
 قسم العلوم السٌاسٌة 

 جذع مشترك (1)برنامج األعمال الموجهة للسنة األولى 

 

 
 4الفوج  3الفوج 2الفوج  1الفوج

 31القاعة  30القاعة  29القاعة  28القاعة 

 األحد

 تارٌخ الفكر السٌاسً منهجٌة مدخل لعلم السٌاسة منهجٌة 9.30 – 8

 منهجٌة مدخل لعلم السٌاسة اقتصاد سٌاسً مدخل لعلم السٌاسة 11 - 9.30

 مدخل لعلم السٌاسة تارٌخ الفكر السٌاسً منهجٌة اقتصاد سٌاسً 12.30– 11

 الثالثاء

 اقتصاد سٌاسً انجلٌزٌة تارٌخ الفكر السٌاسً انجلٌزٌة 9.30 – 8

 لغة انجلٌزٌة اقتصاد سٌاسً لغة انجلٌزٌة تارٌخ الفكر السٌاسً 11 – 9.30

 

 



 قسم العلوم السٌاسٌة 

جذع مشترك (2)برنامج األعمال الموجهة للسنة الثانٌة  

 
 6الفوج  5الفوج 4الفوج  3الفوج 2الفوج  1الفوج

 28القاعة  27القاعة  26القاعة  25القاعة  24القاعة  23القاعة 

 االثنٌن

14 – 15.30 
مدخل لعلم    لغة انجلٌزٌة

 اإلدارة  
نظم سٌاسٌة 

 مقارنة 
 

مدخل لعلم   لغة انجلٌزٌة
 اإلدارة

  لغة انجلٌزٌة

15.30 - 17 

 مدخل لعلم 
 اإلدارة 

  لغة انجلٌزٌة          لغة انجلٌزٌة

              
 مدخل لعلم 

 اإلدارة 
   لغة انجلٌزٌة

   
نظم سٌاسٌة 

 مقارنة

 

 األربعاء

8 – 9.30 

 
مدخل العالقات 

 الدولٌة
 

 
نظم سٌاسٌة 

 مقارنة
 

 ابستمولوجٌا
 

 
مدخل العالقات 

 الدولٌة
 

 ابستمولوجٌا
 

 ابستمولوجٌا

9.30 - 11 

نظم سٌاسٌة 
 مقارنة

 

 ابستمولوجٌا
 

مدخل العالقات 
 الدولٌة

 

نظم سٌاسٌة 
 مقارنة

 

مدخل العالقات 
 الدولٌة

 

مدخل لعلم 
 اإلدارة

 

11 –12.30 

 ابستمولوجٌا

 
 

مدخل  العالقات 
 الدولٌة

 

مدخل لعلم 
 اإلدارة

 

 ابستمولوجٌا
 

نظم سٌاسٌة 
 مقارنة

 

مدخل العالقات 
 الدولٌة

 

 



 قسم العلوم السٌاسٌة 

تخصص عالقات دولٌة:برنامج األعمال الموجهة للسنة الثالثة  

 
 4الفوج  3الفوج 2الفوج  1الفوج

 45القاعة  44القاعة  43القاعة  42القاعة 

 
 األحد

تحلٌل السٌاسة  العالقات األورو مغاربٌة 12.30- 11
 الخارجٌة

تحلٌل السٌاسة 
 الخارجٌة

العالقات األورو 
 مغاربٌة

تحلٌل السٌاسة  14- 12.30
 الخارجٌة

العالقات 
 األورومغاربٌة

العالقات األورو 
 مغاربٌة

فً  مناهج البحث
 العالقات الدولٌة

 االثنٌن

قضاٌا إستراتٌجٌة  نظرٌة التكامل واالندماج 9.30 – 8
 معاصرة

فً  مناهج البحث
 العالقات الدولٌة

نظرٌة التكامل 
 واالندماج

قضاٌا استراتٌجٌة  11 - 9.30
 معاصرة

فً  مناهج البحث
 العالقات الدولٌة

نظرٌة التكامل 
 واالندماج

قضاٌا إستراتٌجٌة 
 معاصرة

فً  مناهج البحث 12.30– 11
 العالقات الدولٌة

نظرٌة التكامل 
 واالندماج

قضاٌا استراتٌجٌة 
 معاصرة

تحلٌل السٌاسة 
 الخارجٌة

 

 الثالثاء

14 – 15.30 
جٌوسٌاسٌة العالقات  لغة انجلٌزٌة 

 الدولٌة
جٌوسٌاسٌة العالقات  لغة انجلٌزٌة   

 الدولٌة

15.30 - 17 
جٌوسٌاسٌة العالقات 

 الدولٌة
 

العالقات  جٌوسٌاسٌة لغة انجلٌزٌة  
 الدولٌة

 

 لغة انجلٌزٌة

 

 



 قسم العلوم السٌاسٌة 

تخصص تنظٌم سٌاسً وإداري:برنامج األعمال الموجهة للسنة الثالثة  

 
 4الفوج  3الفوج 2الفوج  1الفوج

 45القاعة  44القاعة  43القاعة  42القاعة 

 
 األحد

14 – 15.30 
 لغة انجلٌزٌة         

   
 إدارة الموارد البشرٌة  

  
 التدرٌب اإلداري   لغة انجلٌزٌة

   

15.30 - 17 
 إدارة الموارد البشرٌة 

  
 لغة انجلٌزٌة    

          
 إدارة الجماعات  

 المحلٌة                                         
 لغة انجلٌزٌة       

 االثنٌن

12.30 -14 
 التنمٌة اإلدارٌة

 
إدارة الجماعات 

 المحلٌة
  التنمٌة اإلدارٌة  

 
 اإلصالح السٌاسً 

   

14 – 15.30 
 إدارة الجماعات 

    المحلٌة
 التنمٌة اإلدارٌة     

 
 التنمٌة اإلدارٌة  التدرٌب اإلداري

 

15.30 - 17 
  التدرٌب اإلداري   

 
 التدرٌب اإلداري  

  
إدارة الجماعات  اإلصالح السٌاسً

 المحلٌة

 

 األربعاء

12.30 -14 
 إدارة الموارد البشرٌة سٌاسة مقارنة اإلصالح السٌاسً    سٌاسة مقارنة 

 

14 – 15.30 
 اإلصالح السٌاسً   

 
 سٌاسة مقارنة    

    
 إدارة الموارد البشرٌة

 
 سٌاسة مقارنة

 
 

 

 



 قسم العلوم السٌاسٌة 

 برنامج األعمال الموجهة للسنة األولى ماستر تخصص العالقات الدولٌة 

 
 4الفوج  3الفوج 2الفوج  1الفوج

 41القاعة  40القاعة   39القاعة  38القاعة 

 االثنٌن

12.30 -14 
النظرٌة السٌاسٌة 

 المعاصرة
 

اإلستراتٌجٌة واألمن 

 الدولً

منهجٌة البحث 

 العلمً

اإلستراتٌجٌة واألمن 

 الدولً

14 – 15.30 
اإلستراتٌجٌة واألمن 

 الدولً
النظرٌة السٌاسٌة 

 المعاصرة
اإلستراتٌجٌة واألمن 

 الدولً
 منهجٌة البحث العلمً

15.30 - 17 
منهجٌة البحث  منهجٌة البحث العلمً

 العلمً
السٌاسة الخارجٌة 

 المقارنة
السٌاسة الخارجٌة 

 المقارنة

 الخمٌس

 45القاعة  44القاعة  43القاعة  42القاعة  

8 – 9.30 
السٌاسة الخارجٌة 

 المقارنة
 لغة إنجلٌزٌة

 
النظرٌة السٌاسٌة 

 المعاصرة
 لغة إنجلٌزٌة

9.30 - 11 
ابستمولوجٌة  لغة إنجلٌزٌة

 المعرفة
ابستمولوجٌة 

 المعرفة السٌاسٌة
النظرٌة السٌاسٌة 

 المعاصرة

11 –12.30 
 ابستمولوجٌة المعرفة

 
السٌاسة الخارجٌة 

 المقارنة
ابستمولوجٌة المعرفة  لغة إنجلٌزٌة

 السٌاسٌة

 



 

 قسم العلوم السٌاسٌة 

 برنامج األعمال الموجهة للسنة األولى ماستر تخصص اإلدارة المحلٌة 

 
 4الفوج  3الفوج 2الفوج  1الفوج

 41القاعة  40القاعة   39القاعة  38القاعة 

 األحد

12.30 -14 
التحرٌر اإلداري 

 والتوثٌق
إدارة الموارد 

 البشرٌة
 لغة إنجلٌزٌة نظام اإلدارة المحلٌة

14 – 15.30 
 إدارة الموارد البشرٌة

 
 التنمٌة السٌاسٌة لغة إنجلٌزٌة لغة إنجلٌزٌة

 

15.30 - 17 
التحرٌر اإلداري  لغة إنجلٌزٌة

 والتوثٌق
إدارة الموارد 

 البشرٌة
 نظام اإلدارة المحلٌة

 الخمٌس

8 – 9.30 
 نظام اإلدارة المحلٌة

 
 التنمٌة السٌاسٌة

 
التحرٌر اإلداري 

 والتوثٌق
 إدارة الموارد البشرٌة

 

9.30 - 11 
 التنمٌة السٌاسٌة

 
 نظام اإلدارة المحلٌة

 
منهجٌة البحث 

 العلمً
لتحرٌر اإلداري 

 والتوثٌق

11 –12.30 

 منهجٌة البحث العلمً

 
منهجٌة البحث 

 العلمً

 

 التنمٌة السٌاسٌة

 
 منهجٌة البحث العلمً

 

 

 



 قسم العلوم السٌاسٌة 

 برنامج األعمال الموجهة للسنة للسنة الثانٌة ماستر تخصص السٌاسة الدولٌة

 
 4الفوج  3الفوج 2الفوج  1الفوج

 37القاعة  36القاعة  35القاعة  34القاعة 

 
 األحد

السٌاسات  9.30 – 8
 األورومتوسطٌة

البٌئٌة  السٌاسات
 الدولٌة

منهجٌة تصمٌم 
 وإعداد مذكرة

البٌئٌة  السٌاسات
 الدولٌة

البٌئٌة  السٌاسات 11 - 9.30
 الدولٌة

السٌاسات 
 األورومتوسطٌة

البٌئٌة  السٌاسات
 الدولٌة

منهجٌة تصمٌم وإعداد 
 مذكرة

 االثنٌن

12.30 -14 
 إدارة المنظمات الدولٌة

 
منهجٌة تصمٌم 
 وإعداد مذكرة

السٌاسات 
 األورومتوسطٌة

 تحلٌل المواثٌق الدولٌة

14 – 15.30 
إدارة المنظمات  تحلٌل المواثٌق الدولٌة

 الدولٌة
إدارة المنظمات 

 الدولٌة 
السٌاسات 

 األورومتوسطٌة

15.30 - 17 
منهجٌة تصمٌم وإعداد 

 مذكرة
تحلٌل المواثٌق 

 الدولٌة
تحلٌل المواثٌق 

 الدولٌة
 إدارة المنظمات الدولٌة 

 

 

 األربعاء

12.30 -14 
ملتقى األمن والتنمٌة  لغة إنجلٌزٌة

 فً آسٌا
ملتقى األمن والتنمٌة  لغة إنجلٌزٌة

 فً آسٌا

14 – 15.30 
ملتقى األمن والتنمٌة 

 فً آسٌا
ملتقى األمن والتنمٌة 

 فً إفرٌقٌا
ملتقى األمن والتنمٌة 

 فً آسٌا
ملتقى األمن والتنمٌة 

 فً إفرٌقٌا

15.30 - 17 
ملتقى األمن والتنمٌة 

 فً إفرٌقٌا
ملتقى األمن والتنمٌة  لغة إنجلٌزٌة

 فً إفرٌقٌا
 لغة إنجلٌزٌة

 
 

 



 قسم العلوم السٌاسٌة 

 برنامج األعمال الموجهة للسنة للسنة الثانٌة ماستر تخصص سٌاسة عامة

 
 4الفوج  3الفوج 2الفوج  1الفوج

 41القاعة  40القاعة  39القاعة  38القاعة 

 
 األحد

8 – 9.30 
السٌاسات الحكومٌة 

 المحلٌة
صنع السٌاسة العامة  انجلٌزٌة لغة

 فً الجزائر
 انجلٌزٌة لغة

9.30 - 11 
صنع السٌاسة العامة 

 فً لجزائر
السٌاسات الحكومٌة 

 المحلٌة
صنع السٌاسة العامة  انجلٌزٌة لغة

 فً الجزائر

 الثالثاء 

8 – 9.30 
منهجٌة تصمٌم وإعداد 

 المذكرة
صنع السٌاسة العامة 

 فً الجزائر
 تحلٌل و تقٌٌم 
 البرامج الحكومٌة

منهجٌة تصمٌم وإعداد 
 المنكرة

9.30 - 11 
 السٌاسات العامة  انجلٌزٌة لغة

 القطاعٌة
منهجٌة تصمٌم 
 وإعداد المذكرة

 السٌاسات الحكومٌة 
 المحلٌة

11 –12.30 
 السٌاسات العامة 

 القطاعٌة
منهجٌة تصمٌم 
 وإعداد المنكرة

السٌاسات الحكومٌة 
 المحلٌة

تحلٌل و تقٌٌم البرامج 
 الحكومٌة

 

 األربعاء

 52القاعة  51القاعة  50القاعة  46القاعة  

8 – 9.30 
 إعالم آلً

 (قاعة اإلعالم اآللً)
تحلٌل و تقٌٌم 

 البرامج الحكومٌة
 

 إعالم آلً
 (قاعة اإلعالم اآللً)

السٌاسات العامة 
 القطاعٌة

 

9.30 - 11 
تحلٌل و تقٌٌم البرامج 

 الحكومٌة
 

 إعالم آلً
 (قاعة اإلعالم اآللً)

السٌاسات العامة 
 القطاعٌة

 

 إعالم آلً
 (قاعة اإلعالم اآللً)

 


