.30-11.00 20اعة الق مهدي بونوني  تقنيات االعالم واالتصال    

11.00-12.30 A عمارة فاتح  االقتصاد السياسي الدولي  اعةالق   

 

 



 

 قسم العلوم السياسية: برنامج محاضرات السداسي األول:  السنة األولى ماستر إدارة محلية - 2020/2019

 المكان األستاذ المقياس التوقيت  اليوم
 

 األحد
8.00-9.30 قاعةال سعدون نور الدين  قضايا ادارية معاصرة    

 C 
9.30-11.00 . 2منهجية البحث العلمي   الحامدي عيدون  
1.001-12.30  الياس سي ناصر  نظام اإلدارة المحلية.  

11-9.30 الثالثاء دارة التنمية التنمية االدارية وا   القاعة عيادي عبد الكريم  

A 11-12.30 الجزائر. االدارة المحلية في   الياس سي ناصر.  
12.30-14.00  نعيم شلغوم.  صالحات السياسية واالدارية في الجزائر اال 

 

 األربعاء
8-9.30 واالتصال  اإلعالمتقنيات   20القاعة  مهدي بونوني     

9.30-11.00 اسية واالدارية في الجزائر. االصالحات السي  القاعة   نعيم شلغوم   D 

11-12.30  شنيقي نور الدين  الحوكمة المحلية 
12.30-14.00 ة االدارية وادارة التنمي  التنمية   عيادي عبد الكريم  

 


