كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة البلٌدة2

لسم العلوم السٌاسٌة

امتحانات الدورة األولى السداسً األول 2027/2026
السنة األولى علوم سٌاسٌة

الٌوم
االسبت/20/83
0282
التولٌت:
31سا31الى31سا
13
مدخل الى علم
الممٌاس
السٌاسة
الفوج -4-3+2+1مدرج20

االحد/20/84
0282
31سا31الى31سا
13
مدخل للعلوم
المانونٌة
فوج -2الى-00
/مدرج20

الفوج -9-8-7-6مدرج09

فوج5الى/08
مدرج09

الفوج 13+12+11مدرج07

فوج
09الى22مدرج07

5
11

14+

فوج22الى
20مدرج02

االثنين/20/02
0282
31سا31الى31سا
13
تارٌخ الفكر
السٌاسً
مدرج20

الثالثاء /20/08االربعاء/02/22
0282
2027
31سا31الى33 31سا13الى33سا
33
سا13
التصاد سٌاسً تارٌخ الجزائر
السٌاسً
مدرج20
فوج -2الى-00
/مدرج20

مدرج09

فوج5الى/08
مدرج09

مدرج07

فوج
09الى22مدرج
07
فوج22الى
20مدرج02

مدرج22
مدرج22

االربعاء/02/22
2027
31سا31الى31سا
13
منهجٌة العلوم
السٌاسٌة
مدرج08

مدرج09
مدرج07

الخميس/20/02
0282
31سا31الى31سا13
مدخل لعلم االجتماع/مدخل لعلم االتصالمدرج08

مدرج09
مدرج07

الحقوق والعلوم السياسية

جامعة البلٌدة2

لسم العلوم السٌاسٌة
امتحانات الدورة االولى السداسً الثالث 2027/2026
السنة الثانٌة علوم سٌاسٌة
الٌوم

2117/12/18

التولٌت:

الفوج6-5-4+3+2+1
الفوج-11-19-8+7+

الممٌاس

12-11

2117/12/19

2117/12/22

2117/12/22

2117/12/23

2117/12/23

2117/12/21
33سا13الى33سا33

33سا33الى33سا13

31سا13الى31سا33

مدخل العاللات الدولٌة

نظم سٌاسٌة ممارنة

التنمٌة المستدامة
ومكافحة الفساد
مدرج08

33سا33الى33سا
13
اٌستمولوجٌا علم
السٌاسة
فوج
2الى/5مدرج22
فوج
6الى/08مدرج06

31سا13الى31سا33

33سا13الى33سا 31سا13الى31سا33
33
تارٌخ العاللات
الدولة والمجتمع المدنى/الدولٌة
منظمات دولٌة واالللٌمٌةفوج 02الى/05مدرج20
مدرج20

فوج 02الى/05مدرج20

مدرج02

فوج 06الى/08مدرج22

فوج 06الى/08مدرج22

مدرج06

فوج 09الى 22مدرج21

فوج 09الى/22مدرج02

مدرج22

مدرج09

فوج9الى22مدرج
00

مدخل الى علم االدارة
مدرج20
مدرج22

الحقوق والعلوم السياسية

جامعة البلٌدة2

لسم العلوم السٌاسٌة

امتحانات الدورة األولى السداسً االخامس2027/2026
السنة الثالثة علوم سٌاسٌة:تخصص(عاللات دولٌة)

الٌوم

االحد0282/20/84

الثالثاء 0282/20/08

االربعاء0282/20/00

االربعاء0282/20/00

الخميس0282/20/02

الخميس0282/20/02

التولٌت:

81سا22الى81سا22

33سا13الى33سا33

33سا13الى33سا33

82سا81الى81سا22

33سا13الى33سا33

82سا81الى81سا22

الممٌاس

جٌو سٌاسٌة العاللات
الدولٌة

التحوالت الدٌممراطٌة
لضاٌا إستراتٌجٌة المعاصرة

مناهج البحث فى العاللات
الدولٌة

تحلٌل السٌاسة
الخارجٌة

نظرٌات التكامل واالندماج المانون الدولً و العاللات
الدولٌة
الدولً

الفوج01-

لاعة70

لاعة70

لاعة70

لاعة70

الفوج02-

لاعة76

لاعة76

لاعة76

لاعة76

فوج2-2لاعة70

فوج/2-2مدرج06

جامعة البلٌدة2
لسم العلوم السٌاسٌة

امتحانات الدورة األولى السداسً االخامس2027/2026
السنة الثالثة علوم سٌاسٌة:تخصص(تنظٌمات سٌاسٌة واإلدارٌة)

الٌوم

االحد0282/20/84

الثالثاء 0282/20/08

االربعاء0282/20/00

االربعاء0282/20/00

الخميس0282/20/02

الخميس0282/20/02

التولٌت:

81سا22الى81سا22

33سا13الى33سا33

33سا13الى33سا33

82سا81الى81سا22

33سا13الى33سا33

82سا81الى81سا22

الممٌاس

إدارة الموارد البشرٌة

التدرٌب اإلداري

إدارة الجماعات المحلٌة/-إدارة المرفك العام

التنمٌة اإلدارٌة

السٌاسة الممارنة

المالٌة العامة

الفوج3+2+1-

الفوج5+4-

فوج2الى/05مدرج00

فوج 2الى5مدرج20

فوج -2-2
/1مدرج21

ادارة
المرفك
العام

فوج/5-0مدرج02
فوج02لاعة60
فوج/02لاعة72
فوج/01لاعة70
فوج/00لاعة62
فوج/05لاعة78

ادارة
الجماعات
المحلٌة

مدرج20

مدرج20

مدرج20

مدرج06

مدرج22

مدرج02

الحقوق والعلوم السياسية

جامعة البلٌدة2

لسم العلوم السٌاسٌة

امتحانات الدورة األولى السداسً االول 2027/2026
السنة األولى ماستر علوم سٌاسٌة( :تخصص إدارة الموارد البشرية)
الٌوم

السبت2027/02/28

االحد2027/02/29

االحد2027/02/29

االثنٌن2027/02/20

الثالثاء/02/22
2027

الثالثاء/02/22
2027

االربعاء/32/22
2332

الخميس2332/32/21

التولٌت:

31سا31الى31سا13

33سا33الى33سا13

31سا31الى31سا13

31سا31الى31سا13

33سا33الى33سا13

31سا31الى31سا13

31سا31الى31س
ا13

31سا13الى31سا33

الممٌاس

المؤسسات اإلدارٌة
والسٌاسٌة الجزائرٌة

الحكم الراشد
وظاهرة الفساد

االتصال و إدارة
العاللات العامة

المٌادة و اتخاذ
المرار

السلون التنظٌمً
فً المنظمة

الوظٌفة العامة فى
الجزائر

مدرج02

فوج  02الى/07
مدرج06

مناهج البحث
فً العلوم
اإلدارٌة
فوج 02الى/07
مدرج05

االتجاهات الحدٌثة
فً اإلدارة

فوج-13-12-11

مدرج02
مدرج06

الفوج7+-6+5+0

فوج  02الى/07
مدرج06

فوج  02الى/07
مدرج06
مدرج06

فوج/02لاعة21

فوج 2الى07مدرج06

فوج 02الى/07
مدرج05

الحقوق والعلوم السياسية

جامعة البلٌدة2

لسم العلوم السٌاسٌة
امتحانات الدورة األولى السداسً ااالول 2027/2026
السنة األولى ماستر علوم سٌاسٌة:ت (عالقات دولية و تعاون)

الٌوم

السبت 2027/02/28االحد2027/02/29

االثنٌن2027/02/20

الثالثاء2027/02/22

التوقيت:

31سا31الى31سا33 13سا33الى33سا31 13سا31الى31سا31 13سا31الى31سا13

33سا33الى33سا13

الممٌاس

نظرٌة السٌاسٌة و
الوظٌفة الدبلوماسٌة مناهج البحث فً
المانون الدولً و
التحول الدٌممراطً النظام السٌاسً
االتصال و إدارة
الفكر السٌاسً
العاللات
حموق اإلنسان
الجزائري
و الصراع اثنً
العاللات العامة
المعاصر
لاعة22
لاعة22
لاعة22
لاعة26
فوج /2-2لاعة 26فوج /2-2لاعة26
لاعة26
لاعة26
فوج /2-2لاعة 26فوج /2-2لاعة26

فوج-11
فوج12-

االحد2027/02/29

الثالثاء 2027/02/22االربعاء 2332/32/22الخميس2332/32/21
31سا31الى31سا13

31سا31الى31سا13

31سا13الى31سا33

لضاٌا دولٌة
المعاصرة
فوج/2-2لاعة26

الحقوق والعلوم السياسية

جامعة البلٌدة2

لسم العلوم السٌاسٌة

امتحانات الدورة األولى السداسً الثالث 2027/2026
السنة الثانٌة ماستر علوم سٌاسٌة( :تخصص إدارة الموارد البشرية)
الٌوم

السبت2117/12/18

االحد2117/12/19

االثنٌن2027/02/20

الثالثاء2027/02/22

الخمٌس2027/02/21

التولٌت:

18سا31الى11سا11

18سا31الى11سا11

18سا31الى11سا11

18سا31الى11سا11

18سا31الى11سا11

الممٌاس

نظام المعلومات اإلدارٌة

اإلدارة و التخطٌط االستراتٌجً

إدارة محلٌة و الحكم المحلً

المالٌة المحلٌة

نظرٌات اتخاذ المرار

فوج5-4-13-12-11

الفوج8-7-6

مدرج21

مدرج21

مدرج21

مدرج21

مدرج21

الحقوق والعلوم السياسية

جامعة البلٌدة2

لسم العلوم السٌاسٌة

امتحانات الدورة األولى السداسً الثالث 2027/2026
السنة الثانٌة ماستر علوم سٌاسٌة (عالقات دولية و تعاون)

الٌوم
التولٌت:
الممٌاس
فوج5-4-3+2+-11

السبت2117/12/18

االحد2117/12/19

االثنٌن2027/02/20

الثالثاء2027/02/22

الخمٌس2027/02/21

18سا31الى11سا11

18سا31الى11سا11

18سا31الى11سا11

نظرٌة التكامل و
االندماج

السٌاسٌة الخارجٌة الجزائرٌة

العاللات االورو مغاربٌة

الصراع العربً اإلسرائٌلً

مدرج22

مدرج22

لاعة21

لاعة21

18سا31الى11سا18 11سا31الى11سا11
الدراسات األمنٌة
اإلستراتٌجٌة

مدرج22

