
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 قسم العلوم السياسية  

 ج م األولى:السنة 2019-2018 الثانيجدول امتحانات السداسي 

// 00.11-03.31  االسبوع االول  // // 

00/10/0102السبت        
03/10/0102األحد        
العلوم  منهجية 

0السياسية   
02/10/0102االثنين      

   
 

02/10/0102الثالثاء     

00/10/0102األربعاء        

     

 
02/10/0102الخميس   

 

// // // 01.11-00.31  االسبوع الثاني  

02/10/0102السبت        

31/10/0102األحد        
 

 2019-05-31بسكرة في :.                                                                                                        

 رئيس القسم     

13 رقم : بالقاعةتجرى االمتحانات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة محمد خيضر بسكرة  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 قسم العلوم السياسية  

 جذع مشترك السنة الثانية  :2019-2018جدول امتحانات السداسي الثاني 

// // // 01.11-0.310  االسبوع االول  

المؤسسات    
السياسية 

في  واإلدارية
 الجزائر

00/10/0102السبت    

الجغرافيا    
 السياسية

03/10/0102األحد    

انجليزية  لغة    02/10/0102االثنين     
   

 
 تحليل الوثائق
السياسية 
والمواثيق 

 الدولية

02/10/0102الثالثاء    

 رسم السياسات   
 وصنع القرار

00/10/0102األربعاء    

م التنظيات نظري   
 والتسيير

 

 
02/10/0102الخميس   

 

// // // 01.11-00.31  االسبوع الثاني  

 نظرية العالقات   
 الدولية

02/10/0102السبت    

نظم سياسية    

0 مقارنة  
31/10/0102األحد    

 

 2019-05-31بسكرة في :.                                                                                                        

 رئيس القسم     

 

    10  رقم : بالقاعةتجرى االمتحانات 

 مالحظة هامة :

نة االولى  الناجحون بتاخير المعنيون بمقاييس في السنة االولى مطالبون بالدخول في امتحانات الس

يا في االمتحاناتعلى اعتبار عدم وجود تزامن نهائ  

 

 



 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 قسم العلوم السياسية  

 تنظيم سياسي  وإداري:/ السنة الثالثة 2019-2018جدول امتحانات السداسي الثاني 

 

// // // 01.11-00.31  االسبوع االول  

السياسات    
 في االقتصادية
 الجزائر

00/10/0201السبت    

إدارة الموارد    

0 البشرية  
03/10/0102األحد    

إدارة التنمية    
 المحلية

02/10/0102االثنين    

   
 

02/10/0102الثالثاء   لغة  

00/10/0102األربعاء        

0 مقارنة ةسياس      
 

02/10/0102الخميس   

 

// // // 01.11-00.31  االسبوع الثاني  

02/10/0102السبت   التحرير اإلداري     
31/10/0102األحد        

 

 2019-05-31بسكرة في :.                                                                                                        

 رئيس القسم     

 

 

13رقم : تجرى االمتحانات بالقاعة  

 

 مالحظة هامة :

نة الثانية ييس في السنة الثانية مطالبون بالدخول في امتحانات السالناجحون بتاخير المعنيون بمقا

 على اعتبار عدم وجود تزامن نهائيا في االمتحانات

 



 جامعة محمد خيضر بسكرة  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 قسم العلوم السياسية  

 عالقات دوليةالسنة الثالثة  :2019-2018جدول امتحانات السداسي الثاني 

// // // 01.11-00.31  االسبوع االول  

ي النظام االقتصاد   
 الدولي

00/10/0102السبت    

 تحليل النزاعات   
 الدولية

03/10/0102األحد    

السياسات    
الخارجية للدول 

 الكبرى

02/10/0102االثنين    

   
 

02/10/0102الثالثاء   لغة  

ئة الجزائر في الب   
يةاالقليمية والول  

00/10/0102اء األربع   

الدبلوماسية    
 والتعاون الدولي

 
 

02/10/0102الخميس   

 

// // // 01.11-00.31  االسبوع الثاني  

 مناهج البحث في   
 ةالعالقات الدولي

0 

02/10/0102السبت    

31/10/0102األحد        
 

 2019-05-31بسكرة في :.                                                                                                        

 رئيس القسم     

 

 

12بالقاعة رقم :تجرى االمتحانات   

 مالحظة هامة :

نة الثانية  الناجحون بتاخير المعنيون بمقاييس في السنة الثانية مطالبون بالدخول في امتحانات الس

 على اعتبار عدم وجود تزامن نهائيا في االمتحانات

 

 



 جامعة محمد خيضر بسكرة  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 قسم العلوم السياسية  

 األولى ماستر سياسة عامة  :2019-2018جدول امتحانات السداسي الثاني 

 

// // // 01.11-00.31  االسبوع االول  

األطر النظرية    
 مةللسياسات العا

0 

00/10/0102السبت    

منهجية البحث    
0 العلمي  

03/10/0102األحد    

 ةالسياس   
القطاعية في 

 الجزائر

02/10/0102االثنين    

   
 

أنجليزية لغة 02/10/0102الثالثاء     

استراتيجية    
 التنمية اإلدارية

00/10/0102األربعاء    

تكنولوجيات    
 اإلعالم واالتصال

 
 

02/10/0102الخميس   

 

// // // 01.11-00.31  االسبوع الثاني  

 نماذج تطبيقية   
 مةللسياسات العا
في األنظمة 

 المقارنة

02/10/0102السبت    

مي التسيير العمو   
 الجديد

31/10/2010األحد    

 

 

 

 2019-05-31بسكرة في :.                                                                                                        

 رئيس القسم     

12:   تجرى االمتحانات بالقاعة  

                                   

 



 

 جامعة محمد خيضر بسكرة  

لوم السياسية  كلية الحقوق والع  

 قسم العلوم السياسية  

 االولى ماستر عالقات دولية :2019-2018جدول امتحانات السداسي الثاني 

 

 

 

// // // 01.11-00.31  االسبوع االول  

الوظيفة    
 الدبلوماسية

00/10/0102السبت    

المقاربات    
النظرية في 
 ةالعالقات الدولي

0 

03/10/0102األحد    

ة الدولي المنظمات   
 واإلقليمية

02/10/0102االثنين    

   
 

إنجليزية لغة 02/10/0102الثالثاء     

التخطيط    
 االستراتيجي

00/10/0102األربعاء    

تكنولوجيات    
 اإلعالم واالتصال

 
 

02/10/0102الخميس   

 

// // // 01.11-00.31  االسبوع الثاني  

األمن في    
 المتوسط

02/10/0102السبت    

منهجية البحث    
0 العلمي  

31/10/0102األحد    

 

 

 2019-05-31بسكرة في :.                                                                                                        

 رئيس القسم     

2:  ةتجرى االمتحانات بالقاع  

 

 



 

 جامعة محمد خيضر بسكرة  

العلوم السياسية  كلية الحقوق و   

 قسم العلوم السياسية  

 : الثانية ماستر سياسات عامة2019-2018جدول امتحانات السداسي الثاني 

 

// // // 00.11-03.31  االسبوع االول  

00/10/0102السبت        
03/10/0102األحد        
ملتقى مكافحة    

 الفساد
02/10/0102االثنين    

   
 

02/10/2010الثالثاء     

00/10/0102األربعاء        

     

 
02/10/0102الخميس   

 

 

// // // 00.11-03.31  االسبوع الثاني  

02/10/0102السبت        
31/10/0102األحد        

 

 

 2019-05-31.بسكرة في :                                                                                                        

 رئيس القسم     

 10ق - 2تجرى االمتحانات بالقاعات : ق

 

 

 

 

 



 جامعة محمد خيضر بسكرة  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 قسم العلوم السياسية  

 : الثانية ماستر عالقات دولية2019-2018جدول امتحانات السداسي الثاني 

 

// // // 00.11-03.31  االسبوع االول  

00/10/0102لسبت ا       
03/10/0102األحد        
02/10/0102االثنين   ملتقى اإلرهاب     
   

 
02/10/0102الثالثاء     

00/10/0102األربعاء        

     
 

02/10/0102الخميس   

 

 

// // // 00.11-03.31  االسبوع الثاني  

02/10/0102السبت        

 

 

 2019-05-31بسكرة في :.                                                                                                        

 رئيس القسم     

 12تجرى االمتحانات بالقاعة :


