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 2019 جويلية 17وفق قرار المجلس العلمي المنعقد بتاريخ 

 السنة األولى

 سناد المقياس وفق قرار المجلس العلميإ السداسي األول
 رضا شوادرة 1 مدخل لعلم السياسية

 حومر عبد الغاني 1 تاريخ الفكر السياسي

 بن موسى نبيل 1 يساسياقتصاد 

 رقولي كريم 1 منهجية العلوم السياسية

 بن حمزة نبيل يتاريخ الجزائر السياس

 بوساق اليزيد مدخل لعلم االتصال

 آيت شعالل نبيل  مدخل العلوم القانونية

 تطبيق 1لغة انجليزية 



 السنة األولى

 سناد المقياس وفق قرار المجلس العلميإ السداسي الثاني

 شوادرةرضا  2 م السياسيةلعل مدخل

 حومر عبد الغاني 2 خ الفكر السياسيريتا

 بن موسى نبيل 2 اقتصاد سياسي

 عيساوة أمنة  سيالسيااالجتماع علم 

 رقولي كريم 2 منهجية العلوم السياسية

 بن حمزة نبيل تاريخ الجزائر السياسي

 بنوني مهدي لي ودراسات كميةآعالم إ

 بيقطت 2لغة انجليزية 

 

 



 

 السنة الثانية جذع مشترك
 

 سناد المقياس وفق قرار المجلس العلميإ األولالسداسي 
 مرابط عبد الحكيم مدخل لعلم االدارة 

 حومر عبد الغاني مدخل لعلم العالقات الدولية

 موزاي بالل  1 نظم سياسية مقارنة

 بوسعدية وهيب السياسةابستيمولوجية علم 

 حداد محي الدين ولية لدا لعالقاتخ اريتا

 شريف صورية ية منظمات دولية واقليم

 عباسي كريمة ساد ومكافحة الف المستدامة التنمية

 تطبيق 3لغة انجليزية 



 السنة الثانية جذع مشترك
 

 سناد المقياس وفق قرار المجلس العلميإ السداسي الثاني
 مرابط عبد الحكيم نظريات التنظيم والتسيير 

 بة وهيبوسعدي قات الدوليةالعال نظريات

 موزاي بالل 2 رنةمقاسياسية نظم 

 لخضر نويوة ريةسية والمواثيق االداتحليل الوثائق السيا

 محي الدين حداد السياسية واالدارية  المؤسسات

 عيدون الحامدي الجغرافيا السياسية 

 درغال سوسن السياسات وصنع القراررسم 

 تطبيق 4لغة انجليزية 

 

 



 

 عالقات دولية صصتخ :السنة الثالثة

 يالمجلس العلم قياس وفق قرارالم سنادإ ولالسداسي األ 

 عيدون الحامدي جيوسياسية العالقات

 جويدة  حمزاوي  تحليل السياسة الخارجية

 رضا  شوادرة نظريات التكامل واالندماج

 الحاجة  سعود العالقات الدوليةمناهج البحث في 

 الخير  قشي قات الدوليةدولي والعالالقانون ال



 عالقات دولية صصتخ :السنة الثالثة

 لعلميسناد المقياس وفق قرار المجلس اإ انيالسداسي الث

 رضا  شوادرة تحليل النزاعات الدولية

 شهرزاد خير السياسة الخارجية للدول الكبرى 

 احالم عابد الدبلوماسية والتعاون الدولي

 الحاجة  سعود لعالقات الدوليةمناهج البحث في ا

 يزيد لاق ابوس  النظام االقتصادي الدولي

 

 

 



 

 تنظيم سياسي واداري تخصص  :لثةالثا السنة
 سناد المقياس وفق قرار المجلس العلميإ مسي الخاالسداس

 عبد الكريم  عيادي ادارة الموارد البشرية

 احالم  عابد التنمية االدارية

 نعيم  شلغوم سياسة مقارنة

 الياس سي ناصر التدريب االداري 

 لبيد عماد المالية العامة

 فيصل  سمارة مة العموميةالعمومي والخد رفقالم

 حدة بوالفة لمنطقة العربيةسياسي في ااالصالح ال



 السنة الثالثة: تخصص تنظيم سياسي واداري 

 سناد المقياس وفق قرار المجلس العلميإ سادسالسداسي ال

 عبد الكريم  عيادي د البشريةادارة الموار 

 نعيم شلغوم سياسة مقارنة

 يننور الد شنيقي ليةادارة التنمية المح

 عبد الحكيم مرابط التحرير االداري 

 

 

 

 



 

 عالقات دولية: تخصص 1ماستر 

 ولالسداسي األ

 خالف محمد عبد الرحيم  النظرية السياسية المعاصرة  

 نويوة لخضر المقارنة السياسة الخارجية  

 بن اعمر عادل من الدوليألاجية و اتياالستر  

 رقولي كريم البحث العلمي منهجية  

 الحامديون عيد ابستمولوجيا المعرفة السياسية  

 عيسى عويبر  القانون الدولي الجنائي  

 بركان إكرام التعاون والنزاع في العالقات الدولية  

 تطبيق  ()انجليزية 1لغة اجنبية  

 تطبيق  منية الدولية السياسات األ 



 : تخصص عالقات دولية1ماستر 

 سي الثانيالسدا

 ف محمد عبد الرحيمخال نظرية العالقات الدولية  يثة فاالتجاهات الحدي 

 بن اعمر عادل  السياسة الخارجية الجزائرية 

 رقولي كريم 02منهجية البحث العلمي 

 عويبر عيسى ية السياسة البيئية الدول

 مهدي بونوني تقنيات االعالم واالتصال 

 درغال سوسن صلي القانون الدبلوماسي والقن

 عمارة فاتح لسياسي الدولي االقتصاد ا

 تطبيق   02جليزية لغة ان



 عالقات دولية: تخصص 1ماستر 

 لثالسداسي الثا

 بوالطمين لخضر الدراسات االقليمية 

 حومر عبد الغاني ية المعاصرة قضايا السياسة العالم

 عيساوة آمنة التنظيم الدولي المعاصر

 رقولي كريم رة منهجية اعداد المذك

 تطبيق الشخصي و  هنيالمشروع الم

 خير شهرزاد مية الحوكمة العال

 عويبر عيسى  اخالقيات البحث العلمي 

 تطبيق  3لغة انجليزية 

 عويبر عيسى منهجية التحليل السياسي 

 السداسي الرابع  

 ميدان التكوين  ملتقى 



 

 ادارة محلية: تخصص 1ماستر 

 ول السداسي األ 

 اس سيناصر إلي اإلدارة المحلية نظام 

 الدينشنيقي نور  التنمية السياسية 

 شلغوم نعيم إدارة الموارد البشرية

 عيدون الحامدي منهجية البحث العلمي 

 مرابط عبد الحكيم تبي التحرير االداري والتوثيق المك

 عبد الكريم عيادي بيقية طج تذالتنمية المحلية مع نما

 درغال سوسن ة الرقابة االداري

 تطبيق  )انجليزية(1لغة اجنبية  



 : تخصص ادارة محلية1ماستر 

 ثاني السداسي ال

 سيناصر الياس االدارة المحلية في الجزائر  

 عيادي عبد الكريم  دارة التنميةإالتنمية االدارية و  

 شلغوم نعيم االصالحات السياسية واالدارية في الجزائر 

 يدون الحامديع 2منهجية البحث العلمي 

 بنوني مهدي م واالتصال تقنيات االعال

 شنيقي نور الدين المحلية الحوكمة  

 سعدون نور الدين قضايا ادارية معاصرة 

 تطبيق )انجليزية( 2لغة أجنبية  



 : تخصص ادارة محلية1ر ماست

 ثالث السداسي ال

 حرشاو مفتاح االدارة والتسيير العمومي 

 سعدون نور الدين ة السياسات العامة المقارن

 بوقرن توفيق  السياسية والنظم االنتخابية  األحزاب

 محمد إسالم قرن  منهجية اعداد المذكرة 

 تطبيق والشخصي  المشروع المهني

 سمارة فيصل المالية المحلية 

 تطبيق )انجليزية(3لغة أجنبية 

  السداسي الرابع 

 ميدان التكوين  ملتقى 

 


