
L 1   (1ل )برنامج الدراسة لطلبة السنة األولى، جذع مشترن   
السداسً األول

09:0010:0010:0011:0011:0012:0013:0014:0014:0015:0015:0016:00

S 09شاٌب الدرع) التصاد سٌاسً 01 ف S 09زراري) تارٌخ الفكر السٌاسً 01 ف 1تارٌخ الفكر السٌاسً األحد

زراري. أ

S 09 شاٌب الدرع) التصاد سٌاسً 02 فS 07 زراري) تارٌخ الفكر السٌاسً 02 فS 07

أعمال موجهةأعمال موجهةمحاضرة

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

مدخل لعلم االجتماع1منهجٌة مدخل لعلم االتصالمدخل العلوم المانونٌةاإلثنٌن

رتٌمة. أرتٌمة. أزلادة. أمٌمونً.  أ

S 09S 09S 09S 09

محاضرةمحاضرةمحاضرةمحاضرة

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 09لاسمً) منهجٌة 01 ف S 09) انجلٌزٌة 01 ف االلتصاد السٌاس1ًتارٌخ الجزائر السٌاسً 1تارٌخ الفكر السٌاسً الثالثاء

وناسً . أشباح. أزراري. أ

S 09S 09S 09 لاسمً ) منهجٌة 02 فS 07 انجلٌزٌة 02 ف (S 07

أعمال موجهةأعمال موجهةمحاضرةمحاضرةمحاضرة

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 09عمران) مدخل للعلوم س 01 ف 1مدخل للعلوم السٌاسٌة 1مدخل للعلوم السٌاسٌة األربعاء

زٌانً. أزٌانً. أ

S 09S 09 عمران) مدخل للعلوم س 02 فS 09

أعمال موجهةأعمال موجهةمحاضرةمحاضرة

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

:مالحظات

[ http://formation.univ-batna.dzٌرجى مراجعة األرضٌة الرلمٌة المخصصة لهذا الغرض  ] بالنسبة لكل السنوات   2020 دٌسمبر 01تنطلك الدراسة رسمٌا عن بعد ٌوم -

2021 فٌفري 11 --- 2021 جانفً 16:  تكون فً الفترة بٌنالسنة األولى جذع مشترن بالنسبة لطلبة الدراسة حضورٌا-

( 2021 / 2020 ) 1لسم العلوم السٌاسٌة، جامعة باتنة 



 L 2   (2ل )برنامج الدراسة لطلبة السنة الثانٌة، جذع مشترن   

السداسً األول

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

منظمات دولٌة وإللٌمٌةتارٌخ العاللات الدولٌةS 08مٌمونً) مدخل علم اإلدارة 01 ف مدخل علم اإلدارةاألحد

بوبشٌش.أشاٌب الدرع. أمٌمونً . أ

S 08 مٌمونً) مدخل علم اإلدارة 02 فS 08S 08S 08

  

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

الدولة والمجتمع المدنًالتنمٌة المستدامة ومكافحة الفسادS 08بن ٌزة) نظم سٌاسٌة ممارنة 01 ف 1نظم سٌاسٌة ممارنة اإلثنٌن

جحٌش. أحملة. أبن ٌزة. أ

S 08 بن ٌزة) نظم سٌاسٌة ممارنة 02 فS 07S 08S 08

11:00                      12:0013:0013:0014:0015:0016:00

S 08لموشً) ابستٌمولوجٌا ع س 01 ف S 08) انجلٌزٌة 01 ف ابستٌمولوجٌا علم السٌاسةالثالثاء

لموشً. أ

S 08 لموشً) ابستٌمولوجٌا ع س 02 فS 07 انجلٌزٌة 02 ف (S 07

  

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

 

مدخل العاللات الدولٌةS 08بحري دالل) مدخل العاللات الدولٌة 01 ف مدخل العاللات الدولٌةاألربعاء

بحري دالل. أبحري دالل. أ

S 08 بحري دالل) مدخل العاللات الدولٌة 02 فS 08S 08

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

:مالحظات

[ http://formation.univ-batna.dzٌرجى مراجعة األرضٌة الرلمٌة المخصصة لهذا الغرض  ] بالنسبة لكل السنوات   2020 دٌسمبر 01تنطلك الدراسة رسمٌا عن بعد ٌوم -

2021 مارس 11 --- 2021 فٌفري 13:  تكون فً الفترة بٌنالسنة الثانٌة جذع مشترنبالنسبة لطلبة الدراسة حضورٌا -

( 2021 / 2020 ) 1لسم العلوم السٌاسٌة، جامعة باتنة 



L 3     (3ل )تنظٌم سٌاسً وإداري: برنامج الدراسة لطلبة السنة الثالثة
السداسً األول

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

األحد

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 09التنمٌة اإلدارٌةS 09إدارة المرفك العام والخدمة العمومٌةS 09حملة) التنمٌة اإلدارٌة 01 ف S 09التنمٌة اإلدارٌةS 09إدارة الجماعات المحلٌةاإلثنٌن

حملة. أجحٌش. أحملة. أزلادة. أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 09باي) اإلصالح السٌاسً 01 ف S 09) انجلٌزٌة 01 ف S 09عمالبة) الس مك 01 ف S 09السٌاسة الممارنةS 09المالٌة العامةالثالثاء

عمالبة. أوناسً. أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

1S 09إدارة الموارد البشرٌة S 09جحٌش) إدارة م بش 01 ف 1S 09إدارة الموارد البشرٌة S 09البلً) التدرٌب اإلد 01 ف S 09التدرٌب اإلدارياألربعاء

جحٌش. أجحٌش. أالبلً. أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

:مالحظات

[ http://formation.univ-batna.dzٌرجى مراجعة األرضٌة الرلمٌة المخصصة لهذا الغرض  ] بالنسبة لكل السنوات   2020 دٌسمبر 01تنطلك الدراسة رسمٌا عن بعد ٌوم -

2021 جانفً  14 --- 2020 دٌسمبر 15:  تكون فً الفترة بٌنلٌسانس- السنة الثالثة بالنسبة لطلبة الدراسة حضورٌا -

( 2021 / 2020 ) 1لسم العلوم السٌاسٌة، جامعة باتنة 



L 3     (3ل )عاللات دولٌة : برنامج الدراسة لطلبة السنة الثالثة
السداسً األول

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 07زغدار) نظرٌات ت ا 01 ف S 07نظرٌات التكامل واالندماجS 07) انجلٌزٌة 01 ف S 07المانون الدولً والعاللات الدولٌةS 07 لضاٌا استراتٌجٌة معاصرة01 ف األحد

زغدار. أغضبان. ألادري. أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 07كواشً) مناهج ب ع د 01 ف S 07مناهج البحث فً العاللات الدولٌةS 07سالن) جٌوسا ع د 01 ف S 07جٌوسٌاسٌة العاللات الدولٌةS 07جٌوسٌاسٌة العاللات الدولٌةاإلثنٌن

كواشً. أسالن. أسالن. أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 07 التحوالت الدٌممراطٌة01 ف S 07 العاللات األوربٌة المغاربٌة01 ف S 07شوٌة) س خ 01 ف S 07السٌاسة الخارجٌةS 07السٌاسة الخارجٌةالثالثاء

هبال. أكواشً. أشوٌة. أشوٌة. أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

األربعاء

^

:مالحظات

[ http://formation.univ-batna.dzٌرجى مراجعة األرضٌة الرلمٌة المخصصة لهذا الغرض  ] بالنسبة لكل السنوات   2020 دٌسمبر 01تنطلك الدراسة رسمٌا عن بعد ٌوم -

2021 جانفً  14 --- 2020 دٌسمبر 15:  تكون فً الفترة بٌنلٌسانس- السنة الثالثة بالنسبة لطلبة الدراسة حضورٌا -

( 2021 / 2020 ) 1لسم العلوم السٌاسٌة، جامعة باتنة 



Master 1تنظٌم سٌاسً وإداري: ماستر-برنامج الدراسة لطلبة السنة األولى
السداسً األول

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 08إدارة المدن والتسٌٌر الحضريS 08شباح) تحرٌر إداري 01 ف S 08لعبداوي) دراسة مك أنظ ح 01 ف S 08دراسة ممارنة ألنظمة الحكمS 08دراسة ممارنة ألنظمة الحكماألحد

شباح. ألعبداوي. ألعبداوي

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 08تحلٌل السٌاسة العامةS 08زدام) تحلٌل س ع 01 ف S 08تحلٌل السٌاسة العامةS 08انجلٌزٌةاإلثنٌن

زدام . أزدام . أ. أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 08مرزولً) اإلدارة الع وت ع 01 ف S 08اإلدارة العامة والتسٌٌر العمومS 08ًاإلدارة العامة والتسٌٌر العمومًالثالثاء

مرزولً. أمرزولً. أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 08ربٌعً) منهجٌة البحث ع 01ف 1S 08منهجٌة البحث العلمً S 08الحكومة االلكترونٌةاألربعاء

ربٌعً سامٌة. أهبال . أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

:مالحظات

[ http://formation.univ-batna.dzٌرجى مراجعة األرضٌة الرلمٌة المخصصة لهذا الغرض  ] بالنسبة لكل السنوات   2020 دٌسمبر 01تنطلك الدراسة رسمٌا عن بعد ٌوم -

2021 فٌفري 11 --- 2021 جانفً 16:  تكون فً الفترة بٌنالسنة األولى ماستربالنسبة لطلبة الدراسة حضورٌا -

( 2021 / 2020 ) 1لسم العلوم السٌاسٌة، جامعة باتنة 



Master 1عاللات دولٌة: ماستر-برنامج الدراسة لطلبة السنة األولى
السداسً األول

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 10انجلٌزٌةS 10االلتصاد السٌاسً الدولS 10ًالعاللات األورو متوسطٌةS 10جندلً) س خ مك 01 ف S 10السٌاسات الخارجٌة الممارنةاألحد

. أحذفانً. أزغدار. أجندلً. أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 10تحلٌل النزاعات الدولٌةS 10بوبشٌش) تحرٌر الوثائك الدولٌة 01 ف S 10زٌدان) تحلٌل نز د 01 ف S 10تحلٌل النزاعات الدولٌةS 10السٌاسات الخارجٌة الممارنةاإلثنٌن

زٌدان. أزٌدان. أجندلً. أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 10لوصٌف) منهجٌة البحث ع 01ف 1S 10منهجٌة البحث العلمً S 10أبركان) المنظمات د اق 01 ف 1S 10المنظمات الدولٌة واإلللٌمٌة 1S 10المنظمات الدولٌة واإلللٌمٌة الثالثاء

لوصٌف. أأبركان. أأبركان. أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

األربعاء

:مالحظات

[ http://formation.univ-batna.dzٌرجى مراجعة األرضٌة الرلمٌة المخصصة لهذا الغرض  ] بالنسبة لكل السنوات   2020 دٌسمبر 01تنطلك الدراسة رسمٌا عن بعد ٌوم -

2021 فٌفري 11 --- 2021 جانفً 16:  تكون فً الفترة بٌنالسنة األولى ماستربالنسبة لطلبة الدراسة حضورٌا -

( 2021 / 2020 ) 1لسم العلوم السٌاسٌة، جامعة باتنة 



Master 2تنظٌم سٌاسً وإداري: ماستر-برنامج الدراسة لطلبة السنة الثانٌة
السداسً األول

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

األحد

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 08إصالح الوظٌفة العامة فً الجزائرS 08انجلٌزٌةS 08دندان) المشروع المهنً والش 01 ف S 08البلً) منهجٌة إعداد مذكرة 01ف S 08منهجٌة إعداد مذكرةاإلثنٌن

بن عبد العزٌز. أ. أالبلً . أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 08المدخل إلى الحوكمةS 08عمران) س ع مك 01 ف S 08السٌاسات العامة الممارنةS 08بن سعٌد) المدخل حون 01 ف S 08المدخل إلى الحوكمةالثالثاء

بن سعٌد. أعمران  . أبن سعٌد. أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 08السٌاسات العامة الممارنةS 08مكافحة الفسادS 08مرزولً) اإلصالح إ ت ع ج 01 ف S 08اإلصالح اإلداري والتسٌٌر العمومً الجدٌدS 08اإلصالح اإلداري والتسٌٌر العمومً الجدٌداألربعاء

عمران . أزٌانً . أمرزولً. أمرزولً. أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

:مالحظات

[ http://formation.univ-batna.dzٌرجى مراجعة األرضٌة الرلمٌة المخصصة لهذا الغرض  ] بالنسبة لكل السنوات   2020 دٌسمبر 01تنطلك الدراسة رسمٌا عن بعد ٌوم -

2021 جانفً  14 --- 2020 دٌسمبر 15:  تكون فً الفترة بٌنماستر- السنة الثانٌة بالنسبة لطلبة الدراسة حضورٌا -

( 2021 / 2020 ) 1لسم العلوم السٌاسٌة، جامعة باتنة 



Master 2عاللات دولٌة: ماستر-برنامج الدراسة لطلبة السنة الثانٌة
السداسً األول

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 10دمحمي) منهجٌة إعداد مذكرة 01ف S 10منهجٌة إعداد مذكرةS 10رالدي) الدبلوماسٌة وتف 01 ف S 10الدبلوماسٌة والتفاوضS 10الدبلوماسٌة والتفاوضاألحد

دمحمي. أرالدي. أرالدي. أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 10المانون الدولً العامS 10كرازدي) المانون الدولً 01 ف S 10المانون الدولً العامS 10انجلٌزٌةS 10دندان) المشروع المهنً والش 01 ف S 10نظرٌات التكامل واالندماجاإلثنٌن

كرازدي. أكرازدي. أ. أطوٌل . أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

S 10االتصال والعاللات العامةS 10حداد) ق م د 01 ف S 10المانون المؤسساتً الدولS 10ًالمانون المؤسساتً الدولًالثالثاء

هبال . أحداد . أحداد . أ

09:0010:0011:00                      12:0013:0014:0015:0016:00

األربعاء

:مالحظات

[ http://formation.univ-batna.dzٌرجى مراجعة األرضٌة الرلمٌة المخصصة لهذا الغرض  ] بالنسبة لكل السنوات   2020 دٌسمبر 01تنطلك الدراسة رسمٌا عن بعد ٌوم -

2021 جانفً  14 --- 2020 دٌسمبر 15:  تكون فً الفترة بٌنماستر- السنة الثانٌة بالنسبة لطلبة الدراسة حضورٌا -

( 2021 / 2020 ) 1لسم العلوم السٌاسٌة، جامعة باتنة 


