
 

 

 برنامج االمتحانات الخاصة بالمحاضرات
  (الثاني االستدراكي)

 (6107-6102) سياسية علقم األلول  السنة
 

 التققيت الموياس التاريخ
 السياسي الجزائر تاريخ 00/12/6107االحد 

 
0011-01001 

 01001-0011 السياسة لعلم دخلم 06/12/6107االثنين

 01001-0011 سياسي اقتصاد 12/6107/ 00الثالثاء 

 السياسي الفكر تاريخ 01/12/6107االربعاء
 

0011-01001 

 السياسية العلوم منهجية 01/12/6107الخميس

 
0011-01001 

 السياسي االجتماع علم 07/12/6107السبت

 
0011-01001 

  

 

 
 
 



 

 

 انات الخاصة بالمحاضراتبرنامج االمتح
  (الثاني االستدراكي)

 (6107-6102)- سياسية علقم الثانية السنة
 التققيت الموياس التاريخ

 00/12/6107االحد 
 نظريات التنظيم والتسيير

01001-06011 

المؤسسات السياسية واإلدارية  06/12/6107االثنين

 في الجزائر
01001-06011 

 سياسية مقارنة نظم 12/6107/ 00الثالثاء 

 
01001-06011 

  01/12/6107االربعاء

 نظرية العالقات دولية
01001-06011 

تحليل الوثائق السياسية  01/12/6107الخميس

 والمواثيق الدولية
01001-06011 

  07/12/6107السبت

 الجغرافيا السياسية
01001-06011 

 12/6107/ 01االحد 
 رسم السياسات وصنع القرار

01001-06011 

                                                       
 
 

 
 



 

 

 برنامج االمتحانات الخاصة بالمحاضرات
  (الثاني االستدراكي)

 (6107-6102)- اريإد سياسي تنظيم0  سياسية علـــقم الثالثة السنة
 

 التققيت الموياس التاريخ
 التحرير اإلداري 00/12/6107االحد 

 
06011-00001 

  06/12/6107االثنين

 إدارة الموارد البشرية

 

06011-00001 

  12/6107/ 00الثالثاء 

 سياسة مقارنة

 

06011-00001 

  01/12/6107االربعاء

السياسات االقتصادية في 

 الجزائر

 

06011-00001 

 00001-06011 إدارة التنمية المحلية 01/12/6107الخميس

 
 

                    
                                 



 

 

 برنامج االمتحانات الخاصة بالمحاضرات
  (الثاني االستدراكي)

 (6107-6102)- دلولية عالقات0 سياسية لـــقمع الثالثة السنة
 

 التققيت الموياس التاريخ
 00/12/6107االحد 

 الدولي االقتصادي النظام
06011-00001 

  06/12/6107االثنين
 للدول الخارجية السياسة
 الكبرى

06011-00001 

 العالقات في البحث مناهج 12/6107/ 00الثالثاء 
 الدولية

 

06011-00001 

  01/12/6107اءاالربع
 الدولية الدولية النزاعات تحليل

06011-00001 

 الدولي والتعاون الدبلوماسية 01/12/6107الخميس

 
06011-00001 

                                                   
 
 
 

 
 



 

 

 رنامج االمتحانات الخاصة بالمحاضراتب
  (الثاني االستدراكي)

 (6107-6102) دلولية سياسة تخصص ماستر األلول  السنة

 التققيت الموياس التاريخ
 00/12/6107االحد 

 اإلنسان وحقوق العولمة
01001-06011 

 السياسي التحليل منهجية 06/12/6107االثنين

 
01001-06011 

 المقارنة الخارجية السياسة 12/6107/ 00الثالثاء 

 
01001-06011 

 01/12/6107االربعاء
 إحصاء

01001-06011 

 01/12/6107الخميس
 الفساد مكافحة في دولية نماذج

01001-06011 

 07/12/6107السبت
 االستشراف تقنيات

01001-06011 

 12/6107/ 01االحد 
 مستدامة تنمية

01001-06011 

 00/12/6107االثنين 
 الدولية االستراتيجيات

01001-06011 

          
    

 
 



 

 

 نات الخاصة بالمحاضراتبرنامج االمتحا
  (الثاني االستدراكي)

 (6107-6102)-السنة األلول  ماستر تخصص سياسة عامة

 التققيت الموياس التاريخ
 السياسات وتقييم استشراف 00/12/6107االحد 

 العامة
01001-06011 

الحكم الراشد في إدارة  06/12/6107االثنين
 الجماعات المحلية واإلقليمية

01001-06011 

 12/6107/ 00الثالثاء 
 06011-01001 السياسات العامة والحكومة

 01/12/6107االربعاء
 اإلدارية والتنمية اإلصالح

01001-06011 

 01/12/6107الخميس
 منهجية إنجاز البحوث

01001-06011 

 07/12/6107السبت
 06011-01001 مالية الجماعات المحلية

 06011-01001 إحصاء 12/6107/ 01االحد 

 00/12/6107االثنين 
 العامة السياسات تحليل

01001-06011 

                                                                                                            
 
 
 


