
  والسياسي اإلداريالتنظيم قسم                    كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية                     3جامعة الجزائر 

  2020/ 2019 - الدراسات السياسية المقارنة   تخصص    استرم السنة الثانية -الثالث  برنامج امتحانات السداسي

 التوقيت اليوم  األستاذ المادة

عاء  دقاللة سليم.أ  الدراسات المستقبلية والتخطيط االستراتيجي   2020جانفي08ر

11:30 - 13:00  

ت  د  مزوي محمد رضا.أ  الهندسة السياسية و التفاوض   2020جانفي11الس

  2020جانفي14الثالثاء  طرافي الهام. أ  المالية العامة

س  جلول العقون. د  مسارات االندماج االقليمي المعاصر م   2020جانفي16ا

  2020جانفي19حد  سلمان حسام. د  منهجية  اعداد مذكرة

الهوية و / تحول البيروقراطيات و اصالح الدولة
  القومية و الديمقراطية

  2020جانفي21الثالثاء  اسعاد والي/ رنجة زكية. د

س  بن زناش  اللغة  م   2020جانفي23ا

  



  والسياسي اإلداريالتنظيم قسم                   كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية                         3جامعة الجزائر 

  2020/ 2019 -سياسات عامة ماستر تخصص  السنة الثانية -الثالثبرنامج امتحانات السداسي 

 التوقيت اليوم  األستاذ المادة

عاء  بلخشعي محمد أمين. د  نماذج والسياسات التنموية المقارنة   2020جانفي08ر

11:30 - 13:00  

ت  صاغور عبد الرزاق. د  تقيم السياسات الزراعية في الجزائر   2020جانفي11الس

  2020جانفي14الثالثاء  عبيكشي عبد  القادر. د  تقيم السياسات االجتماعية في الجزائر

س  عبد الرزاقمختار . د  سة مكافحة االرهاب في الجزائرتحليل سيا م   2020جانفي16ا

االدارة /حقوق اإلنسان السياسية في الجزائر
  المحلية و السياسة العامة

  / بوجيت مليكة. د

  لعروسي رابح

  2020جانفي19حد

  2020جانفي19حد  حمزة حورية.د  انجليزية

 

 

 



  

  والسياسي اإلداريالتنظيم قسم                         السياسية والعالقات الدوليةكلية العلوم                       3جامعة الجزائر 

  2020/ 2019 -ماستر تخصص   تنمية الموارد البشرية  السنة الثانية -الثالثبرنامج امتحانات السداسي 

 التوقيت اليوم  األستاذ المادة

عاء  نايت عبد الرحمان عبد الكريم. د  السلوك التنظيمي   2020جانفي08ر

11:30 - 13:00  

ت  مرزود حسين. د  تحليل السياسات العامة و تطبيقاتها   2020جانفي11الس

  2020جانفي14الثالثاء  دحاروش نور الدين.أ  إدارة الخدمات الصحية

س  مشري عبد القادر. د  األحزاب و النظم االنتخابية م   2020جانفي16ا

  2020جانفي19حد  أعراج سليمان. د  مخبر

  

  

  



  والسياسي اإلداريالتنظيم قسم                                كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية             3جامعة الجزائر 

  2020/ 2019 -السنة الثانيةماستر تخصص  جماعات محلية  -الثالثبرنامج امتحانات السداسي 

 التوقيت اليوم  األستاذ المادة

عاء  مرزود حسين. د  نظم اإلدارة المحلية   2020جانفي08ر

11:30 - 13:00  

ت  أهدوقة عمر. د  الجماعات المحلية في الجزائر   2020جانفي11الس

  2020جانفي14الثالثاء  مكي أحمد. د  المالية الحلية

س  معوج عبد الحكيم. د  نظم المعلومات االدارية م   2020جانفي16ا

  2020جانفي19حد  حوهري اسماعيل. د  المخططات االستعجالية و ادارة األزمة

  2020جانفي21الثالثاء  فرقاني فتيحة. د  منهجية اعداد مذكرة

س  بيسان موسى مصطفى. د  اللغة  م   2020جانفي23ا

ت  عبد الوهاب سعاد. د  المشروع المهني و الشخصي   2020جانفي25الس

   


