جامعة محمد خيضر بسكرة

تحديث 2021/03/22

السنة األولى جذع مشترك:

كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية

جدول التوزيع الزمني للمحاضرات واألعمال الموجهة
السداسي الثاني للسنة الجامعية 2021/2020
09.00-08.00

10.00-09.00

11.00-10.00

12.00-11.00

14.00-13.00

15.00-14.00

السبت
االحد

اقتصاد سياسي
د.باهي

تاريخ الفكر السياسي
د .سعيدي

تاريخ الفكر السياسي
د .سعيدي

االثنين
منهجية
د .كربوسة عمراني

الثالثاء

مدخل لعلم السياسة
د .حروري سهام

مدخل لعلم السياسة
د .حروري سهام

تاريخ الجزائر السياسي
د .حمدان محمد الطيب

علم االجتماع السياسي
عكنوش نور الصباح

اعالم الي و دراسات كمية
د .باهي سمير القاعة02

ف-1ت ف س
أ .صيد صالح

ف-1م ع س-
أ .صيد صالح

ف 1منهجية
د .قريب بالل

ف-1اقتصاد سياسي
أ .صالح صيد

ف -1لغة -د .أسعيد
مصطفى

االربعاء

الخميس

مالحظات:

 .1تجرى املحاضرات واألعمال املوجهة حضوريا في جميع املقاييس من 2021/04/04 :إلى  2021/04/15ومن 2021/05/02 :إلى  2021/05/13ومن  2021/05/30إلى  .2021/06/10في القاعة .01
 .2تجرى املحاضرات واألعمال املوجهة عن بعد في جميع املقاييس من 2021/03/21 :إلى  2021/04/01ومن 2021/04/18 :إلى  2021/04/29ومن 2021/05/16 :إلى . 2021/05/27

رئيس القسم

جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية

تحديث 2021/03/22

السنة األولى ماستر :علوم سياسية
تخصص :عالقات دولية

جدول التوزيع الزمني للمحاضرات واألعمال الموجهة
السنة الجامعية 2021/2020
األيام/التوقيت

09.00-08.00

10.00-09.00

االحد

األمن في املتوسط
جدو فؤاد
مجموعة B

األمن في املتوسط
جدو فؤاد
مجموعة A

االثنين
التخطيط االستراتيجي
بخوش مصطفى
مجموعة B

14.00-13.00

15.00-14.00

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ف01
لعسل نور الدين

لغة انجليزية ف01
زروال سهام

املنظمات الدولية واإلقليمية
ف02
أ .معمر عمار

املنظمات الدولية واإلقليمية
ف03
أ .معمر عمار

الوظيفة الدبلوماسية
بن عبد الرزاق حنان
 Bمجموعة

الوظيفة الدبلوماسية
بن عبد الرزاق حنان
مجموعةA

لغة انجليزية ف04
زروال سهام

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
لعسل نور الدين ف04

التخطيط االستراتيجي
بخوش مصطفى
مجموعة A

املنظمات الدولية واإلقليمية
أ .نايت سعيدي إلهام

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
لعسل نور الدين ف02

لغة انجليزية ف2
زروال سهام

الوظيفة الدبلوماسية
بن عبد الرزاق حنان
مجموعة B

11.00-10.00

مجموعة B

الوظيفة الدبلوماسية
بن عبد الرزاق حنان

مجموعة A

الثالثاء:

منهجية البحث العلمي
بخوش مصطفى
مجموعة A

مجموعة B

املنظمات الدولية واإلقليمية
أ .نايت سعيدي إلهام

مجموعة B

لغة انجليزية ف3
زروال سهام

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
لعسل نور الدين ف3

مجموعة A

املنظمات الدولية واإلقليمية
أ .نايت سعيدي إلهام

منهجية البحث العلمي
بخوش مصطفى

12.00-11.00

املقاربات النظرية في العالقات
الدولية -زنودة منى
مجموعة B

املنظمات الدولية واإلقليمية
أ .نايت سعيدي إلهام
مجموعة A

املقاربات النظرية في العالقات
الدولية-
زنودة منى
مجموعة B

املنظمات الدولية واإلقليمية ف01
أ .معمر عمار
منهجية البحث العلمي ف04

د .حتحوت نور الدين

الوظيفة الدبلوماسيةف02
حمدان محمد الطيب

الوظيفة الدبلوماسيةف01
حمدان محمد الطيب
املنظمات الدولية واإلقليمية
ف04
أ .معمر عمار
املقاربات النظرية في
العالقات الدولية-ف 02
بن حسين سليمة

16.00-15.00

املقاربات النظرية في
العالقات الدولية-ف03
بن حسين سليمة

املقاربات النظرية في
العالقات الدولية-
زنودة منى
مجموعة A

املقاربات النظرية في
العالقات الدولية-
زنودة منى
مجموعة A

منهجية البحث العلمي
حتحوت نور الدين
ف01
منهجية العلمي ف02
منيربسكري

األربعاء:

منيربسكري ف03
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
هشام دراجي
مجموعة A

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
هشام دراجي
مجموعة B

املقاربات النظرية في
العالقات الدولية-
بن حسين سليمة
ف 04

املقاربات النظرية في
العالقات الدولية-
بن حسين سليمة
ف 01
منهجية البحث العلمي
منيربسكري
ف03
الوظيفة الدبلوماسيةف04
حمدان محمد الطيب

الوظيفة الدبلوماسية
حمدان محمد الطيب ف03

مالحظات هامة -:تجرى املحاضرات واألعمال املوجهة حضوريا في جميع املقاييس من 2021/03/21 :إلى  2021/04/01ومن 2021/04/18 :إلى  2021/04/29ومن 2021/05/16 :إلى .2021/05/27
 تجرى املحاضرات واألعمال املوجهة عن بعد في جميع املقاييس من 2021/04/04 :إلى  2021/04/15ومن 2021/05/02 :إلى  2021/05/13ومن  2021/05/30إلى .2021/06/10 املجموعة ( :Aالفوج +01الفوج )02القاعة  28علوم سياسية /املجموعة ( :Bالفوج +03الفوج  )04القاعة  29علوم سياسية. -تجرى االعمال املوجهة كمايلي :ف 01القاعة  // 05الفوج  :02القاعة //06الفوج  :03القاعة  // 02الفوج  04:القاعة .01

رئيس القسم:

جامعة محمد خيضر بسكرة

تحديث 2021/03/22

السنة الثانية ماستر سياسة عامة

كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية

جدول التوزيع الزمني للمحاضرات واألعمال الموجهة
السداسي الثاني للسنة الجامعية 2021/2020
09.00-08.00

10.00-09.00

11.00-10.00

12.00-11.00

14.00-13.00

السبت
االحد
االثنين

ملتقى مكافحة الفساد ف01
د .عشور عبد الكريم

الثالثاء
االربعاء

الخميس

مالحظات:

 .1تجرى املحاضرات واألعمال املوجهة حضوريا من 2021/03/21 :إلى  2021/04/01ومن 2021/04/18 :إلى  2021/04/29ومن 2021/05/16 :إلى  .2021/05/27في القاعة .05
 .2تجرى املحاضرات واألعمال املوجهة عن بعد من 2021/04/04 :إلى  2021/04/15ومن 2021/05/02 :إلى  2021/05/13ومن  2021/05/30إلى .2021/06/10
رئيس القسم

15.00-14.00

جامعة محمد خيضر بسكرة

تحديث 2021/03/22

السنة الثانية ماستر عالقات دولية

كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية

جدول التوزيع الزمني للمحاضرات واألعمال الموجهة
السداسي الثاني للسنة الجامعية 2021/2020
09.00-08.00

10.00-09.00

11.00-10.00

12.00-11.00

15.00-14.00

14.00-13.00

السبت
االحد
االثنين
الثالثاء

ملتقى اإلرهاب ف01
د .حروري سهام

االربعاء

الخميس

مالحظات:

 .1تجرى املحاضرات واألعمال املوجهة حضوريا في مقياس ملتقى اإلرهاب من 2021/03/21 :إلى  2021/04/01ومن 2021/04/18 :إلى  2021/04/29ومن 2021/05/16 :إلى  .2021/05/27في القاعة .06
 .2تجرى املحاضرات واألعمال املوجهة عن بعد في مقياس ملتقى اإلرهاب من 2021/04/04 :إلى  2021/04/15ومن 2021/05/02 :إلى  2021/05/13ومن  2021/05/30إلى .2021/06/10

رئيس القسم

