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 :التكوين مكان 1-

 السياسية العلوم و الحقوق كلية (:المعهد أو) الكلية

 السياسية العلوم :القسم
 

 2017/07/27 : في مؤرخ 835 قرار :التأهيل قرار مرجع

 :اآلخرون المشاركون 2-

 جامعة ، 1 باتنة جامعة بوعريريج، برج االبراهيمي البشير جامعة التكنولوجي، والتطوير العلمي للبحث العامة المديرية

 ...،3 الجزائر جامعة بسكرة، جامعة ،2 قسنطينة جامعة ،2 سطيف جامعة ،- بريكة - الجامعي المركز خنشلة،

 اآلجر، النتاج بريماتاك الصناعية،التجهيزات  صيانة مؤسسة مسيلة، اللسمنت لفارج مؤسسة بوعريريج، برج كوندور مجمع مسيلة، الكهرباء انتاج شركة
 سوالر الحضنة شركة مسيلة، بايب مغرب مؤسسة شركة مسيلة، حليب حضنة مؤسسة

 الجزائري، الخارجي البنك الجزائري، الوطني البنك المحلية، التنمية بتك الشياب، تشغيل لتدعيم الوطنية الوكالة مسيلة،

 ....والصناعة، التجارة غرفة السالم، بنك

 الزهر ابن جامعة ،-تونس - قفصة جامعة تونس، المنار جامعة ، - تركيا - انقرة غازي جامعة فرنسا، 3 ليل جامعة

 . ..،-فرنسا - تولوز إللدارة العليا الوطنية المدرسة هنغاريا، بيكس جامعة ، - المغرب - اغادير

 السياسية والعلوم الحقوق ميدان

 

  

 

 

 ماستر :المستوى

 :الفـــــرعو العلوم السياسية  الحقوق :الميــدان
 :التخصصالعلوم السياسية 

 -دولية عالقات

 

 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
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 :التكوين أهداف 5-

 والدبلوماسية، الخارجية السياسة الدفاع،الدولي،  األمن الدولية، العالقات مجاالت في االلزم السياسي التكوين تحصيل إلى التخصص هدا في الماستر شهادة تهدف
 إلى أيضا تهدف كما  الثقافي التنوع الدولي، السياسي االقتصاد األزمات، إدارة

 التقارير الجيوسياسية، التحليالت التوليفية، المالحظات النجاز التطبيقية العملية والمهارات الفكرية بالمهارات الطالب تزويد

 .الدولية بالعالقات المتعلقة واالشكاالت القضايا كافة حول البحثية والدراسات

 :التكوين من المستهدفة المهارات 6-

 التكوينات لتطور والنقدية العلمية نظرتهمولتطوير  الدولية، وراء األحداث التي تكمن الرئيسية الرهانات والقضايا فهم بمفاتيح خريجيه التكوين إلى تزويد هذا يهدف
 البحوث مشاريع وتنفيذ تصميم على القدرة اكسابهم إلى أيضا يهدف كما الدولية،

 .الدولية العالقات من محددة لمواضيع السياسي والتحليل

 :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات 7-

 سياسي، مستشار مشروع، رئيس العامة، المنظمات في محلل :مهنة غرار على ودلك الماستر بهذا المهن من العديد ترتبط

 ... الخارج، في الدبلوماسي التمثيل واالتصال، باإلعالم مكلف صحفي، األمن، في مسؤول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 كما الدولية واالشكاالت القضايا الستيعاب والمنهجي النظري الفهم مفاتيح لطالبها الدولية العالقات في الماستر شهادة تتيح

 .الدولية السياسية المجاالت في والبحث التحقيق التحليلية، األدوات استخدام المالحظة، مهارات تطوير إلى تهدف


