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12:45–13:45 11:30–12:30 09:45–10:45 08:30–09:30 صة ا
املحلية ماعات ا إدارة

محاضرة
محمد. أ بلما

املقارنة العامة دارة
محاضرة

محمد. أ صافو

ة دار التنمية
دمة العموميةوا

تطبيق

العلمي البحث ية من
تطبيق ت الس و :املوجة

01ماس

عامة املقارنةإدارة العامة دارة
تطبيق

املحلية ماعات ا إدارة
تطبيق

العلمي البحث ية من
محاضرة

نصرالدين. أ سادات بن

العمومية دمة وا ة دار التنمية

محاضر
باحمد. أ واسعيد باع

حد

مذكرة إعداد ية من
محاضرة

الدين.أ نصر سادات بن

لألمن ديدة ا ات تجا
محاضرة

فتيحة.أ رقية بن ناير

وإدارة تحليل
الدولية اعات ال

تطبيق

ي سا الدو القانون

سان وحقوق

تطبيق
ن ثن :ثانيةالاملوجة

02ماس

دولية عالقات
ديدة ا ات تجا

لألمن
تطبيق

مذكرة إعداد ية من
تطبيق

سان وحقوق ي سا الدو القانون

محاضرة
الدين.أ نصر بوسماحة

الدولية اعات ال وإدارة تحليل
محاضرة

ة.أ فاز كن و
الثالثاء

العلمي البحث ية من
محاضرة

القادر. أ عبد جيال بلوفة

الدولية العالقات ة النظر ات املقار

محاضرة
ة. أ فوز قا

ارجية ا السياسة
املقارنة
تطبيق

امل الت ات نظر
ندماج و

تطبيق
عاء ر

:ثالثةالاملوجة

01ماس

دولية عالقات
ة النظر ات املقار

الدولية العالقات
تطبيق

العلمي البحث ية من
تطبيق

ندماج و امل الت ات نظر
محاضرة

حنان. أ مي برا

املقارنة ارجية ا السياسة
محاضرة

عمر. أ محوز
س م ا
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12:45–13:45 11:30–12:30 09:45–10:45 08:30–09:30 صة ا
ية من

السياسي ةالعلوم
تطبيق

السيا قتصاد
تطبيق

السيا الفكر خ تار
محاضرة

سمية.أ ش ح

السياسة علم مدخل
محاضرة

محمدصافو. أ
ت الس و :املوجة

و السنة

ك مش جذع
السيا قتصاد

محاضرة
محمد. أ دي بن

السياسية العلوم ية من
محاضرة

فاطمة.أ موساوي

السياسة علم مدخل
تطبيق

السيا الفكر خ تار
تطبيق حد

النظم
املقارنة السياسية

تطبيق

ستمولوجية إ
السياسة علم

تطبيق

دارة علم مدخل
محاضرة

عيمة. أ باي غداد

الدولية العالقات مدخل
محاضرة

فاطمة. أ موساوي
ن ثن :ثانيةالاملوجة

ال ثانيةالسنة

ك مش جذع
السياسة علم ستمولوجية إ

محاضرة
ة. أ خ شيخ

املقارنة السياسية النظم
محاضرة

عيمة. أ سالف

العالقات مدخل
الدولية
تطبيق

دارة علم مدخل
تطبيق الثالثاء

ة شر ال املوارد تنمية
تطبيق

مذكرة إعداد ية من
تطبيق

املستدامة والتنمية العامة دارة

محاضرة
محمد. أ بلما

ة دار املنازعات
محاضرة

محمد.أ برابح
عاء ر

:ثالثةالاملوجة

02ماس

عامة إدارة
مذكرة إعداد ية من

محاضرة
سعد.أ فرح

ة شر ال املوارد تنمية
محاضرة

فؤاد.أ ي زنا

ة دار املنازعات
تطبيق

العامة دارة
املستدامة والتنمية

تطبيق
س م ا

الشــعبيــة الديــمقراطيــة ــة ـزائـر ا ـــة ــور م ا

العــلــمـــــي والـــبحــــث العــــالــــي التـعـــلــيم وزارة

ران و أحمد2جامعة بن محمد

و  قوق ا السياسيةلية العلوم
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