
  والسياسي   اإلداريالتنظيم قسم   كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية                               3الجزائر جامعة 

  2020/ 2019 -. ماستر تخصص السياسات العامة السنة األولى -األولبرنامج امتحانات السداسي 

 التوقيت اليوم  األستاذ المادة

عاء  العقون سعاد.د .أ  علم اجتماع اإلدارة والتنظيم   2020جانفي08ر

11:30 - 13:00  

ت  لشهب أحمد. د.أ  السياسات العامة   2020جانفي11الس

  2020جانفي14الثالثاء  حمزة حورية. د  تكنولوجبا االعالم و االتصال

س  مغيش كنزة. د  المنهجية م   2020جانفي16ا

  2020جانفي19حد  قصري فريدة. د  نظريات و أساليب صنع السياسات العامة

الديمقراطية /الحكم الراشد و السياسة العامة
  التشاركية و السياسة العامة

  2020جانفي21الثالثاء  سمارة نصير/ دحميطوش.أ

  

  



  والسياسي اإلداريالتنظيم سم ق                    كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية                                      3 جامعة الجزائر 

  2020/ 2019 ماستر تخصص  جماعات محلية السنة األولى -األول برنامج امتحانات السداسي 

 التوقيت اليوم  األستاذ المادة

عاء  دسرير عبد اهللا.أ  مناهج البحث في العلوم اإلدارية   2020جانفي08ر

11:30 - 13:00  

ت  بلخضر كريمة. د  االداريالتحرير    2020جانفي11الس

  2020جانفي14الثالثاء  دحاروش نور الدين.أ  االتجاهات الحديثة للحكم المحلي

س  مكي أحمد. د  العامة المالية م   2020جانفي16ا

  2020جانفي19حد  فاضل أمال. د  سياسات التنمية

  2020جانفي21الثالثاء  بن قانا شاناز. د  االتصال و العالقات مع المحيط

س  بوجيت ملكية. د  التشريع القانوني للجماعات المحلية م   2020جانفي23ا

  

  



  والسياسي اإلداريالتنظيم قسم                         كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية                                 3جامعة الجزائر 

  2020/ 2019–البشرية المواردماستر تخصص  تنمية  السنة األولى -األولبرنامج امتحانات السداسي 

 التوقيت اليوم  األستاذ المادة

عاء  د عقيلة ضيف اهللا.أ  اإلدارة اإلستراتيجية   2020جانفي08ر

11:30 - 13:00  

ت  حسام حكيم. د  نظريات التنظيم في اإلدارة الحديثة   2020جانفي11الس

  2020جانفي14الثالثاء  لطاد ليندة. د  تقنيات التوثيق العلمي

س  حمزة حورية. د  القيادة و اتخاذ القرار م   2020جانفي16ا

  2020جانفي19حد  نايت عبد الرحمن. د  أسس التدريب االداري

  2020جانفي21الثالثاء  د بلحاج صالح.أ  االصالحات السياسية و االدارية في الجزائر

  

  

  



  والسياسي اإلداريالتنظيم قسم                     كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية                         3جامعة الجزائر 

  2020/ 2019-ماستر تخصص  الدراسات السياسية المقارنة  السنة األولى -األول برنامج امتحانات السداسي 

 التوقيت اليوم  األستاذ المادة

عاء  زغدار لحسن.     أ  التحليل المقارن للنظم السياسية   2020جانفي08ر

11:30 - 13:00  

ت  بن سعدي عبد الحق.  د  منهجية البحث العلمي   2020جانفي11الس

  2020جانفي14الثالثاء  مغيش كنزة. د  . أ  التحليل المقارن للسياسة العامة

س  ليمام محمد حليم  . د  إدارة األزمات والمخاطر الكبرى م   2020جانفي16ا

  2020جانفي19حد  احمد شاطر باش, د  اإلدارة العامة المقارنة

االتصال السياسي /الدولة و الضبط االقتصادي 
  المقارن

معروفي . د.أ/مقدم نجية. د
  احمد

  2020جانفي21الثالثاء

  
 


