
  
    

  قسم الدراسات الدولیة                     كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة                                                     3جامعة الجزائر 
  2018/2019السنة الجامعیة                                                                                        دراسات إقلیمیة               2 ماستر

  الثالث السداسي/ الثانیةالسنة االمتحانات  برنامج 
 

  

  التوقیت  التاریخ  )ة(األستاذ  المادة
س  سالم برقوق/د.أ  التنمیة واألمن في إفریقیا م   2020جانفي09ا

 
 
 
 

11 :30  13 :00  

مختاري عبد / د  منهجیة إعداد مذكرة
  الرزاق

ن  2020جانفي13ثن

عاء  رزیق محمد/د  المقاربة الجزائریة في الجوار اإلقلیمي  2020جانفي15ر

ت  نبیلة بن یحي/د  2آسیا في النظام الدولي  2020جانفي18الس

ن  مازاني راضیة/د  المعضلة والخیارات: السالح النووي  2020جانفي20ثن

عاء  احمد سعدي /د  )اختیاري(ملتقى التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة   2020جانفي22ر

عاء  بن عقون عیسى /د  )اختیاري(المقاربات التكاملیة في أمریكا الالتینیة   2020جانفي22ر



 

  
 

  قسم الدراسات الدولیة                                كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة                                        3جامعة الجزائر
  2019/2020السنة الجامعیة                                                                الدراسات اإلستراتیجیة واألمنیة                    2ماستر

  الثالث السداسي/ الثانیةالسنة برنامج االمتحانات  

  
 

  

 التوقیت التاریخ )ة(األستاذ المادة
س  عامر مصباح/د.أ  ةینظریة تحلیل العالقات اإلستراتیج م   2020جانفي09ا

 
 
 

11:30 - 13:30 

ن  إسماعیل  بوفرورة/د  القانون الدولي للحرب  2020جانفي13ثن

عاء  بوریشة عمر  /د  منهجیة إعداد مذكرة  2020جانفي15ر

ت  كالع شریفة/ د  الفضاءات االستراتجیة  2020جانفي18الس

ن  جمال زدیةابو /د.  األمن السبریاني  2020جانفي20ثن

عاء  آسیا لعمراني/د  الثقافة االستراتیجیة و االمن  2020جانفي22ر



  قسم الدراسات الدولیة                    كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة                                                 3جامعة الجزائر 
  2019/2020السنة الجامعیة                                         عالقات دولیة                                                         2ماستر 

  الثالث السداسي/ الثانیةالسنة االمتحانات  برنامج 
  

  
 

  التوقیت  التاریخ  )ة(األستاذ  المادة
س  عمار بن سلطان.د.أ  الدبلوماسیة المعاصرة واستراتیجیات التفاوض الدولي  م    2020جانفي09ا

  
  
  

11:30 - 13:30  

ن  فیاللي فاطمة  د.أ  سباق التسلح الدولي  2020جانفي13ثن

 مخبر حول أدوات وتقنیات االستشراف في العالقات الدولیة
  

 د سلیم قاللة.أ
  

عاء  2020جانفي15ر

  الطاقة والعالقات الدولیة
  

  وهبي زكریا.د
  

ت  2020جانفي18الس

ن  بوهیل رضوان.د  الظاهرة االثنیة في العالقات الدولیة  2020جانفي20ثن

عاء  بودالل بشیر .د  )اختیاري(البعد الدیني في العالقات الدولیة  2020جانفي22ر

عاء  اسماعیل د دبش .أ  )اختیاري(القضایا دولیة معاصرة  2020جانفي22ر



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

  2019/2020السنة الجامعیة                                                                                                       دراسات افریقیة2ماستر 
  الثالث السداسي/ الثانیةالسنة  االمتحاناتبرنامج 

  

  

  التوقیت  التاریخ  )ة(األستاذ  المادة
س  أمینة حالل.د  األخطار األمنیة الجدیدة في افریقیا  م   2020جانفي09ا

 
 
 
 

11 :30-13 :00  

ن  فتحي محمد شریف.د  آلیات مكافحة الفقر في إفریقیا  2020جانفي13ثن

 العالقات العسكریة المدنیة في إفریقیا
  

 غازلي عبد الحلیم.د
  

عاء  2020جانفي15ر

ت  العباسي بوعالم.د  إعداد مذكرة  منهجیة  2020جانفي18الس

  بن عقون عیسى .د  تطور المجتمع المدني في افریقیا 
  

ن  2020جانفي20ثن

عاء  سلیمان اعراج .د  )اختیاري(العالقات اإلفریقیة العربیة  2020جانفي22ر

دارتها في إفریقیا ٕ عاء  زكري المیة.د  )اختیاري(االنتخابات وا  2020جانفي22ر


