
  

  لیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیةك

 التنظیم السیاسي واإلداريقسم 

2019/2020السنة الجامعیة  جدول توقیت المحاضرات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  السادسالسداسي  - التنظیم السیاسي واإلداري–الثالثة السنة 

  المكان  ) ة ( األستاذ   المادة   التوقیت  الیوم

  االثنین

  بودي نبيلة. د  )2(مقارنة  سياسة  سا 09.30- سا08.00
  فاضل آمال.د  إدارة التنمية احمللية  سا 11.00- سا09.30  مدرج عبد الحفیظ سعید

  فاضل آمال.د  إدارة التنمية احمللية  سا12.30 - 11.00
  مدرج عبد الحفیظ سعید  شليغم سعاد .د  السياسات االقتصادية يف اجلزائر  14:00 --- 12:30  الثالثاء

  الخمیس
  حديدي عائشة.د  ) 2(إدارة املوارد البشرية   سا 11.00- سا09.30

  حديدي عائشة.د  ) 2(إدارة املوارد البشرية   سا12.30 - 11.00  مدرج عبد الحفیظ سعید



   :تخصص   - السادس السداسي–:  السنة الثالثة    جدول توقیت األعمال الموجهة
  01 02 03 04 

حد
األ

  

  سا 08:00
  سا 9:30

 )2(إدارة الموارد البشریة   إدارة األزمات والمخاطر  اإلداري التحریر اللغة اإلنجلیزیة
  4 دالجناح   3 دالجناح   2دالجناح   1دالجناح  

  سمارة نصیر.د  بویلوطة توفیق.أ  أرجیلوس . أ  بلطاس فریدة.د

  سا 9:30
  سا 11:00

  إدارة األزمات والمخاطر نظام التشریع في الجزائر اللغة اإلنجلیزیة  إدارة األزمات والمخاطر
  4 دالجناح   3 دالجناح   2دالجناح   1دالجناح  

  بویلوطة توفیق.أ بلخشعي محمد أمین.د  بلطاس فریدة.د  بویلوطة توفیق.أ

  سا 11:00
  سا  12:30

 نظام التشریع في الجزائر )2(إدارة الموارد البشریة   إدارة األزمات والمخاطر  اإلداري التحریر
  4 دالجناح   3 دالجناح   2دالجناح    1دالجناح 

بلخشعي محمد أمین.د  سمارة نصیر.د  بویلوطة توفیق.أ  أرجیلوس . أ  

اء
ربع

األ
  

  سا 12:30
  سا 14:00

 اللغة اإلنجلیزیة  اإلداري التحریر نظام التشریع في الجزائر إدارة التنمیة المحلیة
  4الجناح ج  3الجناح ج  2الجناح ج   1الجناح ج 

  بقدي فاطمة.د  بوكعباش نوال.أ   بحربي نوال . د  أرجیلوس .أ

  سا 14:00
  سا  15:30

  اإلداري التحریر اللغة اإلنجلیزیة إدارة التنمیة المحلیة نظام التشریع في الجزائر
  4الجناح ج   3الجناح ج  2الجناح ج   1الجناح ج 

  بوكعباش نوال.أ  بقدي فاطمة.د  أرجیلوس. أ   بلحربي نوال .د

س
می

لخ
ا

  

  سا  12:30
  سا 14:00

 إدارة التنمیة المحلیة  )2(سیاسة مقارنة   )2(سیاسة مقارنة  )2(إدارة الموارد البشریة 
  4 دالجناح   3الجناح ج  2الجناح ج   1الجناح ج 

 بوكعباش نوال.أ    أقنون بھیة .أ  جوھرة مفیدة .أ
  سا  14:00
  
  

  سا 15:30 

  )2(سیاسة مقارنة  إدارة التنمیة المحلیة )2(إدارة الموارد البشریة   )2(سیاسة مقارنة 
  4الجناح ج  3 دالجناح   2الجناح ج   1الجناح ج 

  أقنون بھیة .أ بوكعباش نوال .أ  جواھرة مفیدة .أ  بادو .أ

  
  



  : تخصص   - السادسالسداسي –: جدول توقیت األعمال الموجهة    السنة الثالثة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  05 06 

حد
األ

  

  سا 08:00
  سا 9:30

 )2(إدارة الموارد البشریة   اإلداري التحریر
  6 دالجناح   5 دالجناح 

  جواھرة مفیدة .أ  صحراوي لخضر.أ

  سا 9:30
  سا 11:00

  )2(سیاسة مقارنة  )2(إدارة الموارد البشریة 
  5الجناح ج   5 دالجناح 

 أقنون .أ  جواھرة مفیدة .أ

  سا 11:00
  سا  12:30

  اإلداري التحریر  )2(سیاسة مقارنة 
  6 دالجناح   5الجناح ج 

 صحراوي لخضر .أ أقنون .أ

اء
ربع

األ
  

  سا 12:30
  سا 14:00

  إدارة األزمات والمخاطر نظام التشریع في الجزائر
  6 دالجناح   5الجناح ج 

  حمادو سلیمة   یسعد صحراوي .أ

  سا 14:00
  سا  15:30

 نظام التشریع في الجزائر  إدارة األزمات والمخاطر
  6الجناح ج   6 جالجناح 

  یسعدصحراوي .أ  حمادو سلیمة 

س
خمی

ال
  

  سا  12:30
  سا 14:00

 إدارة التنمیة المحلیة اللغة اإلنجلیزیة
  6الجناح ج   5الجناح ج

   حمور آسیا    غرس صالح.أ

  سا  14:00
  سا 15:30 

  اللغة اإلنجلیزیة إدارة التنمیة المحلیة
  6الجناح ج  5الجناح ج 

  غرس صالح.أ   حمور آسیا 


