
 جامعة محمد خيضر بسكرة  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 قسم العلوم السياسية  

 السنة الثانية جذع مشترك :8102-8102لسداسي الثاني اإلستدراك لجدول امتحانات 

 

// 12.00-10.30 // 10.00-08.30   

 لعالقاتانظرية  
 الدولية

المؤسسات  
السياسية و 

في  االدارية
 الجزائر

61/10/8102 السبت   

نظم سياسية  
  8مقارنة

الجغرافيا  
 السياسية

 
 

10/10/8102األحد   

م نظريات التنظي 
 و التسيير

 رسم السياسات 
 و صنع القرار

12/10/8102اإلثنين    

أنجليزية لغة   تحليل الوثائق  
السياسية 
والمواثيق 

 الدولية 

 

 
12/10/8102الثالثاء   

 

 

 

 

 

 

82/16/8102بسكرة في :  

س القسم     رئي  

 

10  رقم : بالقاعةتجرى االمتحانات   

 

 

 

 



 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 قسم العلوم السياسية  

 تنظيم سياسي  و اداريالسنة الثالثة : 8102-8102جدول امتحانات اإلستدراك للسداسي الثاني 

 

// 12.00-10.30 // 10.00-08.30   

السياسات  
 االقتصادية في

 الجزائر

ادارة الموارد  
8البشرية   

16/10/8102 السبت   

8سياسة مقارنة   التحرير االداري    

 
10/10/8102األحد   

ادارة التنمية   لغة أنجليزية 
 المحلية

12/10/8102اإلثنين    

     
 

12/10/8102الثالثاء   

 

 

 

 

 

82/16/8102بسكرة في :  

 رئيس القسم     

 

 

10رقم : متحانات بالقاعةتجرى اال  

 

 

 

 

 



 جامعة محمد خيضر بسكرة  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 قسم العلوم السياسية  

 عالقات دوليةالسنة الثالثة  :8102-8102جدول امتحانات اإلستدراك للسداسي الثاني 

 

// 12.00-10.30 // 10.00-08.30   

ي النظام االقتصاد 
 الدولي

 مناهج البحث في 
 ةالعالقات الدولي

8 

16/10/8102 السبت   

 تحليل النزاعات 
 الدولية

ماسية و والدبل 
 التعاون الدولي

 
 

10/10/8102األحد   

أنجليزية لغة   اتالسياس  
الخارجية للدول 

 الكبرى

12/10/8102اإلثنين    

 

 

 

 

 

 

82/16/8102بسكرة في :  

 رئيس القسم     

 

 

10بالقاعة رقم :تجرى االمتحانات   

 

 

 

 

 



 

 جامعة محمد خيضر بسكرة  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 قسم العلوم السياسية  

 األولى ماستر سياسة عامة  :8102-8102جدول امتحانات اإلستدراك للسداسي الثاني 

 

// 12.00-10.30 // 10.00-08.30   

تكنولوجيات  
االعالم و 
 االتصال

 نماذج تطبيقية 
مة للسياسات العا

االنظمة في 
 المقارنة

16/10/8102 السبت   

منهجية البحث  

18العلمي   
مي التسيير العمو 

 الجديد
10/10/8102األحد    

األطر النظرية  
 مةالعا اتللسياس

8 

السياسة  
القطاعية في 

 الجزائر

12/10/8102اإلثنين    

استراتيجية   لغة أنجليزية 
 التنمية االدارية

12/10/8102الثالثاء    

 

 

 

 

 

 

 

82/16/8102بسكرة في :.  

 رئيس القسم     

12:   تجرى االمتحانات بالقاعة  

                                   

 

 

 



 

 جامعة محمد خيضر بسكرة  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 قسم العلوم السياسية  

 وليةاالولى ماستر عالقات د :8102-8102جدول امتحانات اإلستدراك للسداسي الثاني 

 

// 12.00-10.30 // 10.00-08.30   

تكنولوجيات  
االعالم و 
 االتصال

الوظيفة  
ماسيةوالدبل  

16/10/8102 السبت   

منهجية البحث  
18العلمي   

ة المنظمات الدولي 
 و االقليمية

10/10/8102األحد    

  
في  األمن

 المتوسط

المقاربات  
النظرية في 
 ةالعالقات الدولي

8 

12/10/8102اإلثنين    

أنجليزية لغة  التخطيط   
 االستراتيجي

 

 
12/10/8102الثالثاء   

 

 

82/16/8102بسكرة في :.  

 رئيس القسم     

12:  ة رقم تجرى االمتحانات بالقاع  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة محمد خيضر بسكرة  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 قسم العلوم السياسية  

 : الثانية ماستر عالقات دولية8102-8102الثاني جدول امتحانات اإلستدراك للسداسي 

 

// 12.00-10.30 // 10.00-08.30   

مكافحة  ملتقى   
اإلرهاب اإلرهاب  

12/10/8102الثالثاء    

      
      
      

 

 

 

 

 

82/16/8102بسكرة في :.  

 رئيس القسم  

 

    

12تجرى االمتحانات بالقاعة رقم  :   

 

 

 

 

 

 


