
 
 

 وتطبيقات    برانمج حمارضات 

 العلوم الس ياس ية قســـــم  
 2021-2020  للمومس اجلامعي   السدايس الأول 

 لثة ادلفعة الثا

  ختصص وم س ياس يةعل انسليس ةلث* الس نة الثا

داري  تنظمي س يايس -    وا 

  عالقات دولية   -
 

 

 1202  مارس  11  ا ىل غايةفيفري   41من  ادلراسة احلضورية  

 

 

 

 

 

 



 
 

 -2سطيف  -غين ا دب  ن ي حمد لم ة م ــــجامع 
 كليــة الحقوق والعلوم السياسية                                   

 
 2021-2020برنامج محاضرات السداسي الأول للموسم الجامعي  

داري   تنظمي س يايس   ختصص:   علوم س ياس ية   لثة ثا الس نة ال            وا 
 

 
 

 

 القاعة ج أأو  ر املد  توقيت احملارضة  س تاذ احملارض لأ ا  املقياس  اليوم 

   حد  الأ 

 الياس انرصيس  داري التدريب ال  
08:00-09:00  

 

 

 

 

 10  : القاعة 

09:00-10:00 

دارة امل ية وارد البش ا   لكري عيادي عبد ا 
10:00-11:00 

11:00-12:00 

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

14:30-15:30 

 ميشلغوم نع 1ة مقارن س ياسة     ثنني  ال  
09:00-10:00 

10:00-11:00 

 

دارة امل الثالاثء    لكري عيادي عبد ا ية وارد البش ا 
12:30-13:30 

13:30-14:30 

 

  كرمية عبايس دارية التمنية ال   ربعاء الأ 
09:00-10:00 

10:00-11:00 

 يس اخل 

 لبيد عامد  املالية العامة 
08:00-09:00 

09:00-10:00 

  كرمية عبايس دارية التمنية ال  
10:00-11:00 

11:00-12:00 



 
 

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

 والعلوم السياسية كليــة الحقوق 
 

 
 

 2021-2020ول للموسم الجامعي  موجهة السداسي الأ برنامج الأعمال ال 
داري   تنظمي س يايس   ختصص:   س ية س يا   علوم   لثة ثا الس نة ال             وا 

 
 

 القاعة   التوقيت   س تاذ الأ  وهجة   امل   ياس الأعاملمق  اليوم                                        فواجالأ  

 

 

 

 ثة  الس نة الثال   دفعة 

تنظمي  ص  ختص

داري   س يايس وا 

   

ثنني     ال 
دارة املوارد البشية    14:00-12:30 عمي ن  شلغوم  ا 

 

    10 : القاعة 

 15:30-14:00 بالل    موزاي  اسة مقارنة   ي س  

 اثء الثال 
 09:30-08:00 مسهان ا  عرقاب   التمنية ال دارية  

 11:00-09:30 لكري عيادي عبد ا  املرفق العام 

 الأربعاء  
 14:00-12:30 كرمية   عبايس  ية الاصالح الس يايس يف املنطقة العرب 

 15:30-14:00  سعادي مني ا   ل داري ب ا ي التدر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 -2سطيف  -غين ا دب  ن ي حمد لم جامعــــة م 
 ليــة الحقوق والعلوم السياسية ك                                   

 
 2021-2020برنامج محاضرات السداسي الأول للموسم الجامعي  

             عالقات دولية   ختصص:   علوم س ياس ية   لثة ثا الس نة ال 
           

 
 

 
 

 

 القاعة ج أأو  املدر  رضة توقيت احملا  تاذ احملارض س  لأ ا  املقياس  اليوم 

   حد  الأ 

 جويدة    محزاوي حتليل الس ياسة اخلارجية  
08:00-09:00  

 

 

 

 
 11 رق   القاعة 

09:00-10:00 

   بوساق الزييد القانون ادلويل والعالقات ادلولية 
10:00-11:00 

11:00-12:00 

 ون عيداحلامدي  جيوس ياس ية العالقات ادلولية  
13:30-14:30 

14:30-15:30 

 اجة احل سعود ات ادلولية يف العالق   مناجه البحث   ثنني  ال  
09:00-10:00 

10:00-11:00 

  احلامدي عيدون ة العالقات ادلولية ياس ي جيوس   الثالاثء  
12:30-  13:30 

13:30-  14:30   

 جويدة    محزاوي حتليل الس ياسة اخلارجية   ربعاء الأ 
09:00-10:00 

10:00-11:00 

 يس اخل 
 خي شهرزاد  لغة اجنلزيية 

08:00-09:00 

09:00-10:00 

 11:00-10:00 ا شوادرة رض ندماجاكمل والا ت الت نظري 

11:00-12:00 



 
 

 -2سطيف  -غين ا دب  ن ي حمد لم جامعــــة م 
 السياسية وم  كليــة الحقوق والعل                                   

 
 

 2021-2020الأول للموسم الجامعي    سي هة السدا مج الأعمال الموج برنا 
             عالقات دولية   ختصص:   علوم س ياس ية   لثة ثا الس نة ال 

 

 
 القاعة   التوقيت   أأس تاذ الأعامل املوهجة   مقياس الأعامل املوهجة    اليوم   فواج  الأ 

 

 

 الثالثة    الس نة   فعة ادل 

  ختصص عالقات 

    دولية   

 

 

ثنني     ال 

 14:00-12:30 سعود احلاجة ليل الس ياسة اخلارجية حت 
 

 
 

 
 11: القاعة 

 15:30-14:00 جيار عبي ادلولية   القات عال   يف  ث مناجه البح 

 

 الثالاثء 
 09:30-08:00 وغلييس أأحالم  العالقات ادلولية جيوس ياس ية  

 11:00-09:30 مينة  أأ  ة يساو ع  العالقات الأورو مغاربية 

 

 عاء  ربالأ 

 14:00-12:30 محزاوي جويدة قضاي اسرتاتيجية معارصة 

 15:30-14:00 أ لء الرحامن بن مساهل    اكمل والاندماج نظرية الت 

 


