جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة
كلية احلقوق و العلوم السياسية
قسم العلوم السياسية

القائمة االمسية الستمارات مذكرات التخرج
ختصص  :دراسات دولية
الرقم

االسم و اللقب

عنوان املذكرة

املشرف

01

مليودي زبري

التوسع اإليراين يف منطقة الشرق األوسط إيديولوجيا و اقتصاداي

د /عبد ادلالك حطاب

02

كلتني سامية

العالقات الصينية بدول جنوب شرق أسيا

د /طيب مجيلة

03

مشايت فاطمة الزهراء

البعد االسرتاتيجي للناتو يف جنوب ادلتوسط بعد احلرب الباردة

د /عبد ادلالك حطاب

04

جبار خدجية

التكتالت اإلقليمية األسيوية و تعزيز التعاون االقتصادي :منوذج
رابطة دول جنوب شرق أسيا

د /عبد ادلالك حطاب

05

لزايل مشس الدين

سياسة التعاون األورومتوسطية مع ظاهرة اذلجرة غري الشرعية

د /عبد ادلالك حطاب

06

شط أحالم

االنقالابت السياسية العسكرية دراسة حالة تركيا (-1960
)1997

أ /نصرية مالح

07

خالد رقاي

معوقات التكامل ادلغاريب و سبل التفعيل

أ /فواز العابد

08

خرايب مسية

دور االحتاد اإلفريقي يف تسوية النزاعات اإلفريقية

د  /تراكة مجال
أ.عبد الرمحان موساوي

09

بوكرمة محزة

التهديدات األمنية يف الساحل و مدى أتثريها على األمن القومي
اجلزائري

أ /بن مرار مجال

10

بركيبة نصر الدين

تصاعد القوة الصينية و أثره على دول اجلوار

د /طيب مجيلة

11

لعمراوي عائشة

التكامل الدويل – دراسة منوذجية -

أ /بن مرار مجال

12

درار سامية

العالقات الصينية األمريكية بعد احلرب الباردة

أ /نصرية مالح

13

قنون اجلياليل

دور العامل االقتصادي يف السياسة اخلارجية دراسة دراسة حالة

أ /بن مرار مجال

14

دمحوين حليم

السياسة اخلارجية الرتكية اجتاه العراق يف ظل حزب العدالة و
التنمية 2015/2003

د  /تراكة مجال

15

عمروش يوسف

العالقات األمريكية – الروسية بعد احلرب الباردة

د  /تراكة مجال

16

عيوش حياة

العالقات الصينية اخلليجية بعد احلرب الباردة

د /طيب مجيلة

17

لعبادة أحالم

التحوالت الدميقراطية يف أمريكا اجلنوبية دراسة حالة الربازيل

أ /بن مرار مجال

18

جان امحد عبد
الرحيم

مفهوم السيادة :الثابت و ادلتغري

د /عبد ادلالك حطاب

19

حمامدي فاطمة
الزهراء

20

عليب هشام

طيب مجيلة
أحداث  11سبتمرب  2001و انعكاساهتا على السياسة اخلارجية
األمريكية جتاه العراق

د /عبد ادلالك حطاب

