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 بطاقة التنظيم السداسي للتعليم -
 (( سداسيات4) )الرجاء تقديم بطاقات األربع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 لي الجنائيالقانون الدو :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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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

 : وت أالرمز
 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 لمنهجيةوحدات التعليم ا
 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 وحدات التعليم االستكشافية
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 السداسي الثالث:   - 3
 

 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 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 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 لميةالحوكمة العا :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 



 سي الرابع:السدا - 4
 : الحقوق والعلوم السياسيةالميدان
 العلوم السياسية: الفرع

 العالقات الدولية التخصص: 
 
 

الحجم الساعي  
 األسبوعي

 األرصدة المعامل

 2 1 3 ملتقى

 28 1 47 مذكرة نهاية الدراسة

 30 2 750 4مجموع السداسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البرنامج المفصل لكل مادة -
 (ةلكل ماد ةتقديم بطاقة مفصل)

 
 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 -

 على الواقعالقدرة على إسقاط النظريات  -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 تاريخ الفكر السياسي القديم -

 تاريخ الفكر السياسي الحديث -
 محتوى المادة: 

 انبعاث النظرية السياسية -

 الليبرالية المساواتية -

 التحررية -

 الجماعاتية -

 النظرية الجمهورية -

 النظرية النسوانية -

 الديمقراطية التداولية -

 لمعاصرالفكر السياسي االسالمي ا -
 

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

  المراجع: 

  تحليل السياسة الخارجية عامر مصباح

   نحو خطاب سياسي ديمقراطي يوسف جميل أبو داهور

   معالم النظم السياسية المعاصرة هشام محمد االقداحي

   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

   الوعي السياسي في العالم العربي محمد عبدا لواحد حجازي

بين الحروب و صراع  حبر الشرق دومينك شفالييه

   السلطة

العالقة مع الغرب من منظور الدراسات  دومينك شفالييه

 اإلنسانية

 



 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

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

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

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

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

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 تاريخ العالقات الدوليةمعرفة 

 المفاهيم القاعدية للسياسة العامة -
 محتوى المادة: 

 مدخل عام مفاهيمي -

 ياسة الخارجية كجزء من السياسة العامة للدولةالس -

 البناء المؤسساتي والقانوني للسياسة الخارجية -

 أهداف ووسائل السياسة الخارجية -

 عملية صنع السياسة الخارجية -

 نظريات صنع القرار في السياسة الخارجية -

 تحليل السياسة الخارجية -

 أنماط السياسة الخارجية على المستوى العالمي -

 لسياسة الخارجية المقارنةنماذج ل -

 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 تحليل السياسة الخارجية،محمد السيد سليم ،

"،ترجمةة  ققةاع عةاول و قيةداا قيةانال، نقةال عةن العالقات الدولية: عالم واحد، نظريات متعدددةستيفن وولت ،"

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

،ترجمة مركةز الخلةي  قاموس بنغوين للعالقات الدولية "السياسة الخارجية"،غراهام ايفانز و جيفري نوينهام ،

 ، نقةةةةةةةةةةةةةال عةةةةةةةةةةةةةن موقةةةةةةةةةةةةةع   .2000، بنغةةةةةةةةةةةةةوين للن ةةةةةةةةةةةةةر، مةةةةةةةةةةةةةار  2اث، طلألبحةةةةةةةةةةةةة

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،1985ط ، )وار الكتاب العربال. بيروت،النظرية في العالقات الدوليةناصيف يوسف حتال،

، معهةد الدراسةات مجلةة الدبلوماسةال"، االتجاهدات النفسدية فدي دراسدة العالقدات الدوليدةمحمد يوسف السويد، " 

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

عماوة شؤوا المكتبات جامعةة ،ت/محمد بن احمد مفتال،محمد السيد سليم،)تفسير السياسة الخارجيةجنسن لويد ،

 ، 1989الملك سعوو، الرياض( ،

.مةككرة لنيةل شةهاوة الماجسةتير  أهمية العوامل الشخصية في السياسدة الخارجيدة الجئايريدةعديله محمد الطاهر.

 .2005فال العالقات الدولية .جامعة قسنطينة.



ي  لألبحاث، )اإلمارات العربية ، ترجمة  مركز الخلعولمة السياسة العالميةجوا بيليس و ستيف سميث، 

 (،2004، 01المتحدة، ط

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

 ،مجلةةة السياسةةة الدوليةةة" ،)الرياسددة ؤمسسسددة لصددنع السياسددة الخارجيددة ا مريكيددةنةةانيس مفةةطفي ،ليةةل، "

 82-80(، ص ص  1997، يناير  127ات السياسية و االستراتيجية،العدو القاهرة، مركز األهرام للدراس
1Approaches to the study of Foreign Policy derived from  “   ) Volker Rittberger.

international relations theories”, In site internet: 

http://www.isanet.org/noarchive/rittberger.html. 

  

) 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 اسم الوحدة:
 تراتيجية واالمن الدولياالس اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

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

 القدرة علي إسقاط النظريات علي الواقع -
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 تاريخ العالقات الدولية -

 المفاهيم االستراتيجية واالمنية القاعدية -
 لمادة: محتوى ا

 مفهوم االستراتيجية والمفاهيم المتعلقة بها -

 نشأة وتطور الدراسات االستراتيجية -

 االستراتيجية واألمن الدولي -

 االستراتيجية والجغرافيا السياسية -

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

 : المراجع
 الدفاع الوقائي *استراتيجية امريكية جديدة االمناشتون كارت، 

 ارادة العجز*نهاية الطموحات العالمية و االستراتيجية*السكال بونيفاس، 
 نظريات السيطرة االستراتيجية وصراع الحضاراتعباس غالي/ 

 ية(العالقات الدولية)الظاهرة والعلم ـ الدبلوماسية واالستراتيج، عالء أبو عامر

 االستراتيجية االمريكية في الشرق االوسط /مال مصطفى عبد هللا السلطان

 
 
 
 



 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

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

 6 الرصيد:
 2 المعامل:

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

 الخصوص

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

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 ابستمولوجيا العلوم السياسية -

 تقنيات البحث العلمي -
 محتوى المادة: 

 خصائص المعرفة العليمة -

 التفكير المنهجي طرق -

 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 + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 صي: يعد الطالب بحثا في أحد عناصر المقررالعمل الشخ
 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، 

 هجية في كتابة الرسائل الجامعيةابجديات المنعلي 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: 
 لمبادي العامة لالبستمولوجيااالحاطة بفلسفة المعرفة وا -
 اكتساب روح التفكير النقدي والقدرة على وضع الفكر السياسي في سياقه الفلسفي  -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 ابستمولوجيا العلوم السياسية -

 منهجية البحث العلمي -
 محتوى المادة: 

 + عمل شخصي للطالب امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 لشخصي: يعد الطالب بحثا في أحد عناصر المقررالعمل ا

 المراجع: 
 ابستمولوجيا السياسة المقارنة محمد نصر عرف، 

 منهجية البحث العلمي في علم السياسة، محمد سليمان الدجاني 
 منهجية البحث العلمي في العلوم السياسية و االعالمعامر 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: 
 تعرف الطالب على المفاهيم القاعدية للقانون الدولي الجنائي -

 دراسة حاالت تطبيقية -

 ة : المعارف المسبقة المطلوب
 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: 
 الجنائي االسالمي والقانون الدولي االنساني  حماية االقليات في ظل النزاعات المسلحة بين الفقه



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

 المحكمة الجنائية الدولة الدائمة و اختصاصاتهاليندة معمر، 
 وثائق المحكمة الجنائية الدوليةنبيل صقر، 

 
 ماستر: العالقات الدولية عنوان ال

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

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

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

 دراسة أمثلة معاصره -

 المطلوبة :  المعارف المسبقة
 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 -

 ى المستوى العالميالتكتالت االقليمية عل -

 التعاون متعدد األطراف في إطار المنظمات الدولية -

 االندماج االقليمي بين السياسي واالقتصادي -

 الحالف العسكرية في عالم ما بعد الحرب الباردة -

 امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 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، 

 -واجهة العولمةضرورة حيوية لم-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: 
 اكتساب مهارات القراءة العلمية باللغة االنجليزية -

 لبحثالقدرة على التعامل مع المراجع االجنبية بغرض ا -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 محتوى المادة: 

 +  امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة

 
 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

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

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 التعليم: أهداف 
 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: 

 ليةمقدمة عامة تتضمن أهمية التنظير في العالقات الدو -

 مفهوم العالقات الدولية -

 نشأة التنظير في العالقات الدولية -

 النظريات التفسيرية -

 النظريات التكوينية -

 المدارس الكبرى في التنظير في العالقات الدولية -

 العالقة بين النظرية والواقع

 + عمل شخصي للطالب امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 ا في أحد عناصر المقررالعمل الشخصي: يعد الطالب بحث

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

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

2008 /2009. 

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

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



 2004/2005الدولية،جامعة قسنطينة، 

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

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

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

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

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

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

 .1998المصرية، 

 .محمد منذر ، مبادئ في العالقات الدولية من النظريات الى العولمة -

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

1989. 

 .1980كوالر، دانيال، ت خضر خضر، العالقات الدولية ، دار الطليعة، بيروت،  -

 .1972بدوي محمد طه ، مدخل العالقات الدولية ، دار النهضة العربية ، بيروت،  -

 .دخل العالقات الدولية ، الطبعة األولى ، دار العلوم للنشر والطباعةمبروك غضبان ، م -

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

 .2002األولى ، 

 
 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: الثاني
 االساسيةوحد التعليم  اسم الوحدة:
 السياسة الخارجية الجزائرية اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

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

 التعرف علي أولويات السياسة الخارجية للجزائر فال المرحلة الراهنة -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 الجزائر الحديث والمعاصرتاريخ  - -

 تحليل السياسة الخارجية - -

 محتوى المادة: 

 تاريخ السياسة الخارجية الجزائرية -

o قبل االحتالل الفرنسي 

o الفترة االستعمارية 

o أثناء الثورة التحريرية 

o بعد االستقالل 

 البناء المؤسساتي للسياسة الخارجية الجزائرية -

o رئيس الجمهورية 

o وزارة الخارجية 

o لدبلوماسيالجهاز ا 

o دور البرلمان ولمؤسسات الحكومية األخرى 



 أولويات السياسة الخارجية للجزائر ومبادئها -

 مجاالت التحرك الدبلوماسي الجزائري -

 المواقف الجزائرية تجاه القضايا الدولية -

 حصيلة خمسين سنة من الدبلوماسية الجزائرية -

 الب+ عمل شخصي للط 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، 

 ين قوة الحق وحق القوةالجزائر وفلسطين بعبد الرحمن شيبان، 
 عالقات الجزائر الخارجيةيحي بوعزيز/ 

 الدولة الجزائرية الحديثة * االقتصاد و المجتمع و السياسة *عبد العالي دبلة، 

 
 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: الثاني
 وحد التعليم االساسية اسم الوحدة:
 السياسة البيئية الدولية اسم المادة:

 6 صيد:الر
 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 -

 أهداف السياسة البيئية و استراتيجيتها و أدواتها 2
 االهداف -

 االستراتيجيات -

 أدوات السياسية البيئية -

 ةالتثقيفية و التعليمي
 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،  -

 1976،القاهرة

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

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

 
 نوان الماستر: العالقات الدولية ع

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

 6 الرصيد:
 2 المعامل:

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

 الخصوص

 والتفكيك وصياغة االشكاليات والفرضيات ووضع خطة للبحثاكتساب مهارات التحليل  - -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 ابستمولوجيا العلوم السياسية -

 تقنيات البحث العلمي -
 محتوى المادة: 

 خصائص المعرفة العليمة -

 طرق التفكير المنهجي -

 المتطلبات المنهجية لدراسة العالقات الدولية -

 وليةمناهج البحث في العالقات الد -

 الخطوات المنهجية في إعداد البحوث -

 تدريبات عملية على صياغة االشكالية وإعداد الفرضيات ووضع خطة البحث -

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

 المراجع: 
 علمي في علم السياسةمنهجية البحث ال، 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، 

 
 
 
 
 



 العالقات الدولية  عنوان الماستر:

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

 3 الرصيد:
 1 المعامل:

 :التعليمأهداف 

 مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السلكية والالسلكية وأهم تطبيقاتها العملية الحديثةأهم تهدف إلى عرض    
 : سبقة المطلوبةالمعارف الم

 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
   الميكروفون تكنولوجيا  -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
    الحاسوب اللوحي )اللوح اإللكتروني(تكنولوجيا  -9

 آفاق تطورهابعض خاتمة: 
 المراجع:

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

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

 مقدمة في االتصال السياسي سعود، محمد بن  
 .2014(،الجزائر، دار هومة، بعض تطبيقاتها التقنية) تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدةفضيل: دليو  -
 .1990فاروق سيد حسين: الكوابل، األوساط التراسلية واأللياف الضوئية، بيروت، دار الراتب الجامعية،  -



 .2001االتصاالت وشبكات المعلومات، القاهرة، المكتبة األكاديمية، محمد محمد الهادي: تكنولوجيا  -
 .2010هادي طوالبة وآخرون: تكنولوجيا الوسائل المرئية، األردن، دار وائل للنشر،  -

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

- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005. 

 

 

 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

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

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 ون الدبلوماسي والقنصليتعرف الطالب على المباديء العامة للقان -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 الدبلوماسية -

 تاريخ العالقات الدولية -
 محتوى المادة: 

 مصادر القانون الدبلوماسي -

 المباديء العامة للقانون الدبلوماسي والقنصلي -

 تنظيم البعثات الدبلوماسية -

 الحصانات الدبلوماسية -

 التمثيل القنصلي -

 القنصليةالمنازعات الدبلوماسية و -

  امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 المراجع: 

 الدبلوماسية * نشاتها و تطورها و قواعدها و نظام الحصانات و االمتيازات الدبلوماسية * علي الشامي، 
 معجم المصطلحات الدبلوماسيةو االتيكيت الدبلوماسي صالح خياط، 
 قوانينها و اصولها *  -ة * تاريخها العالقات الدبلوماسية و القنصليهاني الرضا، 

 في النظرية الدبلوماسية عطا محمد صالح، 
 اصول العالقات الدبلوماسية عبد 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: 
 التعرف على تأثير األبعاد االقتصادية في تشكيل طبيعة العالقات الدولية -

 التحكم في المفاهيم االقتصادية المعاصرة من حيث عالقتها بالعالقات الدولية -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 السياسياالقتصاد  -

 العالقات االقتصادية الدولية -

 نظريات وسياسات التنمية -

 محتوى المادة: 

 مفهوم االقتصاد السياسي الدولي -

 البعد االقتصادي في العالقات الدولية -

 الصور المعاصرة للعالقات االقتصادية بين الدول -

 الحكامة االقتصادية على المستوى العالمي -

 عاوناالقتصاد السياسي للصراع والت -

 المنظمات االقتصادية العالمية وتاثيرها السياسي -

 القضايا االقتصادية المعاصرة -

o األزمة االقتصادية العالية 

o تزايد الفوارق بين الشمال والجنوب 

o القوى االقتصادية الصاعدة 

o سياسات التحرير االقتصادي على المستوى العالمي 

o التخلف 

o النفط في العالقات الدولية 

o ة الدوليةالعالقات المالي 

  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، 
 و السياسةالعرب و الصين افاق جديدة في االقتصاد 

 اليابان و عولمة االقتصاد السياسيناجي هدهود، 
 االقتصاد العالمي المرحلة التالية ؟ *تحديات و فرص في عالم بال حدودكينيشي 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 -

 التحكم في القواعد االولية في الترجمة -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 محتوى المادة

  امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة

 
 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: الثالث
 التعليم االساسية وحد اسم الوحدة:
 الدراسات االقليمية اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 تعرف الطالب على مفهوم الدراسات االقليمية ونظرياتها -

 التعرف على القضايا السياسية واالستراتيجية في مختلف مناطق العالم -

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 تاريخ العالقات الدولية -

 اون الدوليالتع -
 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: 
 تطور العالقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي غي ضوء المتغيرات االقليمية والعالميةعبد هللا االشعل/ 

 المنظمات الدولية االقليمية والمتخصصةحازم محمد، 
 1995-1945ف القرن النزاعات االقليمية في نصعلي صيح، 



 موسوعة الحروب واالزمات االقليمية في القرن العشرين اسياموسى مخول، 
 موسوعة الحروب واالزمات االقليمية في القرن العشرين افريقياموسى مخول، 

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

 المنظمات الدولية واالقليمية والمتخصصةعلي يوسف شكري، 

 
 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: الثالث
 وحد التعليم االساسية اسم الوحدة:
 قضايا السياسة العالمية المعاصرة اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 اياهتعرف الطالب على المحيط الدولي وقض -

 التعرف علي المواقف المختلفة تجاه القضايا الدولية الراهنة -
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 محتوى المادة

 العالقة بين النظرية والواقع في العالقات الدولية -

 العولمة -

 قضايا التنمية  -

 األزمة االقتصادية العالمية -

 الحكامة العالمية -

 التهديدات األمنية الجديدة -

 قافي في العالقات الدوليةالصراع الث -

 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: 
 اد السنين :أبحاث ساخنة في قضايا معاصرة            من حصفهد 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، 
 
 
 
 
 
 



 تر: العالقات الدولية عنوان الماس

 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 : 
 لعام والمنظمات الدوليةالقانون الدولي امعرفة  -

 استيعاب تاريخ العالقات الدولية -

 انبعاث النظرية السياسيةمحتوى المادة: 

 مفهوم النظام الدولي والمنظمات الدولية -

 نشأة وتطور النظام الدولي -

 محددات النظام الدولي -

 مالمح النظام الدولي في عصر العولمة -

 المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي -

 ت الدولية المتخصصةالمنظما -

 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: 
 *الواقع..مبادرات ومقترحات التطوروالتفغيلالنظم والتنظيمات الدولية االقليمية والدوليةصالح الدين السيسي، 

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

 التنظيم الدوليحسن نافعه، 
 دروس في التنظيم الدولي المعاصرعمر صدوق، 

 المنظمات الدولية االسالمية والتنظيم الدولي جمن جويبر، عبد الر

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 -

 اقنيات البحث وادواته -
 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

 جع: المرا
 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، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عالقات الدولية عنوان الماستر: ال

 السداسي: االول
 وحد التعليم المنهجية 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 

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

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

 تحليل الوضع -

 .تحديد الهدف ومؤشرات األداء -

 .إعداد هيكل تقسيم العمل -

 (.تقييم ومراجعة البرامج االستخدام األمثل للموارد )تقنية -

 .وليات كل مهمةؤتوضيح مس -

 .لضبط لتعظيم النتائجاو التنفيذ -

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

 نماذج لمشاريع -

 امتحان طريقة التقييم:
 

 عنوان الماستر: العالقات الدولية 

 السداسي: االول
 م االستكشافيةوحد التعلي 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 -

 لبشري المشتركاالرث ا -

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

 دمقرطة الحوكمة العالمية -

  امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة

 



 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


