ـية 2017/2016
السنة الجامع

جامعة 20أوت - 1955سكيكدة
ـوق و العلوم السياسية
ـلية الحق
ك
قسم العلوم السياسية

برنامج امتحانات السنة األولـــــى عـلوم سٌاسٌـة – السداسـً
األٌــــــــــــــــــــــــــــــام

المقٌــــــــــــــــــــــاس

األحد 2017/01/15

تارٌخ الفكر السٌاسً

اإلثنٌن 2017/01/16

اللغة اإلنجلٌزٌــــــة

الثالثاء 2017/01/17

راحـــــــــــــــة

األربعاء 2017/01/18

منهجٌة العلوم السٌاسٌة

الخمٌس 2017/01/19

علم اإلجتماع

الجمعة2017/01/20

راحــــــــــــــــــــة

السبت 2017/01/21

مدخل لعلم السٌاسة

األحد 2017/01/22

مدخل للعلوم القانونٌة

اإلثنٌن 2017/01/23

راحــــــــــــــــــــة

الثالثاء 2017/01/24

إقتصاد سٌاسً

األربعاء 2017/01/25

تارٌخ الجزائر السٌاسً

األولـــ

التـوقـٌـت

10:30-09:00

مــكان إجــراء اإلمتحــانــــات
مالحظة :

ق 21ق 22ق23

اإلدارة

جامعة 20أوت - 1955سكيكدة

ـية 2017/2016
السنة الجامع

ـوق و العلوم السياسية
ـية الحق
ـ
كل
قسم العلوم السياسية

برنامج إمتحانات السنة الثانٌــــة علوم سٌاسٌة – السداســً
المقٌــــــــــــــــــــــاس

األٌــــــــــــــــــــــــــــــام
ا أل حد 2017/01/15

الثالثــــ

التـوقـٌـت

مدخل للعالقات الدولٌة

اإلثنٌن 2017/01/16

اللغة اإلنجلٌزٌة

الثالثاء 2017/01/17

راحــــــــــــة

األربعاء 2017/01/18

مدخل لعلم اإلدارة

15:00-13.30
الخمٌس 2017/01/19

الدولة و المجتمع المدنً

الجمعة 2017/01/20

راحـــــــــــة

السبت2017/01/21

تنمٌة مستدامة و مكافحة الفساد

األحد 2017/01/22

تارٌخ العالقات الدولٌة

اإلثنٌن 2017/01/23

راحـــــــــــة

الثالثاء 2017/01/24

نظم سٌاسٌة مقارنة

األربعاء 2017/01/25

إبستمولوجٌة علم السٌاسة

مــكان إجــراء اإلمتحــانــــات
الفوج  01ق17
الفوج  02ق18

اإلدارة

ـية 2017/2016
السنة الجامع

جامعة 20أوت - 1955سكيكدة
ـوق و العلوم السياسية
ـلية الحق
ك
قسم العلوم السياسية

برنامج امتحانات السنة األولــــى ماستر عـلوم سٌاسٌـة ــ السداسً األول ــ
األٌــــــــــــــــــــــــــــــام
األحد 2017/01/15

المقٌــــــــــــــــــــــاس
إدارة األزمات و الصراعات الدولٌة

اإلثنٌن 2017/01/16

ملتقى العولمة و اإلقلٌمٌة

الثالثاء 2017/01/17

راحة

األربعاء 2017/01/18

اللغة اإلنجلٌزٌة

الخمٌس 2017/01/19

التـوقـٌـت

15:00-13:30

إبستمولوجٌة العالقات الدولٌة

الجمعة 2017/01/20

راحة

السبت 2017/01/21

تكنولوجٌة اإلعالم و اإلتصال

األحد 2017/01/22

التحلٌل السٌاسً

اإلثنٌن 2017/01/23

راحة

الثالثاء 2017/01/24

البعد الثقافً فً العالقات الدولٌة

األربعاء 2017/01/25

النزاعات فً العالم المعاصر

مــكان إجــراء اإلمتحــانــــات
ق 21ق22

اإلدارة

جامعة 20أوت - 1955سكيكدة

ـية
ـنة الجامع
ال س

2017/2016

ـوق و العلوم السياسية
ـية الحق
ـ
كل
قسم العلوم السياسية

برنامج اإلمتحانات السنة الثالثـــة علوم سٌاسٌة (تنظٌمات) – السداســً
األٌــــــــــــــــــــــــــــــام

المقٌــــــــــــــــــــــاس

األحد  15جانفً 2017

التنمية اإلدارية

اإلثنٌن  16جانفً 2017

انجليزية

األربعاء  18جانفً 2017

سياسة مقارنة

الخمٌس  19جانفً 2017

المالية العامة

السبت  21جانفً 2017

إدارة الموارد البشرية

األحد  22جانفً 2017

إدارة المرفق العام و الخدمة العمومٌة

الثالثاء  24جانفً 2017

اإلصالح السٌاسً فً المنطقة العربٌة

األربعاء  25جانفً 2017

التدرٌب اإلداري

الخامســــ

التـوقـٌـت

10:30-09:00

مــكان إجــراء اإلمتحــانــــات
الفوج  ½ + 01فوج 02

ق 19طابق 03

2/1الفوج 02

ق  20طابق 03

اإلدارة

جامعة 20أوت - 1955سكيكدة

ـية
ـنة الجامع
ال س

2017/2016

ـوق و العلوم السياسية
ـية الحق
ـ
كل
قسم العلوم السياسية

برنامج اإلمتحانات السنة الثالثـــة علوم سٌاسٌة (عالقات) – السداســً
األٌــــــــــــــــــــــــــــــام

المقٌــــــــــــــــــــــاس

األحد  15جانفً 2017

جٌوسٌاسٌة العالقات الدولٌة

اإلثنٌن  16جانفً 2017

التحوالت الدٌمقراطٌة

األربعاء  18جانفً 2017

اللغة اإلنجلٌزٌة

الخمٌس  19جانفً 2017

نظرٌات التكامل و اإلندماج

السبت  21جانفً 2017

تحلٌل السٌاسة الخارجٌة

األحد  22جانفً 2017

مناهج البحث فً العالقات الدولٌة

الثالثاء  24جانفً 2017

القانون الدولً فً العالقات الدولٌة

األربعاء  25جانفً 2017

العالقات األورو مغاربٌة

الخامســـــ

التـوقـٌـت

10:30-09:00

مــكان إجــراء اإلمتحــانــــات
فوج 01

ق  17طالق 03

فوج 02

ق  18طابق 03

اإلدارة

جامعة 20أوت - 1955سكيكدة

ـية
ـنة الجامع
ال س

2017/2016

ـوق و العلوم السياسية
ـية الحق
ـ
كل
قسم العلوم السياسية

برنامج اإلمتحانات السنة الثانٌة ماستر علوم سٌاسٌة (عالقات تخصص دراسات
اقلٌمٌة) – السداســً الثالثـــــ
األٌــــــــــــــــــــــــــــــام

المقٌــــــــــــــــــــــاس

األحد  15جانفً 2017

تحدٌات النظام اإلقلٌمً الشرق أوسطً

اإلثنٌن  16جانفً 2017

اللغة اإلنجلٌزٌة

األربعاء  18جانفً 2017

السٌاسة الخرجٌة الجزائرٌة

الخمٌس  19جانفً 2017

ملتقى الدٌمقراطٌة و الحكم الراشد

السبت  21جانفً 2017

علم النفس البٌداغوجً

األحد  22جانفً 2017

منهجٌة اعداد مذكرة

الثالثاء  24جانفً 2017

تحدٌات األمن فً افرٌقٌا

األربعاء  25جانفً 2017

التنمٌة المستدامة

التـوقـٌـت

15 :00-13 :30

مــكان إجــراء اإلمتحــانــــات
قاعة  20طابق 03

اإلدارة

