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ن ــــمال الزمـــاستع
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 2022\2021: يسزغبَى انسُخ انغبيؼٍخ– عبيؼخ ػجذانؾًٍذ ثٍ ثبدٌس 

 انسٍــبسٍـــخوو ــلــوق وانغــقـح انؼــكهً

 انؼهــــــــىو انسٍـــبسٍــــــــخو ـــــــــلس
 

 
 
 

  السداسً األول     مؤقت–جدول استعمال الزمن للسنة األولى جذع مشترك علوم سٌاسٌة 

      انزىلٍذ

 األٌبو
 10h00 – 9h00 11h00 – 10h00 12h00 – 11h00 13h00 – 12h00 14h00 – 13h00 15h00 – 14h00 انفىط

 

 األؽذ
 

 

01 

 
 يُهغٍخ انؼهىو انسٍبسٍخ 

TD    19ق    أثصٍز 

 ربرٌخ انفكز انسٍبسً

TD19قثىعؾفخ 

 يذخم نؼهى انسٍبسخ

TD  ً19قثهؼزث 

 يذخم نؼهى انسٍبسخ

 19قثىلزاص

 

 

 

 

 

 

 

 االصٍٍُ

 ربرٌخ انفكز انسٍبسً

19قاثصٍز  

 

 الزصبد سٍبسً

TD19ثهكزشخق 

 الزصبد سٍبسً

 19   دواعً   ق

 ربرٌخ انغشائز انسٍبسً

 19ق   فزاؽً   

 يذخم نؼهى انسٍبسخ

 19قثىلزاص
 

 

 اءسالسال
 

 TDنغخ إَغهٍشٌخ 

 19ق

 يُهغٍخ انؼهىو انسٍبسٍخ

 19قثىعؾفخ

 

     يذخم نهؼهىو انمبَىٍَخ

 19ق ثٍ فزٌؾخ  

 ربرٌخ انفكز انسٍبسً

 19قاثصٍز

 

   يذخم نؼهى االعزًبع  

 ػجبسً

 19ق

 

 : مالحظة

 .الحضور فً حصص التطبٌقات والمحاضرات إجباري مع احترام البروتوكول الصحً

 



 2022\2021: يسزغبَى انسُخ انغبيؼٍخ– عبيؼخ ػجذانؾًٍذ ثٍ ثبدٌس 

 انسٍــبسٍـــخوو ــلــوق وانغــقـح انؼــكهً

 انؼهــــــــىو انسٍـــبسٍــــــــخو ـــــــــلس
 

 

  السداسً األولمؤقت–جدول استعمال الزمن للسنة الثالثة تنظٌمات سٌاسٌة وإدارٌة 

      انزىلٍذ

 األٌبو
 9h30 – 8h00 11h00 – 9h30 12h30 – 11h00 14h00 – 12h30 15h30 – 14h00  17h00 – 15h30 انفىط

 

 األؽذ
 

 
 انزًٍُخ اإلدارٌخ

 17أودٌخ  ق

 انزًٍُخ اإلدارٌخ

 17أودٌخ  ق

 انزًٍُخ اإلدارٌخ

TD  ً17قيُبػ 

 

 نغخ إَغهٍشٌخ

TD 

 17لُذوسق

  

 

 االصٍٍُ
 

       

 

 اءسالسال
 

 
 سٍبسخ يمبرَخ

 17  نمزع   ق 

  انزذرٌت اإلداري 

 17قاَشارٌ

 انًبنٍخ انؼبيخ

 17فزاؽً  ق

 

يهزمى اإلصالػ انسٍبسً 

 فً و انؼزثٍخ      

 17ق دواعً 

 ادارح انًىارد انجشزٌخ

TD17اَشارَك 
 

 

 األرثؼبء
 

 

 *يهزمى إدارح انًزفك انؼبو

 17اَشارَك
 ادارح انًىارد انجشزٌخ

 17قفزاؽً  

 

 ادارح انًىارد انجشزٌخ

 17قفزاؽً  

 

 TDسٍبسخ يمبرَخ 

 17قنمزع  

 انزذرٌت اإلداري 

TD 

 17ثىغبسٌك

 
يهزمى إدارح انغًبػبد 

 25فزاؽٍك* انًؾهٍخ

 : مالحظة

 .الحضور فً حصص التطبٌقات والمحاضرات إجباري مع احترام البروتوكول الصحً



 2022\2021: يسزغبَى انسُخ انغبيؼٍخ– عبيؼخ ػجذانؾًٍذ ثٍ ثبدٌس 

 انسٍــبسٍـــخوو ــلــوق وانغــقـح انؼــكهً

 انؼهــــــــىو انسٍـــبسٍــــــــخو ـــــــــلس
 

 

 

  السداسً األولمؤقت–جدول استعمال الزمن للسنة الثالثة عالقات دولٌة 

      انزىلٍذ

 األٌبو
 9h30 – 8h00 11h00 – 9h30 12h30 – 11h00 14h00 – 12h30 15h30 – 14h00  17h00 – 15h30 انفىط

 

 األؽذ
 

 

انمبَىٌ انذونً وانؼاللبد 

 انذونٍخ

 22دواعً   ق 

 نغخ إَغهٍشٌخ

TD22يغزثً  ق 

 رؾهٍم انسٍبسخ انخبرعٍخ

 22ػجبسً  ق

 

يهزمى انؼاللبد 

 االورويغبرثٍخ

 22ثمهىش    ق 

 رؾهٍم انسٍبسخ انخبرعٍخ

TD22    ثهؼزثً    ق 
 

 

 االصٍٍُ
 

       

 

 اءسالسال
 

  
 رؾهٍم انسٍبسخ انخبرعٍخ

 22ق ػجبسً

عٍىسٍبسٍخ انؼاللبد 

 22 ق دواعTDًانذونٍخ

 َظزٌبد انزكبيم واالَذيبط

TD22يُبػً   ق 

 عٍىسٍبسٍخ انؼاللبد انذونٍخ

 22انؼزثً    ق 
 

 

 األرثؼبء
 

 

يُبهظ انجؾش فً انؼاللبد 

 انذونٍخ

   ػجبسً   

 22ق 

يهزمى انزؾىالد 

 انذًٌىلزاطٍخ اخزٍبري

 22اَشارَك
يُبهظ انجؾش فً انؼاللبد 

 TDانذونٍخ

 22اثصٍز  ق

 َظزٌبد انزكبيم واالَذيبط

 22ثىغبسي   ق 

 عٍىسٍبسٍخ انؼاللبد انذونٍخ

 22انؼزثً    ق 
 

يهزمى لضبٌب اسززارٍغٍخ 

  اخزٍبرييؼبصزح

 23يُبػً     ق

 

 : مالحظة

 .الحضور فً حصص التطبٌقات والمحاضرات إجباري مع احترام البروتوكول الصحً



 2022\2021: يسزغبَى انسُخ انغبيؼٍخ– عبيؼخ ػجذانؾًٍذ ثٍ ثبدٌس 

 انسٍــبسٍـــخوو ــلــوق وانغــقـح انؼــكهً

 انؼهــــــــىو انسٍـــبسٍــــــــخو ـــــــــلس
 

 

 

  السداسً األولمؤقت–جدول استعمال الزمن للسنة األولى ماستر إدارة محلٌة 

 : مالحظة

      انزىلٍذ

 9h30 – 8h00 11h00 – 9h30 12h30 – 11h00 14h00 – 12h30 15h30 – 14h00  17h00 – 15h30 انفىط األٌبو

    األؽذ
 

 
 

 

 
 

 

 االصٍٍُ
 

 
 انمبَىٌ اإلداري 

 TD 20ثهجبٌك 

 رؾزٌز انىصبئك 

وانًزاسالد اإلدارٌخ  

TD20  قثمهىش 

 إدارح يؾهٍخ يمبرَخ

TD 20ثهكزشخ   ق 

  االرصبل وانؼاللبد انؼبيخ

 20ثىغبسٌك (اخزٍبري)
رسٍٍز انًؤسسخ  

 (اخزٍبري)

 20اَشارَك

رسٍٍز انًؤسسخ  

 (اخزٍبري)

 20اَشارَك

 
رسٍٍز انًىارد انجشزٌخ 

 21قثهكزشخ  (اخزٍبري)

  اءسالسال

   يذخم نهزسٍٍز واإلدارح 

 (اخزٍبري)اإلسززارٍغٍخ  

TD   ً20ق    ثهؼزث 

 إدارح يؾهٍخ يمبرَخ

 20نمزع   ق

يهزمى انًغزًغ انًذًَ وانزًٍُخ 

   (اخزٍبري)انًؾهٍخ  

TDٌ20 قاَشار 

رسٍٍز انًؤسسخ 

 TD  (اخزٍبري)

 20قثىلزاص

 انمبَىٌ اإلداري

 20عىاد   ق

 

 

 

 األرثؼبء
 

 

يهزمى األؽشاة وانُظى 

  (اخزٍبري)االَزخبثٍخ 

 20قؽًى

 إدارح يؾهٍخ يمبرَخ

 20قنمزع   

سٍخ واإلدارٌخ اانًؤسسبد انسً

 فً انغشائز

 20ثهغٍضك

 انمبَىٌ اإلداري

 20  عىاد   ق

رؾزٌز انىصبئك 

 وانًزاسالد اإلدارٌخ 

 20ثهغٍش  ق

 

  انخًٍس

يذخم نهزسٍٍز واإلدارح 

 (اخزٍبري)اإلسززارٍغٍخ 

 20ؽًى   ق

يهزمى األؽشاة وانُظى 

 االَزخبثٍخ 

TD(اخزٍبري)  ثىغبسي

 20ق

يهزمى انًغزًغ انًذًَ وانزًٍُخ 

   (اخزٍبري)انًؾهٍخ 

 20ثهكزشخ   ق

 TD نغخ فزَسٍخ  

 20  ق

يذخم نهزسٍٍز واإلدارح 

 (اخزٍبري)االسززارٍغٍخ 

 20ؽًى   ق

 

 



 2022\2021: يسزغبَى انسُخ انغبيؼٍخ– عبيؼخ ػجذانؾًٍذ ثٍ ثبدٌس 

 انسٍــبسٍـــخوو ــلــوق وانغــقـح انؼــكهً

 انؼهــــــــىو انسٍـــبسٍــــــــخو ـــــــــلس
 

 .الحضور فً حصص التطبٌقات والمحاضرات إجباري مع احترام البروتوكول الصحً

 

  السداسً األول    مؤقت–جدول استعمال الزمن للسنة األولى ماستر تعاون دولً 

 انزىلٍذ
 09h30-08h00 11h00-09h30 12h30-11h00 14h00-12h30 15h30-14h00 17h00-15h30 انفىط األٌبو

 اإلثنٌن
 

 

انذثهىيبسٍخ انًؼبصزح 

 واسززارٍغٍخ انزفبوض

 25ثمهىش    ق 

 انزؼبوٌ انذونً

 وانًُظًبد انذونٍخ

 25ثىلزاص  ق

 انزؼبوٌ انذونً

 وانًُظًبد انذونٍخ

 25ثىلزاص  ق

 انذثهىيبسٍخ انًؼبصزح 

 TDوإسززارٍغٍخانزفبوض

 25دواعً   ق 

 

   اخزٍبريربرٌخ انؼاللبد انذونٍخ   

 25دواعً        ق 

 

 انزؼبوٌ انذونً 

 وانًُظًبد انذونٍخ 

TD25 ثهؼزثً  ق 
 انزبرٌخ انذثهىيبسً   اخزٍبري

 26ثىغبسي  ق

  اءسالسال

يهزمى انؼاللبد 

 االورويغبرثٍخ

 25ػجبسً   ق

 إدارح األسيبد انذونٍخ

 TD ًيُبػ      

 25ق

 نغخ اَغهٍشٌخ   اخزٍبري

 25  ق 

أشكبل انزفبػالد انذونٍخ  

 اخزٍبري

 25أثصٍز  ق

 

 

 نغخ اَغهٍشٌخ   اخزٍبري

TD 

 25  ق

 

أشكبل انزفبػالد انذونٍخ  

 اخزٍبري

 25أثصٍز    ق 

عٍىثىنزٍك االق انذونً   

 اخزٍبري

 26انؼزثً    ق

      TDنغخ فزَسٍخ   اخزٍبري   

 26ق

عٍىثىنزٍك االق انذونً   

 اخزٍبري

 نؼزثًا

 26ق

نغخ فزَسٍخ   اخزٍبري      

 26ق



 2022\2021: يسزغبَى انسُخ انغبيؼٍخ– عبيؼخ ػجذانؾًٍذ ثٍ ثبدٌس 

 انسٍــبسٍـــخوو ــلــوق وانغــقـح انؼــكهً

 انؼهــــــــىو انسٍـــبسٍــــــــخو ـــــــــلس
 

  انخًٍس
 إدارح األسيبد انذونٍخ

 25ثهغٍش  ق

يهزمى انؼاللبد 

ثىلزاص    TDاألورويغبرثٍخ

 25ق 

 

 

 انزؾذٌبد األيٍُخ انًؼبصزح

 25ثهغٍش  ق

 

عٍىثىنزٍك االلزصبد انذونً 

TD 

 25قثىغبسي

انذثهىيبسٍخ انًؼبصزح 

 واسززارٍغٍخ انزفبوض

 25 قثمهىش

 

 TDأشكبل انزفبػالد انذونٍخ

 25ثىغبسي  ق

 : مالحظة

 .الحضور فً حصص التطبٌقات والمحاضرات إجباري مع احترام البروتوكول الصحً
  السداسً األولمؤقت–جدول استعمال الزمنللسنة الثانٌة ماستر إدارة محلٌة

 
     

 انزىلٍذ

 األٌبو

  9h30 – 8h00 11h00 – 9h30 12h30 – 11h00 14h00 – 12h30 15h30 – 14h00 انفىط

17h00 – 15h30 

 األؽذ 

 

 يُهغٍخ إػذاد انًذكزح

 23ثمهىش  ق

 سٍبسبد انجٍئخ وانزُظٍى انؼًزاًَ 

TD23ثمهىش   ق 

 

 

 يبنٍخ انغًبػبد انًؾهٍخ

TD23 أودٌخ  ق 

 

 
 

  االصٍٍُ
 يبنٍخ انغًبػبد انًؾهٍخ

 23ثىلزاص  ق
 

 انًشزوع انًهًُ وانشخصً

 23ثهؼزثً  ق

 يبنٍخ انغًبػبد انًؾهٍخ

 23ثىلزاص  ق

 

 TDيُهغٍخ إػذاد انًذكزح 

 23ثمهىشك
 

  اءسالسال

 سٍبسبد انزًٍُخ انًؾهٍخ

 (اخزٍبري)    

 23ثهغٍضك

 سٍبسبد انزًٍُخ انًؾهٍخ

 TD(اخزٍبري)    

 23اثصٍزق

 اإلدارح اإلسززارٍغٍخ

TD23ثىلزاصك 

 

 اإلدارح اإلسززارٍغٍخ

 23قؽًى 

 

 اإلدارح اإلسززارٍغٍخ

 23قؽًى

 

 

 

 
األرثؼبء 

      
 



 2022\2021: يسزغبَى انسُخ انغبيؼٍخ– عبيؼخ ػجذانؾًٍذ ثٍ ثبدٌس 

 انسٍــبسٍـــخوو ــلــوق وانغــقـح انؼــكهً

 انؼهــــــــىو انسٍـــبسٍــــــــخو ـــــــــلس
 

 

 : مالحظة

 .الحضور فً حصص التطبٌقات والمحاضرات إجباري مع احترام البروتوكول الصحً

  السداسً األولمؤقت–جدول استعمال الزمن للسنة الثانٌة ماستر تعاون دولً 

         
 نزىلٍذا

األٌبو 
 09h30-08h00 11h00-09h30 12h30-11h00 14h00-12h30 15h30-14h00 17h00-15h30 انفىط

 
األؽذ 

 

 انًؼبهذاد انذونٍخ

 ثهؼزثً

 21ق

 يبسًوانمبَىٌ انذثم

TD21ثهؼزثً  ق 

يهزمى دور وسبئم اإلػالو 

واالرصبل فً انؼاللبد 

 انذونٍخاخزٍبري

 21  ثهؼزثً ق
انزًٍُخ وانزؼبوٌ فً ع انضبنش 

 فزاؽً*اخزٍبري

 21ق

رؾذٌبد انؼبنى انؼزثً فً ظم 

 TDانُظبو انذونً انغذٌذ

 21اخزٍبري  ثمهىش ق
 

يهزمى انغهىد انذونٍخ نؾًبٌخ 

 20انجٍئخ اخزٍبري  أودٌخ  ق

انزًٍُخ وانزؼبوٌ فً ع 

 20اخزٍبرٌبثصٍزقTDانضبنش

 
اء سالسال

 

 

 

 يبسًوانمبَىٌ انذثم

 19يُبػً   ق

 

 

انزًٍُخ وانزؼبوٌ فً ع 

 فزاؽً*انضبنش اخزٍبري

 19ق

 رؾهٍم انسٍبسخ انخبرعٍخ

TD 19نمزع    ق 

انؼبنى انؼزثً فً ظم انُظبو 

 انذونً انغذٌذ

 19نمزع   ق*    اخزٍبري

 

رؾهٍم انسٍبسخ انخبرعٍخ 

 انغشائزٌخ

 19دواعً    ق

رؾهٍم انسٍبسخ 

 انخبرعٍخ انغشائزٌخ

19دواعً    ق  

 

  
رؾذٌبد انؼبنى انؼزثً فً ظم 

 انُظبو انذونً انغذٌذ

 نغخ فزَسٍخ اخزٍبري

  21لُذوس    ق 

 يهزمى ؽىل انؼىنًخ

 21ػجبسً   ق

 TDنغخ فزَسٍخ اخزٍبري  

 21لُذوس   ق

 يبسًوانمبَىٌ انذثم

 21يُبػً   ق
 

 
 انخًٍس

 

 

 انًشزوع انًهًُ وانشخصً  

TD23ثهكزشخق 

 

سٍبسبد انجٍئخ وانزُظٍى 

 انؼًزاًَ 

 23ثهكزشخق

 

 لبَىٌ انىظٍفخ انؼبيخ 

 23رؽىي  ق

 سٍبسبد انزًٍُخ انًؾهٍخ

 (اخزٍبري)    

 23ثهغٍضك

 لبَىٌ انجهذٌخ وانىالٌخ

 23ثهكزشخق

 



 2022\2021: يسزغبَى انسُخ انغبيؼٍخ– عبيؼخ ػجذانؾًٍذ ثٍ ثبدٌس 

 انسٍــبسٍـــخوو ــلــوق وانغــقـح انؼــكهً

 انؼهــــــــىو انسٍـــبسٍــــــــخو ـــــــــلس
 

 األرثؼبء

 
 نغخ اَغهٍشٌخ  اخزٍبري 21قنمزع   *    اخزٍبري

 25يغزثً   ق

  TDنغخ اَغهٍشٌخ  اخزٍبري

 25يغزثً   ق

 انخًٍس

 
 

إسززارٍغٍخ انزسهؼ وَشع 

 21انسالػ  ثىلزاص  ق

 انًؼبهذاد انذونٍخ

TD 

21ق   

إسززارٍغٍخ انزسهؼ وَشع 

 TDانسالػ  

 21ثىغبسي  ق

 
 TDأشكبل انزفبػالد انذونٍخ 

 21ثىغبسي    ق
 

 

 


