
  

 

03قسنطينة  - جامعة صالح بوبنيدر  

 كلية العلوم السياسية
 

 

 

  

  

 

  الموضوع  الرقم

  

فريقية بين المقاربة الكالسيكية والتوجهات الحديثة للدبلوماسية اإل العالقات الجزائرية  01
  االقتصادية(تحديد دراسة حالة)

  المقاربة األمنية للجزائر من منظور مدرسة كوبنهاجن  02

المخاطر واألزمات الصحية في الجزائر (أزمة كورونا إدارة التشاركية و الديمقراطية  03
  )أنموذجا

  (دراسة نظرية / دراسة حالة)للدولة في ضوء أزمة كورونااألمنية الوظائف   04

  جنوب الصحراء إفريقياتأثير التغيرات المناخية على األمن الغذائي في   05

  . المسؤولية المباشرة للدولة عن التلوث البيئي العابر للحدود  06

  . التحديات المائية في منطقة شمال إفريقيا ، الجزائر نموذجا  07

  (دراسة حالة) تسوية النزاعات ا لمتعلقة بالمياه آليات  08

  لنزاعات الدولية : حالة النزاع في بوركينا فاسوو لالتغيرات المناخية   09

  .اإلفريقيةالدبلوماسية الروحية الجزائرية اتجاه الدول   10

  (دراسة حالة / دراسة نظرية) أثر خصخصة األمن بإفريقيا على دور الدولة  11

  النزاع في الصحراء الغربية في ظل مستجدات العالقات الجزائرية المغربية  12

  دور التعاون الدولي في مواجهة األوبئة العالمية : جائحة كورونا نموذجا  13

  ليات المواجهة والتصديآالجزائر وديناميكية التهديدات السيبرانية :   14

  دعم الدبلوماسية الثقافية الفرنسية تجاه إفريقيا فياإلعالمدور وسائل   15

  (دراسة حالة) في ظل غياب االستقرار السياسيإفريقيامعضلة التنمية االقتصادية في   16

  ) / ضبط المتغيراتالجدران العازلة بين الدول ( دراسة حالة  17

  )صعود اليمين المتطرف في أوروبا (دراسة حالة  18

 

دراسات استراتيجية و أمنية: الماستر النهائية المقترحة تخصص مواضيع مذكرات  

2022- 2021الجامعية  للسنة  



  

 

03قسنطينة  - جامعة صالح بوبنيدر  

 كلية العلوم السياسية
 

  اإلصالحات و التحديات˸  إفريقياالعدالة االنتقالية في جنوب   19

  حركة طالبان وتحديات إعادة بناء الدولة بعد االنسحاب األمريكي من أفغانستان  20

  االختراق الروسي لمنطقة الساحل اإلفريقي: إعادة تكييف للمصالح آم إستراتيجية تموضع؟  21

  بين الطموح واكراهات الواقع تفعيل الدور اإلقليمي الجزائري  22

  .إستراتيجيات منظمة حلف شمال األطلسيمن األمن التقليدي إلى األمن السيبرانيتطور   23

  (إعادة ضبط) مستقبل منظمة األمم المتحدة: بين ازدواجية المعايير والتوازنات العالمية  24

  التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية و المناخية  25

  . (دراسة حالة)دور المنظمات الحكومية في مكافحة الفساد  26

  التعاون الشرطي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود  27

  مخرجات التحول الديمقراطي في الوطن العربي: مقارنة بين تونس و ليبيا  28

  دور الطاقات المتجددة في تحقيق األمن القومي: دراسة مقارنة بين الجزائر و المغرب  29

  القومي الجزائري   وأثره على األمن في الساحل اإلفريقي   البيئي التغير المناخي و  30

  تحوالت العقيدة األمنية الجزائرية بين المؤثرات الداخلية والتأثيرات الجيوسياسية  31

 "السياسات الخارجية للقوى الكبرى على آداء منظمة الصحة العالمية "الفعالية والوالءأثر   32
  (تحديد الفترة)

  . الذكاء االصطناعي وتأثيره على األمن العالمي  33

  "إدارة منظمة الصحة العالمية ألزمة كورونا "التحديات واإلنجازات  34

  ضوء نموذج خارطة النزاع علىتحليل النزاع في ليبيا   35

  المجتمعي. دراسة  حالة األمندورعملية التنمية في تحقيق   36

  اإلقليمي األمنانعكاسات الصراع حول الغاز في شرق البحر األبيض المتوسط على   37

  التغلغل اإلسرائيلي في إفريقيا وتداعياته على استقرار الفضاء المغاربي  38

الجزائرية الفرنسية : بين االعتبارات التاريخية و ضرورة بلورة شراكة استراتيجية العالقات   39
  بناءة

الواقع  النظرية و متطلبات اإلسهاماتإشكالية حل النزاعات االجتماعية المتأصلة بين   40
  دراسة حالة -السالم في مجتمعات مابعد النزاع  الستدامة

  (دراسة حالة) السالم في مجتمعات مابعد النزاع  ترسيخفي أهمية وسائط التواصل االجتماعي   41

  .و الدولي اإلقليميفي ظل التنافس  ىتجاه آسيا الوسط يالصيناستراتيجيات أمن الطاقة   42



  

 

03قسنطينة  - جامعة صالح بوبنيدر  

 كلية العلوم السياسية
 

  دراسة حالة. - تقييم جهود االتحاد اإلفريقي في حل النزاعات في إفريقيا  43

  (دراسة حالة مصر) الديمقراطية وانتفاضات الربيع العربي السياسة األمريكية لنشر  44

  

  البعد الجيوامني للصراع على غاز شرق المتوسط وتأثيره على األمن الطاقوي األوربي  45

  -حالة المهجرين والالجئين السوريين- التحديات اإلنسانية للهجرة واللجوء عبر المتوسط  46

الواقعي  على ضوءالنقاشالعسكريةاالسرائيلية في صنع السياسة الخارجية  (دور المؤسسة   47
  .والبنائي)

  سباق التسلح بين الجزائر والمغرب: بين الضرورة األمنية والريادة القارية  48

  من الوطني الجزائريالتدخل الخارجي في ليبيا وانعكاسه على األ  49

  إفريقيامن في دور الجزائر اإلقليمي في تحقيق األ  50

  األمن البيئي: رهان جيوبوليتيكي في القارة االفريقية  51

  القومي للدول دراسة حالة الواليات المتحدة االمريكية باألمناالمن السيبراني وعالقته   52

 نموذج جاكوب مورينو في دراسة الجماعات اإلرهابية: دراسة قياسية سوسيومتريةفي حالة  53
.......(   

  أزمة سد النهضة واالنعكاسات االستراتيجية اإلقليمية  54

  طريق الحرير الصيني في افريقيا مشروع  فرص ورهانات الجزائر في ظل  55

  .دراسة حالة-للدول األقليات واالستقرار السياسي ــ األمني   56

  متطلبات األمن والتنمية بالمناطق الحدودية الجزائرية  57

  دراسة نظرية –واألمنية اإلستراتيجيةدور القطاع الخاص في الشؤون   58

  العربي: المقدرات والمعوقاتالتغيير)  -التنمية -(السياسي دور الشباب في التغيير في الواقع  59

االستقرار في تأثيره على  و دول الجوارالجنوبيالبعد االقتصادي في العالقات الجزائرية مع  60
  .المنطقة

  دراسة نظرية حروب الجيل الخامس:  61

  الناعمة األمريكيةللحرب  كأدواتشبكات التواصل االجتماعي   62

  إفريقيا : السودان نموذجافياألمريكي  -التنافس الصيني   63

  واقع الحماية الدولية لشؤون الالجئين وآليات تفعيلها : دراسة حالة الالجئين السوريين  64

  : دراسة حالة اليمن األمناإلنسانيالتدخل الخارجي وإشكالية   65

  المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية على ضوء إعالن ريو.  66



  

 

03قسنطينة  - جامعة صالح بوبنيدر  

 كلية العلوم السياسية
 

  .(دراسة حالة) الالجئين في افريقيامسألة  النزاعات البيئية و  67

  لنزاعات في افريقيااالشركات األمنية الخاصة ودورها في انتشار   68

  (توضيح أكثر) .اإلرهاب الجوي، دراسة في التداعيات وآليات المواجهة  69

  المواجهة.االحتواء و الهجرة غير الشرعية في الجزائر وسبل  ديناميكيات  70

  .التنافس الدولي حول تكنولوجيا الذكاء االصطناعي دراسة حالة التنافس األمريكي الصيني  71

  دراسة حالة نيجريا-المسلحة في دول غرب افريقيا العالقة بين الفساد والنزاعات  72

  االستراتيجية الشاملة كآلية للتعاون الدولي: الشراكة الجزائرية الصينية كنموذج   73

  -أزمة كورونا نموذجا - تأثير األزمات الصحية على توازن القوى الدولي  74

  )(تحديد الفترة الزمنية - مقاربة القوة الذكية–النفوذ اإليراني في إفريقيا   75

دراسة مقارنة  في برامج التبادل الثقافي  -آليات الدبلوماسية الثقافية وفق محددات القوة الناعمة  76
  (برنامجي هامفلي و فول برايت)

دراسة مقارنة بين تركيا و  -واقع الدبلوماسية االقتصادية في ظل التحوالت اإلقليمية و الدولية  78
  الجزائر.

بعد أحداث  استراتيجيات التدخل الدولي في العالم العربي و تأثيره على االستقرار في المنطقة  79
  (دراسة حالة) 2001سبتمبر  11

(دراسة تجاه الخليج العربي  أثر المتغيرات الداخلية في صنع السياسة الخارجية اإلسرائيلية  80
  .حالة)

  

 


