جامعة غرداية
برنامج السداسي الثاني للتكوين في الدكتوراه لشعبة العلوم السياسية
اإلطار الزمني:

التخصص:

إدارة ومجاعات حملية
التاريخ

التوقيت

السبت  23أكتوبر 2021

 19:00إلى 22:00

األحد  24أكتوبر 2021

 17:00إلى 20:00
 20.00إلى 23:00

االثنني  25أكتوبر 2021
الثالثاء  26أكتوبر 2021
األربعاء  27أكتوبر2021

 19:00إلى 22:00
 19:00إلى 22:00
 18:00إلى 21:00

األسبوع السابع
السبت  23أكتوبر 2021إىل اخلميس  28أكتوبر 2021

نوع النشاط
دروس تعزيز معارف اإلصالحات السياسية
االختصاص
يف اجلزائر
دروس اللغات األجنبية (اجنليزية)
دروس املنهجية  /تقنيات إعداد األطروحة
دروس يف البيداغوجيا والتعليميات
دروس أخالقيات املهنة
دروس تقنيات اإلعالم واالتصال

اخلميس  28أكتوبر  19:00 2021إلى  22:00البحث الوثائقي  +أعمال طالب الدّكتوراه
السبت  /الثالثاء
طوال أيـــام األسبوع

 09:00إلى  12:00ورشات  +ملتقيات
حسب االختيار

يف املخرب

المجموع

الحجم

المالحظة

األستاذ
د .بابا عربي مسلم

3س

عن بعد

د .األخضري إيمان
د .جيدور حاج بشير

3س
3س

عن بعد
عن بعد

أ.د .قدوري يوسف
د .بن حمودة مختار
د .باباواعمر

3س
3س
3س

عن بعد
عن بعد
عن بعد

د .آيت عودية +
المشرف

3س

بالتنسيق مع مادة المنهجية

المشرف

3س

خاص بالتظاهرات العلمية

المشرف

6س

مختلط

 30ساعة
رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه

جامعة غرداية
برنامج السداسي الثاني للتكوين في الدكتوراه لشعبة العلوم السياسية
اإلطار الزمني:

التخصص:

تنظيم سياسي وإداري
التاريخ

التوقيت

األسبوع السابع
السبت  23أكتوبر 2021إىل اخلميس  28أكتوبر 2021

نوع النشاط
دروس تعزيز معارف
املالية العامة
االختصاص
دروس اللغات األجنبية (اجنليزية)
دروس املنهجية  /تقنيات إعداد األطروحة
دروس يف البيداغوجيا والتعليميات
دروس أخالقيات املهنة

السبت  23أكتوبر 2021

 19:00إلى 22:00

األحد  24أكتوبر 2021

 17:00إلى 20:00
 20.00إلى 23:00

االثنني  25أكتوبر 2021
الثالثاء  26أكتوبر 2021

 19:00إلى 22:00
 19:00إلى 22:00

األربعاء  27أكتوبر2021

 18:00إلى  21:00دروس تقنيات اإلعالم واالتصال

اخلميس  28أكتوبر  19:00 2021إلى  22:00البحث الوثائقي  +أعمال طالب الدّكتوراه
السبت  /الثالثاء
طوال أيـــام األسبوع

 09:00إلى  12:00ورشات  +ملتقيات
حسب االختيار

يف املخرب

المجموع

الحجم

المالحظة

األستاذ
د .سيدأعمر محمد

3س

عن بعد

د .األخضري إيمان
د .جيدور حاج بشير

3س
3س

عن بعد
عن بعد

أ.د .قدوري يوسف
د .بن حمودة مختار

3س
3س

عن بعد
عن بعد

د .باباواعمر

3س

عن بعد

د .آيت عودية +
المشرف

3س

بالتنسيق مع مادة المنهجية

المشرف

3س

خاص بالتظاهرات العلمية

المشرف

6س

مختلط

 30ساعة
رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه

جامعة غرداية
برنامج السداسي الثاني للتكوين في الدكتوراه لشعبة العلوم السياسية
اإلطار الزمني:

التخصص:

األسبوع السابع
السبت  23أكتوبر 2021إىل اخلميس  28أكتوبر 2021

إسرتاتيجية وعالقات دولية
التاريخ
السبت  23أكتوبر 2021

التوقيت

نوع النشاط

دروس تعزيز معارف
 19:00إلى  22:00االختصاص

األستاذ

مدخل إىل الدراسات
املستقبلية يف العالقات
الدولية

دروس اللغات األجنبية (اجنليزية)
دروس املنهجية  /تقنيات إعداد األطروحة
دروس يف البيداغوجيا والتعليميات
دروس أخالقيات املهنة

األحد  24أكتوبر 2021

 17:00إلى 20:00
 20.00إلى 23:00

االثنني  25أكتوبر 2021
الثالثاء  26أكتوبر 2021

 19:00إلى 22:00
 19:00إلى 22:00

األربعاء  27أكتوبر2021

 18:00إلى  21:00دروس تقنيات اإلعالم واالتصال

السبت  /الثالثاء
طوال أيـــام األسبوع

 09:00إلى  12:00ورشات  +ملتقيات
حسب االختيار

د .بقاص خالد

3س

عن بعد

د .األخضري إيمان
د .جيدور حاج بشير

3س
3س

عن بعد
عن بعد

أ.د .قدوري يوسف
د .بن حمودة مختار

3س
3س

عن بعد
عن بعد

3س

عن بعد

د .آيت عودية +
المشرف

3س

بالتنسيق مع مادة المنهجية

المشرف

3س

خاص بالتظاهرات العلمية

المشرف

6س

مختلط

د .باباواعمر

اخلميس  28أكتوبر  19:00 2021إلى  22:00البحث الوثائقي  +أعمال طالب الدّكتوراه

يف املخرب

المجموع

الحجم

المالحظة

 30ساعة
رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه

