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 معدل الترتيب  الطلبة المعنيين باإلشراف  المواضيع المقترحة المشرفاألستاذ 
 

 صورية شريف

 

 13.82 شينون توفيق أزمة الديمقراطية في دول العالم الثالث: دراسة حالة
 11.98 بلعطار ماية 

 

 التكامل الدولي: مقارنة بين النماذج التكاملية الناجحة والفاشلة
 12.70 قصاب ايمان 
 12.30 زواوي شمسة

  عمارة فاتح

 للسياسة الخارجية الصينية تجاه افريقياالبعد الجيوستراتيجي 
 14.93 سويسرة رشيد 
 14.01 شرفاوي حسان 

 / / االمم المتحدة–تمايز المجتمع الدولي وأثره على هندسة االدارة الدولية 
 / / واقع وآفاق العالقات الجزائرية الصينية بعد الحرب الباردة حومر عبد الغاني

 / / 1999الفرنسية بعد العالقات الجزائرية 

 / / 2002البعد االقتصادي في عملية رسم وضع السياسة الخارجية التركية اتجاه الشرق األوسط منذ  رقولي كريم
 / / 1999توجهات السياسة الخارجية الجزائرية اتجاه افريقيا منذ 

 
 عيسى عويبر

 / / القومي للجزائرالتغيرات المناخية في شمال افريقيا وأثرها على االمن 
 15.35 بيزات سارة  النزاعات اإلثنية في إفريقيا دراسة حالة الساحل اإلفريقي

 13.76 أوبادي تسعديت 

 -2سطيف -جامعــــة محمد لمين دباغين
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 إلشراف على طلبة السنة الثانية ماستـــــر شعبة العلوم السياسيةاواضيع م توزيع
 2020-2019تخصص: عالقات دولية 
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 بوساق اليازيد

 / / العالقات العربية االفريقية دراسة في الواقع واالفاق 
 

 14.04 مزياني أحالم  الفرات حوض األردن–نموذج نهر النيل –الصراع الدولي حول المياه 
 13.96 بودبوز سارة 

 
 عيساوة آمنة

 

 15.45 نايت اكلي أمينة  والسياسيالتنوع االثني في اسرائيل وأثره على االستقرار المجتمعي 
 13.57 دالي سارة 

 / / دراسة حالة فرنسا–االزمة االمنية المجتمعية في اوروبا 

 
 شوادرة رضا

 

 16.85 شلغوم يوسف  إصالح هيئة االمم المتحدة
 12.99 عاللي أسامة 

 / / االمن البيئي العالمي
 / / السيبراني: االبعاد و التحدياتالجزائر و تحديات االمن  بوالطمين لخضر

 / / أثر تعدد المبادرات األمنية في حوض المتوسط على األمن القومي الجزائري 
 / / االزمة األمنية الليبية وتأثيراتها على سياسيات الخارجية للدول المغرب العربي  حمزاوي جويدة

 / / واالقليمية الراهنةالدولة العربية القطرية في ظل المتغيرات الدولية 

 
 نويوة لخضر

 / / األمن البيئي الجزائري 
 13.63 عثماني مروة  الطاقة نموذجا –السياسة الخارجية الروسية تجاه اإلتحاد األوربي 

 11.66 سماش أميرة 
 / / التنافس التركي االيراني في آسيا الوسطى والقوقاز بن عمر عادل

 / / منظمة التعاون االسالمي: الواقع واآلفاق
 / / دراسة في جدلية المساواة و العدالة–النظرية السياسية المعاصرة  عباسي كريمة

 / / -االتحاد االوروبي نموذجا -السعي نحو تحقيق دولة فوق قومية
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 15.28 بن رجم أسماء  تحليل الظاهرة األمنية وتطوراتها على نظريات العالقات الدولية  قرن محمد اسالم
 / / القوى المتوسطة في النظام الدولي دراسة حالة البرازيل والصين

 
 سعود الحاجة

 / / االمن العالميالنظرية النسوية في العالقات الدولية وجهة نظر حول تحقيق 
 

 تغير نمط القوة في العالقات الدولية اإلرهاب اإلليكتروني نموذجا 
 14.04 جعفري خديجة 
 12.97 خنثوث مالك 

 
 

 عيدون الحامدي

 

 البعد االكسيولوجي في العالقات الدولية
 16.96 فارس قرة

 16.01 سارة رحموني ياقوت
 

 13.28 عصماني عصام  دول ما بعد النزاعاتخصخصة الحروب والقطاع االمني في 
 12.99 نوري بهاء الدين 

 / / الواقع والفرص 2019 /2010األمن الطاقوي الجزائري  محي الدين حداد
 / / 2000/2019السياسة األمنية األلمانية في شمال افريقيا 

  نبيل بن حمزة

 11.74 اليميني مارية  التنافس الدولي على سورياالتجاذبات االستراتيجية في الشرق األوسط: دراسة في 
 10.95 بلحوت محمد 

 / / االمن الطاقوي الصيني: دراسة في التحديات والبدائل
 15.03 أنور سعادة  االتجاه البنائي في نظرية العالقات الدولية بوسعدية وهيب

 / / الحوارات النظرية في العالقات الدولية

 
 بركان إكرام

 / / التهديدات األمنية الالتماثلية في افريقيا: دراسة لواقع االمن القومي الجزائري 
 

 13.28 مزيمش العمرية  معضلة التنمية االقتصادية في افريقيا: محو تنامي اقتصاديات الحرب
 11.76 أمهشي بركات 
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 خير شهرزاد

 / / العالمي: إفقار أم تنميةدور المؤسسات االقتصادية الدولية في النظام االقتصادي 

 / / تأثر الدراسات األمنية بتطور التنظير في حقل العالقات الدولية

 
 

 خالف محمد عبد الرحيم

 

 12.47 توري سالم  االنتقال الديمقراطي: إهمال الخصوصية في قراءة الحالة الجزائرية
 10.69 عبد السالم حسناوي 

 معيد إلنجاز المذكرة  تالتة هشام   -من منظور التعقيد –االنعتاق من البحث عن نظرية كبرى في العالقات الدولية 

  مصدى رحماني  مراجعة مفهوم األمن من منظور مدرسة كوبن هاقن 

 معيد إلنجاز المذكرة
 أحمد لمين لكحل

 


