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مقارنة / الثالثةالسنة االمتحانات  برنامج  سياسية  دورة جانفي   دراسات

داري  و السيا التنظيم   قسم

امسالسدا- الثالثةالسنةامتحانات مقارنة–ا سياسية   دراسات

  

  التوقيت  اليوم  ) ة( ستاذ  املادة

أحمد.أ  السياتصال عاء  دمعرو  2020جانفي08ر

  سا11:00 –سا09:30

السياسية التنمية ات شة. د  نظر عا ت  عباش  2020جانفي11الس

املقارنة السياسة ستمولوجية صا.أ  ا اج ب  2020جانفي14الثالثاء  د

املقارنة ومية ا ليندة. د  السياسات س  بورايو م  2020جانفي16ا

رضا.أ  املقارنةالسياسة محمد مزوي  2020جانفي19حد  د

  
  رئیس القسم
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 دورة جانفي  دراسات اقلیمیة / الثالثةالسنة االمتحانات  برنامج 

     
  رئیس القسم

  التوقیت التاریخ )ة(األستاذ المادة
س  ساحل مخلوف.د.أ  نظريات التكامل اإلقليمي م   2020جانفي09ا

 
 

11:00 - 09:30  

ن  شيباني فاتح.د  01حتليل النزاعات اإلقليمية   2020جانفي13ثن

عاء  بوقاعدة توفيق.د  حتليل النظام اإلقليمي  2020جانفي15ر

ت  د رباحي آمينة.أ  إسرتاتيجية الدول الكربى  2020جانفي18الس

ن  الشاذلي قويدري .د  القانون الدويل و العالقات الدولية   2020جانفي20ثن
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  العالقات دولیة   دورة جانفي/ الثالثةالسنة االمتحانات  برنامج 

  

 رئیس القسم    

  التوقیت  التاریخ  )ة(األستاذ  المادة
س  بوفرورة إسماعيل.د  القانون الدويل والعالقات الدولية م    2020جانفي09ا

 
 

11:00 - 09:30  

ن  ايراتي بلقاسم.د.أ  السياسة اخلارجية   2020جانفي13ثن

عاء  دالع وهيبة.د  )1(مناهج البحث يف العالقات الدولية    2020جانفي 15ر

ت  بورنان نعيمة.د  نظريات التكامل و االندماج   2020جانفي 18الس

ن  جراد عبد العزيز.د.أ  جيوسياسية العالقات الدولية   2020جانفي 20ثن
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وإداري   / الثالثةالسنة االمتحانات  برنامج  سيا  دورة جانفي    تنظيم

داري  و السيا التنظيم   قسم

امسالسدا- الثالثةالسنةامتحانات وإداري –ا سيا   تنظيم

الفوج من الفوج1فواج   06إ

  التوقيت  اليوم  ) ة( ستاذ  املادة

ة شر ال املوارد شة. د  إدارة عا عاء  حديدي  2020جانفي08ر

  سا11:00 –سا09:30

ة دار فتيحة. د  التنمية ي ت  فرقا  2020جانفي11الس

داري  ب السعيد. د  التدر  2020جانفي14الثالثاء  عبيك

العامة الياس. د  املالية س  كشاوي م  2020جانفي16ا

املقارنة يلة. د  السياسة ن  2020جانفي19حد  بودي

  
 رئیس القسم

  


