
 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف  
 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية 

 العلوم الس ياس ية قسم    املس ندة لأساتذة   احملارضات   مواد 

 علوم سياسيةالجذع المشترك  موادأ/ 
 

 

  

 (2)الثاني السداسي   (1) األول السداسي 
 شوادرة رضا   2مدخل لعلم السياسة شوادرة رضا  1السياسةمدخل لعلم 

 ني  احومر عبد الغ 2تاريخ الفكر السياس ي حومر عبد الغاني  1تاريخ الفكر السياس ي

 عابد أحالم   2اقتصاد سياس ي عابد أحالم   1اقتصاد سياس ي

 كريم  رقولي 2منهجية العلوم السياسية  رقولي كريم  1منهجية العلوم السياسية 

 بن حمزة نبيل   2تاريخ الجزائر السياس ي بن حمزة نبيل  1تاريخ الجزائر السياس ي

 عيساوة آمنة  الحضارة العربية اإلسالمية  مرابط عبد الحكيم مدخل لعلم االتصال 

 عيدون الحامدي  ية إعالم آلي ودراسات كم بوسعدية وهيب  مدخل العلوم القانونية 

 جذع مشترك  (1السنـــــــــة األولـــــــــى)



 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف  
 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية 

 العلوم الس ياس ية قسم    املس ندة لأساتذة   احملارضات   مواد 
 

 

 

  

 (2)الثاني السداسي   (1) األول السداسي 
 مرابط عبد الحكيم  التنظيم والتسيير  نظريات مرابط عبد الحكيم  مدخل لعلم االدارة  

 بوسعدية وهيب  نظريات العالقات الدولية  حومر عبد الغاني  مدخل لعلم العالقات الدولية 

 موزاي بالل  2نظم سياسية مقارنة  موزاي بالل   1نظم سياسية مقارنة 

 بركان إكرام واملواثيق االداريةتحليل الوثائق السياسية  بوسعدية وهيب  ابستيمولوجية علم السياسة 

 حداد محي الدين املؤسسات السياسية واالدارية  حداد محي الدين تاريخ العالقات الدولية 

اقليمية  افيا السياسية  بركان إكرام منظمات دولية و  عيدون الحامدي  الجغر

 عباس ي كريمة  القرار رسم السياسات وصنع  عباس ي كريمة    التنمية املستدامة ومكافحة الفساد

 جذع مشترك  (2)الثانية السنـــــــــة  



 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف  
 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية 

 العلوم الس ياس ية قسم    املس ندة لأساتذة   احملارضات   مواد 

 سياسية العلوم ال التخصص في مواد /ب
 

 

  

 (2)الثاني السداسي   (1) األول السداسي 
 درغال سوسن تحليل النزاعات الدولية عابد أحالم الدولية جيوسياسية العالقات

 حمزاوي جويدة   السياسة الخارجية للدول الكبرى  حمزاوي جويدة   تحليل السياسة الخارجية 

 عويبر عيس ى  الدبلوماسية والتعاون الدولي شريف صورية  نظريات التكامل واالندماج 

 سعود الحاجة  2مناهج البحث في العالقات الدولية سعود الحاجة  1مناهج البحث في العالقات الدولية

 عمارة فاتح النظام االقتصادي الدولي بوساق اليزيد القانون الدولي والعالقات الدولية

  خير شهرزاد التسلح ونزع السالح عيساوة أمنة  قضايا استراتيجية معاصرة 

 عالقات دولية  (3)الثالثة السنـــــــــة  



 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف  
 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية 

 العلوم الس ياس ية قسم    املس ندة لأساتذة   احملارضات   مواد 
 

 

 

  

 

 (2)الثاني السداسي   (1) األول السداسي 
 عيادي عبد الكريم  2ادارة املوارد البشرية عيادي عبد الكريم  1ادارة املوارد البشرية

 شلغوم نعيم  2سياسة مقارنة  شلغوم نعيم   1سياسة مقارنة 

 شنيقي نور الدين  ادارة التنمية املحلية سعدون نور الدين التنمية االدارية 

 سعدون نور الدين السياسات االقتصادية في الجزائر   س ي ناصر الياس التدريب االداري 

 لبيد عماد التحرير االداري  لبيد عماد املالية العامة 

 سمارة فيصل  نظام التشريع في الجزائر  شنيقي نور الدين  املرفق العمومي والخدمة العمومية 

 تنظيم سياسي وإداري   (3)الثالثة السنـــــــــة  



 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف  
 الس ياس ية لكية احلقوق والعلوم  

 العلوم الس ياس ية قسم    املس ندة لأساتذة   احملارضات   مواد 

 المقررة في طور الماستر موادال /ب
 

 

  

 (2)الثاني السداسي   (1) األول السداسي 
 الرحيم عبد  خالف   الدولية عالقاتال نظرية االتجاهات الحديثة في  عباس ي كريمة  النظرية السياسية املعاصرة   

 بن اعمر عادل  السياسة الخارجية الجزائرية  نويوة لخضر  السياسة الخارجية املقارنة  

 نويوة لخضر  السياسة البيئية الدولية  بن اعمر عادل االستراتيجية واألمن الدولي  

 رقولي كريم  02البحث العلمي  منهجية رقولي كريم  1منهجية البحث العلمي  

 بونوني مهدي  تقنيات االعالم واالتصال   قرن محمد إسالم ابستمولوجيا املعرفة السياسية   

  توازي إيالس  القانون الدبلوماس ي والقنصلي  عيس ى عويبر   القانون الدولي الجنائي  

 عمارة فاتح االقتصاد السياس ي الدولي   شوادرة رضا  التعاون والنزاع في العالقات الدولية   

 ( ماستر عالقات دولية1االولى)السنـــــــــة  



 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف  
 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية 

 العلوم الس ياس ية قسم    املس ندة لأساتذة   احملارضات   مواد 

 المقررة في طور الماستر موادال /ب
 

 

 

 (4) الرابعالسداسي   ( 3) الثالثالسداسي 
 إنجاز مذكرة التخرج فقط بوالطمين لخضر  الدراسات االقليمية 

 قرن محمد إسالم قضايا السياسة العاملية املعاصرة  

 

 بركان إكرام  التنظيم الدولي املعاصر 

 عيدون الحامدي  منهجية اعداد املذكرة  

 خير شهرزاد الحوكمة العاملية  

 شريف صورية  اخالقيات البحث العلمي 

 لبيد عماد  املشروع املنهي والشخص ي 

 ( ماستر عالقات دولية2)الثانية السنـــــــــة  



 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف  
 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية 

 الس ياس ية العلوم  قسم    املس ندة لأساتذة   احملارضات   مواد 
 

 

  

 (2)الثاني السداسي   (1) األول السداسي 
 س ي ناصر الياس دارة املحلية في الجزائر  اإل   س ي ناصر إلياس   نظام اإلدارة املحلية 

 عابد احالم  التنمية االدارية وإدارة التنمية   شنيقي نور الدين  التنمية السياسية  

 شلغوم نعيم  االصالحات السياسية واالدارية في الجزائر   شلغوم نعيم  إدارة املوارد البشرية

 حرشاو مفتاح  2منهجية البحث العلمي  حرشاو مفتاح  منهجية البحث العلمي  

 بنوني مهدي  تقنيات االعالم واالتصال   مرابط عبد الحكيم التحرير االداري والتوثيق املكتبي 

 بوالفة حدة  الحوكمة املحلية   سعدون نور الدين التنمية املحلية مع نماذج تطبيقية  

 حفيظي نور الدين  قضايا إدارية معاصرة  درغال سوسن الرقابة االدارية 

 ( ماستر إدارة محلية1االولى)السنـــــــــة  



 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف  
 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية 

 العلوم الس ياس ية قسم    املس ندة لأساتذة   احملارضات   مواد 

 المقررة في طور الماستر موادال /ب
 

 

 

 (4) الرابعالسداسي   ( 3) الثالثالسداسي 
 إنجاز مذكرة التخرج فقط بوالفة حدة  االدارة والتسيير العمومي  

 سعدون نور الدين السياسات العامة املقارنة 

 

 عمارة فاتح األحزاب السياسية والنظم االنتخابية  

 عيدون الحامدي  منهجية اعداد املذكرة  

 سمارة فيصل  املالية املحلية  

 شريف صورية  الوظيفية  األخالقيات

 لبيد عماد  املشروع املنهي والشخص ي 

 ( ماستر إدارة محلية2الثانية)السنـــــــــة  


