
 
 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف  

 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية 
 

   (2الدفعة ) 2022-2021 ،2للسداس ي سياسيةالعلوم لقسم ال االجتماعات البيداغوجيةرزنامة 
   علوم س ياس ية  رتك جذع مش  الثانيةلس نة  ل الاجامتعات البيداغوجية  

 ( أأمانة القسم   من احملارض    ذ ا ت الأس    طرف   من   الاجامتع   حمرض  يسحب )   الأساتذة املعنيون  املاكن   التوقيت    املادة  التاري 

 2022ماي    29  حد الأ 

 خري شهرزاد ،  عيساوة أ منة  بوسعدية وهيب    14رمق : قاعة  09:30 العالقات ادلولية   نظرية 

لياس  مرابط حكمي    14رمق : قاعة  09:30 التس يري نظرايت التنظمي و   حرشاو مفتاح ، يس انرص ا 

 شنيقي نور ادلين ،  رشيف صورية  موزاي بالل    14رمق : قاعة  09:30 2نظم س ياس ية مقارنة

 عويرب عيس ،  بوالطمني خلرض  براكن اكرام    14رمق : قاعة  09:30 حتليل الواثئق الس ياس ية 

جنلزيية   بن مساهل الاء الرحامن ،  العايب صورية  /    14رمق : قاعة  09:30 2ا 

 عالقات دولية   : ختصص   ماسرت  1لس نة  ل الاجامتعات البيداغوجية  

 ( أأمانة القسم   من احملارض    ذ ا ت الأس    طرف   من   الاجامتع   حمرض  يسحب )   الأساتذة املعنيون  املاكن   التوقيت    املادة التاري 

 2022ماي    29  حد الأ 

 سعود احلاجة  بن معر عادل    14رمق : قاعة  10:30 الس ياسة اخلارجية اجلزائرية 

  عامرة فات  خالف عبد الرحمي    14رمق : قاعة  10:30 الاجتاهات اجلديدة يف نظرية ع د 

 شوادرة رضا    نويوة خلرض    14رمق : قاعة  10:30 الس ياسة البيئية ادلولية 

 توازي ايالس  رقويل كري    14رمق : قاعة  10:30 2مهنجية البحث العلمي  

جنلزيية   براكن اكرام  /    14رمق : قاعة  10:30 2ا 

دارة حملية   : ختصص   ماسرت  1ة  لس ن ل الاجامتعات البيداغوجية    ا 

 ( أأمانة القسم   من احملارض    ذ ا ت الأس    طرف   من   الاجامتع   حمرض  يسحب )   الأساتذة املعنيون  املاكن   قيت التو    املادة التاري 

 2022ماي    29  حد الأ 

 سامرة فيصل  يس انرص الياس    15رمق : قاعة  10:30 ال دارة احمللية يف اجلزائر  

 لبيد عامد  شلغوم نعمي    15رمق : قاعة  10:30 يف اجلزائر   وال دارية ال صالحات الس ياسة  

دارة التمنية ال دارية    عاشوري عبد للا  عابد أأحالم    15رمق : قاعة  10:30 التمنية   وا 

 عبايس كرمية  حرشاو مفتاح    15رمق : قاعة  10:30 2مهنجية البحث العلمي

جنلزيية   خزباوي لونيس ،  حداد حمي ادلين  /    15رمق : قاعة  10:30 2ا 

   اإلدارة


