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  السداسي األول   –جدول استعمال الزمن للسنة األولى جذع مشترك علوم سياسية 

      انخىلٍج

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

 

 األدذ
 

 

 
 حارٌخ انفكز انسٍاسً

 17قابصٍز  / أ

 يُهجٍت انؼهىو انسٍاسٍت 

TD أبصٍز   / أ   1 ف

 17ق
 يذخم نؼهى انسٍاست

 17قبىلزاص  / أ

 

  

 يُهجٍت انؼهىو انسٍاسٍت

TD 2 ف     

  االرٍٍُ

 حارٌخ انفكز انسٍاسً

17قابصٍز / أ  

 

 الخصاد سٍاسً

TD  بهكزشت   / أ 1ف

 17ق
 الخصاد سٍاسً

 17ق  دواجً   / أ  

 يذخم نؼهى انسٍاست

 17قبىلزاص  / أ
 

 الخصاد سٍاسً

TDأ2  ف / 

 

 اءدالدال
 

  

 يُهجٍت انؼهىو انسٍاسٍت

 17قبىجذفت   / أ

 حارٌخ انفكز انسٍاسً

TD17قبىجذفت  /    أ1 ف 

     

 يذخم نؼهى انسٍاست

  TD17قأودٌت  / أ  1 ف 

 

 
 حارٌخ انفكز انسٍاسً

TD   17ق        / أ2ف 

 يذخم نؼهى انسٍاست

  TD17ق      / أ2 ف 
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 انخىلٍج

 9h30 – 8h00 11h00 – 9h30 12h30 – 11h00 15h00 – 13h30 16h30 – 15h00 17h00 – 15h30 انفىس األٌاو

  األحد

 َظى سٍاسٍت يمارَت

TD   19ػباسً  ق  1ف 

 

 َظى سٍاسٍت يمارَت

   انؼزبً  

 19ق

 ػهى اإلدارةيذخم 

 19دًى  ق
   

  اإلثنين

يذخم انؼاللاث انذونٍت 

 19 ق  بهؼزبً

 

 َظى سٍاسٍت يمارَت 

  25  ق TD 2ف

يذخم انؼاللاث انذونٍت 

 19بهؼزبً   ق

 

 ػهى اإلدارةيذخم 

TD   19ق اَشارٌ  1ف 
  

 ػهى اإلدارةيذخم 

TD   22ق      2ف 

  الثالثاء
 

 
     

 
 األربؼاء

 

 

 أبسخًىنىجٍا ػهى انسٍاست 

 19أودٌت   ق

 يذخم انؼاللاث انذونٍت

TD     19ق  1ف 

 أبسخًىنىجٍا ػهى انسٍاست 

TD  19بىغاسي ق  1ف 

 ػهى اإلدارةيذخم 

 19دًى   ق

  

 

 يذخم انؼاللاث انذونٍت 

TD     21ق      2ف 

 أبسخًىنىجٍا ػهى انسٍاست 

TD  21   ق  2ف 

  الخميس
     

 

 

 رئيس القسم 

 

 



 2023\2022:          السنة الجامعية                                         مستغانم                                                        – جامعة عبد الحميد بن باديس 
 كميــة الحـقــوق والعــمــوم السيــاسيـــة

 قســـــــــم العمــــــــوم السيـــاسيــــــــة
 

 ( 19الحالة الوبائية وانتشار كوفيد)يبقى استعمال الزمن خاضع لتعديالت متعمقة بالحجم الساعي ألعضاء هيئة التدريس وكذا تطور الوضع الصحي العام 
 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

  السداسي األول     –جدول استعمال الزمن للسنة األولى ماستر إدارة محلية 

 رئيس القسم 

 

      انخىلٍج

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

    األدذ
 

 
 

 

 
 

 

 االرٍٍُ
 

 

 حذزٌز انىرائك  

 وانًزاسالث اإلدارٌت  

TD  20   قبىغاسي /  أ        

 انماَىٌ اإلداري 

 TD 20  ق بمهىش/ أ   

 

 إدارة يذهٍت يمارَت

TD    20بهكزشت   ق /  أ 

حسٍٍز انًؤسست  

 (اخخٍاري)

 20اَشارٌ   ق/ أ

حسٍٍز انًؤسست  

 (اخخٍاري)

           20اَشارٌ   ق/ أ

 

  اءدالدال

   يذخم نهخسٍٍز واإلدارة 

 (اخخٍاري)اإلسخزاحٍجٍت  

TD    20قبىجذفت   /  أ        

 إدارة يذهٍت يمارَت

            20نمزع   ق/ أ

يهخمى انًجخًغ انًذًَ وانخًٍُت 

    TD   (اخخٍاري)انًذهٍت  

 20 قاَشارٌ  / أ

حسٍٍز انًؤسست 

 TD  (اخخٍاري)

 20قبىجذفت   / أ

 انماَىٌ اإلداري

 20ق/    أ

 

 

 

 األربؼاء
 

 

يهخمى األدشاب وانُظى 

    (اخخٍاري)االَخخابٍت 

 20قدًى  / أ

 إدارة يذهٍت يمارَت

 20قنمزع   / أ

 انماَىٌ اإلداري

 20   ق/  أ  

حذزٌز انىرائك وانًزاسالث 

 اإلدارٌت 

 20بهغٍذ  ق/    أ

  

  انخًٍس

يذخم نهخسٍٍز واإلدارة 

 (اخخٍاري)اإلسخزاحٍجٍت 

 20دًى   ق/ أ

يهخمى األدشاب وانُظى 

   (اخخٍاري)TD االَخخابٍت 

 20بىغاسي  ق/ أ

يهخمى انًجخًغ انًذًَ وانخًٍُت 

   (اخخٍاري)انًذهٍت 

 20بهكزشت   ق/ أ

 

يذخم نهخسٍٍز واإلدارة 

 (اخخٍاري)االسخزاحٍجٍت 

 20دًى   ق/ أ
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 انخىلٍج
  9h30 – 8h00 11h00 – 9h30 12h30 – 11h00 15h00 – 13h30 16h30 – 15h00 انفىس األٌاو

 اإلثنين
 

 

انذبهىياسٍت انًؼاصزة 

 وإسخزاحٍجٍت انخفاوض

 21بمهىش    ق / أ

 انخؼاوٌ انذونً

 وانًُظًاث انذونٍت

 21بىلزاص  ق / أ

 انخؼاوٌ انذونً

 وانًُظًاث انذونٍت

 21بىلزاص  ق / أ

 انذبهىياسٍت انًؼاصزة 

 TDوإسخزاحٍجٍت انخفاوض

 21ق دواجً   / أ

 انخؼاوٌ انذونً 

 وانًُظًاث انذونٍت 

TD  21ق بهؼزبً  / أ 

 
 

 

  اءدالدال

يهخمى انؼاللاث 

 االورويغاربٍت

 21ق ػباسً   / أ

 إدارة األسياث انذونٍت

 TD      يُاػً/ أ 

 21ق 

أشكال انخفاػالث انذونٍت  

 اخخٍاري

 21ق أبصٍز    / أ

أشكال انخفاػالث انذونٍت  

 اخخٍاري

 21ق أبصٍز  /    أ

 

 

 

 

جٍىبىنخٍك االق انذونً   

 اخخٍاري

 22ق انؼزبً    / أ

  

جٍىبىنخٍك االق انذونً   

 اخخٍاري

  نؼزبًا/ أ

 22ق 

  انخًٍس
أشكال انخفاػالث 

  TDانذونٍت

 21ق بىغاسي  / أ

يهخمى انؼاللاث 

   TDاألورويغاربٍت 

 21ق انؼزبً    / أ

 

 

 إدارة األسياث انذونٍت

 21ق بهغٍذ  / أ

 

جٍىبىنخٍك االلخصاد انذونً 

TDاخخٍاري  

 21ق بىغاسي   / أ

انذبهىياسٍت انًؼاصزة 

 وإسخزاحٍجٍت انخفاوض

 21ق  بمهىش  / أ

 

 

 
 رئيس القسم  
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 انخىلٍج

 األٌاو

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

األدذ 

 

 يُهجٍت إػذاد انًذكزة

 26بىجذفت  ق / أ

 يانٍت انجًاػاث انًذهٍت

TD  23أودٌت  ق/  أ 

 

 
 

 
 

 االرٍٍُ
 يانٍت انجًاػاث انًذهٍت

 23ػباسً  ق/  أ   

 اإلدارة اإلسخزاحٍجٍت 

TD   26بىجذفت  ق /  أ 

 انًشزوع انًهًُ وانشخصً

 23اودٌت  ق/ أ

 يانٍت انجًاػاث انًذهٍت

 23ػباسً  ق/  أ   

 

 TDيُهجٍت إػذاد انًذكزة 

 23بمهىش  ق / أ
 

 اءدالدال

 سٍاساث انخًٍُت انًذهٍت

 (اخخٍاري)    

 23بهغٍذ   ق/ أ

 سٍاساث انخًٍُت انًذهٍت

 TD(اخخٍاري)    

 23ابصٍز    ق/ أ

 

 

 اإلدارة اإلسخزاحٍجٍت

  23قدًى    / أ

 

 اإلدارة اإلسخزاحٍجٍت

 23قدًى   / أ

 

 

 

 
األربؼاء 

     
 

 
 انخًٍس

 

 انًشزوع انًهًُ وانشخصً  

TD23   بهكزشت  ق 

  

  

 سٍاساث انخًٍُت انًذهٍت

 (اخخٍاري)    

 23بهغٍذ   ق/ أ
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 نخىلٍجا

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

 
األدذ 

 انًؼاهذاث انذونٍت

 بهؼزبً/ أ

 22ق

 ياسًوانماَىٌ انذبم

TD   22قبهؼزبً  / أ 

حذهٍم انسٍاست انخارجٍت 

 انجشائزٌت

22قدواجً    / أ  

انخًٍُت وانخؼاوٌ فً ع انزانذ 

 فزادً/ أ* اخخٍاري

 22ق

حذذٌاث انؼانى انؼزبً فً 

ظم انُظاو انذونً 

 TDانجذٌذ

بىجذفت /  اخخٍاري  أ

  22ق

انخًٍُت وانخؼاوٌ فً ع 

  اخخٍاري  TDانزانذ

 25ابصٍز   ق/ أ

 
اء دالدال

 

 

 ياسًوانماَىٌ انذبم

 22قيُاػً   / أ

 

 

انخًٍُت وانخؼاوٌ فً ع انزانذ 

 فزادً/ أ* اخخٍاري

 22ق

حذهٍم انسٍاست انخارجٍت 

 انجشائزٌت

TD    22قنمزع    / أ 

حذذٌاث انؼانى انؼزبً فً ظم 

 انُظاو انذونً انجذٌذ

 22قنمزع   / أ*    اخخٍاري

 

حذهٍم انسٍاست انخارجٍت 

 انجشائزٌت

 22قدواجً    / أ

 

 
 األربؼاء

 

حذذٌاث انؼانى انؼزبً فً 

 ظم انُظاو انذونً انجذٌذ

نمزع   / أ*    اخخٍاري

 22ق

   
 ياسًوانماَىٌ انذبم

 22قيُاػً   / أ
 

 انخًٍس

 

إسخزاحٍجٍت انخسهخ وَشع 

بىلزاص  / انسالح  أ

 22ق

 انًؼاهذاث انذونٍت

TD 

22دواجً   ق/ أ   

إسخزاحٍجٍت انخسهخ وَشع انسالح  

TD 

 22قبىغاسي  / أ

   

 رئيس القسم 


