
 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

    قسم العلوم السياسية                                                                                                          

 

 

 محليةإدارة /جدول توقيت إلامتحانات إلاستدراكية السداس ي ألاول 

 أستاذ املادة  املادة  القاعة  التوقيت  التاريخ 

 عبد الالوي عبد السالم سياسة التنمية املحلية 42ق سا42022سا 0022 2222جوان  41 الثالثاء

 عيمور فيروز  4منهجية البحث العلمي سا44002سا 42002

 عبد الالوي عبد السالم. الجزائرالسياسة الاقتصادية في  42ق سا42022سا 0022 2222جوان  41 ألاربعاء

 بوكريطة  بن ميرة لغة إنجليزية سا44002سا 42002

 

 الثانيالسداسي  اإلستدراكية جدول توقيت االمتحانات

 السنة أولى ليسانس 

 أستاذ املادة  املادة  القاعة  التوقيت  التاريخ 

 حطاب عبد املالك إعالم آلي وطرق كمية  42ق سا42022سا 0022 2222جوان  42 ألاحد

 عيمور فيروز  2منهجية العلوم السياسية سا 44002سا 42002

 عيمور فيروز  2السياس ي الاقتصاد سا40022سا 42022

 بوكريطة بن ميرة 2لغة إنجليزية سا 41002سا 40002

 موساوي عبد الرحمان  تاريخ الفكر السياس ي 42ق سا42022سا 0022 2222جوان40إلاثنين

 تراكة جمال  2تاريخ الجزائر السياس ي سا44002سا 42002

 جمال بن مرار  .   مدخل لعلم السياسة        سا40022سا 42022

 فواز العابد مدخل لعلم الاجتماع السياس ي سا41002سا 40002



 السداسي الثاني اإلستدراكية جدول توقيت االمتحانات

 ليسانس  الثانيةالسنة 

 أستاذ املادة  املادة  القاعة  التوقيت  التاريخ 

 حطاب عبد املالك نظريات العالقات الدولية 42ق سا42022سا 0022 2222 جوان42 ألاحد

 فواز العابد تحليل الوثائق السياسية  سا44002سا 42002

 رتيمي سارة نظريات التنظيم والتسيير سا40022سا 42022

 بن مرار جمال . الجغرافية السياسية   42ق سا42022سا 0022 2222جوان 40إلاثنين

 كروي كريمة  2نظم سياسية مقارنة  سا44002سا 42002

 أستاذ املادة  املادة  القاعة  التوقيت  التاريخ 

 بوبراس عمر املالية املحلية 42ق سا42022سا 0022 2222جوان  42ألاحد

 عيمور فيروز  منهجية البحث العلمي

 بوبراس عمر الصفقات العمومية 

 طيلب أحمد . الوظيفة العامة في الجزائر

 عبد الالوي عبد السالم. إلاصالح إلاداري - 42ق سا42022سا 0022 2222جوان  40 إلاثنين

 عبد الالوي عبد السالم   تكنولوجيا إلاعالم وإلاتصال  

 عبد الالوي عبد السالم الخدمة العمومية

 بوكريطة بن ميرة لغة إنجليزية 

 إلاستدراكية السداس ي الثاني جدول توقيت إلامتحانات

 السنة الثانية إدارة محلية

 أستاذ املادة  املادة  القاعة  التوقيت  التاريخ 

 د فلة بن جياللي. أ تسليم أعمال امللتقى 42ق سا42022سا 0022 2222جوان  42 ألاحد 

 


