
 
 
 
 
 

 قسم العلوم االقتصادية

 التخصص : السنة األولى ماستر إقتصاد دولي

 المقياس : اإلندماج األقتصادي الدولي

لياسإأستاذ المقياس : بن عبدالرحمن   

 

 

 تذكير
 

 طلبتنا الأعزاء

سلتي السابقة . يطيب لي أأن أأوافيكم بهذا الجدول الذي يتضمن زايدة عن ماتبعا لمرا  

حتوته الجداول الأولى محل مراسلتي السابقة . ا   

 وفي خانة المالحظات أأس ئلة محورية . يتم ال جابة عليها في س ياق البحوث التي أأنتم بصدد

عدادها والتي يجب  موافاتي بها عبر بريدي اللكتروني:ا   

 ylyie.fac@gmail.com 

 

ilyes.benabderrahmane@univ-msila.dz 

 

كأأقصى حد. 0202 ماي 02وهذا قبل   

. صالتنا وقيامنا وصيامنا وصالح أأعمالنا  ال سالميةتقبل منا ومنكم ومن جميع الأمة  مالله  

                 أأمين  أأمين                                                

 

                 الأس تاذ بن عبد الرحمن الياس            
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 رقم نوعية العمل الموجه المختار أسماء الطلبة المالحظات السؤال المحوري
نشاء هذه المنظمة . من  بين  الأهداف المتوخاة من ا 

سالمية مشتركة " هل تحقق  نشاء سوق ا  هدف "ا 

 الهدف؟

. بلحاج مروةريمة بلحاج سالميمنظمة التعاون  :بحث   20 ال 

 0200دعت دول مجاس التعاون الخليجي الس تة في 

نضمام كل من الأردن والمغرب لهذا الفضاء الأقليمي  الى ا 

ماهي التابعات التي خصصتها هااتن الدولتان لهذه  .

 الدعوة؟

دغفل فاطمة الزهراء بريش 

 سعاد

 معوقات تحقيق االندماج :بحث

 النقدي لدول لمجلس التعاون

 االخليجي

20 

نضمامها الى التحاد الأوروبيي  ماذا جنت بريطانيا من ا 

0791منذ س نة   
عوامر مريم .طيوب سهام  BREXIT  21اس باب خروج بريطانيا من  التحاد الأوربيي :بحث 

جابتك  :بحث يوسفي نسرين ماهي أألأس باب الحقيقة لعدم بناء هذا الصرح ال قليمي؟ يقال "ان مشروع بناء التحاد  المغربيي العربيي ولد ميتا" عللي ا 

 من خالل بحث يتناول هذه الظاهرة

20 

مقارنة بمعاهدة  ماهوا لجديد الذي أأتت به هذه المعاهدة

 ماسترخت
 Traité  d'Amsterdam  20معاهدة أأمسرتدام :بحث بحاش شهرزاد

معاهدة ماسترخت أأو المعاهدة الأوروبية والتي تعتبر 

معاهدة تأأسيس التحاد الأوربيي ,تهكيل هذا التحاد 

 حول ثالث أأعمدة أأذكرها؟

مجيدي ثراي. وانني منال   20 معاهدة ماسترخت Traité  de Mastricht :بحث  

توصف معاهدة نيس ابلمعاهدة المعقدة والطويلة والتي 

تثير الرتباك غالبا . لماذا هذا الوصف ؟ وماهي عالقتها 

 بمعاهدة لش بونة ؟

 زين العابدين معيوف

ةعطاالله حد  

 29 معاهدة نيسNice de Traité :بحث 

 ماذا يعني ابلضبط ابلنس بة لدول المجموعة الأقتصادية

عشر النتقال  00ال CEDEAOلدول غرب أأفريقيا 

 CFAمن التعامل من بعملة  0202في غضون س نة 

 L’ECOالى التعاون بعملة اليكو 

ة جلودر يشه  ال فريقية قد انتهت ابل عالن عن  02هل تبعية دول منطقة الفرنك  :بحث 

 ميالد عملة موحدة

 ECO االيكو

20 

شراق المناطق؟هل تحوز الجزائر على مثل هذه  الفرق مابين منطقة  التجارة الحرة والمنطقة الحرة مع الس تدلل  وما ه :بحث بوديلمي ا 

 .بنماذج قائمة

27 

 تنبيه:

صفحات لكتاب يبلغ  02بطاقة القراءة عادة ل تتجاوز 

 صفحة 022عدد صفحاته 

 02 لكتاب يتناول ظاهرة اقتصادية   بطاقة قراءة صغيرو عفاف

البريكس في الأقتصاد العالمي ؟ هل تهدف ماهو وزن 

قتصادي عالمي جديد ؟  دول البريكس لتحقيق نظام ا 

مكان الجزائرأأن تصبح العضو السادس في هذا  هل اب 

 التجمع؟

لياس  BRICS  00مجموعة البريكس :بحث الويفي ا 



 
 
 
 
 

قليمية بشكل  هل تساهم التكتالت القتصادية ال 

يجابيي في زايدة حركة التجارة   الدولية؟ا 
نور الهدى بركاتي .عطوي 

 خولة

قليمية على حركة التجارة الدولية :بحث  00 أأثر التكتالت ا ل 

نشاء هذه الشراكة؟ كيف  ماهي أأس باب وأأهداف ا 

فريقيا  ولماذا أأصبحت هذه الشراكة الجديدة لتنمية ا 

سم ) وكالة تنمية التحاد الفريقي( ؟  "النيباد" تحمل ا 

"0201أأجندة" ماذا نقصد ب-  

تيطوم سميرة. دولة فتيحة   01 بحث حول الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا :بحث 

هل ابلأمكان مقارنة درجة الأندماج المتوخاة لهذا التكتل 

بتلك التي أأقرت لتجمع النافتا أأو بتلك التي أأعتمدت من 

 طرف التحاد الأوربيي؟

 CEI 00مجموعة الدول المس تقلة  :بحث زواوي وليد. أأيوب لصفر

عليه من طرف  التفاقماهو مس توى الندماج الذي تم 

 الدول الأعضاء؟
سواعدية  . فراحتية حيزية

 خديجة

 00 لندماج القتصادي في منطقة الكاريبييا :بحث

قليميماهو مصير هذا التكتل  في ظل تفشي جائحة  ال 

 كوروان؟
نصري أأحمد ,مقالتي ايسين 

وليدوشريط   

 00 منتدى التعاون القتصادي لدول أأس يا ودول الباس يفيكي :بحث

قدمتا كل من المغرب وتونس في الس نوات الأخيرة طلبا 

قليميلهذا التجمع  مابلنضما ل ال  أأن كل من الطلبين  ا 

 قوبال ابلرفض. لماذا؟

 COMESA  09المجموعة القتصادية لدول جنوب أأفريقيا :بحث دحماني ش يماء دشوشة قمرة

 


