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 2020/1202مذكرات الماستر للموسم الجامعي  توزيع مواضيع

 التعديلدراسة طلبات بعد 

 :العالقات الدولية أوال:

 :االستاذ المشرف :المذكرة عنوان :اسم ولقب الطالب

 بخوش مصطفى وليةية "صعود / تراجع" القوى الداالضطراب في النظام الدولي في ضوء ثنائ بوبكر فادية

 قورالدور الروسي التركي في النزاع األذربيجاني األرمني حول إقليم " نا فاطمة الزهراء رواق

 وقرباخ

 حمدان محمد الطيب

 اإليرانيفي احتواء الملف النووي  األمريكيةدور الواليات المتحدة  عبد الوهاب براجل

2000-2020 
 مدوني علي

 جدو فؤاد بالد ترامفترة الرئيس دون – األمريكيةلسياسة الخارجية االواقعية الجديدة في  حميدة بن مالك

 حروري سهام سوريان ترامب على أمدونالد األمريكية في عهد الرئيس  ستراتيجيةاإلتداعيات  حدة دهينة

ة في صيلسة حالة الشعوب األى استقرار الدولة )درالتأثير التعددية الثقافية ع علي الخذير

 كندا(

 بن عبد الرزاق حنان

 -توسطالصراع التركي اليوناني وتداعياته على األمن واالستقرار في شرق الم كمال صحراوي

2000-2021 

 فوزي نور الدين

 زنودة  منى وذجانم اإلثيوبيالنزاع المصري السوداني النزاع على المياه في إفريقيا :  عبد الحميد سكراف

 حتحوت نور الدين 2021-201ّ1ثر الربيع العربي على مستقبل مجلس التعاون الخليجي أ حمد جسار ناجيأعبد العليم 

 لعسل نور الدين أثيرها في ظل النظام الدوليوت: أدوارها)BRICS:(مجموعة البريكس محمد الصالح فرحات قدور

 بالل قريب طألوساتداعيات العالقات اإلماراتية الصهيونية على عملية السالم في الشرق  هيشر احالم

 أسعيد مصطفى في استقرار الدولة الليبية األجنبيةأثر التدخالت  مبروك محمد العربي

 فخر الدين ميهوبي في مالي فيدعم االستقرار السياسي دور الجزائر بهاز شريف
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 سياسات عامة:: ثانيا

 :اسم االستاذ المشرف موضوع المذكرة: :اسم ولقب الطالب

 باهي سمير )دراسة حالة(بشرية في تحسين الخدمة العمومية الموارد ال إدارةدور  رابحي عيسى

 زروال سهام في الجزائر دور التكنولوجيا في صنع السياسة العامة بن شعيرة مفيدة 

 قط سمير -حالة كورونا– الصحية األزمات ظل في الصحية السياسات سعيدي جازية 

 عكنوش نور الصباح 2020- 2017دراسة حالة المغرب  -  ا في التنمية المستدامةالعدالة الضريبية ودوره سندس سلمي

 دراسة على عيّنة من مستخدمي-أثر تطوير الموارد البشرية على فعالية أداء المستخدمين  سماح بوبكر

-كليّة الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة  
 لدمية فريجة

 لعور راضية في الجزائر اإلنسانالحماية الدستورية لحقوق  معزي سماح

 سعيدالسعيدي  الغذائي في الدول العربية األمنتحديات  نور الدين لبعل 

 بن عيسىلزهر ذجاية أنمولتقليداالنوافذ االقتصادية للبنوك  -اإلسالميالبدائل التنموية المستدامة لالقتصاد  بوسكار توفيق

 وحيدةكحول قاعدي للتاآلثار المستقبلية للسياسات العامة التشغيلية في الجزائر على الصندوق الوطن رحماني عبد العالي

 عبد اللطيفباري  دراسة مقارنة -السياسة التعليمية الجامعية في الدول المغاربية زوبية لزهر

 قطاف تمام أسماء إصالح نظم اإلدارة المحلية كآلية لخلق الثروة سليماني نجاة

 دور المجتمع المدني في رسم السياسات العامة في الجزائر شباح سناء

 
 كربوسة عمراني

معمري فاطمة 

 الزهراء

 العالية منصوري البحث في المقدرات واالستراتيجيات–ميكانيزمات التعليم عن بعد في الجزائر 

 صيد صالح ية دراسة نموذجالنام الدول في التنمية تحقيق تحديات تراكة يمينة

 بن لمخربش أسماء التنمية المستدامة من منظور بيئي نعيمة بوضياف

 معمر عمار دور المجتمع المدني في تفعيل الحكم الراشد عطا هللا نواري

 بن حسين سليمة جائحة كورونادور المجتمع المدني في ظل  شعلي سعاد

 نايت سعيدي الهام التنمية اإلدارية كآلية لتجسيد التنمية المحلية ورشاني عبلة 

 


