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مواضيع مذكرات الماستر 2017/2016

أول  :علاقات دولية وإستراتيجية
الطالب
الموضوع
السياسية الخارجية التركية فييي فييترة حكييم حييزب العداليية والتنمييية سعيدي توفيق
2014 – 2002
عقون شهرة
السياسية الخارجية اليابانية المعاصرة

التستاذ المؤطر
فوزي نور الدين
طويل نسيمة

السياسات الوربية اتجاه الهجرة العربية بعد 2011

جهببببببرة عبببببببد فوزي نور الدين
الحفيظ

مشكلة المياه في العلقات التركية العربية

مزياني إسماعيل سعيدي السعيد

السياسية الخارجية الروسية في عهد بوتين

رحمون هندة

حروري سهام

الطاقة المتجددة في الجزائر  :واقع وتحديات

دشانة حورية

حروري سهام

دور العامل الديني في توجيه السياسة الخارجية المريكية

حاجي حنان

قريب بلل

البعد القتصادي في السياسة الخارجية الصينية تجاه إفريقيا

نائلة ترفاس

مصطفى أسعيد

التدخل الدولي في حييال النزاعييات الداخلييية – دراسيية حاليية تييدخل ساكري لخضر
الحلف الطلسي في ليبيا
الرثر السلمي في بناء التجربة التركية

زيقم علي

لعور راضية
باري عبد اللطيف

الرهاب في الساحل الفريقي :دراسة في المخاطر وسبل المكافحة محمبببد سبببحنون كربوسة عمراني
احمد
دور المنظمات القليمية العربية في بناء الستقرار في النظم
السياسية دراسة حالة

سهير زيتوني

بدري ابتسام

ثانيا  :أنظمة سياسية مقارنة والحوكمة

الموضوع

الطالب

الستاذ المؤطر

إدارة التنوع الرثني في المجتمعات المتمايزة ارثنيا –دراسيية بيييييين طييييييراح لزهر بن عيسى
إبراهيم
مقارنة -
لعجيييال اعجيييال محميييد
النظييام السياسييي اللبنيياني :تحييديات الييداخل وضييغوطات حسني يعقوب
المين
الخارج
حمدان محمد الطيب
جوامع فطيمة
الزمة اليمنية  :معوقات الداخل وتدخلت الخارج
بن عبد الرزاق حنان
كمال صيد
مشكلة الولء في النظمة السياسية العربية
بن لمخربش أسماء
أزميية المشيياركة ومعضييلة غييياب التمكييين فييي النظميية أماني العابدي
العربية
بخوش مصطفى
العلقة بين الحكم المحلي والمركزي ) دراسة مقارنية بيين صوالح زينب
ألمانيا والوليات المتحدة المريكية (
دور الرأسييمال البشييري فييي تحقيييق التنمييية المسييتدامة – لوصيف ياسمينة جدو فؤاد
دراسة حالة الجزائر -
زنودة منى
تقارعلية
دور التحاد الوربي في تفعيل الحكم الراشد في دول
المغرب العربي
المؤسسة العسكرية في الجزائر في الفترة ) (2017،1990مراد لعبيدي
مسروق بلقاسم
دورالعلم في مكافحة الفساد "تونس أنموذجا "
امجدل زينب
تأرثير رثنائية العولمة  /المحلية على هندسة النظم السياسية
دراسة حالة سنغافورة
لعياضي رتيبة
تحديات بناء الدولة بعد الثورة في ليبيا
سمية دندوقي
حوكمة المياه كمقاربة لتحقيق الستدامة في الجزائر
صابر بن عباس

مستقبل البناء الوربي في ضوء إستراتيجية
" التوسيع  ،التعميق" .
أزمات التنمية السياسية وتأرثيرها علييى مشيياريع الصييلح طواي بهيجة
الديمقراطي في الدول العربية

كربوسة عمراني
عشور عبد الكريم
بخوش مصطفى
مصطفى أسعيد
حتحوت نور الدين
بخوش مصطفى
فريجة لدمية

ثالثا  :سياسة عامة وإدارة محلية
الموضوع
الحكامة البيئية والتنمية

الطالب
رحموني إيمان

تيتيلة حيزية
دور التنمية السياسية في إرساء الحكم الراشد
دور الرشييادة السياسييية فيييي نجيياح السياسييات العاميية –نمييوذج كريم لوصيف
المارات العربية المتحدة -
زهييييييية سييييييي
السياسة العامة للتعليم في دولة المارات العربية المتحدة
العابدي
سايحي إسماعيل
التنمية المستدامة في دول الخليج – دراسة حالة -
دور إستراتيجية مكافحة الفسيياد فييي تحقيييق الحكييم الراشييد المحلييي قوطار محمد
تونس أنموذجا ) ( 2017 /2011
السياسيية البيئييية للوليييات المتحييدة المريكييية فييي ظييل ظيياهرة مهية إيمان
الحتباس الحراري
طارق هامل
الرقمنة في الدارة المحلية الجزائرية
عكادي رضوان
ظاهرة البطالة في الجزائر
السياسيية العاميية السييياحية فييي الجزائيير  2017/2014النجييازات فرجاوي محمود
والتحديات
لهللي شعيب
دور المنظمات الغير حكومية في صنع السياسيات العامة
) دراسة نموذج (
السياسة العامة للتشغيل في ظل تراجع أسعارالنفط )حالة الجزائر ( هشام قسمية
لطفي لهللي
دور المم المتحدة في تحقيق التنمية من خلل برامجها النمائية
رحيم يوسف
التصال المؤسساتي الحديث ) دراسة حالة (
دور المجتمع المدني في إدارة عملية النتقييال الييديمقراطي – حاليية كربوع أخليف
تونس -
تييأرثير انخفيياض سييعر البييترول علييى رسييم السياسييات العاميية فييي احمد تبرمسين
الجزائر
إيناس بوجمعة
تحديات المن القتصادي العربي )دراسة حالة الجزائر(

الستاذ المؤطر
عكنيييييوش نيييييور
الصباح
نايت سعيدي الهام
مدوني علي
قريب بلل
زروال سهام
عشور عبد الكريم
قط سمير
باري عبد اللطيف
كربوسة عمراني
باهي سمير
لعجيييييال أعجيييييال
محمد المين
عمار معمر
لعسل نور الدين
عكنيييييوش نيييييور
الصباح
نايت سعيدي الهام
باهي سمير
حتحوت نور الدين

بسكرة في 2016/ 06/14 :
رئيس القسم

