
 رئيس مصلحة التعليم والتقييم

 

 
سنة أوىل ليسانس جذع مشرتك علوم سياسية األولالسداسي  العاديمتحان الجدول ا  

م 2202/3202  

سا  51:55 -سا51:51   التــــــوقيت 
 التـــــاريــــخ

1مدخل لعلم السياسة    
 أ/ بلغايل حممد

 األحــــــــد 
10/15/3212  

 مدخل لعلم االتصال  
 خرويب بزارة عمرد/ 

ــن ــــاالثنيـ  
10/15/3212  

 1تاريخ الفكر السياسي 
 د/ جزار مصطفى

ــــالثاء الثــــ  
51/15/3212  

1تاريخ اجلزائر السياسي   
 د/ قدور شرقي ابراهيم

ـعاء ــــــاألرب  
55/15/3212  

 1منهجية العلوم السياسية  
 د/ جبار عبد اجلبار

 األحــــــــد 
51/15/2123  

  1اقتصاد سياسي 
  أ/ مسعودي آمنة

ــن ــــاالثنيـ  
65/15/3212  

 مدخل للعلوم القانونية 
 د/ خرويب بزارة عمر

 الثالثاء 
51/15/3212  

 القاعات 

 األفواج مكان االمتحان

  01الفوج   B49:القاعة

 
 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي
 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية
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 رئيس مصلحة التعليم والتقييم

 

ليسانس جذع مشرتك علوم سياسية الثانية سنة األولالسداسي  العاديمتحان الجدول ا  
مـ 2202/3202  

 التــــــوقيت  سا 51:55 -سا51:51 
 التـــــاريــــخ

العالقات الدولية  تاريخ   
فضيلةعيسات د/  

 األحــــــــد 
10/15/2123  

 مدخل لعلم االدارة 

 شد/جهيدة ركا
ــن ـــــاالثنيـ  

10/15/2123  
 مدخل للعالقات الدولية 

  بومدين العريبد/
 الثـــــــــالثاء 

51/15/2123  
  1نظم سياسية مقارنة 

 أ / مسعودي أمينة

ـعاء ـــــــاألرب  
55/15/2123  

العلوم السياسية ابستمولوجية     
 أ / مسعودي أمينة

 األحــــــــد 
51/15/2123  

 املنظمات الدولية 
 أ/ بلعيشة حممد

ــن ـــــاالثنيـ  
56/15/2123  

 التنمية املستدامة واحلكم الراشد 
 بوضياف مليكة

 الثالثاء
51/15/2123  

 القاعات 

 األفواج مكان االمتحان

   01الفوج   B57 :القاعة

 

 
 

 



 رئيس مصلحة التعليم والتقييم

 

 جدول االمتحان العادي السداسي االول  ماسرت 01 دراسات أورو متوسطية
 2202/3202  

 
 

 
سا   35س51-ا 31.25س  

لتوقيت ا  
 

 التاريخ
 التحليل االسرتاتيجي الدويل 

 د/ شاقوري عبد القادر
 األحــــــــد 

10/15/2123  
 1منهجية البحث العلمي 

 أسد/ بوضياف مليكة
ــن ــــاالثنيـ  

10/15/2123  
 السياسات البيئية والتنمية املستدامة 

 د/ عيسات فضيلة
 الثـــــــــالثاء 

51/15/2123  
 النظم اإلقليمية اجلديدة 

 ختو فايزةد/ 
ـعاء ـــــــاألرب  

55/15/2123  
 إدارة األزمات الدولية 

 أ/ أمحيدي بوجلطية بوعلي
 األحـــــــــد

51/15/2123  
بادلنظرية التكامل االقتصادي واالعتماد املت   

 د/ بلعيشة حممد
 االثنني

56/15/2123  
 

 القاعات 
 األفواج مكان االمتحان

. 01الفوج   B57:القاعة  
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 وزارة التعليم العالــــي و البحث العلــــــمي

 
ــبة بن بوعلي الشلف  جامـعة حسي
 كلية احلقوق و العلوم السياسية 

 قــسـم العلوم السياسية



 رئيس مصلحة التعليم والتقييم

 

إدارة احمللية 10ماسرت  األولالسداسي  العادي جدول االمتحان  
2202/3202  

 
 

 
سا   35س51-ا 31.25س  

لتوقيت ا  
 

 التاريخ
الوظيفة العامةملتقى    

 د/ جزار مصطفى
 األحــــــــد 

10/15/3212  
 نظرية االدارة احمللية 

 أ/ أنسلي كهينة
ـــن ــــاالثني  

10/15/3212  
  املالية العامة 

 د/ مسينة نعيمة
 الثــــــــالثاء 

51/15/3212  
5 منهجية البحث العلمي   

 د/ جبار عبد اجلبار
عاء ــــــاألربـ  

55/15/3212  
 نظم حملية مقارنة 

 د/ ابراهيم مزاري فوضيل
دــــــــاألح  

51/15/2123  
 احلكومة االلكرتونية 

 د/ خرويب بزارة عمر
 االثنني

56/15/3212  
 القاعات 

 

 األفواج مكان االمتحان
. 01الفوج   B49 :القاعة  
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 وزارة التعليم العالــــي و البحث العلــــــمي

 
ــبة بن بوعلي الشلف  جامـعة حسي
 كلية احلقوق و العلوم السياسية 

 قــسـم العلوم السياسية



 رئيس مصلحة التعليم والتقييم

 

إداري سياسي و السنة الثالثة ختصص تنظيم  األولالسداسي  العاديجدول االمتحان   
2202/3202  

 
 

 
ا 11.15س –ا 31.10س  

لتوقيت ا  
 

 التاريخ
  1إدارة املوارد البشرية 

لعريج عودةد/  
 األحــــــــد 

10/15/3212  
 التدريب اإلداري 

 أ/ أونسلي كهينة
ــن ــــاالثنيـ  

10/15/3212  
 التنمية اإلدارية 

حفاف سعادد/أس  
ــــالثاء الثـــ  

51/15/3212  
1سياسة مقارنة    

 د/ خليج عبد الرزاق
ـعاء ــــــاألرب  

55/15/3212  
 املالية العامة 

 د/ لعريج عودة
 األحد

52/15/3212  
 القاعات 

 

 األفواج مكان االمتحان
. 01الفوج   B49:القاعة  
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 وزارة التعليم العالــــي و البحث العلــــــمي

 
ــبة بن بوعلي الشلفجامـعة  حسي  

 كلية احلقوق و العلوم السياسية 
 قــسـم العلوم السياسية



 رئيس مصلحة التعليم والتقييم

 

  دولية السنة الثالثة ختصص عالقات االولالسداسي  العاديجدول االمتحان 
2202/3202  

 
 

 
ا 11.15س –ا 31.10س  

لتوقيت ا  
 

 التاريخ
 جيوسياسية العالقات الدولية 

جعبوب حممدد/  
 األحــــــــد 

10/15/3212  
  القانون الدويل والعالقات الدولية 

أمحيدي بوجلطية بوعليد/  
ــن ـــــاالثنيـ  

10/15/3212  
 مناهج البحث يف العالقات الدولية 

حوريةساعو د/  
 الثـــــــــالثاء 

51/15/3212  
 نظريات االندماج والتكامل الدويل 

مصطفى دلة أمنةد/   
ـعاء ـــــــاألرب  

55/15/3212  
  حتليل السياسة اخلارجية 

منةآمصطفى دلة د/  
 األحد

15/15/3212  
 القاعات 

 

 األفواج مكان االمتحان
  .01الفوج   B57:القاعة
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 وزارة التعليم العالــــي و البحث العلــــــمي

 
ــبة بن بوعلي الشلف  جامـعة حسي
 كلية احلقوق و العلوم السياسية 

 قــسـم العلوم السياسية
 
 
 


