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2021.2020   

لیسانس -السنة األولى   

 األستاذ

 إبراھیم بن دایخة . د
 رسولي أسماء. د
 فاطمة بیرم. د

 مریم بن زادري. د
 مسعود دخالة. د
 عبد المومن حمودي. د
 خیرة ویفي. د
 فایزة بن حمزة. أ

  

 لیسانس - الثانیةالسنة 

 األستاذ

 نسیمة مسالي.أ
 صالح دعاس.د
 عائشة بن زغدة.د
 لطیفة بوبیادة.د
 خیرة ویفي.د
 مریم موالھم.د
 مریامة بریھموش.أ

 سمیة أوشن.د 

2021.2020/ اضرات عن بعد  للسداسي األول المح دخول مفاتیح

بني ينة -جامعة صالح ب   3 قسن

لسياسية لعل   كلية 

 المحاضرة

 مدخل علم السیاسة
 فكر سیاسي

 اقتصاد سیاسي

 منھجیة العلوم السیاسیة
 السیاسي تاریخ الجزائر

 االتصالعلم لمدخل 
 علم االجتماعلمدخل 
 علم القانونلمدخل 

 إنجلیزیة

 المحاضرة

 اإلدارة لعلم مدخل
 مدخل للعالقات الدولیة

 نظم سیاسیة مقارنة
 ابستمولوجیا علم السیاسیة

   تاریخ العالقات الدولیة 
 منظمات دولیة وإقلیمیة 

 الدولة والمجتمع المدني
 المستدامة ومكافحة الفسادالتنمیة 

  

 



  
  
 

 
 
 
 

 تنظیم  إداري و سیاسي / لیسانس - السنة الثالثة 
  المحاضرة  األستاذ رمز الدخول

dwiaik6  الموارد البشریة  إدارة  محمد عشاشي.  أ  
ojc6ae7  السیاسة المقارنة  زكریاء بوروني. أ  

  المالیة العامة  وداد صالحي. أ  
5mjixqc  التنمیة اإلداریة  نھلة بوالبردعة . أ  

ssv7atc  التدریب اإلدراي  عبد اهللا عاشوري.أ  
      
      
      
    

 عالقات دولیة/ لیسانس - الثالثةالسنة                                                 

  المحاضرة  األستاذ رمز الدخول

hjn6h6x السیاسة الخارجیة لمیاء بن جامع.د 
5lfne5p جیوسیاسیة العالقات الدولیة محمد الصدیق بن زعتات.أ 

j666dxu نظریة التكامل و االندماج صلیحة كبابي.د 
iubiuhg مناھج البحث في العالقات الدولیة فریال منایفي  .د 
uevyha6 القانون الدولي و العالقات الدولیة ولید قارة.أ 
rah3cwx فرنسیةلغة  یاسمینة بن عبد الرحمان.د 

   
   



  
 
 
 
 

  

 ماستر إدارة محلیة
 

02ماستر /  السداسي الثالث  01ماستر / السداسي األول   
 المحاضرة األستاذ رمز الدخول المحاضرة األستاذ رمز الدخول

vztvlv5 التسییر العمومي وإصالح  نبیل دحماني  . أ
 اإلدارة العامة

wdioikk  الحكم الراشد المحلي في   خالد طبیخ.أ
 الجزائر

mnt7qfz التنمیة السیاسیة والدیمقراطیة  لطیفة بوبیادة.د  
 المشاركاتیة  المحلیة

devh7g4 
  اإلدارة العامة المقارنة سارة بخوش.أ

blvsi73 إدارة الجماعات المحلیة في  لخضر ریاح.أ   مالیة الجماعات المحلیة ابتسام قویدر.أ 
 الجزائر

mue7uam أسالیب و تقنیات البحث العلمي عبد اللطیف بوروبي.د.أ x7vxn5b منھجیة العلوم السیاسیة أمینة فالح.أ  
346cfue المشروع المھني و الشخصي وداد صالحي.أ  mvixlzm  التحریر اإلداري  سعید عابد.أ 

4qy747w تحلیل العالقات العامة ونظم   میادة بن بریھوم.أ
 االتصال الجماھیري

ku3phmn  عبد المومن حمودي.د   نظریة التنظیمات

rtt5iid و المحلیة التنمیة استراتیجیات وداد صالحي.أ 
 االقتصادیة السیاسات

Cgeurjp  انجلیزیة  رضا دمدوم.د  

njaf5nv فرنسیة  ریاض  بوریش.د.أ  Mlym5od  قانون إدراي  فایزة بن حمزة.أ  
         

 عامة اتماستر سیاس
 



02ماستر /  السداسي الثالث  01ماستر /  السداسي األول   

 المحاضرة األستاذ رمز الدخول المحاضرة األستاذ رمز الدخول
5qxuvr6 یاسمینة بن .د

  عبد الرحمان
  رسم السیاسات العامة  ریاض  بوریش.د.أ  zg5yh7p تنفیذ السیاسات العامة 

eogthtc عائشة .د
 بوعشیبة

عبد الرحمان بن .أ 5t3bett تقییم واستشراف السیاسات العامة
 عزوز

 السیاسات العامة المقارنة

zohwywm  السیاسات العامة القطاعیة و البرامج   ولید قارة.أ
  الحكومیة

ly5e6zt السیاسات العامة العالمیة سعید عابد.أ 

mue7uam عبد اللطیف .د.أ
  بوروبي

 منھجیة العلوم السیاسیة أمینة فالح.أ x7vxn5b  أسالیب و تقنیات البحث العلمي 

346cfue  المشروع المھني و الشخصي  صالحيوداد .أ   k6aovu4 نماذج اتخاذ القرار في  سمیة أوشن.د
 السیاسات العامة

عبد الكریم .د.أ  
  كیبش

الدولة  سیولوجیةیس میادة بن بریھوم.أ 37etm4z  تحلیل النظام السیاسي الجزائري
 والسیاسات العامة

dzseimi  عبد اهللا .أ
  عاشوري

 العامة السیاسات تحلیل  لخضر ریاح.أ hzjzbc6  السیاسة العامة للصحة 

fgtours  السیاسات العامة للتربیة والتعلیم   لخضر ریاح .أ
  العالي و البحث العلمي

6kbdwgc في التنمویھ العامھ السیاسات  عبد اهللا عاشوري.أ 
 المحلیة الجزائر

njaf5nv  ریاض  .د.أ
  بوریش

 انجلیزیة رضا دمدوم.د Cgeurjp فرنسیة

 أمنیة  و إستراتیجیةماستر دراسات  
 

02ماستر /  الثالث السداسي  01ماستر / السداسي األول   
 المحاضرة األستاذ رمز الدخول المحاضرة األستاذ رمز الدخول
pxdtyqz المحاضرة تكون  األمن في المتوسط زھیرة حواس.أ

 zoomعبر 
المقاربات النظریة في العالقات   صلیحة كبابي.د

    الدولیة 



 

uvds5xw  الدراسات اإلستراتیجیة  نبیل دیب.أ    اإلستراتیجیة الصینیة في إفریقیا  فاطمة بیرم.د  
https://classroom.googl
e.com/c/MTczMjIzOTQ
5MTk0?hl=fr&cjc=7uw3
cr5 
 

 

   العولمة والتحول الدیمقراطي   حواء برحال.أ  3bvnugb السیاسة الخارجیة الجزائریة  ریاض حمدوش.د

mue7uam  عبد اللطیف .د.أ
  بوروبي

عبد اللطیف .د.أ  eebyiph  أسالیب و تقنیات البحث العلمي 
  بوروبي

  منھجیة العالقات الدولیة

346cfue  المشروع المھني و الشخصي  وداد صالحي.أ   n3i5cc6  تحلیل و إدارة النزاعات الدولیة  إبراھیم بولمكاحل.د  
c4kafvq  تحلیل المنظمات الدولیة و السیاسة   أسماء رسولي.د

  الخارجیة 
64u2tkv  عائشة بوعشیبة.د  

  
الجریمة المنظمة و الھجرة غیر 

  الشرعیة
bvygdfo  عبد السالم .أ

  یخلف
 اإلرھاب الدولي سمیرة سلیمان.أ   الدراسات المستقبلیة

عبد الكریم .د.أ  
  كیبش

3yceohp  الصراع الثقافي في العالقات الدولیة   االقتصاد الدولي    ابتسام قویدر.أ

bp37g4v 2  اللغة االنجلیزیة ملیكة فریمش.دqzw3zf اللغة االنجلیزیة عبد السالم یخلف.أ  


