
 مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كليــــة الحقـــــوق والعلــــوم السياسيـــة

 السياسيــــــــــةقســـــــــم العلــــــــــــوم 

 2022/2023السنــــــة الجامعيـــــــــة:

 / السداس ي األول برنامج االمتحانات التعويضية للطلبة املتغيبين بعذر

 البرنامج الخاص بلطلبة املدينين كل املستويات

 كل الطلبة املدينين معنين

باإلمتحاتات حسب كل مستوى ؛ 

طلبة مستوى سنة ثانية جدع 

 مشترك وطلبة املاستر

جانفي  25و  24التواريخ هي يومي 

 على التوالي

وأن الرجاء من الطلبة الذين سبق 

تقدموا إلدارة القسم بضرورة 

اإللتزام حرصا على السيرورة 

 الحسنة للمداوالت .

 

 / السنة األولى جذع مشترك األول  السداس ي/ بعذر املتغيبين للطلبة التعويضية االمتحانات برنامج

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظــــــــــة: 

 يتعين على الطالب )ة( االلتزام بالتعليمات التالية: .1

الرزنامة دورة عادية للطلبة الذين تم دراسة ملفاتهم إلعادة اإلمتحانات في دورتها العادية للسداس ي تعد هذه  .2

 وكذا الطلبة املدينين؛ األول؛

 الوطنية. أن يكون مصحوبا ببطاقة الطالب أو نسخة من شهادة التسجيل أو بطاقة التعريف .3

 معلن.أن يلتزم بمكان إجراء االمتحان املخصص له حسب ما هو  .4

أن يحترم تعليمات األساتذة املكلفين بالحراسة خاصة ما تعلق بارتداء الكمامة وعدم استعمال الهاتف  .5

 املحمول.

 أن يمتنع عن دخول قاعة االمتحان بعد نصف ساعة من بدايته. .6

 القاعة األستاذ مادة االمتحان التوقيت التاريخ

 19ق  أ/ أبصير تاريخ الفكر السياس ي  10.00- 8.30 24/01/2023

19ق  أ/عباس ي اقتصاد سياس ي 12.00 10.30 24/01/2023  

  19ق أ/ بوقراص مدخل لعلم السياسة  10.00- 8.30 25/01/2023

19ق  أ / بوجحفة منهجية العلوم السياسية 12.00 10.30 25/01/2023  
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 ثانية/ السنة األول  السداس ي/ بعذر املتغيبين للطلبة التعويضية االمتحانات برنامج

 جذع مشترك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 القاعة األستاذ االمتحانمادة  التوقيت التاريخ

 19ق  حموأ/  مدخل لعلم اإلدارة  10.00- 8.30 24/01/2023

19ق  أ/العربي نظم سياسية مقارنة  12.00 10.30 24/01/2023  

25/01/2023 8.30 -10.00  
علم  ابستيمولوجيا

 السياسة
 بوجحفةأ/ 

  19ق

25/01/2023 10.30 12.00 
مدخل للعالقات 

 الدولية
 بلعربيأ / 

19ق   
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 تعاون دولي / أولى ماستر األول  السداس ي/ بعذر املتغيبين للطلبة التعويضية االمتحانات برنامج

 

  

 الفوج والقاعة األستاذ مادة االمتحان التوقيت التاريخ

24/01/2023 8.30 -10.00  

الدبلوماسية املعاصرة 

 وإستراتيجية التفاوض

 

 20ق بقلوشأ/ 

24/01/2023 10.30 12.00 
الدولي واملنظمات  التعاون 

 الدولية
 وقراصأ/ ب

20ق  

جيوبولتيك االقتصاد الدولي     10.00- 8.30 25/01/2023

 اختياري     
 أ/ العربي

20ق  

25/01/2023 

10.30 12.00 

 أ/ عباس ي ملتقى العالقات االورومغاربية
20ق  

20ق أ/ بلغيث  إدارة األزمات الدولية     



 مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كليــــة الحقـــــوق والعلــــوم السياسيـــة

 السياسيــــــــــةقســـــــــم العلــــــــــــوم 

 2022/2023السنــــــة الجامعيـــــــــة:

 

 / أولى ماستر إدارة محليةاألول  السداس ي/ بعذر املتغيبين للطلبة التعويضية االمتحانات برنامج

 

 

 

 

  

 الفوج والقاعة األستاذ مادة االمتحان التوقيت التاريخ

 20ق أ/ لقرع إدارة محلية مقارنة  10.00- 8.30 24/01/2023

 20ق بلغيثأ/  القانون اإلداري  12.00 10.30 24/01/2023

 انزارن  أ/ تسيير املؤسسة        10.00- 8.30 25/01/2023
 20ق

25/01/2023 

10.30 12.00 

 20ق أوديةأ/  تحرير الوثائق واملراسالت اإلدارية

ملتقى املجتمع املدني والتنمية 

 املحلية      
 أ/ بلكرشة

 20ق

 أ/ حمو ملتقى األحزاب والنظم االنتخابية
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 دولي تعاون  2/ ماستراألول  السداس ي/ بعذر املتغيبين للطلبة التعويضية االمتحانات برنامج

 

  

 الفوج والقاعة األستاذ مادة االمتحان التوقيت التاريخ

24/01/2023 8.30 -10.00  
تحليل السياسة الخارجية 

 الجزائرية
 21 ق بلعربيأ/ 

 21 ق أ/ مناعي  القانون الدبلوماس ي  12.00 10.30 24/01/2023

25/01/2023 

 

8.30 -10.00  

. 

تحديات العالم العربي في ظل 

 الجديدالنظام الدولي 
 أ/ لقرع

 21 ق

التنمية والتعاون في العالم 

 الثالث
 أ/ فراحي

25/01/2023 10.30 12.00 

 21 ق أ/ بلعربي املعاهدات الدولية

إستراتيجية التسلح ونزع 

 السالح 
 أ/ بوقراص 

 21 ق
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 2022/2023السنــــــة الجامعيـــــــــة:

 

 إدارة محلية 2/ ماستراألول  السداس ي/ بعذر املتغيبين للطلبة التعويضية االمتحانات برنامج

 

 

 الفوج والقاعة األستاذ مادة االمتحان التوقيت التاريخ

 21ق أ/ حمو  اإلدارة اإلستراتيجية  10.00- 8.30 24/01/2023

24/01/2023 10.30 12.00 
مالية الجماعات 

 املحلية
 عباس يأ/ 

21ق  

25/01/2023 

 

8.30 -10.00  

. 

املشروع املنهي 

 والشخص ي
 أ/ بلعربي

21ق  

25/01/2023 

10.30 12.00 

21ق وجحفةأ/ ب املذكرة منهجية إعداد  

سياسات التنمية 

  املحلية
 أ/ بلغيث 

21ق  


