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 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة تحديد مكان التكوين: -1

 :كلية الحقوق و العلوم السياسية كلية أو معهد 

 : العلوم السياسية قسم 

 
 

 )*(:المشاركون في التكوين  -2

 المؤسسات الجامعية األخرى: -
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون: -
 
 
 
 
 
 
 

 الشركاء الدوليون األجانب : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . إدراج االتفاقيات الخاصة بالتكوين في المالحق 
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  إطار وأهداف التكوين: -3

 

 :شروط االلتحاق -أ
 

  االلتحاق بقسم  العالقات الدوليةيمكن للطلبة الحاملين لشهادة الليسانس ل.م.د
 .العالقات الدوليةالماستر ل.م.د 

  االلتحاق بقسم  العالقات الدوليةيمكن للطلبة الحاملين لشهادة الليسانس ل.م.د
 .العالقات الدوليةالماستر ل.م.د 

 

  كما يمكن للطلبة الحاملين لشهادة الليسانس في العلوم السياسية ل.م.د تخصصات
، بعد موافقة مسؤول العالقات الدوليةأخرى  االلتحاق بقسم الماستر ل.م.د 

 التخصص.

 

  ''كما يمكن للطلبة الحاملين لشهادة الليسانس في العلوم السياسية '' نظام قديم
 ، بعد موافقة مسؤول التخصص.عالقات الدوليةالااللتحاق بقسم الماستر ل.م.د 

 

 يخضع إلى مسابقة كتابية   ، يمكن أنبعد دراسة الملف البيداغوجي للمترشح
 وطنية.

 

 .القبول يتم تبعا للشروط العامة للتسجيل و المقاعد البيداغوجية المتاحة 
 
 

 :أهداف التكوين -ب

 
الدراسات الدولية من خالل مسايرة   يهدف هذا التخصص إلى تكوين نخبة من الطلبة في مجال

م من استيعاب الذي يسمح له رالتكوين السائد في هذا التخصص على المستوى العالمي، األم
 تحليل المسائل و الموضوعات و الظواهر المتعلقة بالعالقات الدولية. و

وضع و بالنظر إلى التطورات التي عرفها  هذا الموضوع و أهميته في نفس الوقت فقد تم 
 برنامج شامل لمسايرة هذه التطورات.

إن المواد التي يشملها هذا البرنامج ال سيما األساسية منها تتناول موضوع الدراسات الدولية  
بالنظر إلى اهتمامات و احتياجات عالم اليوم نذكر منها مواضيع النظرية السياسية و الفكر 

تطور الفكر  اتجاهات االقتصاد الدولي، الدولية،السياسة  العولمة والديمقراطية، السياسي،
االستراتيجي ... كما يتعرض التخصص إلى مجموعة من المحاور األخرى التي تعد جوهر 

باإلضافة  الدين و القومية، المذاهب العسكرية، الدراسات الدولية  مثل اديولوجيات معاصرة،
مواضيع سياسية جزائرية مثل  لمثإلى مواضيع أخرى تهتم بالدراسات الدولية في الجزائر 

 دول الجنوب في السياسة الدولية و دراسات مغاربية. التحول الديمقراطي،
و في األخير يمكن تزويد الطالب بشهادة تسمح له باالندماج في مختلف قطاعات الدراسات 

 الدولية...
 



7                                  العالقات الدولية: عنوان الماستر                     خميس مليانة  - الجياللي بونعامة جامعة  :المؤسسة 

             2017/2018: السنة الجامعية    

 :المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج
 

مجموعة من القدرات والمعارف العلمية المحصلة خالل تهدف هذه المرحلة من التكوين تطوير 
 مرحلة الليسانس عبر تحقيق الكفاءات التالية:

 
ويتمثل الهدف من هذا العرض التكويني للماستر على الصعيد  ـ الكفاءات البيداغوجية:1

" والذي من غاياته تمكين الطالب   L.M.Dالبيداغوجي في إرساء التنظيم التعليمي الجديد "

 : من

  اكتساب المعارف وتعميقها وتنويعها في مجال العلوم السياسية، مع توسيع فرص التكوين
من خالل إدماج وحدات تعليمية استكشافية وأخرى للثقافة العامة، هذا إضافة إلى وحدة 
خاصة بالجوانب المنهجية واالبستمولوجية للعلوم السياسية باعتبارها العناصر المكّونة 

 ة تتيح للطالب اكتساب منهج عمل ُينمي قدراته البحثية والتحليلية. لمقاربة متكامل

  االستفادة من هذا التكوين في مسارات عملية ووظيفية، بما يخدم الغاية األساسية لهذا
 النوع من التكوين الذي يوفق بين متطلبات الحياة العملية وأساسيات المعرفة المطلوبة.

 
 داف التكوين على هذا المستوى فيما يلي:تتمثل أه ـ الكفاءات المعرفية:2

 ضبط اإلطار التحليلي للدراسات الدولية من خالل فهم االتجاهات النظرية لهذا الميدان.
   .التحكم في اإلطار المنهجي للدراسات الدولية

 
  :القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية -د
 

 الدراسات الدولية يمكنه تولي وظائف في مجال العالقات الدولية، حامل شهادة الماستر في
إدارة المؤسسات  التعامل مع المنظمات الدولية، اإلشراف على الشؤون العامة و التنظيم الدولي،

إدارة مصلحة العالقات العامة في  اإلعالمية على مستوى اإلدارة المركزية و الجماعات المحلية،
 خاص.القطاعين العام و ال

 و يمكنه اإلشراف على مكاتب العالقات الخارجية في كل الوزارات.
 كما يمكنه االلتحاق بمؤسسات تعليمية أكاديمية تهتم بدراسات و أبحاث في هذا المجال.

 
 الجسور نحو تخصصات أخرى: -ه

 يفتح هذا التخصص جسورا نحو تخصصات أخرى مثل:
 

 .تحليل السياسة الخارجية 

 .الدبلوماسية 

 .الدراسات اإلستراتيجية واألمنية 
 .االستشراف و العالقات الدولية 

 .و بعض فروع العالقات الدولية 
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 مؤشرات متابعة التكوين :  -و
 

المدة الزمنية المتاحة قانونا  يتم متابعة المشروع من خالل العمل الجاد على تغطية البرنامج في
 ذلك من خالل:و
 

  البيداغوجية لكل مادة.عقد لقاءات دورية للجان 

 .اجتماع الفرق البيداغوجية للوحدات التعليمية 

 .اجتماع فرق التأطير لكل مسار 

 .اجتماع اللجنة البيداغوجية للقسم 

  يضمن مسؤول التخصص تخصيص ساعة من الزمن الستقبال الطلبة و السماع
 رزنامة الطلبةالنشغاالتهم و نقلها للجهات المعنية. تدرج هذه الساعة من الزمن ضمن 

 مسؤول التخصص و يتم اإلعالن عن مكان االستقبال من طرف إدارة الكلية.و

  يعقد مسؤول التخصص اجتماعات دورية مع مسؤولي األفواج و يرفع محضر االجتماع
 لمسؤول الشعبة.

  عقد اجتماعات دورية مع فريق التكوين  للوقوف على سير العمل البيداغوجي ثالث مرات
 خالل السداسي.على األقل 

 .ضمان التنسيق الكامل بين األساتذة المحاضرين و المطبقين 

  اإلشراف على إعداد مواضيع مذكرات نهاية الدراسة بالتنسيق مع فريق التكوين و اقتراح
 لجان للمناقشة.

  التنسيق مع رئيس القسم خالل عملية إعداد المداوالت و تصحيح األخطاء المادية
 المصادقة عليها.و

 .إعداد حصيلة شاملة و عرضها على الهيئات العلمية للكلية 
 

 باإلضافة إلى اإلجراءات التقيمية الخاصة بالطلبة و التي تشمل:
 

 و بحثية تشمل كل سداسيات التكوين األربعة. ةمراقبة كتابية، شفهي 

 .)تكليف الطالب بانجاز أعمال إضافية )البحوث 

  صلة بالتخصص.تقديم بطاقة فنية لعناوين كتب ذات 

 دا قصد تهيئته للحياة. المهنية تكليف الطالب بإعداد و تنشيط ملتقى يتناول موضوعا محد
 من ثم إبراز قدراته في مجال التخصص. و

 
 

 طالب 100قدرات التأطير:  -ز
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -4

 المخابر البيداغوجية والتجهيزات:  -أ
 

 مخبر اللغات األجنبية عنوان المخبر :
 

 

العدد  المالحظات التجهيزاسم   لرقم    
جهاز كمبيوتر 40   01 انترنيت:قاعة كبرى خاصة بالطلبة 

قاعات مزودة بشبكة االنترنيت 06   02 اإلعالم اآللي للتطبيق 

مخبرين 02   03 مخابر اللغات 

قاعة خاصة بالعلوم السياسية 12   04 قاعات األعمال الموجهة 

01قاعة خاصة رقم    05 السحب و النسخ 

كبرىقاعات  02   06 قاعات المحاضرات 

 07 المدرجات 07 

مراجع متنوعة في موضوعات  
 الدراسات الدولية.

 08 المكتبة المركزية

أجهزة مزودة باالنترنيت 10   09 قاعة لالنترنيت خاصة باألساتذة 

 
 ميادين التربص والتكوين في المؤسسات: -ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص
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 فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال: -ه
 
 

 .قاعة االنترنت 

 السمعي البصري و اإلذاعي للمركز. وأستودي 

 .مخابر اإلعالم اآللي 

 مكاتب األساتذة. 

 مقر المخبر. 
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II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
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 السداسي األول: - 1
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل عمال أخرىأ

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 سا5.30  1.30 3 150 النظرية السياسية المعاصرة :1المادة 

 × × 6 3 سا5.30  1.30 3 150 السياسة الخارجية المقارنة:2المادة 

 × × 6 3 سا5.30  1.30 3 150 االستراتيجية واالمن الدولي :3المادة 

   9 3 10.30  3 3 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 سا7  1.30 1.30 150 1منهجية البحث العلمي : 1المادة 

 × 3 1 سا3.30  1.30  75 ابستمولوجيا المعرفة السياسية: 2المادة 
 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية

 وت إالرمز:
 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 القانون الدولي الجنائي :1المادة 

التعاون والنزاع في العالقات  :2المادة 
 الدولية

22.30 1.30    1 1  × 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1   1.30  22.30 ( انجليزية )1أجنبية لغة: 1المادة

   30 15 27  9.00 13.30 742.30 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثاني: -2

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 امتحان متواصل عمال أخرىأ

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ
 09المعامل:

 18الرصيد: 

االتجاهات الجديدة في نظرية  :1المادة 
 العالقات الدولية 

 × × 6 3 سا5.30  1.30 3 150

 × × 6 3 سا5.30  1.30 3 150 السياسة الخارجية الجزائرية :2المادة 

 × × 6 3 سا5.30  1.30 3 150 الدولية السياسة البيئية :3المادة 

   9 3 10.30  1.30 3 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 سا7  1.30 1.30 150 2منهجية البحث العلمي : 1المادة 

 ×  3 1 سا3.30   1.30 75 تقنيات اإلعالم واالتصال: 2المادة 

   2 2    3 45 التعليم االستكشافية وحدات
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 القانون الدبلوماسي والقنصلي  :1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 االقتصاد السياسي الدولي :2المادة 

   1 1     22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1   1.30  22.30 2 انجليزيةلغة المادة: 

   30 15 27  7.30 15.00 742.30 1مجموع السداسي 

 
 
 
 
 
 
 
 



17              2017/2018: السنة الجامعية                                     العالقات الدولية: عنوان الماستر                     خميس مليانة  - الجياللي بونعامة جامعة  :المؤسسة 

 السداسي الثالث:   - 3
 
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أخرى عمالأ

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 سا5.30  1.30 3 150 الدراسات االقليمية :1المادة 

قضايا السياسة العالمية  :2المادة 
 المعاصرة

150 
 × × 6 3 سا5.30  1.30 3

 × × 6 3 سا5.30  1.30 3 150 التنظيم الدولي المعاصر :3المادة 

   9 3 10.30  3 3 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 سا7  1.30 1.30 150 منهجية اعداد مذكرة: 1المادة 

 × 3 1 سا3.30  1.30  75 المشروع المهني والشخصي: 2المادة 
 

   2 2    3 45 التعليم االستكشافيةوحدات 
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 الحوكمة العالمية :1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30  أخالقيات البحث العلمي:2المادة 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1   1.30  22.30 3 انجليزيةلغة المادة: 

   30 15 27  9.00 13.30 742.30 1مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع: - 4
 

 الميدان : الحقوق والعلوم السياسية
 العلوم السياسيةالفرع : 

 العالقات الدولية والقانون الدوليالتخصص: 
 
 

الحجم الساعي  
 األسبوعي

 األرصدة المعامل

 2 1 3 ملتقى

 28 1 *47 مذكرة نهاية الدراسة

 30 2 750 4مجموع السداسي 

 واألعمال األخرى *بما في ذلك العمل الشخصي للطالب

 حوصلة شاملة للتكوين:  - 5
 

 

 المجموع
ملتقى+ 
 مذكرة

 ح س و ت األساسية المنهجية االستكشافية األفقية

 محاضرة 405 90 135 / / 630

360 / 67.30 / 90 202.30 
أعمال 
 موجهة

/ / / / / / 
أعمال 
 تطبيقية

 عمل شخصي 742.30 472.30 / / 750 1965

 المجموع 1350 652.30 135 67.30 750 2955

 األرصدة 54 27 06 3 30 120

%100 %25 %2.5 %05 22.5%  %45 
لكل  األرصدة% 

 وحدة تعليم
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
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 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: االول
 وحدة التعليم االساسية اسم الوحدة:
 النظرية السياسية المعاصرة اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 تعرف الطالب على االتجاهات النظرية األساسية في ميدان العالقات الدولية -

 القدرة على إسقاط النظريات على الواقع -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 تاريخ الفكر السياسي القديم -

 تاريخ الفكر السياسي الحديث -
 محتوى المادة: 

 انبعاث النظرية السياسية -

 الليبرالية المساواتية -

 التحررية -

 الجماعاتية -

 النظرية الجمهورية -

 النظرية النسوانية -

 التداوليةالديمقراطية  -

 الفكر السياسي االسالمي المعاصر -
 

 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة + امتحان + عمل شخصي للطالب
 العمل الشخصي: يعد الطالب بحثا في أحد عناصر المقرر

 المراجع: 

 تحليل السياسة الخارجية عامر مصباح 

  نحو خطاب سياسي ديمقراطي يوسف جميل أبو داهور 

االقداحيهشام محمد     معالم النظم السياسية المعاصرة 

  النظم السياسية في ظل العولم  محمد سعد أبو عامود 

  النظام العالمي القديم و الجديد نعيم تسو مسكي 

النظام السياسي في اليهودية و اإلسالم  موسى معيرش 

  بين النظرية و التطبيق

العالم العربيالوعي السياسي في  محمد عبدا لواحد حجازي    

حبر الشرق بين الحروب و صراع  دومينك شفالييه 

  السلطة

العالقة مع الغرب من منظور الدراسات  دومينك شفالييه 

 اإلنسانية
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 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: االول
 وحدة التعليم االساسية اسم الوحدة:
 السياسة الخارجية المقارنه اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 تعرف الطالب على السياسة الخارجية  نظريا وعمليا بشكل مقارن -

 محاولة تحليل السياسة الخارجية لدول معينة انطالقا من الرصيد النظري المقدم -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 تاريخ العالقات الدوليةمعرفة 

 العامة المفاهيم القاعدية للسياسة -
 محتوى المادة: 

 مدخل عام مفاهيمي -

 السياسة الخارجية كجزء من السياسة العامة للدولة -

 البناء المؤسساتي والقانوني للسياسة الخارجية -

 أهداف ووسائل السياسة الخارجية -

 عملية صنع السياسة الخارجية -

 نظريات صنع القرار في السياسة الخارجية -

 تحليل السياسة الخارجية -

 لسياسة الخارجية على المستوى العالميأنماط ا -

 نماذج للسياسة الخارجية المقارنة -

 مستقبل السياسة الخارجية في عصر العولمة -

 + عمل شخصي للطالب امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 العمل الشخصي: يعد الطالب بحثا في أحد عناصر المقرر

 المراجع: 
 (، 2،1998)مكتبة النهضة العربية، القاهرة، ط الخارجية،تحليل السياسة محمد السيد سليم ،

"،ترجمةة: ققةاع عةاو  و قنةدان قنةاني، نقةال عةن العالقات الدولية: عالم واحد، نظريات متعدددةستيفن وولت ،"

 .http://www.geocities.com/adelzeggagh/IRموقع: 

،ترجمة مركةز الللةي  غوين للعالقات الدوليةقاموس بن "السياسة الخارجية"،غراهام انفانز و جيفري نوننهام ،

 ، نقةةةةةةةةةةةةةال عةةةةةةةةةةةةةن موقةةةةةةةةةةةةةع:  .2000، بنغةةةةةةةةةةةةةونن للن ةةةةةةةةةةةةةر، مةةةةةةةةةةةةةا   2لألبحةةةةةةةةةةةةةا ، ط

http://elibrary.grc.to/ar/penquin/page_6_0.htm 
Joseph frankel,The making of foreign policy, oxford university press, new 

york,1963.p 4. 

 (.1،1985، )وا  الكتاب العربي. بيروت، طالعالقات الدولية النظرية فيناصيف نوسف حتي،

، معهةد الد اسةات مجلةة الدبلوماسةي"، االتجاهدات النفسدية فدي دراسدة العالقدات الدوليدةمحمد نوسف السوند، " 

 .1989، سنة 12الدبلوماسية ) العالقات العامة(، المملكة العربية السعوونة،العدو 

،ت/محمد بن احمد مفتي،محمد السيد سليم،)عماوة شؤون المكتبات جامعةة لخارجيةتفسير السياسة اجنسن لوند ،

 ، 1989الملك سعوو، الرناض( ،

.مةككرة لنيةش شةهاوة الماجسةتير  أهمية العوامل الشخصية في السياسدة الخارجيدة الجئايريدةعدنله محمد الطاهر.

 .2005في العالقات الدولية .جامعة قسنطينة.
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، ترجمة: مركز الللي  لألبحا ، )اإلما ات العربية عولمة السياسة العالميةميث، جون بيليس و ستيف س

 (،2004، 01المتحدة، ط

 (.2001،) عالم الكتاب، القاهرة التسعينيات..أسئلة ما بعد الحرب الباردةالسيد أمين شلبي، 

 ،السياسةةة الدوليةةةمجلةةة " ،)الرياسددة ؤمسسسددة لصددنع السياسددة الخارجيددة ا مريكيددةنةةانيس مفةةطفي خليةةش، "

 82-80(، ص ص  1997، ننانر  127القاهرة، مركز األهرام للد اسات السياسية و االستراتيجية،العدو 

) Volker Rittberger.   “Approaches to the study of Foreign Policy derived from  

international relations theories”, In site internet: 

et.org/noarchive/rittberger.html.http://www.isan 

  

) James D.fearon, Domestic Politics. Foreign Policy and Theories of International 

http://www.people.fas.harvard.edu/ Johnston / gov2880, In site internet: Relations 
 
 

 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: االول
 وحد التعليم االساسية الوحدة:اسم 

 االستراتيجية واالمن الدولي اسم المادة:
 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 تعرف الطالب على مفهوم االستراتيجية والمفاهيم المرتبطة به -

 القدرة على إسقاط النظريات على الواقع -
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 تاريخ العالقات الدولية -

 المفاهيم االستراتيجية واالمنية القاعدية -
 محتوى المادة: 

 مفهوم االستراتيجية والمفاهيم المتعلقة بها -

 نشأة وتطور الدراسات االستراتيجية -

 االستراتيجية واألمن الدولي -

 االستراتيجية والجغرافيا السياسية -

 + عمل شخصي للطالب امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 صي: يعد الطالب بحثا في أحد عناصر المقررالعمل الشخ
 المراجع: 

 الدفاع الوقائي *استراتيجية امريكية جديدة االمناشتون كارت، 
 ارادة العجز*نهاية الطموحات العالمية و االستراتيجية*السكال بونيفاس، 

 نظريات السيطرة االستراتيجية وصراع الحضاراتعباس غالي/ 
 الدولية)الظاهرة والعلم ـ الدبلوماسية واالستراتيجية(العالقات ، عالء أبو عامر

 االستراتيجية االمريكية في الشرق االوسط/ مال مصطفى عبد هللا السلطان
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 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: االول
 وحد التعليم المنهجية اسم الوحدة:
 منهجية البحث العلمي اسم المادة:

 6 الرصيد:
 2 المعامل:

 أهداف التعليم: 
تعرف الطالب على طرق ومناهج البحث في العلوم السياسية بصفة عامة وفي العالقات الدولية على وجه  -

 الخصوص

 اكتساب مهارات التحليل والتفكيك وصياغة االشكاليات والفرضيات ووضع خطة للبحث - -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 ابستمولوجيا العلوم السياسية -

 حث العلميتقنيات الب -
 محتوى المادة: 

 خصائص المعرفة العليمة -

 طرق التفكير المنهجي -

 المتطلبات المنهجية لدراسة العالقات الدولية -

 مناهج البحث في العالقات الدولية -

 الخطوات المنهجية في إعداد البحوث -

 تدريبات عملية على صياغة االشكالية وإعداد الفرضيات ووضع خطة البحث -

 + عمل شخصي للطالب امتحان + مراقبة مستمرةطريقة التقييم: 
 العمل الشخصي: يعد الطالب بحثا في أحد عناصر المقرر

 المراجع: 
 منهجية البحث العلمي في علم السياسة، محمد سليمان الدجاني 

 منهجية البحث العلمي في العلوم السياسية و االعالمعامر مصباح، 
 العلمي في العلوم االجتماعية تدريبات على منهجية البحثرشيد زرواتي، 

 ابجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعيةعلي غربي/ 
 المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي، 

 
 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: االول
 وحد التعليم المنهجية اسم الوحدة:
 ابستمولوجيا المعرفة السياسية اسم المادة:

 3 الرصيد:
 1 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 االحاطة بفلسفة المعرفة والمبادي العامة لالبستمولوجيا -
 اكتساب روح التفكير النقدي والقدرة على وضع الفكر السياسي في سياقه الفلسفي  -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 ابستمولوجيا العلوم السياسية -

 منهجية البحث العلمي -
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 محتوى المادة: 

 + عمل شخصي للطالب امتحان + التقييم: مراقبة مستمرةطريقة 
 العمل الشخصي: يعد الطالب بحثا في أحد عناصر المقرر

 المراجع: 
 ابستمولوجيا السياسة المقارنة محمد نصر عرف، 

 منهجية البحث العلمي في علم السياسة، محمد سليمان الدجاني 
 ياسية و االعالممنهجية البحث العلمي في العلوم السعامر مصباح، 

 المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي، 

 
 

 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: االول
 ةاالستكشافيوحد التعليم  اسم الوحدة:
 القانون الدولي الجنائي اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 الدولي الجنائيتعرف الطالب على المفاهيم القاعدية للقانون  -

 دراسة حاالت تطبيقية -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 القانون الدولي العام -

 القانون الجنائي
 محتوى المادة: 

 مدخل عام للقانون الجنائي الدولي -

 مصادر القانون ج د -

 مباديء ق ج د -

 المحكمة الجنائية الدولية -

 أمثلة وتطبيقات -
  امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة

 المراجع: 
 حماية االقليات في ظل النزاعات المسلحة بين الفقه الجنائي االسالمي والقانون الدولي االنساني 

 جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدوليةنابف حامد، 
 ةيلمحكمة الجنائية الدولعبد الفتاح بيومي، 

 اختصاصاتهاالمحكمة الجنائية الدولة الدائمة و ليندة معمر، 
 وثائق المحكمة الجنائية الدوليةنبيل صقر، 

 
 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: االول
 وحد التعليم االستكشافية اسم الوحدة:
 التعاون والنزاع في العالقات الدولية اسم المادة:

 1 الرصيد:
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 1 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 تعرف الطالب على عوامل الصراع والتعاون في العالقات الدولية  - -

 دراسة أمثلة معاصره -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 نظريات الصراع الدولي وإدارة النزاعات

 نظريات التكامل واالندماج -

 محتوى المادة: 

 تفسير الصراع الدولي -

 واقع النزاعات المسلحة في الواقع الدولي الراهن -

 استراتيجيات إدارة األزمة -

 الجهود الدولية لحل النزاعات -

 استراتيجيات تجنب النزاع -

 التكتالت االقليمية على المستوى العالمي -

 التعاون متعدد األطراف في إطار المنظمات الدولية -

 االندماج االقليمي بين السياسي واالقتصادي -

 الحالف العسكرية في عالم ما بعد الحرب الباردة -

 امتحان + التقييم: مراقبة مستمرةطريقة 
 المراجع: 

 1967عملية السالم الدبلوماسية االمريكية والنزاع العربي االسرائيلي منذ وليم كوانت،  
 العرب في دائرة النزاعات الدوليةعدنان السيد، 
 تسوية النزاعات الدولية سلمياصالح يحي، 
 الموارد الطبيعية والنزاعات المسلحةبول كوليبر، 

 -ضرورة حيوية لمواجهة العولمة-التعاون العربي االفريقيعبد القادر رويق، 
 
 

 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: االول
 وحد التعليم االفقية اسم الوحدة:
 اللغة االنجليزية اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 االنجليزيةاكتساب مهارات القراءة العلمية باللغة  -

 القدرة على التعامل مع المراجع االجنبية بغرض البحث -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 محتوى المادة: 

 +  امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
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 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: الثاني
 وحد التعليم االساسية اسم الوحدة:
 الجديدة في نظرية العالقات الدوليةاالتجاهات  اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 تعرف الطالب على االتجاهات النظرية األساسية في ميدان العالقات الدولية -

 القدرة على إسقاط النظريات على الواقع -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 تاريخ العالقات الدولية -

 تاريخ الفكر السياسي الحديث -
 محتوى المادة: 

 مقدمة عامة تتضمن أهمية التنظير في العالقات الدولية -

 مفهوم العالقات الدولية -

 نشأة التنظير في العالقات الدولية -

 النظريات التفسيرية -

 النظريات التكوينية -

 المدارس الكبرى في التنظير في العالقات الدولية -

 العالقة بين النظرنة والواقع

 + عمل شخصي للطالب امتحان + مستمرةطريقة التقييم: مراقبة 
 العمل الشخصي: يعد الطالب بحثا في أحد عناصر المقرر

 المراجع: 
عبد اللطيف بوروبي، تحوالت النظريات واألفكار في العالقات الدولية بعد الحرب الباردة، مقدمة لنيل شهادة  -

 قسنطينة ،دكتوراه في العلوم السياسية ، فرع العالقات الدولية، جامعة 

2008 /2009. 

عبد الناصر جندلي ، انعكاسات تحوالت النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة على االتجاهات النظرية  -

الكبرى للعالقات الدولية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية، فرع العالقات 

 2004/2005الدولية،جامعة قسنطينة، 

 1992العزيز جراد، العالقات الدولية، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر، عبد  -

 : جيمس دوفرتي وروبرت بالتسغراف، النظريات المتضاربة في العالقات الدولية ، ترجمة -

 .1985د/وليد عبد الحي ، الكويت ، كاظمة للنشر ، 

 1985ة ، لبنان ، بيروت ، دار الكتاب العربي، ناصف يوسف حتى، النظرية في العالقات الدولي -

 .1998عدنان طه الدوري ،العالقات السياسية الدولية، ليبيا ، طرابلس، الجامعة المفتوحة، الطبعة الرابعة ،  -

بطرس بطرس غاليو محمود خيري عيسى، المدخل في علم السياسة، مصر ، القاهرة، مكتبة االنجلو  -

 .1998المصرية، 

 .منذر ، مبادئ في العالقات الدولية من النظريات الى العولمةمحمد  -

صالح هريدي ، العالقات الدولية مفهومها وتطورها، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة األولى ،  -

1989. 

 .1980كوالر، دانيال، ت خضر خضر، العالقات الدولية ، دار الطليعة، بيروت،  -
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 .1972العالقات الدولية ، دار النهضة العربية ، بيروت،  بدوي محمد طه ، مدخل -

 .مبروك غضبان ، مدخل العالقات الدولية ، الطبعة األولى ، دار العلوم للنشر والطباعة -

قات الدولية في التاري  الحديث والمعاصر ، دار النهضة العربية ، بيروت ، الطبعة المحمد علي القوزي، الع -

 .2002األولى ، 

 
 وان الماستر: العالقات الدولية عن

 السداسي: الثاني
 وحد التعليم االساسية اسم الوحدة:
 السياسة الخارجية الجزائرية اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 تعرف الطالب على السياسة الخارجية للجزائر ومكانتها في الساحة الدولية -

 اللا جية للجزائر في المرحلة الراهنةالتعرف علي أولونات السياسة  -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر - -

 تحليل السياسة الخارجية - -

 محتوى المادة: 

 تاري  السياسة الخارجية الجزائرية -

o قبل االحتالل الفرنسي 

o الفترة االستعمارية 

o أثناء الثورة التحريرية 

o بعد االستقالل 

 المؤسساتي للسياسة الخارجية الجزائريةالبناء  -

o رئيس الجمهورية 

o وزارة الخارجية 

o الجهاز الدبلوماسي 

o دور البرلمان ولمؤسسات الحكومية األخرى 

 أولويات السياسة الخارجية للجزائر ومبادئها -

 مجاالت التحرك الدبلوماسي الجزائري -

 المواقف الجزائرية تجاه القضايا الدولية -

 الدبلوماسية الجزائرية حصيلة خمسين سنة من -

 + عمل شخصي للطالب امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 العمل الشخصي: يعد الطالب بحثا في أحد عناصر المقرر

 المراجع: 
 الروابط الثقافية بين الجزائر و الخارجمحمد طمار، 

 الجزائرية –أصول األزمة في العالقات المغربية وكي ممبارك، 
 العالقات الجزائرية االوروبية ونهاية حنيفي هاليلي، 

 الجزائر وفلسطين بين قوة الحق وحق القوةعبد الرحمن شيبان، 
 عالقات الجزائر الخارجيةيحي بوعزيز/ 
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 الدولة الجزائرية الحديثة * االقتصاد و المجتمع و السياسة *عبد العالي دبلة، 

 
 

 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 سداسي: الثانيال
 وحد التعليم االساسية اسم الوحدة:
 السياسة البيئية الدولية اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 أهداف التعليم: 
على أهمية البيئة في المجال الدولي، و االطالع على المشاكل الرئيسية التي تهدد البيئة في العالم و تعرف الطالب       

 سبل معالجتها

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 المعارف المحصلة في أطوار الليسانس و السنة أولى ماستر 

 محتوى المادة:

 أوال: المشاكل البيئية في العالم و مسبباتها
 المشاكل البيئية الرئيسية 1

 التصحر -

 تلوث المياه -

 تدهور نوعية التربة -

 تلوث الهواء -

 بيئة العمل -

 البيئة الحضرية -

 البيئية و استراتيجيتها و أدواتهاأهداف السياسة  2
 االهداف -

 االستراتيجيات -

 أدوات السياسية البيئية -

 التثقيفية و التعليمية
 المؤسسية و التشريعية

 التنظيمية المباشرة
 الدولية تالبعد االقليمي و االتفاقيا 3
 المؤسسات الدولية التي تعنى بالبيئة -

 االتفاقيات الدولية للحفاظ على البيئة -

 المراجع:
محمد سمير فاضل: المسؤولية الدولية عن االضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم،  -

 1976القاهرة،

علي سعيدان: حماية البيئة من التلوث بالمواد االشعاعية و الكيماوية في القانون الجزائري، دار  -
 2008الخلدونية،

بالوطن العربي، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و غازي أبو شقر: التربية البيئية في مناهج التعليم  -
 1987العلوم، 

 
 طريقة التقييم:
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 + مستمر امتحان 

 
 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: الثاني
 وحد التعليم المنهجية اسم الوحدة:
 منهجية البحث العلمي اسم المادة:

 6 الرصيد:
 2 المعامل:

ومناهج البحث في العلوم السياسية بصفة عامة وفي العالقات الدولية على وجه تعرف الطالب على طرق  -

 الخصوص

 اكتساب مهارات التحليل والتفكيك وصياغة االشكاليات والفرضيات ووضع خطة للبحث - -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 ابستمولوجيا العلوم السياسية -

 تقنيات البحث العلمي -
 

 محتوى المادة: 

 المعرفة العليمةخصائص  -

 طرق التفكير المنهجي -

 المتطلبات المنهجية لدراسة العالقات الدولية -

 مناهج البحث في العالقات الدولية -

 الخطوات المنهجية في إعداد البحوث -

 تدريبات عملية على صياغة االشكالية وإعداد الفرضيات ووضع خطة البحث -

 ي للطالب+ عمل شخص امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 العمل الشخصي: يعد الطالب بحثا في أحد عناصر المقرر

 المراجع: 
 منهجية البحث العلمي في علم السياسة، محمد سليمان الدجاني 

 منهجية البحث العلمي في العلوم السياسية و االعالمعامر مصباح، 
 تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةرشيد زرواتي، 

 ابجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعيةعلي غربي/ 
 المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي، 

 
 
 

 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: الثاني
 وحدة التعليم المنهجية اسم الوحدة:
 تقنيات اإلعالم واالتصال اسم المادة:

 3 الرصيد:
 1 المعامل:

 :التعليمأهداف 
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 مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السلكية والالسلكية وأهم تطبيقاتها العملية الحديثةأهم تهدف إلى عرض    
 : المعارف المسبقة المطلوبة

 أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الحياة التواصلية العامة  معارف أولية عامة حول

 المادة: محتوى

 المحور األول: مفاهيم ومظاهر   
   مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة -1
   ظاهرة انفجار المعلومات -2

 المحور الثاني: تكنولوجيا االتصال عن بعد
 تكنولوجيا االتصال الالسلكي -1
   االتصال الكابلي واأللياف الضوئية(تكنولوجيا االتصال السلكي ) -2

 المحور الثالث: بعض تطبيقاتها الحديثة
   وشبكاتها تكنولوجيا االتصاالت الرقمية  -1
   تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية -2
   تكنولوجيا األقمار الصناعية -3
   تكنولوجيا الميكروفون -4
  التلفزيوني منخفض القوة وعالي الدقةتكنولوجيا البث  -5
   ...الفيديوفون، التلتكست والفيديوتكس، تكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك -6
   تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت  -7
   تكنولوجيا الهاتف النقال والبريد اإللكتروني -8
    تكنولوجيا الحاسوب اللوحي )اللوح اإللكتروني( -9

 آفاق تطورهابعض خاتمة: 
 المراجع:

 .2003للنشر،  إياد شاكر البكري: تقنيات االتصال بين زمنين، عمان، دار الشروق -

الدار المصرية اللبنانية،  ،القاهرةحسن عماد مكاوي: تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات،  -
1997. 

 مقدمة في االتصال السياسي محمد بن سعود،  
 .2014(،الجزائر، دار هومة، بعض تطبيقاتها التقنية) تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدةفضيل: دليو  -
 .1990فاروق سيد حسين: الكوابل، األوساط التراسلية واأللياف الضوئية، بيروت، دار الراتب الجامعية،  -
 .2001محمد محمد الهادي: تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات، القاهرة، المكتبة األكاديمية،  -
 .2010نشر، هادي طوالبة وآخرون: تكنولوجيا الوسائل المرئية، األردن، دار وائل لل -

- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999. 

- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005. 
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 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: الثاني
 وحد التعليم االستكشافية  اسم الوحدة:
 القانون الدبلوماسي والقنصلي اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 تعرف الطالب على المباديء العامة للقانون الدبلوماسي والقنصلي -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 الدبلوماسية -

 تاريخ العالقات الدولية -
 محتوى المادة: 

 الدبلوماسيمصادر القانون  -

 المباديء العامة للقانون الدبلوماسي والقنصلي -

 تنظيم البعثات الدبلوماسية -

 الحصانات الدبلوماسية -

 التمثيل القنصلي -

 المنازعات الدبلوماسية والقنصلية -

  امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 المراجع: 

 م الحصانات و االمتيازات الدبلوماسية * الدبلوماسية * نشاتها و تطورها و قواعدها و نظاعلي الشامي، 
 معجم المصطلحات الدبلوماسيةو االتيكيت الدبلوماسي صالح خياط، 
 قوانينها و اصولها *  -العالقات الدبلوماسية و القنصلية * تاريخها هاني الرضا، 

 في النظرية الدبلوماسية عطا محمد صالح، 
 اسية اصول العالقات الدبلومعبد الفتاح الرشدان، 
 اصول العمل الدبلوماسي و القنصلي عطا محمد صالح، 

 
 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: الثاني
 وحد التعليم االستكشافية  اسم الوحدة:
 االقتصاد السياسي الدولي اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 تشكيل طبيعة العالقات الدوليةالتعرف على تأثير األبعاد االقتصادية في  -

 التحكم في المفاهيم االقتصادية المعاصرة من حيث عالقتها بالعالقات الدولية -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 االقتصاد السياسي -

 العالقات االقتصادية الدولية -

 نظريات وسياسات التنمية -
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 محتوى المادة: 

 مفهوم االقتصاد السياسي الدولي -

 االقتصادي في العالقات الدوليةالبعد  -

 الصور المعاصرة للعالقات االقتصادية بين الدول -

 الحكامة االقتصادية على المستوى العالمي -

 االقتصاد السياسي للصراع والتعاون -

 المنظمات االقتصادية العالمية وتاثيرها السياسي -

 القضايا االقتصادية المعاصرة -

o األزمة االقتصادية العالية 

o وارق بين الشمال والجنوبتزايد الف 

o القوى االقتصادية الصاعدة 

o سياسات التحرير االقتصادي على المستوى العالمي 

o التخلف 

o النفط في العالقات الدولية 

o العالقات المالية الدولية 

  امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 المراجع: 

 االقتصاد الراسمالي الدولي في ازمتهمحمد دويدار، 
 االسس الجغرافية في التكامل االقتصادي العربيهشام الحالق، 

 االقتصاد السياسي للعولمة والتكنولوجيامحمد عبد الشفيع، 
 العرب و الصين افاق جديدة في االقتصاد و السياسة

 اليابان و عولمة االقتصاد السياسيناجي هدهود، 
 ديات و فرص في عالم بال حدوداالقتصاد العالمي المرحلة التالية ؟ *تحكينيشي اوهمي، 

 
 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: الثاني
 وحد التعليم االفقية  اسم الوحدة:
 اللغة االنجليزية اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 تعميق المعارف والمهارات اللغوية في االنجليزية -

 الترجمةالتحكم في القواعد االولية في  -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 محتوى المادة

  امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة

 
 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: الثالث
 وحد التعليم االساسية اسم الوحدة:
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 الدراسات االقليمية اسم المادة:
 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 مفهوم الدراسات االقليمية ونظرياتهاتعرف الطالب على  -

 التعرف على القضايا السياسية واالستراتيجية في مختلف مناطق العالم -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 تاريخ العالقات الدولية -

 التعاون الدولي -
 محتوى المادة: 

 مدخل لدراسة االقاليم -

 نظريات الدراسات االقليمية -

 التقسيمات االقليمية في العالم -

 االقليمية والتعاون الدولي -

 النزاعات االقليمية -

 االقاليم الفرعية وخصائصها -

 في افريقيا - -

 في اسيا - -

 في اروبا - -

 امريكا - -

 + عمل شخصي للطالب امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 العمل الشخصي: يعد الطالب بحثا في أحد عناصر المقرر

 المراجع: 
 القات الدولية لمجلس التعاون الخليجي غي ضوء المتغيرات االقليمية والعالميةتطور الععبد هللا االشعل/ 

 المنظمات الدولية االقليمية والمتخصصةحازم محمد، 
 1995-1945النزاعات االقليمية في نصف القرن علي صيح، 

 موسوعة الحروب واالزمات االقليمية في القرن العشرين اسياموسى مخول، 
 الحروب واالزمات االقليمية في القرن العشرين افريقياموسوعة موسى مخول، 

 و مبادرات ومقترحات التطور النظم والتنظيمات الدولية االقليمية والدولية*الواقع..صالح الدين السيسي، 
 التفغيل

 المنظمات الدولية واالقليمية والمتخصصةعلي يوسف شكري، 

 
 

 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 الثالثالسداسي: 
 وحد التعليم االساسية اسم الوحدة:
 قضايا السياسة العالمية المعاصرة اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 تعرف الطالب على المحيط الدولي وقضاياه -
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 التعرف علي المواقف الملتلفة تجاه القضانا الدولية الراهنة -
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 المادةمحتوى 

 العالقة بين النظرية والواقع في العالقات الدولية -

 العولمة -

 قضايا التنمية  -

 األزمة االقتصادية العالمية -

 الحكامة العالمية -

 التهديدات األمنية الجديدة -

 الصراع الثقافي في العالقات الدولية -

 الديمقراطية والتحول الديمقراطي -

 السالم العالمي في عالم مابعد الحرب الباردة -

 إصالح النظام الدولي -

 + عمل شخصي للطالب امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 العمل الشخصي: يعد الطالب بحثا في أحد عناصر المقرر

 المراجع: 
 من حصاد السنين :أبحاث ساخنة في قضايا معاصرة            فهد عبد الكريم، 

 قضايا معاصرة في العولمة بدر الجرتح،  
 قضايا معاصرة رياح،  قإسحا

 ابرز قضايا السياسة الدولية المعاصرةهادي خضراوي، 
 معاصرة تأمالت في قضاياعبد العزيز التويجري، 

 قضايا سياسية معاصرةمحمد نصر مهنا، 
 
 

 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: الثالث
 وحد التعليم االساسية اسم الوحدة:
 التنظيم الدولي المعاصر اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

 تعرف الطالب على النظام الدولي وعناصره السياسية والقانونية -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 القانون الدولي العام والمنظمات الدوليةمعرفة  -

 استيعاب تاري  العالقات الدولية -

 النظرية السياسيةانبعاث محتوى المادة: 

 مفهوم النظام الدولي والمنظمات الدولية -

 نشأة وتطور النظام الدولي -

 محددات النظام الدولي -
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 مالمح النظام الدولي في عصر العولمة -

 المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي -

 المنظمات الدولية المتخصصة -

 األدوار الجدة للمنظمات الدولية -

 الجزائر في المنظمات الدولية -

 + عمل شخصي للطالب امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 العمل الشخصي: يعد الطالب بحثا في أحد عناصر المقرر

 المراجع: 
 النظم والتنظيمات الدولية االقليمية والدولية*الواقع..مبادرات ومقترحات التطوروالتفغيلصالح الدين السيسي، 

 /النظرية العامة و المنظمات العالمية و االقليمية و المتخصصةالتنظيم الدوليجمال عبد الناصر مانع، 
 التنظيم الدولي والمنظمات الدوليةغضبان مبروك، 

 التنظيم الدوليحسن نافعه، 
 دروس في التنظيم الدولي المعاصرعمر صدوق، 

 المنظمات الدولية االسالمية والتنظيم الدولي عبد الرجمن جويبر، 

 
 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: االول
 وحد التعليم المنهجية اسم الوحدة:
 منهجية اعداد المذكرة اسم المادة:

 6 الرصيد:
 2 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 التحكم في تقنيات وادوات ومرتحل اعداد مذكرة التخرج -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 منهجية البحث العلمي -

 البحث وادواتهاقنيات  -
 محتوى المادة: 

 مراحل اعداد المذكرة

 اختيار الموضوع

 االشكالية والفرضيات

 خطة العمل

 طرق جمع البيانات

 البحث الوثائقي

 التحرير العلمي

 قواعد االقتباس

  امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة

 المراجع: 
 دليل الرسائل  والطروحات الجامعيةعبد هللا الكيالني/ 

 ابجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية علي غربي، 
 منهجية البحث العلمي في العلوم السياسية و االعالمعامر مصباح، 
 تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةرشيدزرواتي، 
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 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: االول
 نهجيةوحد التعليم الم اسم الوحدة:
 المشروع المهني والشخصي اسم المادة:

 3 الرصيد:
 1 المعامل:

 أهداف التعليم:
يهدف من خالل المقياس لربط الطالب بالمحيط االقتصادي و االجتماعي ، بدراسة الوظائف و المهن التي يستطيع 

 الولوج اليها بعد التخرج من خالل معاينتها عن كثب.
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 المعارف المحصلة في المراحل الدراسية السابقة تمكن الطالب من دراسة و تحصيل المقياسكل 
 محتوى المادة:

 تحليل الوضع -

 .تحديد الهدف ومؤشرات األداء -

 .إعداد هيكل تقسيم العمل -

 (.االستخدام األمثل للموارد )تقنية تقييم ومراجعة البرامج -

 .وليات كل مهمةؤتوضيح مس -

 .الضبط لتعظيم النتائج و التنفيذ -

 .التقييم لتحسين تصميم المشروع الحالي و/أو تصميم مشروع الحق -

 نماذج لمشاريع -

 امتحان طريقة التقييم:
 

 
 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: االول
 وحد التعليم االستكشافية اسم الوحدة:
 الحوكمة العالمية اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 تعرف الطالب على فكرة الحوكمة واسقاطاتها في السياسة الدولية -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 الحوكمة -

 التنظيم الدولي -
 

 محتوى المادة: 

 مفهوم الحوكمة العالمية -

 مبرراتها ومنطلقاتها -

 االرث البشري المشترك -

 الحوكمة االقتصادية... الخ –البيئة  -قضايا الحوكمة العالمية: االمن الدولي -
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 دمقرطة الحوكمة العالمية -

  امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 المراجع: 

 
 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: الثالث
 وحد التعليم االستكشافية اسم الوحدة:
 اخالقيات البحث العلمي اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 تعرف الطالب على اخالقيات البحث العلمي والتشبع بروحها -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 محتوى المادة: 

 أخالقيات البحث العلمي

 ميثاق اخالقيات المهنة في الجزائر

  امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة

 المراجع: 
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