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 (2014جويلية  23المؤرخ في  583من المقرر رقم ؤخذ ت اتالملحق جميع)   السداسي األول: - 1
 

 وحدة التعليم
الحجم              الحجم الساعي األسبوعي  السداسيالحجم الساعي 

الساعي 
 السداسي

 األرصدة لمعاملا
 نوع التقييم

 امتحان متواصل يقيةأعمال تطب أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16

          ساسيةاألتعليم الوحدات     

          )إج( 1و ت أ 
 x x 6 3 00سا67  30سا1 00سا3 1 مدخل لعلم السياسة 1المادة 
 x x 6 3 00سا67  30سا1 00سا3 1تاريخ الفكر السياسي  2المادة 
 x x 6 3 00سا45  30سا1 30سا1 1اقتصاد سياسي  3المادة 

          ت التعليم المنهجيةداوح

          )إج( 1و ت م 

 x X 4 3 00سا2  30سا1 30سا1 1 منهجية العلوم السياسية 1المادة 

          تعليم اإلسكتشافيةالوحدات 

          )إج(1و ت إ  

 x X 2 2 30سا1   30سا1 1 ريخ الفكر السياسيتا 1المادة 

          بين اختيار مادة من )إخ(2و ت إ  

 30سا1 مدخل لعلم االجتماع 1المادة 
 

 30سا1  
 

2 
 

2 
 

x X 

 مدخل لعلم االتصال 2المادة 

          تعليم األفقيةالوحدة 

          )إج(1 ف و ت أ

30سا1   30سا1 نونيةمدخل للعلوم القا 1المادة   2 2 x x 
30سا1  30سا1  لغة انجليزية 2المادة   2 2 x x 

   30 20 00سا20  30سا7 30سا13  1مجموع السداسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :السداسي الثاني - 2

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي  السداسيالحجم الساعي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة ةمحاضر أسبوع  14-16

          ساسيةاألم ليتعالوحدات     

          )إج( 1و ت أ 
 x x 6 3 30سا4  30سا1 00سا3    2مدخل لعلم السياسة  1المادة 
 x x 6 3 30سا4  30سا1 00سا3 2تاريخ الفكر السياسي  2المادة 
 x x 6 3 00سا3  30سا1 30سا1 2 اقتصاد سياسي 3المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

          )إج( 1و ت م 

 x x 4 3 00سا2  30سا1 30سا1 2منهجية العلوم السياسية  1المادة 

          تعليم اإلسكتشافيةالوحدات 

          )إج(1و ت إ  

 x x 2 2 30سا1   30سا1 2تاريخ الفكر السياسي  1المادة 

          اختيار مادة من بين )إخ(2و ت إ  

 30سا1 السياسيعلم االجتماع  1المادة 
 

 30سا1  
 

2 
 

2 
 

x x 

الحضارة العربية  2المادة 
 االسالمية

          تعليم األفقيةالوحدة 

          )إج(1 ف و ت أ

30سا1   30سا1 اعالم آلي ودراسات كمية 1المادة   2 2 x X 
30سا1  30سا1  2لغة انجليزية  2المادة   2 2 x X 

   30 20 00سا20  30سا7 30اس13  2مجموع السداسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 لث:السداسي الثا - 3

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي  السداسيالحجم الساعي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 امتحان متواصل أعمال أخرى قيةأعمال تطبي أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16

          ساسيةاألتعليم الوحدات     

          )إج( 1ت أ  و
 x x 6 3 30سا4  30سا1 00سا3 مدخل لعلم االدارة 1المادة 
 x x 6 3 30سا4  30سا1 00سا3 تاريخ للعالقات الدولية 2المادة 
 x x 6 3 00سا3  30سا1 30سا1 1نظم سياسية مقارنة  3المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

          )إج( 1و ت م 

 x x 4 3 00سا2  30سا1 30سا1 ابستملوجية علم السياسة  1 المادة

          تعليم اإلسكتشافيةالوحدات 

          )إج(1و ت إ  

 x x 2 2 30سا1   30سا1 تاريخ العالقات الدولية 1المادة 

          ار مادة من بيناختي )إخ(2و ت إ  

 30سا1 الدولة والمجتمع المدني 1المادة 
 

 30سا1  
 

2 
 

2 
 

x x 

 منظمات دولية واقليمية  2المادة 

          تعليم األفقيةالوحدة 

          )إج(1 ف و ت أ

التنمية المستدامة ومكافحة  1المادة 
 الفساد

30سا1   30سا1  2 2 x x 

30سا1  30سا1  3ة انجليزية لغ 2المادة   2 2 x x 
   30 20 00اس20  30سا7 30سا13  3مجموع السداسي 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 رابع:السداسي ال - 4

 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي  السداسيالحجم الساعي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 امتحان متواصل ىأعمال أخر أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16

          ساسيةاألتعليم الوحدات     

          )إج( 1و ت أ 
 X x 6 3 30سا4  30سا1 00سا3 نظريات التنظيم والتسيير 1المادة 
 X x 6 3 30سا4  30سا1 00سا3 نظرية العالقات الدولية  2المادة 
 X x 6 3 00سا3  30سا1 30سا1 2نظم سياسية مقارنة  3المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

          )إج( 1و ت م 

 الوثائق السياسيةيل تحل 1المادة 
 و المواثيق الدولية 

 X x 4 3 00سا2  30سا1 30سا1

          تعليم اإلسكتشافيةالوحدات 

          )إج(1و ت إ  

 المؤسسات السياسية  1المادة 
 و االدارية في الجزائر

 X x 2 2 30سا1   30سا1

          اختيار مادة من بين )إخ(2و ت إ  

 30سا1 السياسيةافيا الجغر 1المادة 
 

 30سا1  
 

2 
 

2 
 

X x 

 االحزاب السياسية  2المادة 
 و النظم االنتخابات 

          تعليم األفقيةالوحدة 

          )إج(1 ف و ت أ

 رسم السياسات  1المادة 
 وصنع القرار

30سا1   30سا1  2 2 X x 

30سا1  30سا1  4 لغة انجليزية 2المادة   2 2 X x 
   30 20 00سا20  30سا7 30سا13  4مجموع السداسي 

 
 
 
 
 
 



 )تخصص عالقات دولية(: السداسي الخامس
  

 وحدة التعليم
الحجم الساعي 

 السداسي 
 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16
          وحدات التعليم األساسية    

          )إج( 1و ت أ 
 X x 6 3 30سا4  30سا1 00سا3 00سا 144 جيوسياسية العالقات الدولية 1المادة 

 X x 6 3 30سا4  30سا1 00سا3 سا 144 السياسة الخارجيةتحليل  2المادة 

 X x 6 3 00سا3  30سا1 30سا1 سا 96 ندماج الدولينظريات التكامل واال 3المادة 

          وحدات التعليم المنهجية
          )إج( 1 ت مو 

 X X 4 3 00سا2  30سا1 30سا1 سا 80 (1الدولية)مناهج البحث في العالقات  1المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية
          )إج(1و ت إ  

 X x 2 2 30سا1  30سا1  سا 48 العالقات االوروبية المغاربية 1المادة 

          بيناختيار مادة من  )إخ(2و ت إ  
 30سا1  30سا1  سا 48 التحوالت الديمقراطية 1المادة 

 
2 

 
2 

 
X x 

  قضايا استراتيجية معاصرة 2المادة 
          وحدة التعليم األفقية

           )إج(1و ت أ ف 
30سا1   30سا1 سا 48 القانون الدولي والعالقات الدولية 1المادة   2 2 X x 

30سا1  30سا1  سا 48 ليزيةلغة انج 2المادة   2 2 X x 

   30 20 00سا20  30سا7 30سا13 سا 656 5مجموع السداسي 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )تخصص عالقات دولية(: السداسي السادس - 2
 

 وحدة التعليم
الحجم الساعي 

 السداسي 
 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 امتحان متواصل خرىأعمال أ أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16
          وحدات التعليم األساسية    

          )إج( 1و ت أ 
 X x 6 3 30سا4  30سا1 00سا3 سا 144          تحليل النزاعات الدولية 1المادة 

 X x 6 3 30سا4  30سا1 00سا3 سا 144 السياسة الخارجية للدول الكبرى 2المادة 

 X x 6 3 00سا3  30سا1 30سا1 سا 96 عاون الدوليالدبلوماسية والت 3المادة 

          وحدات التعليم المنهجية
          )إج( 1و ت م 

 X X 4 3 00سا2  30سا1 30سا1 س 80 (2الدولية) مناهج البحث في العالقات 1المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية
          )إج(1و ت إ  

 X x 2 2 30سا1  30سا1  سا 48 زع السالحالتسلح ون 1المادة 

          اختيار مادة من بين )إخ(2و ت إ  

 30سا1  30سا1  سا 48 الهوية والمواطنة 1المادة 
 

2 
 

2 
 

X x 

  الجزائر في البيئة االقليمية و الدولية 2المادة 
          التعليم األفقية وحدة

          )إج(1و ت أ ف 
30سا1   30سا1 سا 48 النظام االقتصادي الدولي 1ة الماد  2 2 X x 

30سا1  30سا1  سا 48 لغة انجليزية 2المادة   2 2 X x 

   30 20 00سا20  30سا7 30سا13 سا 656 6مجموع السداسي 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - البرنامج المفصل لكل مادة 
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 األولالسداسي: 
  أساسيةوحدة تعليم  عنوان الوحدة :

 (1) مدخل لعلم السياسة المادة:

 
 :التعليمأهداف 

والقدرة على الفهم السليم  بتساعده استيعايتمكن الطالب بعد اكتسابه هذه المادة من الحصول على مؤهالت 
 للظاهرة السياسية.

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة

د والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية الفلسفة واالقتصالطالب في لالقاعدي  التكوينسبة والمعارف المكت
 .دراسة العلوم السياسية  علىساعد التى ت والتكوينات ذات الصلة والقانونية 

 
 المادة: محتوى

 تعريف السياسة و علم السياسة المحور األول :
 السياسة كفن  -1
 السياسة كعلم -2

 سة علم السياتعريف  -3
 تطور علم السياسة -4

 لم السياسة: الموضوع و المنهجالمحورالثاني:ع

 المحور الثالث:عالقة علم السياسة بالعلوم األخرى
 المحور الرابع:موضوعات علم السياسة

 الدولة -1
 السلطة -2
 القوة والقدرة -3
 القرار السياسي -4

 المحور الخامس :مجاالت علم السياسة
 ظرية السياسيةسياسي والنالفكر ال -
 المؤسسات السياسية -
 لم االجتماع السياسي ع -
 العالقات الدولية -

 
 متواصل امتحان + طريقة التقييم:

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:

 
 األولالسداسي: 

 وحدة تعليم أساسية  عنوان الوحدة :
 (1) تاريخ الفكر السياسي المادة:

 
 :ليمتعالأهداف 

ل عصر النهضة وموضوعاته وأهم مفكريه واألسس التي يقوم عليها قب التعرف على تطور الفكر السياسي
 تفكيرهم.

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة
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الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 لسياسية.ات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم اوالقانونية  والتكوينات ذ

 
 المادة: محتوى

 المحور األول : الفكر السياسي القديم
 الفكر السياسي الشرقي -1

 الحضارة البابلية  -
 الحضارة الفرعونية  -
 الحضارة الهندية  -
 الحضارة الصينية  -

 الفكر السياسي الغربي )اليونان(:  -2
 ولة المدينة النظام العام لد -أ

 النظام االجتماعي  -
 ام االقتصاديالنظ -
 النظام السياسي  -

 نماذج دولة المدينة:  -ب
 دولة أثينا -
 دولة إسبارتا -

 الفلسفة السياسية في الغرب القديم :  -ج
 سقراط -
 أفالطون -
 أرسطو -

 المحور الثاني : الفكر السياسي في العصر الروماني
 راطورية الرومانية: النظام العام لإلمب -1
 الية:نظام المدن اإليط -2
 دولة روما  -3
 الفلسفة السياسية في العصر الروماني  -4

 شيشرون -
 سنيكا -

 المحور الثالث : الفكر السياسي في العصر الوسيط
 القانون الديني المسيحي في مواجهة القانون الروماني -1
 الصراع بين السلطة الدينية و السلطة الزمنية -2
 الفلسفة السياسية المسيحية. -3

 دئ الفكر المسيحي "أرسطو"أسس و مبا -
 الفلسفة السياسية عند القديس "أوغسطين" -
 "الفلسفة السياسية عند القديس "توما اإلكويني -

 الفكر السياسي اإلسالمي  -4
 أسس الفكر السياسي في اإلسالم. -أ

 طبيعة النظام السياسي في اإلسالم. -ب
 عند المفكرين اإلسالميين السياسية  الفلسفة -ج

 تجاه الفقهي : ابن تيمية ، اإلمام الماوردي اال -
 االتجاه الفلسفي : الفرابي ، ابن سينا. -
 االتجاه االجتماعي: ابن خلدون. -

 المحور الرابع: الفكر السياسي في عصر النهضة األوروبية 
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 أسس الفلسفة السياسية في عصر النهضة-1
 نيكوال ميكيافيلي.سياسي عند الفكر ال-2
 الح الديني لمارتن لوثر و جون كالفن حركة اإلص-3
 الفلسفة السياسية عند جون بودان و فكرة  السيادة -4

 
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
 
 

 األولالسداسي: 
 وحدة تعليم أساسية  عنوان الوحدة :

 (1اقتصاد سياسي ) مادة:لا

 
 :التعليمأهداف 

والتطورات التي عرفتها وإكسابه معارف لفهم  على أهم المدارس االقتصادية التعرفتمكين الطالب من 
 الظاهرة السياسية على أساس الخلفية االقتصادية

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

دارية د والتاريخ المعاصر والمفاهيم االواالقتصاالفلسفة لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.

 
 

 المادة: محتوى
 المحور االول : المشكلة االقتصادية

 طبيعة المشكلة االقتصادية -1
 العوامل  األساسية لنشأة المشكلة االقتصادية -2
 لة االقتصاديةعناصر المشك -3

 االقتصاد السياسي و موضوعاته المحور الثاني : مفهوم علم
 تعريف علم االقتصاد -1

 باعتباره علم الثروة -
 باعتباره علم المبادلة  -
 باعتباره علم االختيار و الندرة -
 باعتباره علم ادارة الموارد النادرة -
 ع باعتباره العلم الذي يدرس ظواهر االنتاج و التوزي -
 المفهوم العضوي لالقتصاد السياسي -
 المفهوم االنساني لالقتصاد السياسي -

 المحور الثالث : االقتصاد السياسي و عالقته بباقي العلوم االخرى
 االقتصاد السياسي و عالقته بالعلوم االجتماعية -1
 االقتصاد السياسي و عالقته بالتقنيات الكمية ) الرياضيات ، االحصاء( -2

 لرابع :  مدارس االقتصاد السياسيور االمح
 المدرسة المركنتينية -1
 المدرسة الطبيعية -2
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 المدرسة الليبرالية -3
 المدرسة االشتراكية -4
 الفكر االقتصادي االسالمي -5

 
 متواصل امتحان + طريقة التقييم:

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 
 

 األولالسداسي: 
 وحدة تعليم منهجية دة :عنوان الوح

 (1) لعلوم السياسيةمنهجية ا المادة:
 

 :التعليمأهداف 
الطالب من الحصول على تكوين منهجي ونظري لبناء قدرات تصورية تساعده على دراسة الظواهر  نيتمك

 وصفا واستكشافا، تفسيرا وتصنيفا. 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
المعاصر والمفاهيم االدارية الفلسفة واالقتصاد والتاريخ لطالب في لي القاعد المعارف المكتسبة والتكوين

 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 

 المادة: محتوى
 مدخل عام  -المحور األول : المعرفة 

 أنواع المعرفة -1
 المنهج و المنهجية. -2

 .المحور الثاني : مفاهيم أساسية
 النظرية -1
 االقتراب -2
 النموذج . -3
 النموذج المعرفي، المتغيرات، االستقراء، االستنباط، المقاييس، المؤشرات، وحدات التحليل. -4

 المحور الثالث: مستويات البحث العلمي.
 الوصف. -1
 التصنيف. -2
 التفسير و التقييم. -3
 التوقع. -4

 المحور الرابع : خطوات البحث العلمي.
 محددات المشكلة البحثية. -1
 ض العلمية.صياغة الفرو -2
 تحديد المفاهيم و التعاريف -3
 جمع البيانات. -4

 
 متواصل امتحان + طريقة التقييم:

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
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 األولالسداسي: 
 وحدة تعليم استكشافية عنوان الوحدة :

 (1) تاريخ الجزائر السياسي المادة:
 

 :التعليمأهداف 
 عرفي يسمح له بفهم الخلفية  والسياقات التي تطور فيها المجتمع والدولة الجزائرية الحديثة بكم متزويد الطالب 

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 على  دراسة العلوم السياسية. انونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعدوالق
 

 المادة: محتوى
 المحور األول:التاريخ السياسي للجزائر في العهد الفينيقي و الروماني

 العالقات السياسية بين حكام الجزائر و حكام قرطاجة. -1
 االحتالل الروماني للجزائر و ثورات البربر. -2
 ي شمال إفريقيا.الوندال فسياسة  -3
 يزنطي لشمال إفريقيا.االحتالل الب-4

 المحور الثاني : التاريخ السياسي للجزائر في ظل العهد االسالمي

 عقبة بن نافع يمهد الطريق النتصار المسلمين. -1
 طارق بن زياد يساهم في توسيع النفوذ اإلسالمي. -2
 دولة الفاطميين بالجزائر. -3

 ائر في ظل الحكم العثماني : تاريخ الجز المحور الثالث

 عروج خير الدين ينقدان الجزائر من الهيمنة األوروبية. -1
 مراحل الحكم العثماني في الجزائر. -2
 التنظيم اإلداري للجزائر في العهد العثماني. -3

 المحور الرابع: االحتالل الفرنسي للجزائر
 ر.األسباب الحقيقية لالحتالل الفرنسي للجزائ -1

 األسباب السياسية. - أ
 عسكرية.األسباب ال - ب
 األسباب االقتصادية. - ج

 التواطؤ اليهودي الفرنسي. -2
 المحور الخامس : المقاومة الشعبية لالحتالل الفرنسي

 االمير عبد القادر الجزائري : المقاومة ومشروع بناء الدولة الحديثة في الجزائر*

 ر.إستراتيجية األمير عبد القاد -1
 مة.أسباب عدم قدرته على مواصلة المقاو -2
 اتفاقية تافنة. -3

 مقاومة احمد باي  *

 أسباب تصديه للقوات الفرنسية. -1
 إستراتيجية. -2
 عوامل ضعفه و انسحابه من قسنطينة. -3

 1870-1830المحور السادس:  فرض الحكم العسكري الفرنسي 

 القائد المدني. -1
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 القائد العسكري. -2
 اإلدارة.جلس م -3

 شعبية ضد المستوطنينالمحور السابع : الثورات ال

 ثورة أوالد سيدي الشيخ. -1
 ثورة محمد بن تومي بوشوشة. -2
 ثورة الصالحية. -3
 انتفاضة أوالد عبدون. -4
 ثورات المقراني و الشيخ الحداد. -5
 انتفاضة الشمال القسنطيني. -6
 ثورة الشيخ بوعمامة. -7

 1870عد ب السياسة الجديدة للمستوطنين بالجزائر :المحور الثامن 

 مراسيم تقوية سلطات المستوطنين. -1
 سياسة االستيالء على األراضي و خيرات الجزائر. -2
 قانون االنديجانا. -3

 بداية القرن العشرين التمثيل السياسي في الجزائر في المحور التاسع:

 إعطاء االستقالل الذاتي لألوربيين بالجزائر. -1
 لنضال حركة الشبان الجزائريين الجديد األسلوب -2
 حرب العالمية األولى و الحاجة الماسة لخدمات الجزائريين.ال -3

 
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
 

 األولالسداسي: 
 وحدة تعليم استكشافية عنوان الوحدة :

 مدخل لعلم االجتماع  المادة:
 
 :التعليمداف هأ

 لوجية األساسيةويوسالمسائل الس، وأهم االجتماعيةرة لظاهمن فهم ان الطالب يتمك
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 عد على  دراسة العلوم السياسية.والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تسا
 

 لمادة:ا محتوى
 المحور االول: مفهوم علم االجتماع

 مفهوم الظاهرة االجتماعية  -1
 تعريف علم االجتماع -2

 حور الثاني :علم االجتماع  و تحليل العلمي للظاهرة االجتماعيةمال
 المحور الثالث: نشأة علم االجتماع

 عالجتماعلم ا فكريمالمحور الرابع: أهم 
 لعلم االجتماع فكريةالمحور الخامس:  أهم التيارات ال
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 المحور السادس: فروع علم االجتماع
 المحور السابع: علم االجتماع و العلوم األخرى 

 يولوجية األساسيةوسالمحور الثامن :المسائل الس
 المحور التاسع: الثقافة، الهوية 

 المحور العاشر:الرقابة االجتماعية
 

 متواصل امتحان + تقييم:طريقة ال
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 
 
 

 األولالسداسي: 
 وحدة تعليم استكشافية عنوان الوحدة :

 االتصالمدخل لعلم  المادة:
 

 :التعليمأهداف 
 لسائدة فيهاالتعرف على القيم السياسية او مكونات العملية االتصاليةت المعرفية لفهم تزود الطالب بأهم األدوا

 .ودورها في الحياة السياسية
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 
 

 المادة: محتوى
 اإلعالم  و مفهوم علم االتصالاالول:  حورالم

 اإلعالم و دارس علم االتصالالمحور الثاني:م
 مكونات العملية االتصاليةالمحور الثالث: 

 المصدر -
 الرسالة -
 الوسيلة أو القناة -

 السياسي / المفهوم ، التأصيل النظري ، الوسائل و األهداف.  المحور الرابع:االتصال
 ائف وسائل االعالم ظوالمحور الخامس: 

 لمواقف و االتجاهاتالتوجيه و تكوين ا -
 زيادة الثقافة و المعلومة -
 تنمية العالقات البينية و زيادة التماسك االجتماعي -
 الترقية و توفير سبل الترفيه -
 اإلعالم و الدعاية -

 
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 
 

 إلخ( رنت،كتب ومطبوعات ، مواقع انت)  المراجع:
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 األولالسداسي: 
 وحدة تعليم افقية : عنوان الوحدة

 مدخل للعلوم القانونية المادة:
 

 :التعليمأهداف 
 قانوني يساعده في قراءة وفهم الظواهر السياسيةوتكوين منظور ن الطالب من الحصول على مؤهالت يتمك

 بأكثر علمية.
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
تصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية الفلسفة واالقلطالب في لالقاعدي  تكوينالمعارف المكتسبة وال

 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 

 المادة: محتوى
 تعريف القانونالمحور االول: 
 أسس و اتجاهات مختلف تعريفات الظاهرة القانونيةالمحور الثاني: 

 مصادر القانون ور الثالث: محال
 التشريع -
 العرف -
 القضاء -
 الفقه... -

 القواعد القانونية المحور الرابع:
 مفهوم القاعدة اآلمرة و الناهيةالمحور الخامس: 
 مفهوم القاعدة المكملة أو المفسرة المحور السادس:
 تقسيمات القانونالمحور السابع: 
 عريفه و فروعهالقانون العام : تالمحور الثامن: 
 الخاص: تعريفه و فروعهالقانون المحور التاسع: 
  نظرية الحقالمحور العاشر: 

 
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
 
 

 األولالسداسي: 
 وحدة تعليم افقية عنوان الوحدة :

 1 لغة إنجليزية المادة:
 

 :التعليمأهداف 
وذلك ، السياسية لوملغة عالمية مطلب أكثر من ضروري لطالب العمستوى الطلبة في اللغة االنجليزية كين تحس

 .التركيز على دراسة وتحليل النصوص السياسية باللغة االنجليزيةب
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
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لمعاصر والمفاهيم االدارية الفلسفة واالقتصاد والتاريخ الطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية. لقانونية وا
 

 المادة: محتوى
الهدف من تدريس هذه المادة تمكين الطالب من أهم القواعد اللغوية التي تسمح له التعامل مع مواضيع علم 

 السياسة بهذه اللغة

  
 واصلتم امتحان + طريقة التقييم:

 
 

 إلخ( قع انترنت،كتب ومطبوعات ، موا)  المراجع:
 

 

 الثاتيالسداسي: 
 وحدة تعليم أساسية  عنوان الوحدة :

 (2) مدخل لعلم السياسة المادة:

 
 :التعليمأهداف 

والقدرة على الفهم السليم  بتساعده استيعاالحصول على مؤهالت من المادة هذه اكتسابه بعد يتمكن الطالب 
 السياسية.للظاهرة 

 
 : مطلوبةالمعارف المسبقة ال

الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.

 
 المادة: محتوى
 النظام السياسي  :األول المحور

 الثاني:  االحزاب السياسية حورالم
 : الجماعات الضاغطة لثالمحور الثا

 الرأي العام :المحور الرابع
 : البيروقراطيةالمحور الخامس

 المحور السادس: السلطة السياسية
 المحور السابع: المشاركة السياسية والديمقراطية
 المحور الثامن: الثقافة السياسية والتنشئة السياسية

 ت الدوليةسع: العالقاالمحور التا

 لنظم االنتخابيةالمحور العاشر: ا
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
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 الثانيالسداسي: 
 وحدة تعليم أساسية  عنوان الوحدة :

 (2تاريخ الفكر السياسي) المادة:
 

 :التعليمأهداف 
وضوعاته وأهم مفكريه واألسس التي يقوم عليها بعد عصر النهضة وم سياسيالتعرف على تطور الفكر ال

 تفكيرهم.

 

  
 : المعارف المسبقة المطلوبة

الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 ة العلوم السياسية.والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراس

 
 

 المادة: توىمح
 الفكر السياسي في عصر النهضة األوروبية :  األولالمحور 

 أسس الفلسفة السياسية في عصر النهضة -
 الفكر السياسي عند نيكولوميكيافيلي. -
 حركة اإلصالح الديني لمارتن لوثر و جون كالفين. -
 ادة.الفلسفة السياسية عند جون بودان و فكرة  السي -

 كر السياسي في العصر الحديث:المحور الثاني: الف
 األسس الفلسفية للفكر السياسي في العصر الحديث. -1

 القانون الطبيعي(.-أو )العصر الطبيعي حالة الطبيعية -
 العقل  -
 العقد االجتماعي. -

 الفلسفة السياسية عند رواد العقد االجتماعي. -2
 وير األوروبي.الفلسفة السياسية لعصر التن - 3
 ة السياسية القومية و الليبرالية .الفلسف -4

 فريديريك هيغل. -
 جون ستيوارت ميل. -

 الفكر السياسي اإلسالمي في العصر الحديث:  -5
 االتجاه الليبرالي : رفاعة الطهطاوي... -أ

 االتجاه الثوري : جمال الدين األفغاني... -ب
 ا.عبد الرحمان الكواكبي.االتجاه اإلصالحي : محمد عبده.محمد رشيد رض

 االتجاه القومي:  -ج
 الحركات و التنظيمات القومية العربية -ه
 الفكر السياسي القومي عند ساطع الحصري. -و

 المحور الثالث:الفكر السياسي االشتراكي الحديث 
 الفلسفة السياسية االشتراكية -أ

 االشتراكية الخيالية. -
 االشتراكية العلمية  -
 قراطية االجتماعية.قراطية أو الديمية الديماالشتراك -

 نماذج الفكر االشتراكي الحديث. -ب
 االشتراكية الخيالية: توماس مور، سان سيمون، فورييه. -
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 االشتراكية الديمقراطية : فردينالدالسال، جورج برنار دشو. -
 االشتراكية العلمية : إنجلز و كارل ماركس -

 
 

 صلوامت امتحان + طريقة التقييم:
 

 إلخ( مطبوعات ، مواقع انترنت،كتب و) المراجع: 
 

 الثانيالسداسي: 
 وحدة تعليم أساسية  عنوان الوحدة :

 (2اقتصاد سياسي ) المادة:

 
 :التعليمأهداف 

 القضايا المعاصرة لالقتصاد السياسيعلى  التعرفتمكين الطالب من 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية ي لطالب فلالقاعدي  نالمعارف المكتسبة والتكوي

 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 

 المادة: محتوى
 : النشاط االقتصادي ولالمحور األ

 المقترب الوظيفي  -
 المقترب الوصفي -

 ادية:  قضايا اقتص المحور الثاني
 ندرةالحاجة و ال -

 اإلنتاج و التوزيع -

 االّدخار و االستثمار -
 األزمة االقتصادية -

 البطالة و التضّخم -
 : القضايا المعاصرة لالقتصاد السياسي  المحور الثالث

 العولمة  -
 توزيع الثروة -
 اقتصاد السوق -

 مشكالت التنمية. -
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 
 

 إلخ( ، مواقع انترنت،كتب ومطبوعات ) ع: المراج
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 الثانيالسداسي: 
 وحدة تعليم منهجية عنوان الوحدة :

 (2منهجية العلوم السياسية) المادة:
 

 :التعليمأهداف 
 تعزيز المهارات البحثية للطالب باستخدام مناهج البحث العلمي في مجال العلوم السياسية

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  نف المكتسبة والتكويعارالم
 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.

 المادة: محتوى
 : المنهجية و الالئمة المنهجية  المحور األول

 تصنيف المناهج. -
 .بناء النماذج -
 بناء النظرية. -

 : مناهج علم السياسية. حور الثانيالم
 المنهج المقارن. -
 المسح االجتماعي. -دراسة حالة  :المنهج الوصفي  -
 المنهج التاريخي. -
 المنهج التجريبي شبه التجريبي غير التجريبي -
 المناهج الكمية. -

 : اإلقترابات المنهجية المحور الثالث
 االقتراب النسقي. -
 .ةالبنائية الوظيفي -
 اقتراب الجماعة. -
 السياسي االقتراب االقتصاد -
 اقتراب النخبة -
 اقتراب الطبقة -
 اقتراب صنع القرار -

 
 متواصل امتحان + طريقة التقييم:

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:

 
 الثانيالسداسي: 

 وحدة تعليم استكشافية عنوان الوحدة :
 (2لسياسي )تاريخ الجزائر ا :المادة

 
 :التعليمأهداف 

 بكم معرفي يسمح له بفهم السياقات التي تطورت فيها الحركة الوطنية والجزائر المستقلةتزويد الطالب 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

دارية الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االلطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 ية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.والقانون
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 المادة: محتوى
 النضال السياسي غداة اندالع الحرب العالمية االولى : األولالمحور 

 .1912سياسة تجنيد الجزائريين و إجبارهم على أداء الخدمة العسكرية  -
 .سواستيالء فرنسا على أراضي الحب -
 قوانين الفرنسية على المسلمين في المحاكم الشرعية.تطبيق ال -
 إقامة محاكم استثنائية. -
 رفع نسبة الضرائب على المسلمين الجزائريين. -
 بروز أزمات اقتصادية و تدهور حالة األسواق. -

 ال في ظل الشرعيةض: بداية االصالحات السياسية المحدودة و الن المحور الثاني
 لفرنسي يطالبون بحقوقهم.جيش ان في الالمجندو -

 يسمح لبعض الجزائريين بالمشاركة في االنتخابات . الذي 1919فيفري  06قانون  -    
 حق المشاركة في االنتخابات المحلية. -

 خالد لألميرالنضال السياسي  : المحور الثالث
 ي.دور الهجرة إلى فرنسا في خلق الوعي و المشاركة في العمل النقاب -
 لشبان الجزائريين" تتزعم الحركة السياسية اإلصالحية.حركة "ا -
 .1924المطالب السياسية لحركة الشبان الجزائريين سنة  -

 : بروز االحزاب السياسية بعد الحرب العالمية االولى المحور الرابع
 اسباب البروز -
 نجم شمال افريقيا -
 حزب الشعب -
 طيةحركة انتصار الحريات الديمقرا -
 العلماءجمعية  -
 حزب البيان  -
 الحزب الشيوعي  -

 : ظهور جبهة التحرير الوطني المحور الخامس

 اندالع الثورة -1
 إنشاء اللجنة الثورية للوحدة و العمل. -
 انصهار الحزب في جبهة وطنية واحدة. -
 ظهور الجناح المسلح. -

 مؤتمر الصومام -2
 ة.إنشاء مجلس وطني للثورة الجزائري -
 جنة تنفيذية.إنشاء ل -
 الصراع بين القيادة السياسية و العسكرية -

 الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية -3
 المحور السادس:استقالل الجزائر

 اتفاقية ايفيان -
 1962زمة صيف أ -

 المحور السابع:الجزائر ما بعد االستقالل
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 إلخ( واقع انترنت،، م طبوعاتكتب وم) المراجع: 
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 الثانيالسداسي: 
 وحدة تعليم استكشافية عنوان الوحدة :

 الحضارة العربية اإلسالمية المادة:
 

 :التعليمأهداف 
تفاعل الحضارة العربية  الطالب من مدخل مفاهيمي وتكوين عروض مقاربات حضارية من أجل فهم تمكين

 .ريخ اإلنسانيفي التاماتها وإسها االسالمية مع الحضارات االخرى
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 

 المادة: محتوى
 الحضارة ةهيماالمحور األول :

 تعريف الحضارة -
 أركان الحضارة  -
 خصائص الحضارة  -

 : الحضارة العربية اإلسالمية نيالمحور الثا
 مفهوم الحضارة العربية اإلسالمية -
 أركان الحضارة العربية اإلسالمية -
 خصائص الحضارة العربية اإلسالمية -

 رىتفاعل الحضارة العربية االسالمية مع الحضارات االخ -
 : مظاهر الحضارة العربية اإلسالمية  الثثالمحور ال

 المظهر السياسي  -
 المظهر اإلجتماعي -
 المظهر اإلقتصادي -
 المظهر الثقافي  -

 مستقبل الحضارة العربية اإلسالمية رابع:المحور ال
 صدام الحضارات: الصدام بين الدوائر الحضارية -
 نهاية التاريخ  -
 ية االسالمية الحضارة العربمحاوالت اعادة بعث  -
 حوار الحضارات أو التعايش الحضاري -

 
 متواصل امتحان + طريقة التقييم:

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 الثانيالسداسي: 

 وحدة تعليم استكشافية عنوان الوحدة :
 علم االجتماع السياسي المادة:
 :التعليمأهداف 

والوقوف على التوجهات  منظور سوسيولوجي بالتركيز عن مقاربة متعددة االبعادمن  دراسة العلوم السياسية
 الجديدة لدراسة الظواهر السياسية

 : المعارف المسبقة المطلوبة
الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.ات والقانونية  والتكوينات ذ
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 المادة: محتوى
 المحور األول: مدخل مفاهيمي

 المحور الثاني: البنى االجتماعية السياسية
 المحور الثالث: الفعل او العمل السياسي

 المحور الرابع: أثر األنساق الفرعية االجتماعية على العملية السياسية
 الدين و الثقافة  -

 طبقة و النخبال -

 النوع االجتماعي و دور المرأة -

 األصول العرقية و الممارسة السياسية -

 لوجيةسيوسوقضايا المحور الخامس: 
 الرقابة االجتماعية.....،الثقافة ، الهوية -

 
 متواصل امتحان + طريقة التقييم:

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 
 الثاني:  السداسي

 وحدة تعليم افقية وان الوحدة :عن
 إعالم آلي ودراسات كمية المادة:

 
 :التعليمأهداف 

وتمكنه من اإلطالع على بعض البرامج األساسية ت المعرفية لمعالجة النصوص آليا، تزود الطالب بأهم األدوا
 والتحكم في استعمال ادوات التحليل الكمي في معالجة المعلومات

 
 : وبةالمعارف المسبقة المطل

الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.

 
 المادة: محتوى
 ليأعالم إ  األول :المحور 

 الجانب التطبيقي -

 بوسكيفية استعمال الحا -

 power point, excelو word تطبيق بعض البرامج -
 كيفية البحث في الواب أنترنت -

 المحور الثاني :مفهوم الدراسات الكمية
 خطوات الدراسات الكمية -
 الدراسات الكمية استخدام -
 الدراسات الكمية أهداف -
 الدراسات الكمية بالعلوم اإلنسانيةة عالق -
 الدراسات الكمية أنواع -

 محور الثالث: المنهج الكمي اإلحصائي لا
 اإلحصاء  -
 الوسيط الحسابي -
 االحتماالت -
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 أدوات جمع البيانات  -
 العينات المستهدفة -

 :  تطبيقات الدراسات الكمية في العلوم السياسية المحور الرابع
 النمذجة -

 المحاكاة-
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 إلخ( اقع انترنت،، موعات كتب ومطبو) المراجع: 

 
 الثاني:  السداسي

 وحدة تعليم افقية عنوان الوحدة :
 2 لغة إنجليزية المادة:

 
 :التعليمأهداف 

 

وذلك ، السياسية لومتحسين مستوى الطلبة في اللغة االنجليزية كلغة عالمية مطلب أكثر من ضروري لطالب الع

 .يةة االنجليزاسية باللغالتركيز على دراسة وتحليل النصوص السيب
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 

 المادة: محتوى
من أهم القواعد اللغوية التي تسمح له التعامل مع مواضيع علم ين الطالب المادة تمكالهدف من تدريس هذه 

 السياسة بهذه اللغة
 متواصل امتحان + طريقة التقييم:

 
 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 

 

 الثالثالسداسي: 
 وحدة تعليم أساسية  عنوان الوحدة :

  مدخل لعلم اإلدارة المادة:
 

 :التعليمأهداف 
والقدرة على الفهم السليم  بتساعده استيعاالحصول على مؤهالت من المادة هذه اكتسابه بعد يتمكن الطالب 
 بالتركيز على اهم المدارس االدارية والوظائف االدارية.لإلدارة العامة 

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

صر والمفاهيم االدارية والتاريخ المعا فلسفة واالقتصاداللطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.

 
 المادة: محتوى

 المحور االول : مدخل مفاهيمي 
 مفهوم االدارة -
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 االدارة علم أم فن  -
 عالقة علم االدارة بالعلوم االخرى -
  مجاالت االدارة -

 دارية:المدارس اال المحور الثاني
 العلمية االدارة نظرية

 االدارية المبادئ نظرية -

 البيروقراطية النظرية

 السلوكية المدرسة

 االنسانية العالقات حركة

 ( y ( و ) x) نظرية

 المحور الثالث : الوظائف االدارية
 planningالتخطيط : -1

 organizingالتنظيم : -2

 Directing: التوجيه االداري-3

 Controllingالرقابة االدارية:  -4

 الرابع :عملية اتخاذ القرار اإلداري المحور
 : المسؤولية االجتماعية وتأثير البيئة و التحديات المعاصرة على المنظمة الخامس المحور

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 

 
 الثالثاسي: السد

 وحدة تعليم أساسية  وحدة :عنوان ال
 مدخل للعالقات الدولية المادة:

 
 :التعليمأهداف 

 المرتكزات واألسس التي تقوم عليها العالقات بين الدول وحدود التفاعل بينها.   أهمالتعرف على 

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

يم االدارية اريخ المعاصر والمفاهفلسفة واالقتصاد والتاللطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.

 
 المادة: محتوى

 المحور األول : مفهوم العالقات الدولية
 تعريف العالقات الدولية  -1

 التاريخي : دراسة في التطور العالقات الدولية كظاهرة تاريخية -2

 يمعصر القدمرحلة ال -
 مرحلة العصر الوسيط -
 مرحلة العصر الحديث -

 : استقاللية العلم المحور الثاني : العالقات الدولية كحقل جديد للدراسة
 الحوارات المؤسسة لعلم العالقات الدولية -
 تعريف علم العالقات الدولية -
 موضوع العالقات الدولية -
 لية والعلوم األخرىعلم العالقات الدو -
 : طبيعة ودور األطراف الدولية : الفواعل المؤثرة في العالقات الدولية محور الثالثلا
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 الدول كأطراف متميزة وأساسية في النظام الدولي -
 المنظمات الدولية كأطراف ثانوية ومهمة في العالقات الدولية -
 لسطينية: الفاتيكان، السلطة الف الوحدات الفريدة من نوعها -
 طنية كفواعل قوية في المسرح الدوليواعل عبر والقوى والف -
 األفراد كأطراف فاعلة و مؤثرة في المسرح الدولي -

 : العوامل المؤثرة في العالقات الدولية : عوامل القوة المحور الرابع
 العامل الجغرافي  -1
 العامل الديمغرافي-2
 العامل العسكري  -3
 العامل االقتصادي-4
 العامل اإليديولوجي-5
 العامل السياسي)القيادة(-6
 العامل التكنولوجي-7

 : االتجاهات النظرية األساسية في العالقات الدولية المحور الخامس
 المدرسة المثالية -
 المدرسة الواقعية -
 المدرسة الماركسية -
 لمدرسة الليبيراليةا -
 المدرسة السلوكية -

 دولية الراهنة: التحديات ال المحور السادس
 ، التهديدات األمنية الجديدة النزاعاتوب والحر -
 البيئة والكوارث الطبيعية-
 األزمة المالية والفقر في العالم-
 وحقوق اإلنسان االنتهاكات-
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 

 
 الثالثالسداسي: 

 وحدة تعليم أساسية  :عنوان الوحدة 
 (1)نظم سياسية مقارنة  دة:ماال
 

 :التعليمأهداف 
الطالب من اكتساب معارف تمكنه من القدرة على فهم عمل االنظمة السياسية وأهم المداخل والمناهج  تمكين

ب محتوى والمقاربات العلمية المعتمدة في تدريسها ، في محاولة لتكوين قاعدة علمية تساعد الطالب على استيعا
 كوين طلبة العلوم السياسيةمقارنة كمقياس مركزي  لتمادة السياسة ال

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 لوم السياسية.والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة الع

 
 ة:مادال محتوى

 المحور األول:ماهية النظام السياسي 
 تعريف النظام السياسي -1
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 انواع النظام السياسي -2
 خصائص النظام السياسي -3
 مفهوم المقارنة ومبرراتها -4
 خطوات المقارنة -5

 المحور الثاني: بيئة النظام السياسي
 المقدرات الجغرافية و السكانية-1
 ل االقتصادي واالجتماعيالهيك-2
 الميراث التاريخي والثقافي -3
 الثقافة السياسية -4

 المحور الثالث: التصنيفات الكبرى للنظم السياسية المعاصرة
 النظم الديمقراطية الليبرالية -1

 النظم الشمولية والتسلطية -2

 المحور الرابع: المداخل النظرية لدراسة النظم السياسية المقارنة

 دخل البنيويالم -1

 لوظيفيالمدخل ا -2

 المدخل النخبوي -3

 المحور الخامس: مقاربات دراسة وتصنيف النظم السياسية المقارنة
 المؤسسي-1
 النسقي -2
 التمايز السلطوي -3
 الحكومات المقارنة -4
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 
 لثالثا: السداسي

 ليم منهجيةة تعوحد عنوان الوحدة :
 إبستمولوجيا علم السياسة المادة:

 
 :التعليمأهداف 

قدرة على التحليل والتقييم لمختلف النظريات والوسائل التحليلية المستعملة في العلوم السياسية لتحديد  بناء
 مالءمتها وفعاليتها ) التحليل النقدي(

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.

 
 المادة: محتوى

 صول والتطور: األالمحور االول:األبستمولوجيا
 األبستمولوجيا فهومم-1
 ور علم السياسيةتط -2
 عرفيةتراكمية المحسب مبدأ  -
 األبستمولوجياحسب مبدأ القطيعة  -
 لتطور علم السياسة األبستمولوجياالعوائق  -

 النظم المفتوحة.المحور الثاني :
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 النظم المغلقة.المحور الثالث :

 (النماذج المعرفية )القياسية، اإلرشادية والمنضاراتالمحور الرابع : 
 لمعرفية للبناءات النظرية(السياسية ) األسس االمعرفية للنظرية  امس:األسسالمحور الخ

 سس الدينيةاأل-
 سس السيكولوجيةاأل -

 (كلية، وسيطة، جزئية )مستويات النظريةالمحور السادس : ال
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 

 
 لثاالثالسداسي: 

 تكشافيةوحدة تعليم اس عنوان الوحدة :
 تاريخ العالقات الدولية المادة:

 
 :التعليمأهداف 
الطالب من التعرف على االطار التاريخي السياسي للعالقة بين الوحدات الدولية واألحداث التاريخية تمكين 

 السياسية المؤثرة
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
لمعاصر والمفاهيم االدارية صاد والتاريخ االفلسفة واالقتلطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 

 المادة: محتوى
 .1815المحـور األول: العالقـات الدوليـة من معاهـدة ويستفاليـا إلى معاهـدة فيينـا 

  1648 يـامؤتمـر ويستفال -
  1789الثـورة الفرنسيـة  -
 الحـروب النابوليونيـة -

 إلى الحـرب العالميـة األولـى. 1815المحـور الثانـي: العالقـات الدوليـة من اتفاقيـة فيينـا 
 مؤتمـر فيينـا -
 الوفـاق األوروبـي -
 انبعـاث النزعـة القوميـة و رفـض نظـام فيينـا -
 ـل الحـرب العالميـة األولـىالعالقـات الدوليـة قب -

 الثالـث: العالقـات الدوليـة بيـن الحربيـن العالميتيـن ـور المح
 الحـرب العالميـة األولـى -
 تطـور القضيـة األلمانيـة -
 نشاطـات عصبـة األمـم -
 1929األزمـة االقتصاديـة العالميـة  -
 يوصـول النازيـة للسلطـة و الثـورة علـى نظـام فرسـا -
 1938مؤتمـر ميونيـخ  -

 العالقـات الدوليـة في مرحلـة الحـرب البـاردة الرابـع:المحـور 
 نظـام يالطـا و المراجعـة الجذريـة لبنيـة النظـام الدولـي، الفواعـل و العمليـات -
 ي / ردع () إيديولوجـي/صراعـي، استراتيجـ (إيديولوجـي/ استراتيجـي)الحـرب البـاردة: خطـاب مـزدوج :  -
-1975، حـرب بـاردة جديـدة  1975-1962، الوفـاق 1962-1945دة : التصعيـد مراحـل الحـرب البـار -

 ، سقـوط جـدار برليـن و نهايـة الحـرب البـاردة 1985
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 تفكيـك خطـاب الحـرب البـاردة -
 المحـور الخامـس : العالقـات الدوليـة بعـد نهايـة الحـرب البـاردة

 الوضـع الدولـي الجديـد مالمـح -
 الثانيـة لخليـجحـرب ا -
 ديناميكيـات تفكيـك الدولـة: انفجـار النزاعـات الداخليـة ) تزاعـات جديـدة، تهديـدات جديـدة، إدارة جديـدة ( -
 حلـف شمـال األطلسـي: دراسـة فـي الوظائـف الجديـدة -

 11/09/2001المحـور السـادس: العالقـات الدوليـة بعـد أحـداث 
 تفاعـالت الدوليـةـا مـن وجهـة نظـر الو دالالته 11/09/2001-
 المجموعـة الدوليـة فـي مواجهـة المعضلـة األفغانيـة -
 االحتـالل األمريكـي للعـراق  -

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 

 لثالثاالسداسي: 
 وحدة تعليم استكشافية الوحدة : عنوان
  الدولة والمجتمع المدني :المادة

 أهداف التعليم
يهدف هذا المقرر إلى بناء قاعدة معرفية لفهم قضايا االصالح وبناء الدولة من خالل اهم المفاهيم الجديدة 

 لة.والفواعل االساسية في هذه العملية من خالل تفكيك العالقة بين المجتمع المدني والدو
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  تسبة والتكوينف المكالمعار

 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 

 المادة: محتوى
 تعريف و الخصائص.المحور االول ـ مفهوم المجتمع المدني :ال

 العالقة بين المجتمع المدني و الدولة. المحور الثاني ـ تطور
 في الفكر والممارسة االسالمية -1
 في الفكر والممارسة الغربية - 2
 في الفكر الكالسيكي -
 في الفكر المعاصر -

 : المجتمع المدني واألنظمة السياسية  المحور الثالث
 النظام الديمقراطي-
 لدكتاتوريالنظام ا-
 النظام اإلسالمي-
 يمقراطيالتحول الد-

 : الدولة المجتمع المدني في ظل العولمة المحور الرابع
 : الدولة المجتمع المدني في الجزائر خامسالمحور ال

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 
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 لثالثا:  السداسي
 استكشافية: وحدة تعليم  عنوان الوحدة

 وإقليميةية ت دولمنظما المادة:
 

 :التعليمأهداف 
أهم المنظمات الدولية واإلقليمية المؤثرة والمعرفة كأشخاص معنوية وفواعل رسمية  تمكين الطالب من معرفة

 وغير رسمية في موازين العالقات الدولية ، واإللمام بمختلف آليات عملها.
 

 : مطلوبةالمعارف المسبقة ال
الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لعدي قاال المعارف المكتسبة والتكوين

 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 

 المادة: محتوى
 المحور األول: المنظمات الدولية: اإلطار النظري و المعرفي

 .نظمات الدولية فواعل في المجتمع الدوليالم -1
 تعريف المنظمات الدولية وخصائصها. -2
 تصنيف المنظمات الدولية ووظائفها. -3
 اإلطار القانوني لنشأة المنظمات الدولية -4

 اإلطار التحليلي والنظري النتشار المنظمات الدولية -5

 النظرية القانونية -
 المتبادل االعتماد نظرية-
 ية الوظيفية.النظر-
 دور المنظمات الدوليةالنقاش النظري المفسر ل-6

 النظريات الواقعية -
 الليبرالية المؤسساتية-
 الماركسية.-

 المحور الثاني: المنظمات العالمية ـ األمم المتحدة
 مام.ضنشأة المنظمة وشروط االن-1
 مبادئ وأهداف المنظمة.-2
اعي/ مجلس جتمواال االقتصاديمومية/مجلس األمن/المجلس األجهزة الرئيسية للمنظمة: الجمعية الع-3

 الوصاية/ محكمة العدل الدولية/األمانة العامة/ الوكاالت المتخصصة.
 المهام الرئيسية لمنظمة األمم المتحدة واألولويات المتجددة.-4
 تقييم أداء منظمة األمم المتحدة.-5
 إصالح منظومة األمم المتحدة.-6

 منظمات اإلقليمية و غير الحكوميةالمحور الثالث: ال
 د األوروبي / حلف شمال األطلسي.تحااال-1
(/ العفو الدولية/ السالم األخضر: بين التنظيم الدولي HumanRightswatchالدفاع عن حقوق اإلنسان )-2

 والسيادة.
 المحور الرابع: نحو تفعيل دور المنظمات العالمية و اإلقليمية

 
 متواصل + امتحان طريقة التقييم:

 
 (إلخ اقع انترنت،مو، ومطبوعات  كتب) المراجع: 
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 الثالثالسداسي: 
 وحدة تعليم أفقية عنوان الوحدة :

 ومكافحة الفسادالتنمية المستدامة  المادة:
 

 :التعليمأهداف 
األساسية  إشباع الحاجات و ن مفهوم الرفاه في التنمية ال يقف عند المعايير االقتصادية الضيقةتعريف الطالب أ

 وتتوقف استدامته على ترشيده ومكافحة الفساد. بل يمتد الى ابعاد انسانية وما شابه، 

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 م السياسية.اعد على  دراسة العلووالقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تس

 
 المادة: محتوى

 واألبعاد المحور األول: التنمية المستدامة: المفهوم والتطور
 تعريف التنمية المستدامة-1

 التنمية المستدامة من منظور الفكر االسالمي. -
 التنمية المستدامة من منظور الفكر الغربي.-
 التطور التاريخي للمفهوم-2
 نمية المستدامة. ركائز الت -3

 التنمية المستدامة. مؤشرات قياس -5
 أبعاد التنمية السياسية: سياسي ،اقتصادي، اجتماعي، بيئي -6

 : الفواعل و االستراتيجياتالحكم الراشدو المحور الثاني:التنمية المستدامة
 .الفواعل الحكومية  -1

 .الفواعل غير الحكومية -2
 امة، التنمية البشرية، حقوق االنسان() السياسة العمستدامةتحقيق التنمية الاستراتيجية  -3
 معيقات تحقيق التنمية المستدامة -4

 الفساد: المفهوم، األنواع، األسباب المحور الثالث: 

 مفهوم الفساد -1
 أنواع الفساد:المالي ، اإلداري ، السياسي -2
 أسباب الفساد -3
 ية، اجتماعية، مركبةاألسباب الخاصة: هيكلية، سياسية، اقتصاد -أ

األسباب العامة: الضعف المؤسسي ، تضارب المصالح، السعي للربح السريع، ضعف دور المؤسسات  -ب 
 االجتماعية والتعليمية واإلعالمية، غياب الردع،....

 االجتماعية، السياسية،االقتصادية. أثار الفساد: -4
 فساددور المنظمات الدولية في مكافحة ال المحور الرابع: 

 ية الدولية.منظمة الشفاف -1
 اتفاقية األمم  المتحدة لمكافحة الفساد اإلداري -2
 برنامج البنك الدولي لمساعدة الدول النامية في محاربة الفساد اإلداري -3
 صندوق النقد الدولي. -4

 المحور الخامس: اآلليات المحلية والوطنية لمكافحة الفساد
 لمكافحة الفسادالمحور السادس: تجارب دولية 

 ر السابع:التجربة الجزائرية لمكافحة الفسادالمحو
 متواصل امتحان + طريقة التقييم:

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 
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 لثالثا:  السداسي
 وحدة تعليم افقية عنوان الوحدة :

 3 لغة إنجليزية المادة:
 

 :التعليمأهداف 
وذلك ، السياسية لوممطلب أكثر من ضروري لطالب الع غة االنجليزية كلغة عالميةتحسين مستوى الطلبة في الل

 .التركيز على دراسة وتحليل النصوص السياسية باللغة االنجليزيةب
 : المعارف المسبقة المطلوبة

ية الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارلطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية. والقانونية  والتكوينات

 
 المادة: محتوى

الهدف من تدريس هذه المادة تمكين الطالب من أهم القواعد اللغوية التي تسمح له التعامل مع مواضيع علم 
 السياسة بهذه اللغة

  
 متواصل امتحان + طريقة التقييم:

 
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 
 رابعالالسداسي: 

 وحدة تعليم أساسية  عنوان الوحدة :
 نظريات التنظيم والتسيير المادة:

 
 :التعليمأهداف 

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأهم النظريات المعتمدة في دراسة العلوم االدارية  الكالسيكية منها 
 مل المنظمات .والحديثة وذلك في محاولة لفهم ع

 
 : مسبقة المطلوبةالمعارف ال

الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.

 
 المادة: محتوى

 كيةالنظريات الكالسيالمحور األول:

 ة لفريديريك تايلور.نظرية اإلدارة العلمي-
 نظرية التقسيم اإلداري لهنري فايول.-
 النظرية البيروقراطية لماكس فيبر.-

 بعض النظريات السلوكيةالمحور الثاني :
 نظرية العالقات اإلنسانية "ألتون مايو".-
 لماك غريغور. Yو  Xنظرية -
 نظرية التوازن التنظيمي.-
 األخرى. بعض النظريات-

 ض النظريات البيئيةبعالمحور الثالث:
 نظرية النظم.-
 النظرية الموقفية.-
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 اليابانية. Zنظرية -

 دارةبعض المداخل الحديثة في دراسة االالمحور الرابع : 
 أسلوب اإلدارة و األهداف.-
 إدارة الجودة الشاملة.-
 اإلدارة اإلستراتيجية.-
 إدارة التغيير.-
 و إدارة التنمية.التنمية اإلدارية -
 التشاركية. اإلدارة-
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 

 
 لرابعاالسداسي: 

 وحدة تعليم أساسية  عنوان الوحدة :
 نظرية العالقات  الدولية المادة:
 :التعليمأهداف 
العالقات الدولية وتوضيح الحدود اسية للنظريات المعتمدة في دراسة الطالب من استيعاب المفاهيم االس تمكين

بين هذه النظريات من أجل دعم الناحية المعرفية في دراسة العالقات الدولية. وفهم السلوك السياسي الدولي  
 ضمن مرجعيات معروفة.

 : المعارف المسبقة المطلوبة
والمفاهيم االدارية  لفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصرالطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 المادة: محتوى

 التقاليد الفلسفية لنظريات العالقات الدوليةالمحور االول:
 المقاربات المعيارية للعالقات الدولية المحور الثاني:

 ربة الميثاليةالمقا -
 المقاربة الليبرالية -
 الليبرالية الجديدة -

 المنظور الواقعي في العالقات الدوليةالمحور الثالث:
 النظرية الواقعية الكالسيكية -

 الواقعية الجديدة -
 الواقعية النيوكالسيكية -

 الدولية العالقات في ماركسياالتجاه الالمحور الرابع: 
 ثوذكسية    النظرية الماركسية االر-
 الماركسية الجديدة -

 المقاربات الراديكالية للعالقات الدولية حور الخامس:الم
 النظرية النقدية في العالقات الدولية-
 النظرية النسوية في العالقات الدولية-
 نظرية ما بعد الحداثة في العالقات الدولية -

 النظرية البنائية في العالقات الدولية المحور الخامس:
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) اجع: المر
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 رابعالالسداسي: 
 وحدة تعليم أساسية  عنوان الوحدة :

 (2)نظم سياسية مقارنة  المادة:
 

 :التعليمأهداف 
وخصوصية  بينها ختالفاتليات عمل أنظمة الحكم فيها وإبراز االآاالنظمة السياسية لفهم هم نماذج أاستعراض 
 لتكوين قاعدة علمية تساعد الطالب على استيعاب محتوى مادة السياسة المقارنة  في محاولةكل نموذج، 

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 لعلوم السياسية.لتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة اوالقانونية  وا

 
 المادة: محتوى

 المحور األول: نماذج النظم السياسية الغربية
 النظام الرئاسي: الواليات المتحدة انموذجا -1

 أنموذجاالنظام البرلماني: بريطانيا  -2

 أنموذجاالنظام شبه الرئاسي: فرنسا  -3
 أنموذجا: سويسرا نظام حكومة الجمعية -4

 م السياسية الناميةالمحور الثاني: نماذج النظ
 الجزائر -1

 مصر  -2

 الهند -3
 المحور الثالث: السياسة المقارنة

 تعريف السياسة المقارنة -
 تطور السياسة المقارنة -
 مجاالت السياسة المقارنة -
 استراتيجيات المقارنة -
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) لمراجع: ا

 
 رابعاللسداسي: ا

 وحدة تعليم منهجية عنوان الوحدة :
 تحليل الوثائق السياسية والمواثيق الدولية المادة:

 
 :التعليمأهداف 

 كمدين الطالب من تحليل الخطاب من خالل قراءة وفهم واستيعاب النصوص والتقارير تسعى هذه المادة
 السياسية.

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  ة والتكوينالمعارف المكتسب
   والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
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 المادة: محتوى
 وأنواعها المحور االول:الوثيقة السياسية

 ة: تقنيات تحليل الوثيقة السياسي المحور الثاني
 المحور الثالث:نماذج مختارة

 الوثائق الوطنية الرسمية:-1
 البروتوكوالت-االتفاقيات–المعاهدات  -: االعالنات  الوثائق الدولية -2
 الخطابات السياسية-3

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 

 (إلخ مواقع انترنت، ،ومطبوعات  كتب) المراجع: 
 

 الرابعالسداسي: 
 ة تعليم استكشافيةوحد عنوان الوحدة :

 في الجزائر واإلداريةالمؤسسات السياسية  المادة:
 
هذه المادة تمكين الطالب من معرفة البنية المؤسسية للدولة الجزائرية المستقلة عبر تهدف : التعليمأهداف  

 ع على التنظيم المؤسسي فيها وأهم الصالحيات الممنوحة لها.استعراض الدساتير المتعاقبة واإلطال
 

الفلسفة واالقتصاد والتاريخ لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين : المعارف المسبقة المطلوبة
 المعاصر والمفاهيم االدارية والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.

 المادة: محتوى
 األولى االنتقاليةرة المحور االول : المؤسسات السياسية في ظل  الفت

 1962 الفترة االنتقالية مارس سبتمبر-
  1962 أزمة صائفة-
  1963 سبتمبر ،1962 سبتمبر المؤقتة المؤسسات-

  1963المحور الثاني : المؤسسات السياسية في فترة دستور 

  1963 نظام الحكم في دستور-
  1965 تطورات النظام إلى غاية-

  1965جوان  19لسياسية بعد المحور الثالث : المؤسسات ا
 المؤسسات الحاكمة-
 الهيئات االستشارية-

  1976المحور الرابع : المؤسسات السياسية في ظل دستور 
 دوافع العودة إلى الحياة الدستورية-
  1976 تنظيم السلطات في دستور-
 الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني العالقة بين رئيس-
 ة والتنفيذية في النظاممكانة المؤسستين التشريعي-

 المحور الخامس : المؤسسات السياسية غداة التحول الديمقراطي 
 خلفيات اإلصالحات السياسية في الجزائر وعوامل التحول-
 إقرار التعددية وتوقيف المسار االنتخابي-
 اء المؤسساتمن تجميد الدستور إلى إحي-
 إحياء الدستور وإعادة رسم اإلطار التأسيسي-

 1996ور السادس : المؤسسات السياسية في ظل دستور المح
 السلطة التنفيذية. -
 السلطة التشريعية  -
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 المجلس الدستوري  -
 2004: المؤسسات السياسية في ظل  التعديل الدستوري  بعالمحور السا

 اإلدارية في الجزائر  : تطور المؤسسات لثامنالمحور ا
 إلى التعددية السياسيةالمؤسسات اإلدارية من الحزب الواحد  -
 إلداري التقسيم ا-
 التحديات التي تواجه نظام اإلدارة المحلية في الجزائر-
 إستراتيجية إصالح اإلدارة المحلية في الجزائر-
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 (إلخ مواقع انترنت، ،ومطبوعات  كتب) المراجع: 

 
 رابعالالسداسي: 

 م استكشافيةوحدة تعلي عنوان الوحدة :
 األحزاب السياسية والنظم االنتخابية المادة:

 
 :التعليمأهداف 

تسهى هذه المادة تعريف الطالب بالظاهرة الحزبية من خالل استعراض مختلف التجارب الحزبية التي شكلت 

تخابية كآلية االثر الكبير في رسم توجهات النظم السياسية وعالقة ذلك باألنظمة االننماذجا وممارسات اصبح لها 

ديمقراطية باختالف تجاربها والتى افرزت نظما سياسية متباينة وتعتبر دراستها أساسية لفهم النظم السياسية 

 المقارنة.
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية ب في لطاللالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 نية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.والقانو
 

 المادة: محتوى
 : األحزاب إطار مفاهيمي المحور األول

 تعريف و نشأة األحزاب-
 عناصر األحزاب ووسائل عملها ووظائفها-
 أنواع األحزاب -

 : األنظمة الحزبية المحور الثاني
 التصنيف على أساس العدد-
 على أساس التنافس التصنيف -

 : االنتخاب المحور الثالث
 تعريف االنتخاب وتطور االلية االنتخابية-
 انواع االنتخاب-
 الثقافة السياسية و االنتخاب-
 المقاطعة و االمتناع عن التصويت-

 ابية المعاصرة: األنظمة االنتخ المحور الرابع
 االقتراع  باألغلبية-
 االقتراع النسبي   -
 مختلطة األنظمة ال-

 : اثر النظام االنتخابي على النظام الحزبي المحور الخامس
 موريس دوفرجي أطروحة-
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 دوفرجي أطروحةنقد -
 : االحزاب و النظام االنتخابي  في الجزائر المحور السادس
 و االنتخابية في بريطانيا  : المنظومة الحزبية المحور السابع
 تخابية في فرنسا: المنظومة الحزبية و االن المحور السابع
 متواصل امتحان + طريقة التقييم:

 
 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 

 رابعالالسداسي: 
 وحدة تعليم استكشافية عنوان الوحدة :

 الجغرافية السياسية المادة:
 
 أهداف التعليم 

، السياسة الدولية، العالقات  الطالب من اكتساب ثقافة سياسية واسعة لها عالقة بالحدود السياسية تمكين
 الخارجية...

 : المعارف المسبقة المطلوبة
الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 ت ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.والقانونية  والتكوينا
 

 المادة: محتوى
 حور األول: الجغرافيا السياسية: موضوع الدراسة و المنهجالم
 الجغرافيا السياسية: المفهوم و التطّور-

 الجغرافيا السياسية: مجال الدراسة و المناهج المستخدمة-

 ياسيالعالقة بين الجغرافيا السياسية و الجيوس-

 المحور الثاني: الفكر الجيوسياسي
 رافية ) راتزل و هوشوفر (المدرسة األلمانية: الحتمية الجغ-

 المدرسة البريطانية: كتابات هالفوردماكيندر-

 المدرسة األمريكية: دراسات ألفريد ماهان و سبيكمان-

 المدرسة الفرنسية: النسبية الجغرافية لمواجهة األلمان-

: الفاعل ياسية المعاصرة: مشروع مجلة هيرودوت و بريجنسكي " رقعة الشطرنج الكبرى "الدراسات الجيوس-
 الجيوإستراتيجي و المحور الجيوسياسي

 المحور الثالث: البيئة الطبيعية في تركيبة الدولة من منظور الجغرافيا السياسية 
 الخصائص الموقعية-

 السمات المكانية-

 الشخصية الطوبوغرافية-

 الجغرافيا الحيويةمرتكزات -

 في للدولةالمحور الرابع: الجغرافيا السياسية و البعد الديموغرا
 المقومات البشرية ) عدد السّكان، الساللة، اللغة، الدين، اإلثنية،... (-

 المشكلة الساللية في الدول-

 الدول الناضجة عنصريا-

 الكتل السكانية الرئيسية في العالم-

 ة حالة المشاكل الحدودية: دراس-

 المحور الخامس: الجغرافية السياسية: دراسات الحالة
 لسياسية للمشكلة الطاقوية في منطقة القوقازالجغرافيا ا-

 الجغرافيا السياسية للمشكلة المائية في حوض النيل-
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 الجغرافيا السياسية للقرصنة البحرية في القرن األفريقي-

 لكبرى: البعد الديموغرافيالجغرافيا السياسية للصراعات في البحيرات ا-
 

 متواصل امتحان + طريقة التقييم:
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 
 رابعال:  السداسي

 وحدة تعليم افقية عنوان الوحدة :
 رسم السياسات وصنع  القرار المادة:
 :التعليمأهداف 

أهم  واستعراضالقرار في العلوم السياسية تهدف هذه المادة من تمكين الطالب على دراسة عملية صناعة 
 سات والفواعل األساسية الرسمية وغير الرسمية.االمقاربات المعرفية في رسم السي

 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية لطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 كوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.والقانونية  والت
 :المادة محتوى
 : مفهوم السياساتاألول المحور

 القرارات المحور الثاني: نظم اتخاذ
 ماهية نظم صنع القرار-

 مفاهيم حديثة وتقليدية في صنع القرار: الموقفيية، السلوكية....-

 سياسات وصنع القرارالمحور الثالث: المدارس النظرية لرسم ال
 ماعةلجالمداخل السياسية: نظرية النظم ،الطبقية، النخبة،ا -
 المداخل الفنية: العقالني التراكمي ،النظرية المزدوجة،  نظرية االختيار الرشيد -

 المحور الرابع :مراحل رسم السياسات العامة
 المحور الخامس: استراتيجيات ربط مراحل رسم السياسات وصنع القرار

 لقرار ا المحور السادس:دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في رسم السياسات وصنع
 متواصل امتحان + طريقة التقييم:

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 
 

 رابع ال:  السداسي
 وحدة تعليم افقية عنوان الوحدة :

 4 لغة إنجليزية المادة:
 :ليمالتعأهداف 

وذلك ، لسياسيةا لومتحسين مستوى الطلبة في اللغة االنجليزية كلغة عالمية مطلب أكثر من ضروري لطالب الع

 .التركيز على دراسة وتحليل النصوص السياسية باللغة االنجليزيةب
 : المعارف المسبقة المطلوبة

لتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية الفلسفة واالقتصاد والطالب في لالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 لعلوم السياسية.ة اوالقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراس

 المادة: محتوى
الهدف من تدريس هذه المادة تمكين الطالب من أهم القواعد اللغوية التي تسمح له التعامل مع مواضيع علم 

 السياسة بهذه اللغة
 متواصل تحان +ام طريقة التقييم:

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 
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 الخامس )تخصص عالقات دولية(السداسي: 
 عنوان الوحدة : وحدة تعليم أساسية 

 العالقات الدوليةالمادة: جيو سياسية 
 

 أهداف التعليم:
 العالقات الدولية.تمكين الطالب من التعرف على أهم المدارس السياسية واالقتصادية المفسرة لظاهرة 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم ذات  للطالب في العالقات الدوليةالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 .تخصص العالقات الدوليةلصلة التى تساعد على  دراسة ا
 محتوى المادة:

 الخارجية  السياسات تحليل
 

 المحور الاول : المفاهيم

 تعريف السياسة الخارجية  أولا:

 ثانيا: السياسة الخارجية والسياسة الداخلية

 ثالثا: السياسة الخارجية في عالم معولم

 فسير السياسة الخارجيةالمحور الأول: المداخل النظرية لت

 اولا: المقاربات المؤسسة لتحليل السياسة الخارجية

 مقاربة صناعة القرار: نموذج ريتشرد صنيدر -

 السياسة الخارجية المقارنة : نظرية جيمس روزنو -

 سياسة الخارجية: نموذج عائلة سبروتالتحليلات البيئية وصنع ال -

 المقاربات البيروقراطية: -

 الخارجية ونظريات العلاقات الدولية يل السياسةثانيا: تحل

 الواقعية -

 الماركسية -

 الليبرالية -

 البنائية -

 المحور الثالث: صنع السياسة الخارجية

 مؤسسات صنع السياسة الخارجية -1

 السياسة الخارجيةادوات تحقيق اهداف  -2

 محدادات صنع السياسة الخارجية -3

 ية والتحولات الدولية الجديدةارجالخ  المحور الرابع: السياسة

 التحديات التنظيرية-1

 السياسة الخارجية الاقليمية : الاتحاد الاوربي-2

 السياسات الخارجية لدول العالم الثالث بعد الحرب الباردة -3

 
 امتحان + متواصل التقييم:طريقة 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 
 
 



40 

 

 ت دولية(خصص عالقاالخامس )تالسداسي: 
 عنوان الوحدة : وحدة تعليم أساسية 

 المادة: نظريات التكامل واالندماج الدولي
 

 أهداف التعليم:
واالقتصادية المفسرة لظاهرة التكامل واالندماج الدولي، تمكين الطالب من التعرف على أهم المدارس السياسية 
 التكاملية في مختلف القارات.ومن ثم محاولة إسقاطها للتعرف على مختلف التجارب 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 للطالب في العالقات الدولية واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم ذاتالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 

 محتوى المادة:
 مقدمــة

 المحور األول: مفهوم التكامل
 ف التكاملعريت-1
 التكامل وبعض المفاهيم المشابهة-2
 األسس الفكرية والنظرية للتكامل-3
 مجاالت التكامل-4

 المحور الثاني: شروط التكامل ومؤشراته األساسية
 للتكاملشروط -1
 مؤشرات قياس التكامل-2

 المحور الثالث: المدرسة الدستورية في التكامل
 الطرح الفيدرالي-1
 دراليالطرح الكونفي-2

 المحور الرابع: كونسوسياسيوناليزم )البناء التوافقي(
 مفهوم ونشأة الـ "كونسوسياسيوناليزم"-1
 خصائص "كونسوسياسيوناليزم"-2
 كونسوسياسيوناليزم" كمدخل للتكامل واالستقرار السياسيالـ " -3
 النقــد -4

 المحور الخامس: المدرسة الوظيفية في التكامل
 التقليديةالنظرية الوظيفية -1
 النظرية الوظيفية الجديدة-2

 المحور السادس: نظرية االتصال
 مفهوم االتصال-1
 رواد نظرية االتصال-2
 ةاالتصال والعملية التكاملي -3
 النقد-4

 المحور السادس: التجارب التكاملية
 اإلتحاد األوروبي )نموذجا(: التجربة التكاملية في أوروبا-1
 ربي )نموذجا(ريقيا: إتحاد المغرب العالتجربة التكاملية في إف-2
 )نموذجا(: رابطة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية التجربة التكاملية في أمريكا-3
 )نموذجا(مجلس التعاون الخليجي التجربة التكاملية في آسيا: -4

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 2008بنغازي: منشورات جامعة قار يونس. . 1. ط.نظريات التكامل الدولي اإلقليميس، عمر، م العفاإبراهي-

 1964. القاهرة: دار النهضة العربية 1.  ترجمة راشد البراوي. ط.نظرية التكامل االقتصاديباليسا، بيال، -

معهد الدراسات  . بيروت:1نه. ط.. ترجمة حسني زيالديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدّدليبهارت، آرنت، -

 .2006اإلستراتيجية، 

. األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع. النظريات الجزئية والكلية في العالقات الدوليةحمد فهمي، عبد القادر، م-

2010 

، كندا: . ترجمة مها تكالمقدمــة عن الفيدراليـــة: ما هي الفيدرالية؟ وكيف تنجح عبر العالم؟أندرسون، جيمس، -

 2007األنظمة الفيدرالية، منتدى 

- Djamel Eddine GUECHI , L’UNION DU MAGHREB ARABE : Interrogation 

régionale & développement Economique . Alger : Casbah, 2002 

- Jean-Jacques Roche, Théories des Relations Internationales. 2em Ed. Paris : 

Montchrestien, 1997 

- Paul R.Viotti, Mark V.kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, 

Globalism and Beyoud, London, 3 rd. ed., Allyn Bacon, 1999 

Jan Tinbergen, International economic integration. Elsevier, 1965.  
 

 الخامس )تخصص عالقات دولية(السداسي: 
 عنوان الوحدة : وحدة تعليم منهجية

 (1العالقات الدولية )المادة: مناهج البحث في 
 

 أهداف التعليم:
تمكين الطالب من الحصول على تكوين منهجي ونظري لبناء قدرات تصورية تساعده على دراسة الظواهر 

 وصفا واستكشافا، تفسيرا وتصنيفا. 
 

 المسبقة المطلوبة :ارف المع
خ المعاصر والمفاهيم االدارية للطالب في الفلسفة واالقتصاد والتاريالقاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 

 محتوى المادة:
 ليةالمحور األول: أهمية مناهج البحث في العالقات الدو

 المحور الثاني: المنهج التاريخي في دراسة العالقات الدولية
 الواقعي ودراسة العالقات الدوليةالمحور الثالث: المنهج 

 المحور الرابع: المنهج السلوكي ودراسة العالقات الدولية
 المحور الخامس: المنهج البنائي في دراسة العالقات الدولية

 
 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jan+Tinbergen%22
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 دولية(الخامس )تخصص عالقات السداسي: 
 عنوان الوحدة : وحدة تعليم استكشافية

 المادة: ملتقى العالقات األورومغاربية )إجباري(
 

 أهداف التعليم:
 قات األوروبية المغاربيةتزويد الطالب بكم معرفي يسمح له بفهم الخلفية  والسياقات التي تتحكم في العال

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :
للطالب في االقتصاد والتاريخ السياسي للعالقات الدولية. والمفاهيم القاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 

 محتوى المادة:
 قات األوروبية المغاربيةالمحور األول: إطار تاريخي للعال

 العربي )المغاربي( -الحوار األوروبي-1
 العربي )المغاربي( -التعاون األوروبي -2

 المحور الثاني: التحوالت الدولية الجديدة وانعكاساتها على االتحاد األوروبي والمغرب العربي
 المتغيرات الدولية الجديدة-1
 ماعة األوروبيةتأثير التحوالت الدولية الجديدة على الج-2
 بيتأثير التحوالت الدولية الجديدة على المغرب العر -3

 المحور الثالث: العالقات االقتصادية األوروبية المغاربية
 العالقات التجارية األوروبية المغاربية )مشاريع الشراكة....(-1
 العالقات المالية األوروبية المغاربية-2

 وروبية المغاربيةواألمنية األ الدبلوماسية المحور الرابع:العالقات
 ...( 5+5العالقات السياسية األوروبية المغاربية )حوار -1
 العالقات األمنية األوروبية المغاربية-2

 المحور الخامس: العالقات االجتماعية والثقافية األوروبية المغاربية
 العالقات االجتماعية األوروبية المغاربية-1
 يةوبية المغاربثقافية األورالعالقات ال-2

 المحور السادس: مستقبل العالقات األوروبية المغاربية
 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

. اإلمارات: المركز الدولي االتحاد من أجل المتوسط: بداياته وتطوراته ومستقبلهالجمال، أحمد مختار،  .1

 ، د.س.ن.ICFCة واالستراتيجية للدراسات المستقبلي

. بيروت: مركز سياسات دول االتحاد األوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردةالحاج، علي،  .2

 . 2005دراسات الوحدة العربية. 

 .2002. القاهرة: مركز البحوث العربية، بين الواقع والخيال المشروع األورومتوسطيعلي،  ،الكنز .3

 .  1982. الدار البيضاء: دار النشر المغربية، قتصاد العربي والمجموعة األوروبيةالافتح هللا،  ،ولعلو .4

. بيروت: األوروبية-صنع القرار في االتحاد األوروبي والعالقات العربيةمحمد مصطفى، نهرا فؤاد،  ،كمال .5

 .  2001راسات الوحدة األوروبية،مركز د

 .2000. سوريا: دار الفكر، اكةأوروبا والعرب: من الحوار إلى الشرصارم سمير،  .6

7. Balta, Paul, Méditerranée : Défis et enjeux. Paris : l’Harmattan, 2000. 
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 الخامس )تخصص عالقات دولية(السداسي: 
 شافيةوحدة تعليم استكعنوان الوحدة : 

 المادة: ملتقى حول التحوالت الديمقراطية )إختياري( 
 

 أهداف التعليم:
التحوالت السياسية والديمقراطية في العالم ومن ثم محاولة اسقاطه على المنطقة تمكين الطالب من فهم ظاهرة 

 العربية
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
للطالب في العالقات الدولية واالقتصاد والتاريخ السياسي والمفاهيم  القاعدي المعارف المكتسبة والتكوين

 والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 

 محتوى المادة:
 المحور األول: مفهوم التحول الديمقراطي

 تعريف التحول السياسي-1
 تعريف التحول الديمقراطي -2

 اطيالديمقرالتحول المحور الثاني: عوامل 
 العوامل الداخلية-1
 العوامل الخارجية-2

 المحور الثالث: آليات التحول الديمقراطي
 التحول-1
 اإلحالل-2
 التحول اإلحاللي-3

 المحور الرابع: المراحل االنتقالية في التحوالت الديمقراطية
 كيفية التعامل مع المشاكل السياسية واالقتصادية-1
 ل األمنيةالتعامل مع المشاككيفية -2

 المحور الخامس: آليات الترسيخ الديمقراطي
 االجراءات التأسيسية-1
 االجراءات المؤسساتية-2
 االجراءات العملياتية-3

 المحور السادس: نماذج مختارة
 التحوالت الديمقراطية في أوروبا الشرقية-1
 التحوالت السياسية في المنطقة العربية-2
 

 لامتحان + متواص م:طريقة التقيي
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 الخامس )تخصص عالقات دولية(السداسي: 
 عنوان الوحدة : وحدة تعليم استكشافية

 المادة:قضايا استراتيجية معاصرة )إختياري(
 

 أهداف التعليم:
القيم السياسية السائدة فيها العملية االتصالية والتعرف على تزود الطالب بأهم األدوات المعرفية لفهم مكونات 

 ورها في الحياة السياسية.ود
 المعارف المسبقة المطلوبة :
القاعدي للطالب في الدراسات األمنية واالقتصادية واالستراتيجية والتكوينات ذات  المعارف المكتسبة والتكوين

 ة.الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسي
 

 محتوى المادة:
 لسياسية في المنطقة العربية وتداعياتها على األمن الدولي: التحوالت االمحور االول

 المحور الثاني:االرهاب الدولي
 المحور الثالث: إنتشار أسلحة الدمار الشامل

 المحور الرابع: العالقات بين القوى الكبرى والتحول في ميزان القوى
 الدولية الراهنة ومكانة األمم المتحدة في ظل التحوالتالمحور الخامس: دور 

 المحور السادس:  إشكالية األمن البيئي 
 المحور السابع: األمن المعلوماتي

 المحور الثامن: الدين والقومية في ظل التحوالت الراهنة
 المحور التاسع:إشكالية التعاون الدولي

 
 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 
 الخامس )تخصص عالقات دولية(السداسي: 

 عنوان الوحدة : وحدة تعليم افقية
 المادة: القانون الدولي والعالقات الدولية

 
 أهداف التعليم:

العالقات تمكين الطالب من الحصول على مؤهالت وتكوين منظور قانوني يساعده في قراءة وفهم ظواهر 
 الدولية بأكثر علمية.

 قة المطلوبة :المعارف المسب
للطالب في القانون الدولي والعالقات الدولية والمفاهيم والتكوينات ذات القاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 الصلة التى تساعد على  دراسة العالقات الدولية.
 

 محتوى المادة:
 المحور األول: فكرة التنظيم الدولي

 المحور الثاني: مبادئ التنظيم الدولي
 ات التنظيم الدوليثالث: آليالمحور ال

 المحور الرابع: القوانين الضابطة للعالقات الدولية
 عدم التدخل في الشؤون الداخلية-1
 احترام السيادة الوطنية-2
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 المساواة بين الدول-3
 التسوية السلمية للنزاعات الدولية-4

 الدولي االنساني المحور الخامس: القانون
 ع الدولي: المحور السادس: رهانات المجتم

 االرهاب الدولي. -1
 انتشار أسلحة الدمار الشامل -2
 الهجرة غير الشرعية -3
 البيئة  -4
 التنمية المستدامة-5
 أزمة المياه -6
 الجريمة المعلوماتية-7

 المحور السادس: إشكالية التعاون الدولي
 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 إلخ( نت،كتب ومطبوعات ، مواقع انتر) المراجع: 

 
 )تخصص عالقات دولية(الخامسالسداسي: 

 عنوان الوحدة : وحدة تعليم افقية
 5المادة: لغة إنجليزية 

 
 أهداف التعليم:

العلوم السياسية، وذلك تحسين مستوى الطلبة في اللغة االنجليزية كلغة عالمية مطلب أكثر من ضروري لطالب 
 باللغة االنجليزية. بالتركيز على دراسة وتحليل النصوص السياسية

 المعارف المسبقة المطلوبة :
للطالب في الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية القاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 دراسة العالقات الدولية. والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على 
 

 محتوى المادة:
القواعد اللغوية التي تسمح له التعامل مع مواضيع علم دة تمكين الطالب من أهم الهدف من تدريس هذه الما

 السياسة بهذه اللغة
 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 السادس )تخصص عالقات دولية(السداسي: 
  حدة تعليم أساسيةعنوان الوحدة : و

 المادة: تحليل النزاعات الدولية
 

 أهداف التعليم:
تمكين الطالب من القدرة على تحليل ظاهرة النزاعات الدولية ومن تم االرتكاز عليها لفهم أهم النزاعات الدولية 

 المعاصرة
 المسبقة المطلوبة :المعارف 

واالقتصاد والتاريخ السياسي العالقات الدولية للطالب في نظريات القاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 للعالقات الدولية   والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.

 
 محتوى المادة:

 المحور األول: مفهوم النزاعات الدولية
 طبيعة النزاع الدولي-1
 مراحل النزاع الدولي-2

 المحور الثاني: تصنيف النزاعات الدولية
 المحور الثالث: نظريات تحليل النزاعات الدولية

 نظريات تفسير النزاعات الدولية-1
 النظريات الجزئية-أ

 النظريات الوسطية-ب
 النظريات الكلية-ج
 نظريات إدارة النزاعات الدولية-2
 نظرية المباريات-أ

 نظرية الردع-ب
 نظرية التصعيد-ج
 نظرية األمن الجماعي -د
 ت الدوليةمداخل حّل النزاعا-3
 المداخل الدبلوماسية-أ

 المداخل القانونية-ب
 المداخل االقتصادية-ج

 المحور الرابع: تطور النزاعات الدولية بعد الحرب الباردة
 باردةخصوصية النزاعات الدولية بعد الحرب ال-1
 تأثير مرحلة بعد الحرب الباردة على نظريات تحليل النزاعات الدولية-2

 وليةذج من النزاعات الدالمحور الخامس: نما
 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
. القاهرة: الهيئة المصرية الدولية المعاصرةنظرية الصراع الدولي: نظرة في تطور األسرة رسالن أحمد فؤاد، -

 1986العامة للكتاب، 

التسلح ونزع لخاصة بها"، في طيات الصراع ومصادرها والمنهجيات اميكائيل أركون وآخرون، "تعريفات مع-

 .2003، 1ألبحاث السالم الدولي، ط . استوكهولم: معهد استوكهولمالسالح واألمن الدولي

 1993، 3. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طعلــم الحــربشفيق منير، -

. جامعة السالم التابعة لألمم المتحدة: برنامج لمنظور األردنيحّل النزاعات: نسخة منقحة لزيادي الصمد، -

 2010-2009دراسات السالم الدولي. 
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. األردن: دار مجدالوي للنشر العالقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة األزماتجي، ثامر كامل الخزر-

 2005والتزيع، 

لي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية، المركز الدو، القاهرة: إدارة األزمة، سلسلة مفاهيموالء البحيري، -

 2008فبراير 

. دراسة تأصيلية للجرائم ضد اإلنسانية والسالم وجرائم الحربالجرائم الدولية: عبد الخالق محمد عبد المنعم، -

 1989العربية،  القاهرة: دار النهضة

-Peter Wallensteen, War and Peace and the Global System. Edition: illustrated, 

reprint, 2002 

-Goodby James E., Regional Conflicts : The Chalenges To US-Rusian Co-operation, 

Sweden: S.I.P.R.I, Oxford University Press, 1995 

-Paul C strern, Daniel Druckman, International Conflict Resolution after The cold 

war. National Academic Press, 2000 

-Julie Merttus, The role of Racism as a Cause or Factor in War and Civil Conflict, 

Geneva, international conciel on human rights policy, December 3.4- 1999 

 
 

 السادس )تخصص عالقات دولية(السداسي: 
 عنوان الوحدة : وحدة تعليم أساسية 

 السياسة الخارجية للدول الكبرىالمادة: 
 أهداف التعليم:

الياسات الخارجية ومن تم االرتكاز عليها لفهم  السياسة الخارجيةتمكين الطالب من القدرة على تحليل ظاهرة 
 للدول الكبرى

 طلوبة :المعارف المسبقة الم
للطالب في نظريات العالقات الدولية واالقتصاد والتاريخ السياسي القاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 للعالقات الدولية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 محتوى المادة:

 المحور األول: مفهوم الدول الكبرى
 في النظام الدولي المحور الثاني: الدول الكبرى

 هداف السياسة الخارجية للدول الكبرىالمحور الثالث: محددات وأ
 المحور الرابع: آليات تنفيذ السياسات الخارجية للدول الكبرى

 المحور الرابع: الدول الكبرى والتحالفات الدولية
 المحور الخامس: نماذج من السياسات الخارجية للدول الكبرى

 مريكيةللواليات المتحدة األالسياسة الخارجية -1
 السياسة الخارجية الفرنسية -2
 السياسة الخارجية الروسية -3
 السياسة الخارجية البريطانية -4
 السياسة الخارجية الصينية-5
 السياسة الخارجية األلمانية-6

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 دولية(السادس )تخصص عالقات : السداسي
 عنوان الوحدة : وحدة تعليم أساسية 

 الدبلوماسية والتعاون الدوليالمادة: 
 

 أهداف التعليم:
تمكين الطالب من القدرة على تحليل ظاهرة النزاعات الدولية ومن تم االرتكاز عليها لفهم أهم النزاعات الدولية 

 المعاصرة
 المعارف المسبقة المطلوبة :

للطالب في نظريات العالقات الدولية واالقتصاد والتاريخ السياسي القاعدي  المكتسبة والتكوينمعارف لا
 للعالقات الدولية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.

 
 محتوى المادة:

 المحور األول: التأصيل المفاهيمي للدبلوماسية
 تعريف الدبلوماسية-1
 لوماسيةدبئص الخصا-2
 التطور التاريخي للدبلوماسية-3

 المحور الثاني: أشكال الدبلوماسية
 الدبلوماسية الثنائية والدبلوماسية متعددة األطراف-1
 دبلوماسية القمة والدبلوماسية غير الرسمية-2
 الدبلوماسية الوقائية-3

 المحور الثالث: التفاوض كآلية للدبلوماسية
 تعريف المفاوضات-1
 عناصر المفاوضات-2
 األطر الدولية للمفاوضات-3
 استرتيجية التفاوض وتكتيكاته-4
 العوامل المؤثرة على العملية التفاوضية-5
 أنماط المفاوضات-5

 المحور الرابع: الوساطة والمساعي الحميدة 
 الوساطة كآليات للدبلوماسية-1
 المساعي الحميدة كآلية للدبلوماسية -2

 سات التعاون الدوليلوماسية وسياالخامس: الدبالمحور 
 الدبلوماسية وحل النزاعات الدولية-1
 الدبلوماسية وبناء السلم الدولي-2

 المحور الثاني: التحوالت الدولية الجديدة وتأثيرها على الدبلوماسية
 على مستوى الفواعل-1
 على مستوى العمليات-2

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 إلخ( مواقع انترنت، بوعات ،كتب ومط) ع: المراج
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 )تخصص عالقات دولية( السادسالسداسي: 
 عنوان الوحدة : وحدة تعليم منهجية

 (2المادة: مناهج البحث في العالقات الدولية )
 

 أهداف التعليم:
تمكين الطالب من الحصول على تكوين منهجي ونظري لبناء قدرات تصورية تساعده على دراسة الظواهر 

 استكشافا، تفسيرا وتصنيفا. وصفا و
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
للطالب في الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية القاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.
 

 محتوى المادة:
 ي دراسة العالقات الدوليةمية االقترابات فالمحور األول: أه

 الدولية المحور الثاني: االقتراب النسقي في دراسة العالقات
 المحور الثالث: اقتراب صناعة القرار ودراسة العالقات الدولية

 المحور الرابع: المنهج السلوكي ودراسة العالقات الدولية
 دراسة العالقات الدوليةالمحور الخامس: تقنيات الدراسات المستقبلية في 

 
 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 إلخ( ترنت،كتب ومطبوعات ، مواقع ان) المراجع: 
 

 )تخصص عالقات دولية( السادسالسداسي: 
 عنوان الوحدة: وحدة تعليم استكشافية

 )إجباري( لتسلح ونزع السالحالمادة: ملتقى ا
 أهداف التعليم:

 ات التي تتحكم في العالقات األوروبية المغاربيةح له بفهم الخلفية  والسياقتزويد الطالب بكم معرفي يسم
 المسبقة المطلوبة :المعارف 

للطالب في االقتصاد والتاريخ السياسي للعالقات الدولية. والمفاهيم القاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين
 والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.

 محتوى المادة:
 ضبط مفاهيمي للتسلح ونزع السالحالمحور األول: 

 التسلحمفهوم -1
 التسلح ومراقبةمفهوم نزع السالح  -2

 إشكالية التسلح في العالقات الدوليةالمحور الثاني: 
 إنتاج األسلحة في العالقات الدولية -1
 اإلنفاق العسكري في العالقات الدولية -2
 العسكرية-ناعيةدور المركبات الص -3
 األسلحة على الصعيد الدولي تجارةعمليات -4

 االنتشار النووي في العالمالمحور الثالث: 
 (العسكري–السلمي ) : ازدواجية االستعمالالبرنامج النووي-1
 القوى النووية في العالم-2

 التسلح في العالم المحور الرابع: مراقبة
 آليات مراقبة التسلح في العالم-1
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 خالية من السالحاطق الالمن-2
 نظريات نزع السالحالمحور الخامس: 

 نظرية النزع المنفرد-1
 نظرية التوازن-2
 نظرية الحظر المحدود-3

 دوافع نزع السالحالمحور الخامس: 
 الدوافع السياسية واألمنية  -1
 الدوافع االقتصادية -2
 الدوافع اإلنسانية-3

 في العالقات الدوليةتطور مشكلة نزع السالح المحور السادس: 
 مشكلة نزع السالح في عهد عصبة األمم -1
 مشكلة نزع السالح في ظل األمم المتحدة -2
 في الوقت الراهن التسلح ومراقبةمعيقات نزع السالح  -3

 )تخصص عالقات دولية( السادسالسداسي: 
 عنوان الوحدة : وحدة تعليم استكشافية

 (ريختيا)إ الهوية والمواطنةالمادة: 
 التعليم:أهداف 

 تأثير الهوية على قيم المواطنةتزويد الطالب بكم معرفي يسمح له بفهم الخلفية  والسياقات التي تتحكم في 
 المعارف المسبقة المطلوبة :
للطالب في االقتصاد والتاريخ السياسي للعالقات الدولية. والمفاهيم القاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 تى تساعد على  دراسة العلوم السياسية.ت الصلة الوالتكوينات ذا
 محتوى المادة:

 المحور األول: مدخل مفاهيمي
 الهوية-1
 المواطنة-2

 المحور الثاني: الهوية وقيم المواطنة واالنتماء
 المحور الثالث: الهوية والعولمة الثقافية 

 المحور الرابع: الدين والهوية
 راطيةوالديمقالمحور الخامس: المواطنة 

 المحور السادس: الهوية واالستقرار السياسي
 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 )تخصص عالقات دولية( السادسالسداسي: 

 عنوان الوحدة : وحدة تعليم استكشافية
 (ختياري)إ الجزائر في البيئة اإلقليمية والدوليةالمادة: 

 تعليم:ف الأهدا
 بيئة السياسة الخارجية الجزائريةتزويد الطالب بكم معرفي يسمح له بفهم الخلفية والسياقات التي تتحكم في 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
للطالب في االقتصاد والتاريخ السياسي للعالقات الدولية. والمفاهيم القاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 التى تساعد على  دراسة العلوم السياسية. والتكوينات ذات الصلة
 محتوى المادة:

 المحور األول: المرجعية الدستورية للسياسة الخارجية الجزائرية
 المحور الثاني: ثوابت ومبادئ السياسة الخارجية الجزائرية

 حور الثالث: أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الجزائريةالم
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 اإلقليمية:المحور الرابع: الجزائر في البيئة 
 الجزائر والدائرة العربية-1
 الجزائر والدائرة المغاربية-2
 الجزائر والدائرة اإلفريقية-3

 المحور الخامس: الجزائر في البيئة الدولية
 الجزائر والدائرة المتوسطية-1
 ائر والبيئة العالميةالجز-2

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 إلخ( انترنت، كتب ومطبوعات ، مواقع) المراجع: 

 )تخصص عالقات دولية( السادسالسداسي: 
 عنوان الوحدة : وحدة تعليم افقية

 النظام االقتصادي الدوليالمادة: 
 أهداف التعليم:

وتكوين منظور قانوني يساعده في قراءة وفهم ظواهر العالقات تمكين الطالب من الحصول على مؤهالت 
 الدولية بأكثر علمية.

 المطلوبة : المعارف المسبقة
للطالب في القانون الدولي والعالقات الدولية والمفاهيم والتكوينات ذات القاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 الصلة التى تساعد على  دراسة العالقات الدولية.
 وى المادة:محت

 المحور األول: واقع االقتصاد الدولي
 النمو المحور الثاني: اقتصاديات الدول السائرة في طريق

 المحور الثالث: اقتصاديات الدول المتطورة
 المحور الرابع: التعاون االقتصادي الدولي: الفرص والقيود

 المحور الخامس: هيئة األمم المتحدة واالقتصاد الدولي 
 المحور السادس: المنظمة العالمية للتجارة

 المحور السابع: التحديات االقتصادية الدولية
 ظل الرهانات االقتصادية بل النظام الدولي فيالمحور الثامن: مستق

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 إلخ( واقع انترنت،كتب ومطبوعات ، م) المراجع: 

 
 ) تخصص عالقات دولية( سسادالالسداسي: 

 عنوان الوحدة : وحدة تعليم افقية
 6المادة: لغة إنجليزية 

 أهداف التعليم:
أكثر من ضروري لطالب العلوم السياسية، وذلك االنجليزية كلغة عالمية مطلب تحسين مستوى الطلبة في اللغة 

 النصوص السياسية باللغة االنجليزية.بالتركيز على دراسة وتحليل 
 المعارف المسبقة المطلوبة :
للطالب في الفلسفة واالقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم االدارية القاعدي  المعارف المكتسبة والتكوين

 الدولية.والقانونية  والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على  دراسة العالقات 
 محتوى المادة:

الهدف من تدريس هذه المادة تمكين الطالب من أهم القواعد اللغوية التي تسمح له التعامل مع مواضيع علم 
 بهذه اللغةالسياسة 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 إلخ( نترنت،ت ، مواقع اكتب ومطبوعا) المراجع: 


