
 
 

 

 

   والأعمال الموجهة  محاضراتالبرنامج  

 علوم السياسية  قســـــم الل

 يللموسم الجامع السداسي الأول

 (2020 -2021 ) 

 -شترك مجذع -  السنة الأولى علوم سياسية  ✓
 -علاقات دولية / إدارة محلية -ماستر  2السنة  ✓

 

 

 
 
 

 تمت ادلراسة حضوراي    : الأول ادلفعة  

ل غاية يوم امخليس   15اثء  الالث  من يوم       2020جانفي    14  ديسمرب ا 

 



 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 - 2سطيف  - دباغين جامعــــة محمد لمين 

 كليــة الحقوق والعلوم السياسية 
 

 2021- 2020للموسم الجامعي    برنامج محاضرات السداسي الأول 
 علوم سياسية  السنة الأولى    

 
 

 املاكن   توقيت احملارضة   الأس تاذ احملارض   املقياس  اليوم 

 

 

 السبت  

 آ يت شعالل نبيل   مدخل العلوم القانونية 
08:00 -09:00  

 

 

 

 

 

 

 

   : القاعة رق 

  10 
 

 

09:00 -10:00 

   مرابط عبد احلكي  مدخل لعمل االتصال  
10:00 -11:00 

11:00 -12:00 

 بن محزة نبيل   اترخي اجلزائر الس ياس 
13:30 -14:30 

14:30 -15:30 

 الأحد  
 بوساق الزييد  اقتصاد س ياس  

09:00 -10:00 

10:00 -11:00 

ثني   اال 
 رقويل كري  مهنجية العلوم الس ياس ية 

12:30 -14:00 

14:00 -15:30 

 

 الثالاثء 
 شوادرة رضا    مدخل لعمل الس ياسة 

08:00 -09:00 

09:00 -10:00 

 حومر عبد الغين   اترخي الفكر الس ياس 
10:00 -11:00 

11:00 -12:00 

 

 

 الأربعاء  

 شوادرة رضا    مدخل لعمل الس ياسة 
08:00 -09:00 

09:00 -10:00 

 حومر عبد الغين   اترخي الفكر الس ياس 
10:00 -11:00 

11:00 -12:00 

 حداد حمي ادلين   اجنلزيية 
13:30 -14:30 

14:30 -15:30 



 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 - 2سطيف  - جامعــــة محمد لمين دباغين 

 والعلوم السياسية كليــة الحقوق 
 

 
 

 2021- 2020برنامج الأعمال الموجهة السداسي الأول للموسم الجامعي  
 السنة الأولى علوم سياسية     

 

 القاعة   التوقيت   الأس تاذ   مقياس الأعامل املوهجة    اليوم   الافواج  

 

 

 01الفوج رق  

 

 

 الأحد  

  14:00- 12:30 بوسعدية وهيب  مدخل لعمل الس ياسة 

 القاعة رق 

10 

يالس  مهنجية   15:30- 14:00 توازي ا 

 

 االثني  

 09:30- 08:00 بوساق الزييد  اقتصاد س ياس 

 11:00- 09:30 درغال سوسن  اترخي الفكر الس ياس 

 

 

 02الفوج رق  

 

 الأحد  

يالس  مدخل لعمل الس ياسة    14:00- 12:30 توازي ا 

 القاعة رق  

11 

 15:30- 14:00 بن معر عادل  الس ياس اترخي الفكر  

 

 االثني  

 09:30- 08:00 رقويل كري  مهنجية 

 11:00- 09:30 بوساق الزييد  اقتصاد س ياس 

 

 

 03الفوج رق  

 

 

 الأحد  

  14:00- 12:30 بوساق الزييد  اقتصاد س ياس 

 القاعة رق 

12 

 15:30- 14:00 بوسعدية وهيب  مدخل لعمل الس ياسة 

 

 االثني 

 09:30- 08:00 درغال سوسن  اترخي الفكر الس ياس 

 11:00- 09:30 رقويل كري  مهنجية 

 
 
 
 
 



 
 

 - 2سطيف  - جامعــــة محمد لمين دباغين           
 كليــة الحقوق والعلوم السياسية 

 2021- 2020برنامج محاضرات السداسي الأول للموسم الجامعي  
 تخصص علاقات دولية السنة الثانية ماستر علوم سياسية:  

    
 

   المكان   توقيت المحاضرة   الأستاذ المحاضر   المقياس  اليوم 
 
 

 السبت  

قلميية    بوالطمي خلرض   ادلراسات اال 
08:00 -09:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعة رق  
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09:00 -10:00 

 عامرة فات  املرشوع املهين والشخيص  
10:00 -11:00 

11:00 -12:00 

 خالف محمد عبد الرحي  لغة اجنلزيية 
13:30 -14:30 

14:30 -15:30 

 
 

 الأحد   

قلميية    بوالطمي خلرض   ادلراسات اال 
08:00 -09:00 

09:00 -10:00 

 خري شهرزاد  احلومكة العاملية  
10:00 -11:00 

11:00 -12:00 

 قرن اسالم  قضااي الس ياسة العاملية املعارصة 
13:30 -14:30 

14:30 -15:30 

 
 

 الإثنين   

 قرن اسالم  قضااي الس ياسة العاملية املعارصة 
08:00 -09:00 

09:00 -10:00 

 عيساوة آ منة  التنظي ادلويل املعارص 
10:00 -11:00 

11:00 -12:00 

عداد مذكرة    احلامدي عيدون  مهنجية تصمي وا 
13:30 -14:30 

14:30 -15:30 

 
 

 الثلاثاء   

 عيساوة آ منة  التنظي ادلويل املعارص 
08:00 -09:00 

09:00 -10:00 

 رشيف صورية   آأخالقيات البحث العلمي 
10:00 -11:00 

11:00 -12:00 

عداد مذكرة    احلامدي عيدون  مهنجية تصمي وا 
13:30 -14:30 

14:30 -15:30 



 
 

 - 2سطيف  - جامعــــة محمد لمين دباغين           
 كليــة الحقوق والعلوم السياسية                                            

 
 

 
 2021- 2020برنامج الأعمال الموجهة السداسي الأول للموسم الجامعي  

 تخصص علاقات دولية السنة الثانية ماستر علوم سياسية:    
 

 القاعة   التوقيت   أستاذ الأعمال الموجهة  مقياس الأعمال الموجهة  اليوم   الأفواج  

 
 الفوج رقم  

01 

 

 

   ربعاء  الأ 

قلميية    09:30- 08:00 خري شهرزاد  ادلراسات اال 

 القاعة رق 

13 
 11:00- 09:30 سعود احلاجة  العاملية املعارصة قضااي الس ياسة  

 12:30- 11:00 براكن اكرام  التنظي ادلويل املعارص 

 
 الفوج رقم  

02 

 

 

 الأربعاء  

  09:30- 08:00 سعود احلاجة  قضااي الس ياسة العاملية املعارصة 

 القاعة رق 

14 
 11:00- 09:30 براكن اكرام  التنظي ادلويل املعارص 

قلميية   12:30- 11:00 خري شهرزاد  ادلراسات اال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 - 2سطيف  - جامعــــة محمد لمين دباغين   
 كليــة الحقوق والعلوم السياسية 

 2021- 2020برنامج محاضرات السداسي الأول للموسم الجامعي  
 إدارة محلية  تخصص  السنة الثانية ماستر علوم سياسية:    

    
 

 المدرج أو القاعة   توقيت المحاضرة   الأستاذ المحاضر   المقياس  اليوم 

 
 

 السبت  

 ن سعدون نور ادلي  الس ياسات العامة املقارنة  
08:00 -09:00  

 
 
 
 
 
 
 
 

 القاعة رق  

 14 

 
 

 

09:00 -10:00 

 

   لغة اجنلزيية 
 

 خالف محمد عبد الرحي 
10:00 -11:00 

11:00 -12:00 

 ن سعدون نور ادلي  الس ياسات العامة املقارنة  
13:30 -14:30 

14:30 -15:30 

 
 

 الأحد  

   لبيد عامد  الأحزاب والنظم الانتخابية  
08:00 -09:00 

09:00 -10:00 

عداد مذكرة   نويوة خلرض  مهنجية تصمي وا 
10:00 -11:00 

11:00 -12:00 

   بوالفة حدة   دارة والتس يري العموم اال  
13:30 -14:30 

14:30 -15:30 

 
 

 الإثنين  

   بوالفة حدة   دارة والتس يري العموم اال  
08:00 -09:00 

09:00 -10:00 

   لبيد عامد  الأحزاب والنظم الانتخابية  
10:00 -11:00 

11:00 -12:00 

 سامرة فيصل  املالية احمللية 
13:30 -14:30 

14:30 -15:30 

 
 

 الثلاثاء   

عداد مذكرة   نويوة خلرض  مهنجية تصمي وا 
08:00 -09:00 

09:00 -10:00 

 شنيقي نور ادلين  املرشوع املهين والشخيص  
10:00 -11:00 

11:00 -12:00 

 

 الأخالقيات الوظيفية  
 

 رشيف صورية 
13:30 -14:30 

14:30 -15:30 



 
 

 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم  
 - 2سطيف  - جامعــــة محمد لمين دباغين 

 كليــة الحقوق والعلوم السياسية 
 
 

 
 2021- 2020برنامج الأعمال الموجهة السداسي الأول للموسم الجامعي  

 تخصص إدارة محلية السنة الثانية ماستر علوم سياسية:    
 

 القاعة  التوقيت  الأعامل املوهجة آأس تاذ   مقياس الأعامل املوهجة  اليوم  الأفواج 

 

 الفوج رق 

01 

 

 

 الأربعاء  

  09:30- 08:00 سامرة فيصل  الس ياسات العامة املقارنة 

 القاعة رق 

15 
 11:00- 09:30 حرشاو مفتاح   الادارة والتس يري العموم 

 12:30- 11:00 لبيد عامد  الأحزاب والنظم الانتخابية 

 

 الفوج رق 

02 

 

 

 الأربعاء  

  09:30- 08:00 حرشاو مفتاح  الادارة والتس يري العموم 

 القاعة رق 

16 
 11:00- 09:30 لبيد عامد  الأحزاب والنظم الانتخابية 

 12:30- 11:00 سامرة فيصل  الس ياسات العامة املقارنة 

 


