
 
  

  قسم الدراسات الدولیة                     كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة                                                    3جامعة الجزائر 
  2019/2020ة                                                                                                     السنة الجامعیة عالقات دولی1ماستر 
  الثاني السداسي/ األولىالسنة 

  برنامج المحاضرات
  المكان  )ة(األستاذ  المقیاس  التوقیت  الیوم

  
  

  السبت
  

  بوفرورةد   قانون العالقات الدولیة  8.00-9.30
  

  
  قاعة الماجستیر

  قاعة الماجستیر  د أمینة رباحي .أ  اختیاري (النزاعات الجیوسیاسیة الدولیة  9.30-11.00
  ))اختیاري(المشاریع التكاملیة الدولیة

  
  01القاعة Cالجناح   حالل أمینة. د

  والنظریة في تفسیر السیاسة الخارجیة األطر المفاهیمیة  سا 09.30- سا 08.00  األحد
  

   01القاعة Cالجناح  صخري سفیان.د.أ .

  بیسان مصطفى موسى .د  تكنولوجیات  المعلومات واالتصال  الدولي  سا 11.00- سا 09.30

  الفواعل الجدیدة في العالقات الدولیة  سا 12.30-سا11.00
  

  د بن خلیف عبد الوهاب.أ

    لیلي سیدهم.د  2المنهجیة وطرق البحث في  تحلیل العالقات الدولیة  14.00- 12.30  االثنین
  قاعة الطالعة 



  قسم الدراسات الدولیة                     كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة                                                    3جامعة الجزائر 
  2019/2020ة                                                                                                     السنة الجامعیة عالقات دولی1ماستر 
  الثاني السداسي/ األولىالسنة 

  األعمال الموجهةبرنامج 
  03فوج   02فوج   01فوج   التوقیت  الیوم
  
  
   
  
  

  االثنین

  2مخبر حول دراسة مشاریع المذكرات  سا  09.30-سا 08.00 
 C01الجناح 

   خلف اهللا عمر.ا

  االطر المفاهیمیة والنظریة في تفسیر السیاسة الخارجیة 
  02القاعة  Cالجناح   

    فرقاني فیحة.أ   

  2مخبر حول دراسة مشاریع المذكرات
   03القاعة Cالجناح 

  د شنان مسعود.أ

   
  سا 11.00-سا 09.30

االطر المفاهیمیة والنظریة في تفسیر السیاسة 
  الخارجیة

  01القاعة  Cالجناح   
    فرقاني فیحة.أ   

   

 2منهجیة وطرق البحث في تحلیل العالقات الدولیة 
  02القاعة  Cالجناح 

  برباش رتیبة.أ

 2منهجیة وطرق البحث في تحلیل العالقات الدولیة 
  02القاعة  Cالجناح 

  عایدة حرسوس  . أ
     

منهجیة وطرق البحث في تحلیل العالقات الدولیة   سا  12.30-سا 11.00
2   
  C01الجناح 

   برباش رتیبة .أ   

  2مخبر حول دراسة مشاریع المذكرات
  02القاعة  Cالجناح 

  خلف اهللا عمر.ا

االطر المفاهیمیة والنظریة في تفسیر السیاسة 
  الخارجیة 

  03القاعة  Cالجناح   
      فرقاني فیحة.أ   

   
  

  االربعاء

  قانون العالقات الدولیة  سا  09.30-سا 08.00
  01القاعة Cالجناح 

  بلخیري حسینة  .د 

   تكنولوجیات  المعلومات واالتصال  الدولي
  02القاعة Cالجناح 

     بقدي فاطمة.د

  اللغة 
  03القاعة Cالجناح 

  حداد محمد .أ

  اللغة   سا  11.00-سا 09.30
  01القاعة Cالجناح 

  أعراب یاسمین 

  قانون العالقات الدولیة
  02القاعة Cالجناح 

  بلخیري حسینة  .د

   تكنولوجیات  المعلومات واالتصال  الدولي
  03القاعة Cالجناح 

     بقدي فاطمة.د

   تكنولوجیات  المعلومات واالتصال  الدولي  سا  12.30-سا 11.000
  01القاعة Cالجناح 

  بقدي فاطمة .د

  اللغة 
  02القاعة Cالجناح 

   أعراب یاسمین

  قانون العالقات الدولیة 
  03القاعة Cالجناح 

عیاد ملیكة .أ  


