جامعة غرداية
برنامج السذاسي الثاني للتكوين في الذكتوراه لشعبة العلوم السياسية
اإلطار الزمني:

التخصص:

إدارَ ومجاعات حملًُ
إلتاري خ

إلتوقيت

األسبىع الشادض :
الشبت  16أكتىبر 2021إىل اخلنًص  21أكتىبر 2021

نوع إلنشاط
دروض تعزيز معارف اإلصالحات الشياسية
االختصاص
يف اجلزائر
دروض اللػات األجنبًُ (اجنلًزيُ)
دروض املنهجًُ  /تكنًات إعداد األطروحُ
دروض يف البًداغىجًا والتعلًنًات
دروض أخالقًات املهنُ

الشبت  16أكتىبر 2021

 19:00إلى 22:00

األحد  17أكتوبر 2021

 17:00إلى 20:00
 20.00إلى 23:00

االثنني  18أكتوبر 2021
الثالثاء  19أكتوبر 2021

 19:00إلى 22:00
 19:00إلى 22:00

األربعاء  20أكتىبر2021

 18:00إلى  21:00مهارات وتكنًات يف إعداد الرسائل اجلامعًُ

اخلنًص  21أكتىبر  19:00 2021إلى  22:00البحح الىثائكٌ  +أعنال طالب الدّكتىراه
الشبت  /الجالثاء
طىال أيـــاو األسبىع

 09:00إلى  12:00ورطات  +ملتكًات
حشب االختًار

يف املخرب

إلمجموع

إلحجم

إلمالحظة

إألستاذ
عرب مسلم
د .بابا ي

3س

عن بعد

ر
إألخضي ؤيمان
د.
بشي
د .جيدور حاج ر

3س
3س

عن بعد
عن بعد

أ.د .قدوري يوسف
د .بن حمودة مختار

3س
3س

عن بعد
عن بعد

يح بوزيدي  /جامعة سيدي بلعباس
د .ي
د .آيت عودية +
ر
إلمشف

3س

بالتنسيق مع مادة
إلمنهجية

ر
إلمشف

3س

خاص بالتظاهرإت إلعلمية

ر
إلمشف

6س

مختلط

 30ساعة
رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه
د .جيدور حاج بشير

جامعة غرداية
برنامج السذاسي الثاني للتكوين في الذكتوراه لشعبة العلوم السياسية
اإلطار الزمني:

التخصص:

تنظًه سًاسٌ وإدارٍ
إلتاري خ

إلتوقيت

األسبىع الشادض :
الشبت  16أكتىبر 2021إىل اخلنًص  21أكتىبر 2021

نوع إلنشاط
دروض تعزيز معارف
املالية العامة
االختصاص
دروض اللػات األجنبًُ (اجنلًزيُ)
دروض املنهجًُ  /تكنًات إعداد األطروحُ
دروض يف البًداغىجًا والتعلًنًات
دروض أخالقًات املهنُ

الشبت  16أكتىبر 2021

 19:00إلى 22:00

األحد  17أكتوبر 2021

 17:00إلى 20:00
 20.00إلى 23:00

االثنني  18أكتوبر 2021
الثالثاء  19أكتوبر 2021

 19:00إلى 22:00
 19:00إلى 22:00

األربعاء  20أكتىبر2021

 19:00إلى  22:00مهارات وتكنًات يف إعداد الرسائل اجلامعًُ

اخلنًص  21أكتىبر  19:00 2021إلى  22:00البحح الىثائكٌ  +أعنال طالب الدّكتىراه
الشبت  /الجالثاء
طىال أيـــاو األسبىع

 09:00إلى  12:00ورطات  +ملتكًات
حشب االختًار

يف املخرب

إلمجموع

إلحجم

إلمالحظة

إألستاذ
د .سيدأعمر دمحم

3س

عن بعد

ر
إألخضي ؤيمان
د.
بشي
د .جيدور حاج ر

3س
3س

عن بعد
عن بعد

أ.د .قدوري يوسف
د .بن حمودة مختار

3س
3س

عن بعد
عن بعد

يح بوزيدي  /جامعة سيدي بلعباس
د .ي
د .آيت عودية +
ر
إلمشف

3س

بالتنسيق مع مادة
إلمنهجية

ر
إلمشف

3س

خاص بالتظاهرإت إلعلمية

ر
إلمشف

6س

مختلط

 30ساعة
رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه
د .جيدور حاج بشير

جامعة غرداية
برنامج السذاسي الثاني للتكوين في الذكتوراه لشعبة العلوم السياسية
اإلطار الزمني:

التخصص:

األسبىع الشادض :
الشبت  16أكتىبر 2021إىل اخلنًص  21أكتىبر 2021

إسرتاتًجًُ وعالقات دولًُ
إلتاري خ
الشبت  16أكتىبر 2021
األحد  17أكتوبر 2021
االثنني  18أكتوبر 2021
الثالثاء  19أكتوبر 2021
األربعاء  20أكتىبر2021

إلتوقيت

نوع إلنشاط

دروض تعزيز معارف
 19:00إلى  22:00االختصاص

إألستاذ

مدخل إىل الدراسات
املشتقبلية يف العالقات
الدولية

 17:00إلى  20:00دروض اللػات األجنبًُ (اجنلًزيُ)
 20.00إلى  23:00دروض املنهجًُ  /تكنًات إعداد األطروحُ
 19:00إلى  22:00دروض يف البًداغىجًا والتعلًنًات
 19:00إلى  22:00دروض أخالقًات املهنُ
 19:00إلى  22:00مهارات وتكنًات يف إعداد الرسائل اجلامعًُ

اخلنًص  21أكتىبر  19:00 2021إلى  22:00البحح الىثائكٌ  +أعنال طالب الدّكتىراه
الشبت  /الجالثاء
طىال أيـــاو األسبىع

 09:00إلى  12:00ورطات  +ملتكًات
حشب االختًار

يف املخرب

إلمجموع

إلحجم

إلمالحظة

د .بقاص خالد

3س

عن بعد

ر
إألخضي ؤيمان
د.
بشي
د .جيدور حاج ر

3س
3س

عن بعد
عن بعد

أ.د .قدوري يوسف
د .بن حمودة مختار

3س
3س

عن بعد
عن بعد

يح بوزيدي  /جامعة سيدي بلعباس
د .ي
د .آيت عودية +
ر
إلمشف

3س

بالتنسيق مع مادة
إلمنهجية

ر
إلمشف

3س

خاص بالتظاهرإت إلعلمية

ر
إلمشف

6س

مختلط

 30ساعة
رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه
د .جيدور حاج بشير

