
 جدٌد المنهجٌة السٌاسٌة

 

 

 أ.بومدبن طاشمة 
االمبك فٟ ِٕٙز١خ تض١ًٍ إٌظُ اٌن١بم١خ :ػؿامخ فٟ اٌّفب١ُ٘ 

بد ث.إٌّب٘ذ  ٚااللتـا .االػٚاد  

023-30-01  

مصطفى حمٌد  .د

 الطائً

مناهج البحث العلمً  وتطبٌقاتها  فً االعالم و العلوم 

  السٌاسٌة

023-30-02 

د.حمٌد جاعد محسن 

 الدلٌنً 
 أمبم١بد اٌجضج إٌّٙزٟ فٟ اٌؼؿامبد  اإلػال١ِخ

023-30-03  

 

 جدٌد تارٌخ االفكار السٌاسٌة

  

 تأمالت فً فلسفة حكم البشر د.منذر الشاوي
023-32-633  

 اسس الفكر المستقبلً عند المسلمٌن د.الفقى محمد ابو زٌد
023-32-634  

 عصام حسٌن الجامع

 تقدٌم:فهمً جدعان

السٌاسٌة والوعً القومً :دراسة فً الفكر السٌاسً عند  التربٌة 

 عبد الحمٌد الزهراوي

023-32-635  

 تجدٌد الحدٌث عن القومٌة العربٌة والوحدة د.سعدون حمادي
023-32-636  

 د.دلٌلة فركوس
تارٌخ النظم :المقدمة العامة الجزء االزل النظم القدٌمة من القرن 

م3ق.مالى القرن  02  

023-32-643  



 شانتال مٌلون دلسول

 تر:جورج كنورة
 االفكار السٌاسٌة فً القرن العشرٌن

023-32-646  

 اٌّؾا٘ت اٌفىـ٠خ اٌّؼبصـح ٚاالمتيـاق ػ ىـٚق اٌت١ّّٟ
023-32-642  

 افِخ اٌفىـ اٌؼـثٟ اٌّؼبصـ اٌؼـٚثخ ،االمالَ ، ا٠ٌٛٙخ صنبَ وصبٞ
023-32-640  

 ِصـ ٚاٌؼٚي اٌؼـث١خ "ػؿامخ ِمبؿٔخ" اٌّٛاطٕخ فٟ أ.ِبرٟ اٌضٍٛأٟ
023-32-641  

ػ.ِزؼٞ ِضّٛػ ػجؼ اٌفتبس 

 مؼ١ؼ
 لٛاػؼ اٌمٛح فٟ اٌفىـ اٌن١بمٟ اٌّؼبصـ

023-32-642  

 

 جدٌد االٌدٌولوجٌة

 

 18-03-320 ا٠ؼ٠ٌٛٛر١خ اٌن١بمبد اٌّزتّؼ١خ ػ.٘بُٔ ػجبك صنٓ

 18-03-320 ٚصٛاؿ اٌضضبؿاد ٚفٛث١بِٛأِـ٠ىب ث١ٓ االمال ِغتبؿ ع١ًٍ اٌّنالتٟ

 

 

دٌد الدولة السلطة والسٌاسٌةج  

 

 

177-04-320 انذونت انعصريت دونت مؤسساث د.حسه ابشر انطيب  

178-04-320 فٟ ػؿامخ اصٛي اٌضىُ ِؼعً إٌٝ ػٍُ اٌن١بمخ ػ. ثِٛؼ٠ٓ طبىّخ  

179-04-320 لـاءح فٟ اٌّفب١ُ٘ -اٌنٍطخ فٟ إٌظبَ اٌن١بمٟ اٌؼـثٟ  ػ. ػّـ اٌضضـِٟ  



 د.طفً لبٌب شاكر

 مصطفى كافً د.
 مبادئ العلوم السٌاسٌة

320-04-180  

 أ.ِضّؼ ؿف١ك غـاة
ػٚؿ اٌز١و فٟ اٌض١بح اٌن١بم١خ فٟ ثٍؼاْ غـة افـ٠م١ب ػؿامخ 

 تم١ّ٠ٛخ

320-04-181  

 ػ. ٌؤٞ صبفٟ
 ِٓ اٌضىُ اٌـاىؼ اٌٝ اٌضٛوّخ اٌـىؼ اٌن١بمٟ ٚأمنٗ اٌّؼ١بؿ٠خ

 اٌـى١ؼح ثضج فٟ رؼ١ٌخ اٌم١ُ ٚاٌّؤمنبد ٚاٌن١بمبد 

320-04-182  

183-04-320 (06:مٍنٍخ اػٚاد اٌمبػح )لٛاػؼ فٟ اٌّّبؿمخ اٌن١بم١خ مٍطبْ ربمُػ.   

 أ.ٚفبء ػٍٝ ػٍٝ ػاٚٚػ
اىىب١ٌخ ٠ٛ٘خ اٌؼٌٚخ ٚرؼ١ٌخ اٌؼٌٚخ اٌخ١ٛلـاط١خ ٚاٌّؼ١ٔخ اٌؼٍّب١ٔخ 

 فٝ ظً أتفبضبد اٌـث١غ اٌؼـثٟ

320-04-184  

ػ.ٔج١ً ػجؼ هللا ِضّؼ 

 اٌيٛاػفٟ
 اٌتؤط١ـ ٚاٌٛمبطخ اٌن١بم١خ وآ١ٌبد ٌٍتغ١١ـ

320-04-185  

/ؿٚثـد د. ؿٚمى١ٓ ِب٠ىً

 ي.وٛؿػ

 تـ:ِضّؼ صفٛد صنٓ

 ِمؼِخ فٝ اٌؼٍَٛ اٌن١بم١خ

320-04-186  

 

 

 جدٌد االنظمة السٌاسٌة  

03-30-083 االٔظّخ اٌن١بم١خ ِضّؼ طٗ اٌضن١ٕٟػ.  

03-30-083 األفِخ االم٠ٛ١خ اىىب١ٌبد إٌظبَ اٌؼٌٟٚ اٌزؼ٠ؼ اٌٛ٘بة اٌّٛمٛٞػ. ػجؼ   

01-30-083 ؿٚم١ب ثٛت١ٓ ١ِٚالػ ٔظبَ ػبٌّٟ رؼ٠ؼ -اٌجضج ػٓ اٌّىبٔخ ػ. ِضّٛػ ع١ٍفخ رٛػح  

 

 

 جدٌد السٌاسات العامة  
 



 

  

 ٔبرٝ ػجؼإٌٛؿػ.

 ػ.ِجـٚن مبصٍٟ 

اٌن١بمخ اٌتيغ١ٍ١خ ٌٍؼٌٚخ ثبٌٛضغ  :تبح١ـتض١ًٍ اٌن١بمخ اٌؼبِخ ٌٍؼٌٚخ

 اٌن١بمٟ ٚاال٠ؼ٠ٌٛٛرٟ 

320-52-09  

 

 جدٌد تارٌخ الجزائر

ػ. ِضّؼ م١ف 

 اإلمالَ ثٛفاللخ
 ثضٛث ٚلـاءاد فٟ تبؿ٠ظ اٌزقائـ اٌضؼ٠ج

083-00-801  

 

 

 

 جدٌد االعالم واالتصال  

 

 

 

  

263-33-023 التشرٌعات المنظمة للصحافة د.رجب عبد الحمٌد  

هالل مزاهرة د.منال 264-33-023 الدعائٌة  اسالٌبها ومدارسها   

265-33-023 االػالَ اٌج١ئٟ ف١ٕبْ ػجؼ هللا اثٛ ف١٘ـٞ  

د.ٌاسمٌن مصطفى عبد 

 المنعم

 د.ابراهٌم احمد

266-33-023 الدبلوماسٌة االعالمٌة  

 ػ.فؿفاؿ اٌؼ١بىٟ

 أ.غ١بػ وـ٠ّخ

امتغؼاِبد تىٌٕٛٛر١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالتصبي فٟ اٌّؤمنخ 

 االلتصبػ٠خ ٚػٚؿ٘ب فٟ ػػُ ا١ٌّقح اٌتٕبفن١خ

023-33-033  



١ِـاي صجـٞ اثٛ ػ.

 فـ٠غخ
 االػالَ ٚاٌمبْٔٛ فٟ صّب٠خ اٌطفً اٌؼـثٟ

023-33-030  

 

 

 

 جدٌد الدٌمقراطٌة

  

036-30-023 االٔتغبثٟ  اٌؼٕف ػؼٞ اٌجؼ٠ـٞ  

 اٌؼ٠ّمـاط١خ ٚ ػٌٚخ اٌمبْٔٛ ١ٌٍٝ ثٓ صّٛػحػ.
023-30-003  

 

اٌّنتيبؿ . ػجؼ اٌّؼق 

 اصّؼ اثـا١ُ٘
 ِبٌٙب ِٚبػ١ٍٙب 2012-2011االٔتغبثبد اٌجـٌّب١ٔخ اٌّصـ٠خ 

023-30-000  

002-30-023 ٚاالمئٍخ اٌضـرخ 2014االٔتغبثبد اٌـئبم١خ اٌزقائـ٠خ افـ٠ً  ػ. ثٛص١ٕخ لٛٞ  

 غ١ٛؿؽ مٛؿٔنٓ

 

 اٌجطب٠ٕخ تـرّخ:ػفبف

 اٌؼ٠ّمـاط١خ ٚاٌتضٛي اٌؼ٠ّمـاطٟ: اٌن١ـٚؿاد ٚاٌّؤِٛي فٟ ػبٌُ ِتغ١ـ

023-30-000  

 

ػجؼ اٌزجبؿ أصّؼ ػجؼ ػ.

 هللا
 ِؼٛلبد اٌؼ٠ّمـاط١خ فٟ اٌؼبٌُ اٌخبٌج

023-30-001  

 

ػ. أِبٟٔ ػجؼ اٌفتبس 

 ػمٛلٟ
 وٛؿ٠ب اٌزٕٛث١خ وّٕٛؽد -اإلصالس اٌن١بمٟ

023-30-002  

 

 

السٌاسٌة والحركاتجدٌد االحزاب   

  

83-38-083 اٌتؼؼػ٠خ اٌضقث١خ ٚػٚؿ٘ب فٟ تؼاٚي اٌنٍطخ صبٌش صن١ٓ ػٍٟ اٌؼجؼ هللا  

83-38-083 اٌتؼؼػ٠خ فٟ اٌن١بمخ اٌيـػ١خ ػف١ف اٌفٙؼاٚٞ ػجؼ اٌمبػؿ   

 ػ, اصّؼ ىٍجٟ
اٌن١بمخ اٌّؼبصـح فٟ اٌؼبٌُ اٌخبٌج ٚػٚؿ االصقاة اٌن١بم١خ ٚاٌضـوبد 

 ثبٌت١ّٕخ  ضٌٍٕٙٛ ٚاالرتّبػ١خاٌن١بم١خ 
083-38-81  

81-38-083 ػٚؿ األصقاة فٟ اٌض١بح اٌن١بم١خ االِـ٠ى١خ ػؼٞ اٌجؼ٠ـٞ  

 

 



العولمةجدٌد   

  

  

عبد القادر رزٌق د.
 المخادمً

883-30-083 تبعات العولمة االقتصادٌة والتكامل الدولً -االزمة الغذائٌة العالمٌة   

888-30-083 بيه رفاهيت اإلوسان وهيمىت انقىة انعىنمت د. رجائي جميم عباس  

د.فهذ خهيم زايذ و د.محمذ 

 صالح رمان

االقتصاديتانعىنمت   083-30-888  

880-30-083 انعىنمت انسياسيت بيه انفكريه اإلسالمى وانغربى مه انمىظىر انتاريخى د/سعيذ عتمان  

 

 

 جدٌد الحركات السٌاسٌة  واالجتماعٌة

 

  

حسٌن عبد العزٌز 
 الصاوي

مراجعات نقدٌة للحركة القومٌة :عودة جدٌدة من السودان الى موضوع 
 قدٌم

083-36-80  

23-31-023 حركة القومٌٌن العرب وانعطافاتها الفكرٌة  سهٌر سلطً التل  

83-36-083 أفىبؿ فٟ أ٠ٌٛٚبد اٌضـوخ اإلمال١ِخ أ.ػ.ػّبؿ ر١ؼي  

ِضّؼ ػ. ١ِالػ اٌضـاحٟ/

 اٌي١ٛط ػجؼ اٌغفٛؿ

حٛؿاد اٌـث١غ اٌؼـثٟ ٚ تؤح١ـ٘ب ػٍٝ ظب٘ـح االمالَ اٌن١بمٟ ٚػ١ٍّبد 

 االصالس فٟ اٌٛطٓ اٌؼـثٟ
083-36-81  

81-36-083 اٌظب٘ـح اٌنٍف١خ فٟ تٛٔل ثؼؼ اٌخٛؿح أصّؼ إثـا١ُ٘  

أ.ٔبصـ ر٠ٛؼح , أ.عبٌؼ 

 عٍف
 اٌخٛؿاد اٌؼـث١خ فٝ ١ِقاْ

083-36-03  

ِٚضّؼ ع١ٍفخ ٚأصّؼ ػجؼ 

 اٌتٛاة
 ا١ٌٍّي١بد ٚاٌضـوبد اٌّنٍضخ فٟ ١ٌج١ب

083-36-08  

08-36-083 مجتّجـ ػٍٝ اٌضـوخ اإلمال١ِخ فٝ اٌيـق األٚمظ 11أؼىبمبد أصؼاث  أ.ثٓ ػ١نٝ ٌق٘ـ  

00-36-083 ثٛوٛ صـاَ اٌنٍف١خ اٌزٙبػ٠خ فٟ إفـ٠م١ب ٔج١ً ىىـٞ  

 



 

 جدٌد علم االجتماع السٌاسً والتنمٌة

 

  

والتعلٌم فً التنمٌة العربٌة :ندوة خبراءالتفافة  د.ٌوسف عٌدابً  
083-33-31  

 

 د.عبد الجابر تمٌم
 د.محمد عبد هللا عودة

 مستقبل التنمٌة فً الوطن العربً 
083-33-31  

13-33-083 علم االجتماع الجنائً  د.منال محمد عباس   

محمد بلقاسم حسن ٌهلول.د  
20الجزائر جسٌاسة تخطٌط التنمٌة واعادة تنظٌم مسارها فً   

 اعادة تنظٌم االقتصاد الوطنً 
083-33-18  

18-33-083 اٌت١ّٕخ االرتّبػ١خ ٚاٌن١بم١خ فٟ اٌؼٚي إٌب١ِخ االلؼاصٟ ػ/٘يبَ ِضّٛػ  

  083-33-10  

 ػ. رّبي اٌؼثؼٟ ص١بصبد
لـاءح فٟ صٛؿح اٌن١بمخ ٚاٌّزتّغ ٚتضؼ٠بد اٌمـْ  اٌن١بمٟاٌّؼعً فٟ االرتّبع 

 اٌزؼ٠ؼ
083-33-16  

10-33-083 اٌت١ّٕخ اٌّنتؼاِخ ِٚزبالتٙب  ػ. صبئت اٌط٠ًٛ   

 أ.م١ّضخ طـٞ
ػؿامخ صبٌخ ِؤمنخ االعٛح ػّٛؿٞ  ػٚؿ اٌمطبع اٌغبً فٟ تضم١ك اٌت١ّٕخ اٌّض١ٍخ

 ثنىـح 

083-33-13  

13-33-083 اىىب١ٌخ اٌت١ّٕخ ٚاٌؼ٠ّمـاط١خ فٟ اٌٛطٓ اٌؼـثٟ "ػؿامخ صبٌخ اٌزقائـ" مف١بْ أ.ػصّبْ ػجؼ اٌضك , أ.طجٛه  
11-33-083 اٌؼبٌُ اٌخبٌج-اٌت١ّٕخ اٌن١بم١خ ٚ اٌتضؼ٠ج ص١ّؼ اٌنؼؼْٚػ.  

11-33-083 اٌتغط١ظ اإلل١ٍّٟ ٚػٚؿٖ فٟ اٌت١ّٕخ اٌّض١ٍخ ) ػؿامخ ِمبؿٔخ ( ػ. صٕبْ ػجؼ اٌمبػؿ ِضّؼ ع١ٍفخ  

 

 

 جدٌد تارٌخ وثقافة سٌاسٌة  

االغلبٌة الصامتة :سادة الرمال المتحركة ....فً صحراء االنظمة  د.محمد زكً ابو النصر 
 العربٌة 

083-38-883  

888-38-083 ٌناٌر بٌن التحول الدٌمقراطً والثورة الشاملة  80ثورة  السٌد ٌسٌن  

1999-1988اٌزقائـ٠خ األفِخ ٚاٌضً  اٌّؼظٍخ اصّؼ طبٌت االثـا١ّٟ٘  083-38-888  

880-38-083 اٌتؼفٓ اٌن١بمٟ ٌٚؼٕخ اٌىـمٟ ِضّؼ ثٛػقاؿح  

مجتّجـ صتٝ حٛؿاد  11اٌضـٚة االػال١ِخ ػٍٝ االمالَ ٚاٌّن١ٍّٓ ِٓ اصؼاث  اصّؼ ػجؼ اٌـصّبْ ِٛمٝ

 اٌـث١غ اٌؼـثٟ
083-38-886  

880-38-083 اٌؼٌٚٗ غ١ـ مبٌه ػؿامخ م١بم١خ تض١ٍ١ٍخ ىبٍِٗاالٔتفبضخ اٌخٛؿح اٌطـ٠ك اٌٝ  امؼؼ اٌؼقٟٚٔ  

883-38-083 فِٓ اٌـئ١ل فالػ١ّ٠ـ ثٛت١ٓ -ؿٚم١ب األٚؿام١خ  ٚم١ُ ع١ًٍ لٍؼز١خ  

883-38-083 حالث مٕٛاد أتمب١ٌخ ػا١ِخ -١ٌج١ب  ٠ٛمف ا١ِٓ ىبو١ـػ.  



 ػ. ػجؼ اٌضك اٌؼبٟٔ

 تـ:ػ.طبؿق اٌؼبٟٔ
 ٚثؼا٠خ اٌـث١غ اٌص١ٟٙٛٔ ٌٍؼـةِضبوّخ صؼاَ صن١ٓ غقٚ اٌؼـاق 

083-38-881  

 

 جدٌد العالقات الدولٌة 

  112-08-320 ِيبؿ٠غ اٌتؼبْٚ ٚاٌيـاوخ اٌؼـث١خ األٚؿٚث١خ   أ. ػ متبؿ رجبؿ اٌزبثـٞ

 

 

 جدٌد السٌاسة الدولٌة
  

 831-82-320 محددات السٌاسة الخارجٌة الٌابانٌة  دالل غسان خٌر الدٌن
 833-82-320 التدخل االنسانً فً العراق بٌن التبرٌر االنسانً والتوظٌف السٌاسً  أ.ختال هاجر

د.ممدوح محمود مصطفً 
 منصور

سٌاسات التحالف الدولً :دراسة فً اصول نظرٌة التحالف الدولً ودور 
 االحالف فً توازن القوى واستقرار االتساق الدولٌة 

320-82-838 

 838-82-320 اٌغبؿر١خ ٌٍمٜٛ االم٠ٛ١خ اٌىجـٜ تزبٖ إٌّطمخ اٌؼـث١خاٌن١بمبد  ػ.ػؼٔبْ اٌجؼؿأٟ
 830-82-320 اٌن١بمخ االِـ٠ى١خ اٌّؼبصـح تزبٖ االل١ٍبد اٌؼ١ٕ٠خ فٟ اٌؼبٌُ االمالِٟ ػ.مٍّبْ ػاٚػ  اٌؼقاٚٞ

 836-82-320 2014-1989اٌن١بمخ األِـ٠ى١خ تزبٖ مٛؿ٠ب  أ.ػ. إثـا١ُ٘ مؼ١ؼ اٌج١ضبٟٔ
 830-82-320 تزبٖ افـ٠م١ب -اٌن١بمخ اٌغبؿر١خ االِـ٠ى١خ  بفٌٝػجؼ اٌض١ٍُ غ

–اصّؼ لبمُ اٌؼجؼاٌض١ٍُ أ.

 -اٌي١بة

مجتّجـ  11اٌن١بمخ اٌغبؿر١خ األِـ٠ى١خ تزبٖ اٌصـاع اٌؼـثٟ اإلمـائ١ٍٟ ثؼؼ 

2001 
320-82-833 

 ػ.رٙبػ ػٛػح

 أصّؼ ػٍٟ إثـا١ُ٘

 : خاٌن١بمخ اٌؼ١ٌٚخ ٚاالمتـات١ز١

 ٚاالٔمنبَ اٌّزتّؼٝ فٟ ١ٌج١ب اٌؼٕف اٌن١بمٝ
320-82-833 

 831-82-320 صٕغ اٌمـاؿ اٌن١بمٟ فٟ اٌٛال٠بد اٌّتضؼح األِـ٠ى١خ أ.َ.ػ ٠بم١ٓ اٌؼ١خبٚٞ
 831-82-320 :ػؿامبد م١بم١خ تبؿ٠غ١خ  اضٛاء ػ١ٌٚخ ػٍٝ ىؤْٚ اٌيـق االٚمظ امـاء ىـ٠ف اٌىؼٛػػ.

 813-82-320 اٌن١بمخ اٌغبؿر١خ ٚ اٌؼاللبد اٌؼ١ٌٚخ -اٌّؼبصـ  اٌنٛػاْ ػجؼ اٌنالَ اثـا١ُ٘ ثغؼاػٞ

 ػ. ِضّؼ ػجؼ اٌؼظ١ُ

 اىـاف:ػ.رٙبػ ػٛػح

 : خاٌن١بمخ اٌؼ١ٌٚخ ٚاالمتـات١ز١

اٌّصـ٠خ :إٌظـ٠خ  اٌٛظ١فخ اٌن١بم١خ ٌصبٔغ اٌمـاؿ فٟ اٌن١بم١خ اٌغبؿر١خ

 ٚاٌّؤىـاد

320-82-818 

 818-82-320 ؼٌٟٚ اٌزؼ٠ؼػٚؿ فـٔنب فٟ ظً إٌظبَ اٌ ىّنخ ثٛىٕبلخ
 810-82-320 :ػؿامخ فٟ وج١ؼخ اٌّضؼػاد ٚاٌّٛالف م١بمخ تـو١ب تزبٖ اٌمضب٠ب اٌؼـث١خ ِخٕٝ فبئك اٌؼج١ؼٞػ.

 عبٌؼ ػجؼاٌؼظ١ُ
 فٟافـ٠م١ب اٌّصبٌش اٌؼ١ٍب ٚاٌتضـوبد اٌؼنىـ٠خ ػؿامخ  فٟم١بمخ فـٔنب 

 اٌفـٔنٟ االمتـات١زٟاٌفىـ 
320-82-816 

 810-82-320 2011-1979اإل٠ـا١ٔخاٌن١بمخ اٌغبؿر١خ  إٌؼ١ّٟػ. اصّؼ 



 ػ.رٙبػ ػٛػح

 ٚإِٓخ ٠ٛمف اٌجبف
 اٌتؼعً اإل٠طبٌٟ فٟ اٌصـاع فٟ ١ٌج١ب

320-82-813 

 813-82-320 أحـ االٔمنبَ اٌفٍنط١ٕٟ ػٍٝ رٙٛػ تن٠ٛخ اٌمض١خ اٌفٍنط١ٕ١خ ػ. ٔنّخ اٌضّقاٚٞ

 

 

 جدٌد التوترات والنزاعات الدولٌة  

 

 

تسىيت انمىازعاث االقهيميت انعربيت بانطرق انسهميت في اطار ميثاق جامعت  أ.عبذ انحميذ دعبار

 انذول انعربيت

083-10-808  

 ػ. ػجؼ اٌصّؼ مؼؼْٚ ػجؼهللا
اٌطبلخ إٌبضجخ ٚاٌصـاػبد االل١ّ١ٍخ ػؿامخ ر١ٛامتـات١ز١خ ٔضٛ اػبػح ٕ٘ؼمخ 

 اٌيـق االٚمظ

083-10-808  

800-10-083 ؿث١غ اٌخٛؿاد اٌؼـث١خ امجبثٗ ٚتضٛالتٗ. ػ. ٔب٘ؼح صن١ٓ ػٍٟ  

806-10-083 إٌّبفػبد صٛي ا١ٌّبٖ فٟ اٌٛطٓ اٌؼـثٟ ػٍٟ ع١ٍفخ اٌؼ١ٌّٟػ.  

800-10-083 اٌّيىالد اٌن١بم١خ فٟ اٌمبؿح اإلفـ٠م١خ ػ.ثِٛؼ٠ٓ طبىّخ  

 امّبػ١ً ِصطفٝ ػخّبْػ.
ػؿامخ ِمبؿٔخ ث١ٓ إٌّٙذ االمالِٟ  اػاؿح إٌقاػبد ث١ٓ االمالَ ٚاٌغـة

 ٚاٌّّبؿمبد اٌؼ١ٌٚخ

083-10-803  

تسىيت انمىازعاث االقهيميت انعربيت بانطرق انسهميت في اطار ميثاق جامعت  أ.عبذ انحميذ دعبار

 انذول انعربيت

083-10-803  

 

 جدٌد المجتمع  

 

 



 ِزّٛػخ ِٓ اٌّؤٌف١ٓ

 اوبػ١ّ٠خ ٔب٠ف
 ِىبفضخ اٌٙزـح غ١ـ اٌيـػ١خ 

083-16-38  

 ػ/٘يبَ ِضّٛػ

 االلؼاصٟ
 اٌّزتّغ اٌن١بمٝ ث١ٓ اإلمتمـاؿ ٚاٌٛصؼح اٌٛط١ٕخ

083-16-38  

30-16-083 اٌّزتّغ اٌّؼٔٝ ث١ٓ اٌفبػ١ٍخ ٚاٌتغ١ت ثٓ ػاٚػ إثـا١ُ٘  

 ١ٌٕؼح ٌطبػ ثٓ ِضـفػ.
اٌّزتّغ اٌّؼٔٝ ٚػٚؿٖ فٟ ثٕبء اٌؼٌٚخ ٚاٌتضٛالد اٌن١بم١خ ػؿامخ 

 ّٔٛؽرباٌزقائـ –تطج١م١خ 

083-16-36  

أ.ػ. ػخّبْ اٌضنٓ 

 ِضّؼ ٔٛؿ ٚف١ٍِٗ
 اٌٙزـح غ١ـ اٌّيـٚػخ ٚاٌزـ٠ّخ

083-16-30  

أ. ػ. أصّؼ ػجؼ اٌؼق٠ق 

 األصفـ
 أمجبة تؼبطٟ اٌّغؼؿاد فٟ اٌّزتّغ اٌؼـثٟ

083-16-33  

صنٓ صنٓ االِبَ م١ؼ 

 االً٘

ِىبفضخ اٌٙزـح غ١ـ اٌيـػ١خ ػٍٝ ضٛء اٌّنؤ١ٌٚخ اٌؼ١ٌٚخ ٚاصىبَ 

 اٌمبْٔٛ اٌؼٌٟٚ ٌٍجضبؿ 

083-16-33  

 

 جدٌد االرهاب  

 

د.موسً جمٌل 
 القدسً الدوٌك

االرهاب والقانون الدولً :دراسة للجرائم االرهابٌة 
االسرائٌلٌة المرتكبة بحق الشعب الفلسطٌنً خالل انتفاضة 

 االقصى

023-52-32  

د.عبد اللطٌف عبد 
 الهادي السٌد

الحشاشون :دراسة فً ظاهرة االرهاب فً الماضً 
 والحاضر 

083-10-30  

د.ابو الوفا محمد ابو 
 الوفا

التأصٌل الشرعً والقانونً لمكافحة الجماعات االرهابٌة 
 فكرا وتنظٌما وتروٌجا 

083-10-36  

 ػ.ِضّؼ صبٌش ؿث١غ اٌؼز١ٍٟ 
اٌزًٙ –ِخٍج اٌـػت اٌؼبٌّٟ االؿ٘بة )اٌزـ٠ّخ 

 اإلؿ٘بة............
023-52-32  

  33-52-023 مجتّجـ 11إػبػح اعتـاع اإلؿ٘بة ثؼؼ  ػ. فـد ِضّؼ الِخ
 

 



 جدٌد الدبلوماسٌة  

 

اٌمبْٔٛ اٌؼثٍِٛبمٟ ٚاٌمٕصٍٟ ػٚؿ االُِ اٌّتضؼح فٟ تؼ٠ٕٚٗ  أ.ػجؼ اٌىـ٠ُ وبظُ ػز١ً

 ٚتط٠ٛـٖ

320-86-51  

ػ.عبٌؼ اٌنؼ ِضّٛػ 

 اٌّـمٝ

اٌضّب٠خ اٌؼثٍِٛبم١خ ٌٍّٛاط١ٕٓ فٟ اٌغبؿد :ػؿامخ ِمبؿٔخ ث١ٓ 

 اٌفمٗ االمالِٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌؼٌٟٚ اٌؼبَ 

320-86-52  

 

 جدٌد االستراتٌجٌة

ػ.ِضٟ اٌؼ٠ٓ 

امّبػ١ً ِضّؼ 

 اٌؼ٠ٟٙ

 امتـات١ز١بد اٌتفبٚض ٚتىت١ىبتخ
023-54-02  

 

 


