
  مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس 
 كميــة الحـقــوق والعــمــوم السيــاسيـــة
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 يبقى استعمال الزمن خاضع لتعديالت متعلقة بالحجم الساعي ألعضاء هيئة التدريس ؛
     Moodle التعمم عن بعد إدارة واألفقية تكون الدراسة فيها عن بعد عبر منصة االستكشافيةجية، وباقي المواد هتكون الدراسة حضوريا بالنسبة لممحاضرات في المواد األساسية والمن

 

: السنة الجامعية 2022/2023 

  

السيــاسيـــة والعــمــوم الحـقــوق كميــة  

2023 

  السداسي الثاني الزمـــــــــــــــــــــــــن استعـــمال

السياسية العمـــــــــــــــــــوم قســــــــــــــــــــــــم  

 رئاسة قسم العموم السياسية

 2023\2022: الجامعية السنة
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 األٌاو
 9h30 – 8h00 11h00 – 9h30 12h30 – 11h00 15h00 – 13h30 16h30 – 15h00 انفىج

 

 األحذ
 

 

 
 يذخم نؼهى انسٍاست

  بىلراص/ أ17ق

 

 يُهجٍت انؼهىو انسٍاسٍت 

TD بىلراص   / أ   1 ف

 17ق

 

 يُهجٍت انؼهىو انسٍاسٍت

TD 20  ق 2 ف 

 بمهىش  

  االرٍٍُ

 / حارٌخ انفكر انسٍاسً

 19ق / ابصٍر  أ

 

 

 الخصاد سٍاسً

TD  بهكرشت   / أ 1ف

 الخصاد سٍاسً 17ق

 17ق  ػباسً   / أ  
 

 الخصاد سٍاسً

TDفراحً / أ2  ف  

 25ق 

 

 اءدالدال
 

  

 يُهجٍت انؼهىو انسٍاسٍت

 17قبىجحفت  / أ

 حارٌخ انفكر انسٍاسً

TD17قبىجحفت  /    أ1 ف 

     

 يذخم نؼهى انسٍاست

  TDػباسً  / أ  1 ف

 17ق

 
 

 حارٌخ انفكر انسٍاسً

TD   19 قأودٌت    / أ2ف 

 يذخم نؼهى انسٍاست

  TDق  فراحً   / أ2 ف 

19 

 الخميس
 3ف 

TD   

 يذخم نؼهى انسٍاست 
 / 20ق 

 يُهجٍت انؼهىو انسٍاسٍت
 / 20ق 

 حارٌخ انفكر انسٍاسً
 / 20ق 

 الخصاد سٍاسً
 / 20ق 

 4ف 

TD   

 يذخم نؼهى انسٍاست

 عباسي عبد القادر/ 21ق 

  الخصاد سٍاسً

 عباسي عبد القادر/ 21ق 
 حارٌخ انفكر انسٍاسً

  21ق 
 يُهجٍت انؼهىو انسٍاسٍت

 21ق 

 رئيس القسم 
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  األحد

 َظى سٍاسٍت يمارَت

   انؼربً  

 19ق

 َظى سٍاسٍت يمارَت 

TD ٌ19  ق اَسار 

 َظرٌت انؼاللاث انذونٍت

TD    19ق 

 انؼربً انؼربً

  اإلثنين 

 َظرٌاث انخُظٍى و انخسٍٍر 

TD  بىغازي  ق 

26 

 19بهؼربً   قَظرٌت انؼاللاث انذونٍت 

 

 الثالثاء
 

 

 
 األربؼاء

 

 َظرٌاث انخُظٍى و انخسٍٍر

 19أودٌت   ق

 

 

 

ححهٍم انىرائك انسٍاسٍت 

 وانًىارٍك انذونٍت

TD 21  ق 

 

 ححهٍم انىرائك انسٍاسٍت وانًىارٍك انذونٍت

 19ق

  الخميس
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      انخىلٍج

  9h30 – 8h00 11h00 – 9h30 12h30 – 11h00 15h00 – 13h30 16h30 – 15h00 انفىج األٌاو

    األحذ
 

 
 

 

 
 

 

 االرٍٍُ
 

 

  حكُىنىجٍاث اإلػالو  

 واإلحصال

TD  20فراحً  ق/  أ        

 انماَىٌ اإلداري 

 TD 20  ق بمهىش/ أ   

 

 إدارة يحهٍت يمارَت

TD 20بهكرشت   ق / أ 

 (اخخٍاري)حسٍٍر انًؤسست  

 20اَسارٌ  ق/ أ

  

 

   اءدالدال
 اإلدارة يحهٍت يمارَت

            20نمرع   ق/ أ

يهخمى األحساب وانُظى االَخخابٍت 

    (اخخٍاري)

 20قحًى  / أ

حسٍٍر انًؤسست 

 TD  (اخخٍاري)

 20قبىجحفت   / أ

   انًذخم نهخسٍٍر 

واإلدارة اإلسخراحٍجٍت  

/  أ    TD (اخخٍاري)

        20قبىجحفت   

 

 

 

 األربؼاء
 

   
 حكُىنىجٍاث اإلػالو واإلحصال

 20أودٌت  ق/    أ

 انماَىٌ اإلداري

 20   قبهغٍذ/  أ  
 

 

  انخًٍس
   

 
 

يهخمى انًجخًغ انًذًَ وانخًٍُت 

   (اخخٍاري)انًحهٍت 

 20بهكرشت   ق/ أ

انًذخم نهخسٍٍر واإلدارة 

 (اخخٍاري)االسخراحٍجٍت 

 20حًى ق/    أ
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 اإلثنين
 

 

انذبهىياسٍت انًؼاصرة 

 وإسخراحٍجٍت انخفاوض

 21بمهىش    ق / أ

 انخؼاوٌ انذونً

 وانًُظًاث انذونٍت

 21بىلراص  ق / أ

 انذبهىياسٍت انًؼاصرة 

 TDوإسخراحٍجٍت انخفاوض

21 فراحً  ق / أ  

 انخؼاوٌ انذونً 

 وانًُظًاث انذونٍت 

TD  21ق بهؼربً  / أ 

 

 

 

 

  اءدالدال

حكُىنىجٍاث اإلػالو 

 واإلحصال

 21ق ػباسً   / أ

 إدارة األزياث انذونٍت

 TD      يُاػً/ أ 

 21ق 

 جٍىبىنخٍك االق انذونً   

  نؼربًا/ أ

 22ق 

 

   انخًٍس

 

 

 

 إدارة األزياث انذونٍت

 21ق بهغٍذ  / أ

 

جٍىبىنخٍك االلخصاد انذونً 

TD 21ق بىغازي   / أ 
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