
 
  

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

 األول السداسي/ األولىالسنة االمتحانات  برنامج 

  
  

  التوقیت  التاریخ  )ة(األستاذ  المادة
  الفكریة والنظریة في العالقات الدولیةاألطر 

  
  صخري سفیان.د.أ 
  

س م    2020جانفي09ا
  
  
  

11:30 - 13:30  

ن  بلطاس فریدة.د  العالقات االقتصادیة والمالیة الدولیة  2020جانفي13ثن

عاء  سیدهم لیلي.د  1المنهجیة وطرق البحث في  تحلیل العالقات الدولیة  2020جانفي15ر

ت  عابر نجوى.د  ونظریات األمن الدولي مفاهیم  2020جانفي18الس

ن  خوجة محمد.د  السلم والحرب في العالقات الدولیة  2020جانفي20ثن

عاء  ملیكة عیاد.أ  )اختیاري(الدیمقراطیة وحقوق االنسان   2020جانفي22ر

عاء  عطیة ادریس .د  )اختیاري(العولمة والتنمیة المستدامة   2020جانفي22ر



  
  قسم الدراسات الدولیة                            الدولیة والعالقات كلیة العلوم السیاسیة                                                3جامعة الجزائر

  2019/2020السنة الجامعیة                                     الدراسات اإلستراتیجیة واألمنیة                                                  1ماستر 
  األول السداسي/ األولىالسنة برنامج االمتحانات     

  

  
  

  التوقیت التاریخ )ة(األستاذ المادة
س  قطوش عز الدین/د  العالقات المدنیة العسكریة م   2020جانفي09ا

 
 
 

11:30 - 13:30 

  خوجة محمد / د  ثورات في الشؤون العسكریة
  

ن  2020جانفي13ثن

عاء  ادریسي حنان /د  الدولیةنظریات العالقات   2020جانفي15ر

ت  عامر مصباح/د  التحلیل االستراتیجي للحروب  2020جانفي18الس

ن  بوازدیة جمال/د  الفكر االستراتیجي  2020جانفي20ثن

عاء  زهرة تیغزة/د  منهجیة البحث العلمي  2020جانفي22ر

    



  
  قسم الدراسات الدولیة                كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة                                                    3جامعة الجزائر 

  2019/2020السنة الجامعیة                                                       دراسات إقلیمیة                                          1ماستر 
   األول السداسي/ األولىالسنة   االمتحاناتبرنامج     

  
  
  

  التوقیت  التاریخ  )ة(األستاذ  المادة
س  مازاني راضیة/د  01نظریات التكامل واالندماج  م   2020جانفي09ا

 
 
 
 

11 :30  13 :00  

ن  بلطاس فریدة.د  االقتصاد السیاسي  2020جانفي13ثن

عاء  نبیلة بن یحي.د  المقاربات والنموذج المعرفي في العالقات الدولیة  2020جانفي15ر

ت  رزیق محمد . د  مدخل إلى الجغرافیا السیاسیة   2020جانفي18الس

ن  شیخاوي سلیم.د  المنهجیة في الدراسات السیاسیة  2020جانفي20ثن

  )اختیاري ( إشكالیة التنمیة في الدول العربیة 
  

  دخنوش محمد.أ
  

عاء  2020جانفي22ر

عاء  د رباحي أمینة.أ  )اختیاري ( المنظمات اإلقلیمیة و تسویة النزاعات في افریقیا    2020جانفي22ر



  
  

  قسم الدراسات الدولیة                  كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة                                                      3جامعة الجزائر 
  2019/2020السنة الجامعیة                دراسات افریقیة                                                                                    1ماستر 

  األول السداسي/ االولىالسنة االمتحانات  برنامج 
  

  

  التوقیت  التاریخ  )ة(األستاذ  المادة
س  د مجدان محمد.أ  األبنیة االجتماعیة والدینیة في إفریقیا م   2020جانفي09ا

 
 
 

11 :30-13 :00  

ن  كبیش طاهر.أ  التاریخ السیاسي إلفریقیا  2020جانفي13ثن

عاء  د شلبي محمد.أ  النظم السیاسیة اإلفریقیة  2020جانفي15ر

ت  العربي فاروق. د  التنمیة االقتصادیة في أفریقیا  2020جانفي18الس

ن  صالحي سامیة.د   منهجیة البحث في العلوم السیاسیة  2020جانفي20ثن

عاء  عبد الحمید دبسعة.أ  )اختیاري(ملتقى بناء الدولة في إفریقیا   2020جانفي22ر

عاء  دریدي مختار. أ  )اختیاري(البنیة والوظائف:ملتقى االتحاد اإلفریقي  2020جانفي22ر


