
 

 جامعة محمد خيضر بسكرة 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 قسم العلوم السياسية 

: 2021-2020جدول امتحانات السداسي األول   

 السنة األولى جذع مشترك علوم سياسة 

 

//  13.00-14.00  //  10.00-11.00   

منهجية    07/03/2021 األحد  مدخل لعلم االجتماع  

 لغة 
 

 
 
 

السياسيتاريخ الفكر   08/03/2021 اإلثنين  

 2021 /09/03 الثالثاء  مدخل لعلم السياسة    

تاريخ الجزائر    
 السياسي

 10/03/2021 األربعاء 

مدخل للعلوم  
 القانونية

 11/03/2021الخميس   اقتصاد سياسي 

 

2021-02-10بسكرة في :   

 رئيس القسم                                                                                                 

01:  ة رقمتجرى االمتحانات بالقاع  

     .28يجرى في القاعة  ، مدخل للعلوم القانونيةاإلنجليزيةاللغة ة، يمنهجمالحظة: إمتحان مقياس 

                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة محمد خيضر بسكرة 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 قسم العلوم السياسية 

: 2021-2020جدول امتحانات السداسي األول   

  األولى ماستر عالقات دولية

 

// 13.00-14.00  // 10.00-11.00   

المقاربات  
النظرية في 

 العالقات الدولية

   

 
 07/03/2021 األحد

تحليل النزاعات  
 الدولية

   

 
 08/03/2021 اإلثنين

منهجية البحث  
 العلمي

اإلستراتيجية و األمن  
 الدولي

 2021 /09/03 الثالثاء 

تقنيات الدراسات   لغة انجليزية 
 المستقبلية

 10/03/2021 األربعاء 

السياسة  
الخارجية 
 المقارنة

 11/03/2021الخميس    

  

2021-02-10بسكرة في :   

 رئيس القسم     

.01/02/03/14/15/16/17/28/29تجرى االمتحانات بالقاعات :   

  .يعلق أمام كل قاعة، وال يسمح بتغيير القاعة اتالقاع ىمالحظة: توزيع الطلبة عل

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة محمد خيضر بسكرة 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 قسم العلوم السياسية 

: 2021-2020جدول امتحانات السداسي األول   

  ماستر سياسة عامة الثانية

 

//  13.00-14.00  //  10.00-11.00   

  أخالقيات المهنة  منهجية إعداد المذكرة 

 
 07/03/2021 األحد

انجليزية لغة  السياسات العامة    
 العالمية 

 

 
 08/03/2021 اإلثنين

إدارة األزمات     
والتخطيط 
 االستراتيجي

 

 
 2021 /09/03 الثالثاء

تقييم وتقويم    
 السياسات العامة 

 10/03/2021 األربعاء 

تقييم المشاريع و    
 مراجعة البرامج

 11/03/2021الخميس  

 

2021-02-10بسكرة في :   

 

 رئيس القسم     

 

05/06 :  بالقاعتينتجرى االمتحانات   

  .ال يسمح بتغيير القاعة، والقاعتين يعلق أمام كل قاعة ىتوزيع الطلبة عل: مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة محمد خيضر بسكرة 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 قسم العلوم السياسية 

: 2021-2020جدول امتحانات السداسي األول   

 دولية ماستر عالقات الثانية 

//  13.00-14.00  //  10.00-11.00    

منهجية  إعداد  
 مذكرة

 األزماتإدارة  
 الدولية

 

 
 07/03/2021 األحد

السياسة   لغة انجليزية 
الخارجية 
 الجزائرية

 08/03/2021 اإلثنين 

نظريات التكامل    
 و االندماج

 2021 /09/03 الثالثاء 

القانون الدولي    
 اإلنساني

 

 
 10/03/2021 األربعاء

الطاقة في    
 العالقات الدولية

 11/03/2021الخميس  

 

 2021-02-10بسكرة في :                                                                                    

 رئيس القسم                                                                                              

      07/08تجرى االمتحانات بالقاعات: 

  .القاعتين يعلق أمام كل قاعة، وال يسمح بتغيير القاعة ىمالحظة: توزيع الطلبة عل

 


