
 

 لكية العلوم الس ياس ية

 برنامج االمتحانات العادية السداسي االول
2020/2019 

: تعليمات تنظيمية
 على مجيع الطلبة التقيد التام  ابحرتام توقيت و مكان إجراء االمتحان حسب توزيع األفواج على املدرجات. 
 ال يسمح ألي طالب ابلدخول بعد مرور عشرون دقيقة من بدء االمتحان. 
 إجبارية إحضار و استظهار بطاقة الطالب عند كل امتحان . 
 التقيد حرفيا ابلتعليمات اليت تصدر عن األساتذة املراقبني دون أي نقاش. 
 وجوب غلق اهلواتف النقالة قبل الدخول إىل مدرج االمتحان. 
 كل طالب ال حيرتم ىذه التعليمات يعرض نفسو لعقوابت صارمة . 

 

 

 



 

11.15 -12.45  اليوم 11.00 – 9.30 

السنة/المادة الفوج مدرج السنة/المادة الفوج مدرج    

 مدخل للعالقات الدولية 2ل 1 االستراتيجية الصينية في افريقيا  دراسات2م 1

 االثنين
13/01/2020 

1ل 300 تقييم واستشراف السياسات العامة  سع2م 2  المادة االختيارية 

300 
  ام2م

 مالية الجماعات المحلية
 السياسة الخارجية  عالقات د3ل 2

 التنمية االدارية  تنظيم س ا3ل 3

 اللغة االنجليزية  دراسات2م 1
 التنمية المستدامة ومكافحة الفساد 2ل 1

 الثالثاء 
14/01/2020 

1ل 300  تاريخ الفكر السياسي 

2 
  سع2م

 تنفيذ السياسات العامة
 القانون الدولي والعالقات الدولية  عالقات د3ل 2

 التنمية السياسية والديمقراطية التشاركية المحلية  ام2م 300
3 

 
 التدريب االداري  تنظيم س ا3ل

 االمن في المتوسط  دراسات2م 1
 نظم سياسية مقارنة 2ل 1

 االربعاء 
15/01/2020 

1ل 300  مدخل لعلم السياسة 

2 
 سع2م

 
 جيوسياسية العالقات الدولية  عالقات د3ل 2 تحليل النظام السياسي الجزائري

 سياسة مقارنة  تنظيم س ا3ل 3 التسيير العمومي واصالح االدارة العامة  ام2م 300

 مدخل لعلم االدارة 2ل 1 المشروع المهني والشخصي  دراسات2م 1

 الخميس
16/01/2020 300 

 سع2م

 المشروع المهني والشخصي
 
 
 

 

1ل 300  

 اقتصاد سياسي
 
 

 

  ام2م



 

 

 

 

 

 

  دراسات2م 1
 

 السياسة الخارجية الجزائرية

 تاريخ العالقات الدولية 2ل 1

 االحد
19/01/2020 

1ل 2  مدخل للعلوم القانونية 

 نظريات االندماج والتكامل الدولي  عالقات د3ل 300 السياسات العامة القطاعية والبرامج الحكومية سع2م 2

300 
  ام2م

 ادارة الموارد البشرية  تنظيم س ا3ل 3 تحليل العالقات العامة ونظم االتصال الجماهيري

 المادة االختيارية 2ل 1 اساليب وتقنيات البحث العلمي  دراسات2م 1

 االثنين  
20/01/2020 

2 
 سع2م

 
 اساليب وتقنيات البحث العلمي

1ل 300  تاريخ الجزائر السياسي 
300 

 

  ام2م

 اساليب وتقنيات البحث العلمي

1 
 

  دراسات2م
 
 

 تحليل المنظمات الدولية والسياسة الخارجية
 ابستمولوجية علم السياسة 2ل 1

 الثالثاء  

21/01/2020 

1ل 300  منهجية العلوم السياسية 

 2 لغة فرنسية  ام2م 2
 

  عالقات د3ل

 
 مناهج البحث في العالقات الدولية

 لغة فرنسية سع2م 300
 المالية العامة  تنظيمات3ل 3

   

 المادة االختيارية                          دراسات2م 1

 األربعاء
22/01/2020 

 سع2م 2
المادة االختيارية                        

  

  ام2م 300
المادة االختيارية                        

  


