
 

 

 الحاج لخضر 1جامعة باتنة 
 لحقوق والعلوم السياسيةكلية ا

 قسم العلوم السياسية
 (الدورة العاديةالسداسي الثاني ) برنامج امتحانات

2019  /2020 

 جذع مشترك، األولى السنة:
 القاعة التوقيت المقياس  

 --- --- ----- 2020سبتمبر  20 األحد

 --- --- ----- 2020سبتمبر  21 االثنين

 2+ مدرج  09 10:00-09:00 إعالم آلي ودراسات كمية  2020سبتمبر  22 الثالثاء

 2+ مدرج  09 10:00-09:00 انجليزية 2020سبتمبر  23 األربعاء

 2+ مدرج  09 10:00-09:00 مدخل للعلوم السياسية  2020سبتمبر  24 الخميس

 2+ مدرج  09 10:00-09:00 اقتصاد سياسي 2020سبتمبر  27 األحد

 2+ مدرج  09 10:00-09:00 تاريخ الجزائر السياسي 2020سبتمبر  28 االثنين

 2+ مدرج  09 10:00-09:00 منهجية 2020سبتمبر  29 الثالثاء

 2+ مدرج  09 10:00-09:00 االجتماع السياسيعلم /العربية االسالميةالحضارة  2020سبتمبر  30 األربعاء

 2+ مدرج  09 10:00-09:00 تاريخ الفكر السياسي 2020 أكتوبر 01 الخميس

 رئيس القسم:

 :تعليمات تخص سير االمتحانات

  إجبارية ارتداء الكمامة كإجراء وقائي، على أن تعمل اإلدارة على توفير ما أمكن من مستلزمات التعقيم.. -

طفاء الهاتف النقال تعرض رتداء كمامة أو نزعها بال مبرر خالل حصص االمتحانات وعدم إااللتزام بإعدم  -
 قاعة االمتحان. لألمر بمغادرةالطالب)ة( 

وتفادي كل التجمعات غير الضرورية والتزام التباعد  الوقت المحدد خالليرجى التواجد في قاعات االمتحان  -
مغادرة مبنى الكلية بمجرد االنتهاء من االمتحانات تفاديا لالكتظاظ مع قدوم حتى في ساحة الكلية، مع أهمية 

 دفعات أخرى في توقيت مخالف إلجراء االمتحانات.

كإجراء وقائي، يحتفظ بالطالب بالحق في ]كما يتوجب عليه بالمثل[ الجلوس بمقعد محدد خالل كامل فترة  -
  االمتحانات، حيث توضع ملصقة على الطاولة باسمه.

 االلتزام بتعليمات رئيس المدرج/القاعة واألساتذة المكلفين بمراقبة االمتحان.يرجى  -

 قاعة االمتحان. لألمر بمغادرةعدم االلتزام باستظهار بطاقة الطالب تعرض الطالب)ة(  -

 .نخاصة باجتياز االمتحافي حالة ضياع ]أو عدم استصدار[ بطاقة الطالب، تتولى إدارة القسم استصدار بطاقة  -

 يتم تسليط عقوبات تأديبية صارمة على كل أشكال "الغش" في االمتحان. -

  



 

 

 الحاج لخضر 1جامعة باتنة 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية
 (الدورة العاديةالسداسي الثاني ) برنامج امتحانات

2019  /2020 

 مشتركجذع  ، الثانية السنة:
 القاعة التوقيت المقياس  

 --- --- --- 2020سبتمبر  20 األحد

 --- --- --- 2020سبتمبر  21 االثنين

 1+ مدرج  10 11:00-10:00  السياسية/ الجغرافيا  االنتخابيةالسياسية والنظم األحزاب  2020سبتمبر  22 الثالثاء

 1+ مدرج  10 11:00-10:00 انجليزية 2020سبتمبر  23 األربعاء

 1+ مدرج  10 11:00-10:00 نظريات التنظيم والتسيير 2020سبتمبر  24 الخميس

 1+ مدرج  10 11:00-10:00 نظرية العالقات الدولية 2020سبتمبر  27 األحد

 1+ مدرج  10 11:00-10:00 تحليل الوثائق السياسية 2020سبتمبر  28 االثنين

 1مدرج +  10 11:00-10:00 رسم السياسات وصنع القرار 2020سبتمبر  29 الثالثاء

 1+ مدرج  10 11:00-10:00 المؤسسات السياسية واإلدارية في الجزائر  2020سبتمبر  30 األربعاء

 1+ مدرج  10 11:00-10:00  نظم سياسية مقارنة 2020 أكتوبر 01 الخميس

 رئيس القسم:

 :تعليمات تخص سير االمتحانات

  اإلدارة على توفير ما أمكن من مستلزمات التعقيم..إجبارية ارتداء الكمامة كإجراء وقائي، على أن تعمل  -

طفاء الهاتف النقال تعرض رتداء كمامة أو نزعها بال مبرر خالل حصص االمتحانات وعدم إعدم االلتزام بإ -
 قاعة االمتحان. لألمر بمغادرةالطالب)ة( 

وتفادي كل التجمعات غير الضرورية والتزام التباعد  الوقت المحدد خالليرجى التواجد في قاعات االمتحان  -
حتى في ساحة الكلية، مع أهمية مغادرة مبنى الكلية بمجرد االنتهاء من االمتحانات تفاديا لالكتظاظ مع قدوم 

 دفعات أخرى في توقيت مخالف إلجراء االمتحانات.

الجلوس بمقعد محدد خالل كامل فترة كإجراء وقائي، يحتفظ بالطالب بالحق في ]كما يتوجب عليه بالمثل[  -
 االمتحانات، حيث توضع ملصقة على الطاولة باسمه. 

 االلتزام بتعليمات رئيس المدرج/القاعة واألساتذة المكلفين بمراقبة االمتحان.يرجى  -

 قاعة االمتحان. لألمر بمغادرةعدم االلتزام باستظهار بطاقة الطالب تعرض الطالب)ة(  -

 .خاصة باجتياز االمتحانفي حالة ضياع ]أو عدم استصدار[ بطاقة الطالب، تتولى إدارة القسم استصدار بطاقة  -

 يتم تسليط عقوبات تأديبية صارمة على كل أشكال "الغش" في االمتحان. -

  



 

 

 الحاج لخضر 1جامعة باتنة 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية
 (الدورة العاديةالسداسي الثاني ) برنامج امتحانات

2019  /2020 

داري"التخصص"، الثالثة السنة:  : تنظيم سياسي وا 
 القاعة التوقيت المقياس  

 --- --- --- 2020سبتمبر  06 األحد

 --- --- --- 2020سبتمبر  07 االثنين

 1مدرج  10:00-09:00 إدارة األزمات والمخاطر / الحريات وحقوق االنسان 2020سبتمبر  08 الثالثاء

 1مدرج  10:00-09:00 انجليزية 2020سبتمبر  09 األربعاء

 1مدرج  10:00-09:00 سياسة مقارنة 2020سبتمبر  10 الخميس

 1مدرج  10:00-09:00 إدارة التنمية المحلية 2020سبتمبر  13 األحد

 1مدرج  10:00-09:00 التحرير اإلداري  2020سبتمبر  14 االثنين

 1مدرج  10:00-09:00 إدارة الموارد البشرية  2020سبتمبر  15 الثالثاء

 1مدرج  10:00-09:00 السياسات االقتصادية في الجزائر 2020سبتمبر  16 األربعاء

 1مدرج  10:00-09:00 نظام التشريع في الجزائر  2020سبتمبر  17 الخميس

 رئيس القسم:

 :تعليمات تخص سير االمتحانات

  ارتداء الكمامة كإجراء وقائي، على أن تعمل اإلدارة على توفير ما أمكن من مستلزمات التعقيم.. إجبارية -

طفاء الهاتف النقال تعرض رتداء كمامة أو نزعها بال مبرر خالل حصص االمتحانات وعدم إعدم االلتزام بإ -
 قاعة االمتحان. لألمر بمغادرةالطالب)ة( 

وتفادي كل التجمعات غير الضرورية والتزام التباعد  الوقت المحدد خالليرجى التواجد في قاعات االمتحان  -
حتى في ساحة الكلية، مع أهمية مغادرة مبنى الكلية بمجرد االنتهاء من االمتحانات تفاديا لالكتظاظ مع قدوم 

 دفعات أخرى في توقيت مخالف إلجراء االمتحانات.

وجب عليه بالمثل[ الجلوس بمقعد محدد خالل كامل فترة كإجراء وقائي، يحتفظ بالطالب بالحق في ]كما يت -
 االمتحانات، حيث توضع ملصقة على الطاولة باسمه. 

 االلتزام بتعليمات رئيس المدرج/القاعة واألساتذة المكلفين بمراقبة االمتحان.يرجى  -

 قاعة االمتحان. لألمر بمغادرةعدم االلتزام باستظهار بطاقة الطالب تعرض الطالب)ة(  -

 .خاصة باجتياز االمتحاني حالة ضياع ]أو عدم استصدار[ بطاقة الطالب، تتولى إدارة القسم استصدار بطاقة ف -

 يتم تسليط عقوبات تأديبية صارمة على كل أشكال "الغش" في االمتحان. -



 

 

 الحاج لخضر 1جامعة باتنة 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 السياسيةقسم العلوم 
 (الدورة العاديةالسداسي الثاني ) برنامج امتحانات

2019  /2020 

 : عالقات دولية"التخصص"، الثالثة السنة:
 القاعة التوقيت المقياس  

 --- --- --- 2020سبتمبر  06 األحد

 --- --- --- 2020سبتمبر  07 االثنين

 10 09:30-08:30  / الجزائر في البيئة االقليمية والدولية الهوية والمواطنة 2020سبتمبر  08 الثالثاء
 10 09:30-08:30 انجليزية 2020سبتمبر  09 األربعاء

 10 09:30-08:30 الدبلوماسية والتعاون الدولي 2020سبتمبر  10 الخميس

 10 09:30-08:30 السياسة الخارجية للقوى الكبرى 2020سبتمبر  13 األحد

 10 09:30-08:30 مناهج البحث في العالقات الدولية 2020سبتمبر  14 االثنين

 10 09:30-08:30 لح ونزع السالحالتس 2020سبتمبر  15 الثالثاء
 10 09:30-08:30 النظام االقتصادي الدولي 2020سبتمبر  16 األربعاء

 10 09:30-08:30 تحليل النزاعات الدولية 2020سبتمبر  17 الخميس

 رئيس القسم:

 :تعليمات تخص سير االمتحانات

  إجبارية ارتداء الكمامة كإجراء وقائي، على أن تعمل اإلدارة على توفير ما أمكن من مستلزمات التعقيم.. -

طفاء الهاتف النقال تعرض رتداء كمامة أو نزعها بال مبرر خالل حصص االمتحانات وعدم إعدم االلتزام بإ -
 حان.قاعة االمت لألمر بمغادرةالطالب)ة( 

وتفادي كل التجمعات غير الضرورية والتزام التباعد  الوقت المحدد خالليرجى التواجد في قاعات االمتحان  -
حتى في ساحة الكلية، مع أهمية مغادرة مبنى الكلية بمجرد االنتهاء من االمتحانات تفاديا لالكتظاظ مع قدوم 

 دفعات أخرى في توقيت مخالف إلجراء االمتحانات.

كإجراء وقائي، يحتفظ بالطالب بالحق في ]كما يتوجب عليه بالمثل[ الجلوس بمقعد محدد خالل كامل فترة  -
 االمتحانات، حيث توضع ملصقة على الطاولة باسمه. 

 االلتزام بتعليمات رئيس المدرج/القاعة واألساتذة المكلفين بمراقبة االمتحان.يرجى  -

 قاعة االمتحان. لألمر بمغادرةعدم االلتزام باستظهار بطاقة الطالب تعرض الطالب)ة(  -

 .خاصة باجتياز االمتحانفي حالة ضياع ]أو عدم استصدار[ بطاقة الطالب، تتولى إدارة القسم استصدار بطاقة  -

 يتم تسليط عقوبات تأديبية صارمة على كل أشكال "الغش" في االمتحان. -

  



 

 

 الحاج لخضر 1جامعة باتنة 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية
 (الدورة العاديةالسداسي الثاني ) برنامج امتحانات

2019  /2020 

داري: التخصص"، 01ماستر  السنة:  "تنظيم سياسي وا 
 القاعة التوقيت المقياس  

 --- --- ----- 2020سبتمبر  06 األحد

 --- --- ----- 2020سبتمبر  07 االثنين

 --- --- ----- 2020سبتمبر  08 الثالثاء

 1مدرج  11:30-10:30 انجليزية 2020سبتمبر  09 األربعاء

 1مدرج  11:30-10:30 المجتمع المدني والتنمية المحلية 2020سبتمبر  10 الخميس

 1مدرج  11:30-10:30  اإلدارة العامة المقارنة 2020سبتمبر  13 األحد

 1مدرج  11:30-10:30 2منهجية البحث العلمي  2020سبتمبر  14 االثنين

 1مدرج  11:30-10:30  المؤسسات السياسية واإلدارية في الجزائر 2020سبتمبر  15 الثالثاء

 1مدرج  11:30-10:30  إدارة الموارد البشرية 2020سبتمبر  16 األربعاء

 1مدرج  11:30-10:30 إدارة الجماعات المحلية 2020سبتمبر  17 الخميس

 :رئيس القسم

 :تعليمات تخص سير االمتحانات

  إجبارية ارتداء الكمامة كإجراء وقائي، على أن تعمل اإلدارة على توفير ما أمكن من مستلزمات التعقيم.. -

طفاء الهاتف النقال تعرض رتداء كمامة أو نزعها بال مبرر خالل حصص االمتحانات وعدم إعدم االلتزام بإ -
 قاعة االمتحان. لألمر بمغادرةالطالب)ة( 

وتفادي كل التجمعات غير الضرورية والتزام التباعد  الوقت المحدد خالليرجى التواجد في قاعات االمتحان  -
قدوم حتى في ساحة الكلية، مع أهمية مغادرة مبنى الكلية بمجرد االنتهاء من االمتحانات تفاديا لالكتظاظ مع 

 دفعات أخرى في توقيت مخالف إلجراء االمتحانات.

كإجراء وقائي، يحتفظ بالطالب بالحق في ]كما يتوجب عليه بالمثل[ الجلوس بمقعد محدد خالل كامل فترة  -
 االمتحانات، حيث توضع ملصقة على الطاولة باسمه. 

 قبة االمتحان.االلتزام بتعليمات رئيس المدرج/القاعة واألساتذة المكلفين بمرايرجى  -

 قاعة االمتحان. لألمر بمغادرةعدم االلتزام باستظهار بطاقة الطالب تعرض الطالب)ة(  -

 .خاصة باجتياز االمتحانفي حالة ضياع ]أو عدم استصدار[ بطاقة الطالب، تتولى إدارة القسم استصدار بطاقة  -

 يتم تسليط عقوبات تأديبية صارمة على كل أشكال "الغش" في االمتحان. -
  



 

 

 الحاج لخضر 1جامعة باتنة 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية
 (الدورة العاديةالسداسي الثاني ) برنامج امتحانات

2019  /2020 

 "عالقات دولية: التخصص" ، 01ماستر  السنة:
 القاعة التوقيت المقياس  

 --- --- ----- 2020سبتمبر  06 األحد

 --- --- ----- 2020سبتمبر  07 االثنين

 --- --- ----- 2020سبتمبر  08 الثالثاء

 09 11:00-10:00 انجليزية 2020سبتمبر  09 األربعاء

 09 11:00-10:00 العولمة وحقوق اإلنسان 2020سبتمبر  10 الخميس

 09 11:00-10:00  المقاربات النظرية في العالقات الدولية 2020سبتمبر  13 األحد

 09 11:00-10:00  2منهجية البحث العلمي  2020سبتمبر  14 االثنين

 09 11:00-10:00 المنظمات الدولية غير الحكومية 2020سبتمبر  15 الثالثاء

 09 11:00-10:00 2المنظمات الدولية واإلقليمية  2020سبتمبر  16 األربعاء

 09 11:00-10:00 التنمية المستدامة ومكافحة الفساد 2020سبتمبر  17 الخميس

 رئيس القسم:

 :تعليمات تخص سير االمتحانات

  إجبارية ارتداء الكمامة كإجراء وقائي، على أن تعمل اإلدارة على توفير ما أمكن من مستلزمات التعقيم.. -

طفاء الهاتف النقال تعرض رتداء كمامة أو نزعها بال مبرر خالل حصص االمتحانات وعدم إعدم االلتزام بإ -
 قاعة االمتحان. لألمر بمغادرةالطالب)ة( 

وتفادي كل التجمعات غير الضرورية والتزام التباعد  الوقت المحدد خالليرجى التواجد في قاعات االمتحان  -
حتى في ساحة الكلية، مع أهمية مغادرة مبنى الكلية بمجرد االنتهاء من االمتحانات تفاديا لالكتظاظ مع قدوم 

 دفعات أخرى في توقيت مخالف إلجراء االمتحانات.

الجلوس بمقعد محدد خالل كامل فترة كإجراء وقائي، يحتفظ بالطالب بالحق في ]كما يتوجب عليه بالمثل[  -
 االمتحانات، حيث توضع ملصقة على الطاولة باسمه. 

 االلتزام بتعليمات رئيس المدرج/القاعة واألساتذة المكلفين بمراقبة االمتحان.يرجى  -

 قاعة االمتحان. لألمر بمغادرةعدم االلتزام باستظهار بطاقة الطالب تعرض الطالب)ة(  -

 .خاصة باجتياز االمتحانفي حالة ضياع ]أو عدم استصدار[ بطاقة الطالب، تتولى إدارة القسم استصدار بطاقة  -

 يتم تسليط عقوبات تأديبية صارمة على كل أشكال "الغش" في االمتحان. -

 


