المٌدان الفرعً للعلوم السٌاسٌة محتوٌات التكوٌن
السنة أولى جذع مشترك
السداسي األول

السداسي الثاني

المواد المدرسة

المواد المدرسة

 مدخل للعلوم القانونية

 مدخل إلى علم االقتصاد

 تاريخ الجزائر القديم والوسيط

 المجتمع الدولي

 لغة إنجليزية

 تاريخ الجزائر المعاصر

 تاريخ الفكر السياسي
 إعالم آلي

 القانون الدستوري
 إعالم آلي

 مدخل لعلم السياسة

 تاريخ الفكر السياسي الحديث

 منهجية العلوم االجتماعية

 لغة إنجليزية

 تيارات الفكر العربي اإلسالمي المعاصر  منهجية العلوم السياسية
 مدخل للعلوم االجتماعية المعاصرة

 مدخل إلى العالقات الدولية

 مدخل إلى علوم االعالم واالتصال

السنة الثانٌة تخصص :عالقات

السداسي الثالث

المواد المدرسة

السداسي الرابع
المواد المدرسة

 تقنيات البحث العلمي

 تاريخ العالقات الدولية

 تاريخ العالقات الدولية قبل ح ع 2

 لغة إنجليزية أو لغة فرنسية

 النظريات الكالسيكية للعالقات الدولية

 المنظمات االقتصادية الدولية

 القانون الدولي العام

 إفريقيا الحديثة والمعاصرة

 العالقات االقتصادية المعولمة

 إعالم آلي واالنترنت

 العالم العربي واالسالمي في العالقات

 حقوق اإلنسان و الحريات العامة

الدولية

 النظريات الجديدة للعالقات الدولية

 االنترنت والبحث العلمي

 المنظمات غير الحكومية في العالقات الدولية

 اإلعالم اآللي واالنترنت

 تقنيات و طرق البحث العلمي

 التفاوض الدولي وادارة األزمات

 الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية والعسكرية

 المنظمات الدولية واإلقليمية

 التحوالت الديمقراطية في العالم النامي

 لغة فرنسية أو إنجليزية

 االنترنت وفنيات البحث الببليوغرافي

السنة الثانٌة تخصص :تنظٌمات

السداسي الثالث

المواد المدرسة

السداسي الرابع
المواد المدرسة

 المنظمة العالمية للتجارة وعولمة المبادالت

 مجتمع المعلومات و الحكومة

 نظريات ونظم سياسة وإدارةية مقارنة

 نظريات العالقات الدولية

الدولية

االلكترونية

 الحكم الراشد:الحكومة والقطاع الخاص

 االتصال والعالقات العامة

 مناهج التحليل في العلوم سياسية

 تحليل نصوص سياسية

 الدولة و المجتمع في العالم العربي اإلسالمي

 رسم السياسات واتخاذ القرار

والمجتمع المدني

 تقنيات البحث العلمي
المعاصر

 نظرية الدمقرطة و التنمية السياسية

 مدخل إلى جغرافيا السياسة و الجغرافيا
السياسة للنزعات

 تقنيات التحقيق االقتصادي واالجتماعي
 المؤسسات المالية والنقدية
 الحضارات المتوسطية

 اللغة الثانية فرنسية أو انجليزية

السنة الثالثة تخصص :عالقات دولية

السنة الثالثة تخصص :تنظيمات

السداسي الخامس

السداسي السادس

المواد المدرسة

المواد المدرسة

 لغة انجليزية أو فرنسية

 سياسة التعمير والبيئة في الجزائر

 لغة انجليزية أو فرنسية

 النظم الحزبية واالنتخابية

 تحليل النزعات الدولية

السداسي الخامس

السداسي السادس

المواد المدرسة

المواد المدرسة

 المؤسسات السياسية واإلدارية في

 الوظيفة العامة في الجزائر

 نظريات التكامل و االندماج الدولي

 تقنيات االتصال اإلداري

 الجماعات المحلية في الجزائر

 تحليل السياسة الخارجية

الجزائر

 النظام التشريعي في الجزائر

 نظريات وتحليل السياسة العامة

 الدبلوماسية والتفاوض

 إنجاز تربص ميداني

 إستراتجيات إتخاذ القرار

 الحريات والحقوق األساسية

 إدارة الموارد البشرية

 مناهج البحث في العالقات الدولية

 نظرية التنظيم والتسيير

 إنجاز مذكرة

 العالقات المغاربية ـ األروبية

 القانون اإلداري
 المالية العامة

 تقنيات التحرير اإلداري

 مدخل للدراسات االستشرافية

 اإلعالم األلي و األنترنت


الدولي

تجارب التكامل اإلقليمي و القاري و

 القوى الدولية الكبرى و

الصاعدة:رؤى

السياسات

 سياسيات الدفاع و التسلح في العصر
النووي

 سياسة الجزائر اإلقليمية و الدولية
 إعداد مذكرة التخرج

 الصراع العربي ـ الصهيوني

 دراسات في اإلستراتجية و أمن القومي
 لغة انجليزية أو فرنسية

