
 

 

 

 رسائل الدكتوراه
 عدد النسخ المؤلف العنوان الشفرة

 2 كبابي صليحة التحوالت األمنية في أوروبا وانعكاساتها على دول المغرب العربي 13ا ع س/

 7ا ع س/
تها نعكاسااألوروبية في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط وا -المنافسةاألمريكية 

 على األمن االقليمي العربي
 1 خير الدين العايب

 29ا ع س/
:  لباردةحرب اأثر النزاعات االثنية على أمن واستقرار الدول االفريقية بعد نهاية ال

 ()دراسة حالة النزاع في اقليم دارفور بالسودان
 2 موسى بن قاصير

 2 عالق جميلة ريقيدور العوامل الداخلية في التأثير على أمن واستقرار منطقة الساحل اإلف 15ا ع س/

 1 عبد الطيف بوروبي تحول النظريات و األفكار في العالقات الدولية بعد الحرب الباردة 2ا ع س/

 2 لعمارة نوفل الصراع الروسي األمريكي في منطقة جنوب القوقاز بعد الحرب الباردة 21ا ع س/

 3 مراد شحماط 2002 التركية تجاه منطقة الشرق األوسط فترة ما بعد توجهات السياسةالخارجية 31ا ع س/

 2 سامية بابوري اإلصالح السياسي والحكومة المحلية : دراسة حالة تركيا 42ا ع س/

 44ا ع س/
ي سوية فت النالمشاركة السياسية النسوية كآلية لتسجيد الحكم الراشد : حالة الجمعيا

 الجزائر
 2 منال مطلسي

 2 طارق ، رداف إشكالية السياسة الغليا في تجربة التكامل األوروبي 25س/ا ع 

 17ا ع س/
زاع في دراسة حالة الن : دور الدبلوماسية غير الرسمية في حل النزاعات الدولية

 قبرص
 2 دمدوم, رضا

 5ا ع س/
ة حليليتدراسة سياسية  سياسة الحرب على االرهاب وتأثيرها في األمن االنساني :

 2001سبتمبر  11في أحداث 
 1 عبد العظيم ، بن صغير

 1 عبد النور، ناجي 1989/2004تأثير التعددية الحزبية في النظام السياسي الجزائري 1ا ع س/

 3ا ع س
 بي بعدألوروتاثير السياسة الخارجية األمريكية على عملية صنع القرار في االتحاد ا

 2001 سبتمبر11أحداث 
 2 رياض، حمدوش

 6ا ع س/
مفهوم العولمة وادراكه في خطب الرئيسالجزائري عبد العزيز بو تفليقة 

 ( : دراسة سياسية اتصالية1999/2007)
 1 شلوش، نورة)محمودي(

 1 حسين قادريالعالقة الجدلية بين الضع الدولي الجديد والمسار اإلسرائلي_الفلسطيني لتسوية  8ا ع س/

 قائمة البطاقات



 

 

 

 رسائل الدكتوراه
 اإلسرائيليالصراع العربي _ 

 1 محمود، شحماط قانون الخوصصة في الجزائر 10ا ع س/

 2 دخالة, مسعود باردةرب الالسياسة الخارجية األمريكبة تجاه منطقة القرن اإلفريقي بعد نهاية الح 11ا ع س/

 2 عبد المؤمن حمودي، السياسة العامة في الجزائر : حالة معالجة األزمة الساسية واألمنية 

 48ا ع س/
ق الشر تأثير الثغيرات الجيوسياسية الجديدة على السياسة الخارجية التركية في

 األوسط
 2 عبد المالك محزم

 2 ابراهيم؛بن دايخة يالشرق األوسط بين اإلهتمامات األستراتجية المريكية وواقع األمن العرب 46اع س/

 2 بولمكاحل ,ابراهيم وبيالروسية و انعكاساتها على األمن الطاقوي األور اإلستراتيجية الطاقوية 50ا ع س/

 2 اسماء، شوفي 2011/2018توازن القوى في الشرق األوسط في ظل المتغيرات اإلقليمية الجديدة  52أ ع س/

 2 عميورصالح, دعاس,  عمل المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق االنسان في المغرب العربي 62/63أ ع س/

 5859أ ع س/
دول لمنية الثابت و المتغير في السياسة الخارجية الجزائرية في ظل التهديدات األ

 م1999/2018الجوار
 2 عبد الرؤوف, بن الشيهب

 2 مفيدة, مقورة 1989/2017السياسة العامة في الجزائر بين األسس النظرية وآ ليات التطبيق) 5657أ ع س/

 2 أسماء, سالمي دور الجماعات المحلية في ادارة األزمات و الكوارت في الجزائر 36أ ع س/

 2 سعيدة, كحال الديمقراطية التشاركية و التنمية االنسانية المستدامة 23أ ع س/

 19أ ع س/
ة البيئ غيراتالتحول الديمقراطي و التنمية السياسية في بلدان المغرب العربي بين مت

 البيئة الداخلية الخارجية ومحددات
 2 بلعيد, منيرة

 2 نوال, مغزيلي . تكنولوجيا االعالم واالتصال والحكم الراشد 54أ ع س/

 2 أميرة, برحايل, بودودة (2003/2016التدخل الدولي االنساني كآلية لحماية حقوق االنسان دراسة حالة ليبيا) 40أ ع س/

 


