اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ

الشفرة

عدد
النسخ

التعبٌر الدستوري للحرٌات والحقوق
الجرائم الماسة بحرٌة التعبٌر عن الفكر
الجزائر الٌوم  :مقاربات حول ممارسات المواطنة
الحرٌات العامة  :الحركة الجمعوٌة بٌن السلطة والحرٌة  :الجمعٌات،
اإلجتماعات العمومٌة ،المظاهرات العمومٌة
الحرٌة السٌاسٌة  :بٌن الشرٌعة اإلسامٌة والقانون ااوضعى
الحرٌة فً المرة القادمة
الحقوق السٌاسٌة الغائبة للمرأة المسلمة
الدٌمقراطٌة و حقوق اإلنسان فً الوطن العربً
الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان فً الوطن العربً
الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان
الرأي العام بٌن القوة الناعمة والقوة الخشنة
السكان والبٌئة ...و حقوق االنسان فً المجال اإلعالمً
الصحافة والحرٌات األساسٌة
الفلسطٌنٌون داخل الخط األخضر  :أشجار الصبار فً مواجهة سٌاسة
اإلحتالل حقائق دٌمغرافٌة وإقتصادٌة وسٌاسٌة
المثقف والسلطة
المرأة فً منظومة األمم المتحدة  :رؤٌة إسالمٌة
المشاركة السٌاسٌة للمرأة اإلٌرانٌة
المواطنة العالمٌة
المواطنة والعولمة  :تساؤل الزمن الصعب
المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان  :دراسة حول دور المٌثاق فً تعزٌز
حقوق اإلنسان فً جامعة الدول العربٌة
النظام العالمً الجدٌد  :حدود السٌادة حقوق االنسان تقرٌر مصاٌر
الشعوب
الوحدة الوطنٌة و مشكلة األقلٌات فً افرٌقٌا
الوطن و اإلنتماء
الوكاالت الدولٌة المتخصصة ذات الطابع اإلجتماعً ودورها فً
حماٌة حقوق اإلنسان
انتهاكات حقوق اإلنسان وسٌكولجٌة االبتزاز السٌاسً  :مقاربات
سٌكولوجٌة
تارٌخ الرقابة على المطبوعات
ثقافة الحرٌة و الدٌمقراطٌة  :بٌن آمال الخطاب و آالم الواقع
ثقافة الدٌمقراطٌة و حقوق اإلنسان  :فً الفكر النفسً اإلجتماعً و
السٌاسً
حبر الشرق  :بٌن الحروب وصراع السلطة
حقوق اإلنسان  :من منظور عصري

بن خرف هللا ،الطاهر
العبٌدي ،نوال
رمعون ،حسن

323/00013/1
323/00009/1
323/00034/1

10
3
3

أحسن ،رابحً
وهبة ،عبد الناصر
بلجر ،جون
السٌوطً ,أشرف
مجموعة من المؤلفٌن
هالل ،على الدٌن
الجابرى ،محمد
سكري ،رفٌق
شفٌق ،حسنٌن
نجم ،طه

323/00036/1
323/00012/1
323/00003/1
323/00038/1
323/00040/1
323/00026/1
323/00025/1
323/00041/1
323/00037/1
323/00020/1

4
1
1
4
1
4
4
5
4
4

السهلً ،نبٌل
سعٌد ،إدوارد
القاطرجً ،نهى
هاشم ،عزة
جرار ،امانً
دٌاب ،قاٌد

323/00004/1
323/00007/1
323/00008/1
323/00015/1
323/00018/1
323/00002/1

3
3
3
1
6
2

عالم ،وائل

323/00021/1

1

سٌلرز ،مورتمر
بغدادي ,عبد السالم
أشمونً ،محمد

323/00010/1
323/00001/1
323/00039/1

6
3
2

عمروش ،أحسن

323/00031/1

4

سعٌد ،سعاد
نٌتز ،روبرت
عمار ،حامد

323/00016/1
323/00029/1
323/00017/1

7
3
3

قوراٌة ،أحمد
شقالٌٌه ،دومٌنسٌك
وودٌوس ،أنتونً

323/00011/1
323/00005/1
323/00023/1

10
6
4

حقوق اإلنسان فً الجزائر  :بٌن الحقٌقة الدستورٌة والواقع المفقود
حقوق اإلنسان فً ظل العولمة
حقوق اإلنسان مدخل الى وعً حقوقً

كمال ،شطاب
الشكري ،علً
موسى ،أمٌر

323/00019/1
323/00022/1
323/00028/1

4
4
3

حقوق اإلنسان و اإلعالم بٌن تكاملٌة المعاٌٌر و انتقالٌة المضامٌن
حقوق اإلنسان و حرٌاته األساسٌة

الزوٌنً ،حسٌن
الطعٌمات ،هانً

323/00042/1
323/00024/1

4
4

حقوق اإلنسان و حوار الحضارات  :مناهج الدراسات اإلجتماعٌة

موسً ،حسٌن

323/00033/1

7

العنوان

المؤلف
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حقوق اإلنسان والحرٌات السٌاسٌة
حقوق المرأة مند البداٌة حتى أٌامنا

راضً ،مازن
بنسادون ،ناي

323/00014/1
323/00035/1

3
2

سٌكولوجٌة المواطنة الصالحة
مدخل إلى الحرٌات العامة و حقوق اإلنسان
مكانة حقوق اإلنسان فً التعلٌم
مناهج البحث فً المواطنة و قٌم المجتمع
موقف الجزائر من الصحراء الغربٌة فً إطارالمتغٌرات اإلقلٌمٌة و
التحدٌات الوطنٌة

العٌسوي ,عبد الرحمن
بن خرف هللا ،الطاهر
بدران ،شبل
موسً ،حسٌن

323/00032/1
323/00043/1
323/00027/1
323/00006/1

3
6
1
3

بن غربً ،مٌلود

323/00030/1

8
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اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ

عدد
النسخ

الشفرة

المؤلف

8

327/00120/1 Costigliola, Frank

4

327/00031/1 Bensaada, Ahmed

1

327/00232/1 Hessel, Stéphane

1
1

327/00154/1 Cointet, Michèle
327/00231/1 Cécile, Jean-Jacques

5

327/00132/1 Teurtrie, david

5
5

327/00181/1 Nonjon, Alain
327/00186/1 Mbabia, Olivier

4

327/00180/1 Boniface, Pascal

3
5

327/00011/1 El manoubi, khaled
327/00185/1 Brzezinski, Zbigniew

10
2
5

327/00122/1 Al mokhadimi,
abdelkader
327/00160/1 Khader, Bichara
327/00117/1 Le Bideau, Hervé

4

327/00124/1 Rey-Goldzeiguer, Annie

3
5

327/00021/1 Nouailhat, Yves-Henri
327/00177/1 Portes, Jacques

1

327/00107/1 Jéquier, Nicolas

2

327/00179/1 Vaiss, Paul

10

327/00229/1 Bouriche, Riadh

5

327/00119/1 Brondel, georges

10
2
3

327/00114/1 Dlala, Habib
327/00153/1 Tuquoi, Jean-Pierre
327/00221/1 Moreau Defarges,
Philippe
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العنوان
America in the world : the historiography of
American foreign relations since 1941
ARABESQUE AMERICAINE : le rôle des étatsunis dans les révoltes de la rue arabe
Citoyen sans frontières : conversations avec
Jean-Michel Helvig
De Gaulle et l'Algérie française 1958-1962
Espions et terroristes : Les liaisons dangereuses
Géopolitique de la Russie : intégration
régionale, enjeux énergétiques, influence
culturelle
Géopolitique de l'alimentation
La Chine en Afrique :
Histoire,géopolitique,géoéconomie
La géopolitique : les relations internationales
La Globalisation et ses Anachroniques
L'amérique et le monde : Quelle politique
étrangère pour les états-unis?
Le nouvel ordre mondial : le constant et le
variable
Le partenariat euro-méditérranéen
Le pétrole, enjeu stratégique des guerres
modernes : les révélations d'un officier des
services secrets
Le Royaume arabe : la politique algérienne de
Napoleon III 1861-1870
Les états unis et l'islam
Les Etats-Unis aujourd'hui : es maîtres du
monde ?
Les organisations intenationales entre
l'innovation et la stagnation
Les relations entre les états-Unis et la GrandeBretagne depuis 1945
Les relations internationales en quelques
contributions
L'europe a 50 ans : chronique d'une histoire
vécue politique énergétique perspectives pour
demain
Mondialisation et changement urbain
Paris-Alger, couple infernal
Questions mondiales

2

4
1

327/00182/1 Moreau Defarges,
Philippe
327/00155/1 Grammont, Henri
Delmas de
327/00156/1 Gounelle, Max
327/00034/1 Guellec, Jean

4

327/00146/1 Beauchesne, Bénédicte

4

327/00082/1 Richard Z, Chesnoff

The arrogance of the French : why they can't
stand us, and why the feeling is mutual

2
4

327/00162/1 Zammit, Nasser
327/00175/1 Farhat, Ferhat

2
2

327/00230/1 Roche, Jean-Jacques
327/00183/1 Villepin, Xavier de

4

327/00187/1 Bouzghaia, Djamel eddine

4

327/00188/1 Bouzghaia, Djamel eddine

2
3
7
3

327/00184/1 Ruiz, Jean-Marie
327/00040/1
ً عل،محافظة
327/00134/1
 السٌد،ولد أباه
327/00087/1
 رٌتشارد،هاس

3
40
8

327/00064/1
327/00086/1
327/00149/1

 صدام،ًالجمٌل
 عبد القادر،ًالمخادم
 زٌن الدٌن،ًالخفج

3

327/00061/1

 لمى،األمارة

2
3

327/00096/1
327/00013/1

 جمال،السلطان
 محمد،المحاسنة

4
20
1
4

327/00198/1
327/00001/1
327/00054/1
327/00222/1

 محمد،حسن
 عامر،مصباح
 صالح،الجابري
 خضٌر،النداوي

The strategy of chaos
The united states and algeria : From Kennedy to
reagn
Théories des relations internationales
Un nouveau monde dans les relations
internationales
Une introduction aux etudes strategiques de
defense et de securite : Le tiers-monde dans les
transferts et la production d'armements
conventionnels1950-2010
Une introduction aux etudes strategiques de
defense et de securite : Le tiers-monde dans les
transferts et la production d'armements
conventionnels1950-2010
Une tradition transatlantique
االنظام العربً و العولمة
 إشكاالت األلفٌة الجدٌدة: اتجاهات العولمة
 استراتٌجٌة للشرق األوسط برسم الرئٌس: استعادة التوازن
الجدٌد
 و دوره فً النظام العالمً الجدٌد: ًاالتحاد االوروب
 األبعاد واآلفاق: االتحاد من أجل المتوسط
ًاالستراتٌجٌات السٌاسٌة و أثرها فً تارٌخ العالقات الدولٌة ف
العصر الحدٌث
 و انعكاساتها على: االستراتٌجٌة الروسٌة بعد الحرب الباردة
المنطقة العربٌة
االستراٌجٌة األمرٌكٌة فً الشرق األوسط
 المقاربة غٌر،ً العالقة فً بعدها الداخل: األردن والفلسطٌنٌون
المستحٌلة
األزمات والنزاعات فً السٌاسة الدولٌة
اإلتجاهات النظرٌة فً تحلٌل العالقات الدولٌة
اإلتصال الثقافً بٌن الجزائر وتونس
اإلستراتجٌة النفطٌة األمرٌكٌة فً دول حوض بحر قزوٌن

5

327/00052/1

 هشام,ًاإلقداح

2
4

327/00235/1
327/00143/1

ً عل،عبد الفتاح
 فضٌل،أبو النصر

2
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Questions régionales
Relations entre la France et la régence d'Alger
au XVIIe siècle
Relations internationales
Relations internationales : naissance du
troisième millénaire
Relations internationales 2013-2014

 ملحق خاص: اإلستقرار السٌاسً فً العالم المعاصر
بالمصطلحات السٌاسٌة
ًاإلعالم الدبلوماسً و السٌاس
 العولمة والعالمٌة والنظام العالمً العادل: ًاإلنسان العالم

أبو عامر ،عالء
منصور ،ممدوح

327/00202/1
327/00093/1

2
1

البروتوكول الدبلوماسً : .أصوله ،قواعده ،تطبٌقاته
التارٌخ الدبلوماسً  :العالقات السٌاسٌة بٌن القوى الكبرى

علً ،نسرٌن
مصباح ,عامر
عبد العظٌم ،خالد

327/00042/1
327/00189/1
327/00217/1

3
4
4

327/00127/1

1

التسلح و نزع السالح و األمن الدولً
التعاون العربً اإلفرٌقً  :ضرورة حٌوٌة لمواجهة العولمة

األٌوبً ،عمر
المخادمً ،عبد القادر

327/00056/1
327/00009/1

3
3

التنافس الدولً على الغاز إلى المزٌد من الحروب و
المفاجآت؟!
التنظٌر فً العالقات الدولٌة بٌن اإلتجاهات التفسٌرٌة
والنظرٌات التكوٌنٌة
التوازن االستراتٌجً المفقود فً القرن الحادي والعشرٌن
الثابت والمتغٌر فً العالقات األمرٌكٌة-العربٌة  :دراسة فً
عوامل االختراق األمرٌكً األمرٌكً للوطن العربً
الثورة المضادة ...واقعا
الجٌوسٌاسٌة والعالقات الدولٌة  :أبحاث فً الجٌوسٌاسٌة
 geopolitiqueوفً الشإون والعالقات الدولٌة المتنوعة

المخادمً ,عبد القادر رزٌق

327/00236/1

6

جندلً ،عبد الناصر

327/00002/1

12

بانارٌن ،الكسندر
بن سلطان ،عمار

327/00118/1
327/00168/1

3
14

عمٌمور ،محًٌ الدٌن
الزعبً ،موسى

327/00227/1
327/00113/1

10
4

الحافات الجدٌدة  :التكنولوجٌا وأثرها على القوة فً العالقات
الدولٌة
الحرب الطبقٌة العالمٌة  :أي أضاعت النخبة االمرٌكٌة الثنائٌة
الحزب مستقبلنا و ما هً مستلزمات استعادته؟
الحرب و التغٌٌر فً السٌاسة العالمٌة
الحروب وتوازن القوى  :دراسة شاملة لنظرٌة توازن القوى
وعالقتها الجدلٌة بالحرب والسالم
الحكم فً عالم ٌتجه نحو العولمة
الحلف األطلسً  :من الحرب الباردة ...إلى حروب الهمنة؟!

المعٌنً ،خالد

327/00070/1

3

فو ،جٌف

327/00060/1

3

غلٌبن ،روبرت
أبوخزام ،إبراهٌم

327/00065/1
327/00237/1

3
3

س.ناي ،جوزٌف
المخادمً :عبد القادر

327/00140/1
327/00228/1

2
11

الخطر و الفرصة  :رحلة سفٌر أمرٌكً فً الشرق االوسط

ب.دٌجرٌجٌان ،إدوارد

327/00063/1

3

الخالف بٌن إٌران واإلمارات العربٌة المتحدة  :هل الجزر
الثالث فً مدخل الخلٌج إمارتٌة أم إٌرانٌة؟
الخلٌج العربً و الصراع الدولً  :خاص لمستوٌات التعلٌم
الثانوي
الدبلوماسٌة  :البروتوكول ،اإلتٌكٌت ،المجاملة
الدبلوماسٌة  :القواعد األساسٌة  -الممارسة العملٌة  -المشكالت
الفعلٌة
الدبلوماسٌة  :نشؤتها و تطورها و قواعدها ونظام الحصانات و
اإلمتٌازات الدبلوماسٌة
الدبلوماسٌة الجزائرٌة  :صراع القوى الصغرى فً القرن
األفرٌقً وإدارة الحرب اإلثٌوبٌة_اإلرترٌة
الدبلوماسٌة المعاصرة واستراتٌجٌة إدارة المفاوضات
الدبلوماسٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق
الدبلوماسٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق
الدبلوماسٌة فً عالم متغٌر

المفتً ،عبد الرحمن

327/00207/1

4

عٌطر ،نورالدٌن

327/00164/1

10

إبراهٌم ،أحمد
شبانة ،عبد الفتاح

327/00223/1
327/00091/1

2
1

الشامً ،علً

327/00030/1

7

بوعشة ،محمد

327/00102/1

9

محمد ،ثامر
الفتالوي ،سهٌل
الفتالوي ،سهٌل
الشكري ،علً

327/00032/1
327/00010/1
327/00203/1
327/00204/1

6
6
2
6

التجسس و صاحب الخبر فً العصر العباسً
التحلٌل اإلقلٌمً للعالقات الدولٌة
التحوالت الكبرى فً االستراتٌجٌة العالمٌة  :الخلٌج
وأفغانستان :تحلٌل المشهد االستراتٌجً
التدابٌر الوقائٌة مع دراسة لحالة رواندا  :دراسة نقدٌة وتحلٌلٌة عبد الغفار ،محمد
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فاروق ،العربً
الدولة االمة على محك العولمة
بغدادي ،عبد السالم
السودان المعاصر  :السٌاسة الخارجٌة و العالقات الدولٌة
العٌثاويٌ ،اسٌن
السٌاسة األمرٌكٌة بٌن الدستور والقوى السٌاسٌة
السٌاسة األمرٌكٌة تجاه الوطن العربً  :بٌن الثابث االسراتٌجً مراد ،محمد
و المتغٌر الظرفً
ستار ،جوٌس
السٌاسة األمرٌكٌة تجاه مصادر المٌاه فً الشرق األوسط
النعٌمً ،أحمد
السٌاسة الخارجٌة
لوفابر ،مكسٌم
السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة
قبٌسً ،هادي
السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة  :بٌن مدرستٌن :المحافظٌة
والواقعٌة
الشرطً ،طارق
السٌاسة الخارجٌة التركٌة تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة عثمانٌون
جدد ام علمانٌة مإمنة ؟
أمٌن ،كامران
السٌاسة الدولٌة  :فً ضوء فلسفة الحضارة
الشرق األوسط و الصراع الدولً  :دراسة عامة لموقع المنطقة الكعكًٌ ،حٌى
فً الصراع
الكعكًٌ ،حٌى
الشرق األوسط وصراع العولمة
معراف ،إسماعٌل
الصحراء الغربٌة فً األمم المتحدة...وحدٌث عن الشرعٌة
الدولٌة ؟
المعٌنً ،خالد
الصراع الدولً بعد الحرب الباردة
السامرائً ،شفٌق
الصراع العربً الصهٌونً
الصراع على المٌاه فً المنطقة العربٌة  :مشروع قناة البحرٌن سالمان ،عبد العاطً
 :المخاطر الطبٌعٌة واآلثار البٌئٌة وما وراءه من أهداف
إسرائلٌة مشبوهة
حسٌن ،خلٌل
الصراعات اإلقلٌمٌة والدولٌة فً لبنان  :مقاربة قانونٌة-
سٌاسٌة للواقع اللبنانً ونظام الحٌاد فً القانون الدولً
لعقاب ،محمد
الصلٌبٌة األمرٌكٌة وعهد حرب الحضارات
كرٌس ،ألدن
الصٌن فً إفرٌقٌا  :شرٌك ام منافس
العلوجً ،عبد الكرٌم
العراق أكذوبة الدٌمقراطٌة والحرٌة األمرٌكٌة
الربٌعً ،عماد
العراق والتحالف الغربً 2003 - 1991
الشلبً ،جمال
العرب و اوروبا  :رإٌة سٌاسٌة معاصرة
حوات ،محمد
العرب والعولمة  :شجون الحاضر و غموض المستقبل
أمٌن ،سمٌر
العرب وتحدٌات النظام العالمً
كاظم ,نجاح
العرب وعصر العولمة
ذنون ،فواز
العالقات األردنٌة  -األمرٌكٌة فً إطار الصراع العربً
اإلسرائٌلً
مصباح ،عامر
العالقات األمرٌكٌة السعودٌة فً عصر التحوالت
تامالت ،محمد
العالقات الجزائرٌة اإلسرائٌلٌة
العٌدروس ،محمد
العالقات الخارجٌة والمعارضة الداخلٌة والثورات فً الدولة
العباسٌة
العالقات الدبلو ماسٌة و القنصلٌة  :تارٌخها،قوانٌنها و اصولها الرضا ،الهانً
العالقات الدولٌة
العالقات الدولٌة
العالقات الدولٌة
العالقات الدولٌة

هرٌدى ،صالح
توفٌق ,عبد الرحمن
توفٌق ,عبد الرحمن
جراد ،عبد العزٌز

العالقات الدولٌة المعاصرة
العالقات الدولٌة بٌن العولمة واألمركة
العالقات الدولٌة فً التارٌخ الحدٌث و المعاصر

أبو عامود ،محمد
مهنا ,محمد
القوزي ،محمد

327/00068/1
327/00035/1
327/00008/1
327/00046/1

30
3
8
3

327/00147/1
327/00200/1
327/00049/1
327/00050/1

3
2
3

327/00201/1

2

327/00047/1
327/00051/1

3

327/00130/1
327/00172/1

6
8

327/00085/1
327/00092/1
327/00218/1

3
2
4

327/00053/1

3

327/00017/1
327/00033/1
327/00014/1
327/00212/1
327/00027/1
327/00133/1
327/00089/1
327/00163/1
327/00199/1

6
3
2
2
3
2
1
1
5

327/00012/1
327/00103/1
327/00216/1

2
2
4

327/00028/1

5

327/00037/1
327/00193/1
327/00194/1
327/00233/1
1
327/00003/1
327/00004/1
327/00039/1

5
5
1
1
2
14
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العالقات العربٌة الدولٌة  :مقاالت فً القانون الدولً العربً
العام
العالقات بٌن إٌران والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة خالل حكم
مصدق
العولمة  :الطوفان أم اإلنقاذ ? :الجوانب الثقافٌة والسٌاسٌة
واالقتصادٌة
العولمة  :إعادة نظر قضاٌا خطٌرة وخٌارات استراتٌجٌة
العولمة  :تداعٌاتها،وآثارها،وسبل مواجهتها
العولمة  :فلسفتها ،مظاهرها،تؤثٌراتها
العولمة اإلمبرٌالٌة  :خطابان
العولمة الدبلوماسٌة و النظام العالمً الجدٌد
العولمة المفاهٌم األساسٌة
العولمة بداٌة ونهاٌة  :بداٌة مع الصهٌونٌة ونهاٌة مع نفاذ
البترول
العولمة فً المضمون والممارسة  :هٌمنة..وتفكٌك عوامل
الممانعة
العولمة من زاوٌة سٌكولوجٌة
العولمة و السٌادة الوطنٌة المستحٌلة  :من بودن و هٌغل الى
فوكوٌاما و هنتغتون أو من تارٌخ حضارة الى تكرٌس هٌمنتها
العولمة والنظام العالمً الجدٌد
العولمة وآثارها فً الوطن العربً
العولمة وفجوة األمن فً الوطن العربً
العولمة ومساوئها
العولمة ،السٌادة ،حقوق اإلنسان بٌن التمدد ،التقلص و الحماٌة
 :دراسة تحلٌلٌة قانونٌة و سٌاسٌة
الفكر العالمً و الفكر العولمً
القرار فً األزمات الدولٌة  :اإلدراك السٌاسً للقادة وعملٌة
صنع القرار  :أزمة  1967وأزمة الخلٌج دراسة نظرٌة
وتطبٌقٌة
القرن الحادي و العشرون لن ٌكون أمرٌكٌا
المإامرة  :البروتوكول الخامس والعشرٌن من بروتوكوالت
حكماء صهٌون
المخابرات والعالم
المخابرات والعالم
المخابرات والعالم
المخابرات والعالم
المخابرات والعالم
المدخل إلى علم العالقات الدولٌة
المقاربات النظرٌة فً تحلٌل السٌاسة الخارجٌة
المنظمات الدولٌة ودورها فً فض المنازعات بٌن الدول
المنظورات اإلستراتٌجٌة فً بناء األمن
النظام الدولً الجدٌد الثابت و المتغٌر
النظام السٌاسً الدولً  :دراسة فً األصول النظرٌة و
الخصائص المعاصرة
النظام العالمً  :المصالح اإلقتصادٌة والسٌاسٌة والتوجهات
اإلستراتٌجٌة  -التطور التارٌخً لتوازنات القوى
النظام العالمً الجدٌد  :مالمح ومخاطر
النظام العالمً الجدٌد الحاضر و المستقبل

زٌاده ،طارق

327/00151/1

5

سمو ،إسماعٌل

327/00084/1

3

مركز دراسات الوحدة العربٌة

327/00161/1

4

خور ،مارتن
الداعوق ،رضى
تومً ،عبد القادر
كاسترو ،فٌدل
الهاشمً ,مجد
مونً ،أنابٌل
شومان ،نعٌمة

327/00137/1
327/00141/1
327/00080/1
327/00138/1
327/00038/1
327/00148/1
327/00144/1

4
3
6
3
6
4

حمٌة ،ولٌد

327/00142/1

4

مصطفى ،عادل
صالحً ،العٌد

327/00131/1
327/00178/1

4
5

العطار ،علً
الفتالوي ،سهٌل
الخزرجً ،ثامر
ستكلتر ،جوزٌف
غضبان ،مبروك

327/00135/1
327/00026/1
327/00018/1
327/00128/1
327/00234/1

2
1
9
2
6

تومً ،عبد القادر
حمٌدانً ،سلٌم

327/00174/1
327/00206/1

9
4

بٌارنٌس ،بٌار
فوزي ،طارق

327/00077/1
327/00116/1

3

الجزائري ،سعٌد
الجزائري ،سعٌد
الجزائري ،سعٌد
الجزائري ،سعٌد
الجزائري ،سعٌد
مصباح ،عامر
مصباح ،عامر
ربٌع ,عبٌد
مصباح ,عامر
المخادمً ،عبد القادر
فهمً ،عبد القادر

327/00108/1
327/00109/1
327/00110/1
327/00111/1
327/00112/1
327/00190/1
327/00079/1
327/00209/1
327/00022/1
327/00024/1
327/00048/1

1
1
1
1
1
4
10
8
4
39
6

عبد العظٌم ،خالد

327/00211/1

4

المصري ،شفٌق
السعٌد ،عبد العزٌز

327/00121/1
327/00045/1

4
6
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حسٌن ،خلٌل
نوٌبرت ،هارالد

327/00067/1
327/00069/1

3
3

النظام العالمً الجدٌد و المتغٌرات الدولٌة
النظام العالمً الجدٌد و مشاكل العالم الثالث  :على ضوء
اكتشاف أمرٌكا قبل  500عام
النظام العالمً القدٌم والجدٌد
النظام العربً والعولمة
النظرٌة المعاصرة فً تحلٌل العالقات الدولٌة
النظم الوقائٌة الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  :دراسة نقدٌة و تحلٌلٌة

تشومسكً ،نعوم
المعوش ،سالم
مصباح ,عامر
عبد الغفار ،محمد

327/00007/1
327/00136/1
327/00226/1
327/00126/1

2
4
10
1

إبراهٌم ،بن داود
أبوعامر ،عالء
عمار ،علً
النبراوي ،فتحٌة
أبو خزام ،ابراهٌم

327/00196/1
327/00094/1
327/00145/1
327/00224/1
327/00099/1

4
2
2
1
6

صلوخ ،السفٌر
رفعت ،محمد
عاٌش ،حسنً
الرفاعً ،رنا
الحرٌري ،محمد

327/00044/1
327/00078/1
327/00074/1
327/00105/1
327/00152/1

9
3
3
2
4

سً علً ،أحمد

327/00171/1

4

منصور ،جونً
الغبرا ،شفٌق

327/00062/1
327/00055/1

3
3

إشكالٌات السالم فً الشرق االوسط  :رإٌة من الداخل
إمبراطورٌة الفوضى
بناء المستقبل
بنً صهٌون بٌن الترسانة النووٌة والعقٌدة القتالٌة
تارٌخ التجسس فً العالم
تارٌخ الظلم االمرٌكً  :و بداٌة زمن االفول االمبراطوري
المدٌد
تجفٌف مصادر تموٌل اإلرهاب
تحدٌات العولمة
تحلٌل السٌاسة الخارجٌة
تحوالت دولٌة فً ظل العولمة
تصدع المشرق العربً  :السالم الدامً فً العراق و فلسطٌن

أبو عودة ،عدنان
أمٌن ،سمٌر
بوفر ،أندرٌه
عبد هللا ,محمد
الجزائري ،سعٌد
بشتاوي ،عادل

327/00058/1
327/00066/1
327/00158/1
327/00006/1
327/00095/1
327/00071/1

6
3
2
3
3
3

عرفة ،محمد
كمال ،طارق
مصباح ،عامر
صلوخ ،فوزي
صاغٌة ،حازم

327/00215/1
327/00159/1
327/00005/1
327/00029/1
327/00090/1

5
3
2
10
1

تطور السٌاسة الدولٌة فً القرنٌن التاسع عشر و العشرٌن

سلٌم ،محمد

327/00101/1

6

تطورات السٌاسٌة االمرٌكٌة  :تجاه إفرٌقٌا وانعكاساتها الدولٌة

محمود ،جمٌل

327/00097/1

4

تعرٌف اإلرهاب الدولً  :بٌن اإلعتبارات السٌاسٌة
واإلعتبارات الموضوعٌة
جرثومة العولمة
جمال تزٌن معطف القٌصر
حرب السٌد بوش  :مغامرات فً سٌاسات الوهم
حرب المعلومات بٌن إرث الماضً و دٌنامٌكٌة المستقبل
خطة الهجوم
دراسات فً الفكر االستراتٌجً و السٌاسً

الخشن ،محمد

327/00208/1

3

هاللً ،أحمد
هونكً ،زٌغرٌد
غروباد ،ستٌفن
جاسم ,جعفر
ودورد ،بوب
الزعبً ،موسى

327/00176/1
327/00123/1
327/00072/1
327/00166/1
327/00106/1
327/00036/1

8
8
3
11
6

الوجٌز فً قانون العالقات الدولٌة
الوظٌفة الدبلوماسٌة  :نشؤتها مإسساتها قواعدها قوانٌنها
أخلقة العولمة بالسلوك الفطري
أصول العالقات السٌاسٌة الدولٌة
أقواس الهٌمنة  :دراسة لتطور الهٌمنة األمرٌكٌة من مطلع
القرن العشرٌن حتى اآلن
أمركة النظام العالمً  :األخطار و التداعٌات
أمرٌكا  :بٌن الحقٌقة و الوهم
أمرٌكا االسرائٌلٌة و إسرائٌل االمرٌكٌة
أمٌركا والشرق األوسط الجدٌد
إدارة األزمات السٌاسٌة و استراتٌجٌات القضاء على األزمات
السٌاسٌة الدولٌة
إستعمال القوة فً العالقات الدولٌة ( :حالة العالقات البرٌطانٌة-
األرجنتٌنٌة)
إسرائٌل األخرى  :رإٌة من الداخل
إسرائٌل و العرب  :من صراع القضاٌا إلى سالم المصالح
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دراسات فً نظرٌة العالقات الدولٌة
دمقرطة منظمة األمم المتحدة
دور الدولة فً ظل العولمة  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة
سباق التسلح الدولً  :الهواجس و الطموحات و المصالح
سفراء عرب فً أروبا  1922-1610 :الوعً بالتفاوت
سٌاسات األمم ولعبة األقدار  :نظرات منهجٌة فً العمل
االستراتٌجً والتحلٌل السٌاسً
شعوب و قومٌات
عدم االنحٌاز بٌن النظرٌة و التطبٌق
عالقات العرب الدولٌة فً مطلع القرن الحادي و العشرٌن
عودة المستقبل  :التنافس النووي ونظرٌة الردع وإستقرار
األزمات بعد الحرب الباردة
فكرة اإلفرٌقٌة اآلسٌوٌة فً ضوء مإتمر باندونغ -L'afro :
Asiatisme
فلسفة العالقات الدولٌة
فً الدبلوماسٌة المعاصرة
قراءة سٌاسٌة فً مواضٌع و مسائل راهنة
قضاٌا دولٌة  :تركة قرن مضى و حمولة قرن أتى
قطع العالقات الدبلوماسٌة
قٌادة "أفرٌكوم" األمرٌكٌة حرب باردة أم سباق للتسلح
كنت سفٌرا للعراق فً واشنطن  :حكاٌتً مع صدام فً غزو
الكوٌت
ماذا تعرف عن?  :العولمة تحدٌات الواقع
مبادئ العالقات الدولٌة
مبادىء العالقات الدولٌة
مبادىء فً العالقات الدولٌة  :من النظرٌات إلى العولمة
مجلس التعاون  :العوامل المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة ودورها
فً تسوٌة المنازعات بٌن الدول األعضاء
مجموعة ال 20والنظام الدولً من الثورة إلى القوة
مداخل للتنمٌة المستدامة  :السٌاسة والعالقات الدولٌة :السباق
التارٌخً والنمو السكانً واإلجتماع اإلقتصادي
مداخل نظرٌة لتحلٌل العالقات الدولٌة
مدخل إلى علم العالقات الدولٌة
مشكلة المٌاه فً الشرق األوسط
مقدمة فً علم النزاعات ونظام اإلندار المبكر  :دراسة نقدٌة
تحلٌلٌة
مكانة المغرب العربً  :فً السٌاسة الخارجٌة الفرنسٌة
مكانة المغرب العربً  :فً السٌاسة الخارجٌة للوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة
من منهاتن إلى بغداد  :ما وراء الخٌر والشر
موسوعة أشهر جواسٌس العالم
مٌثاق العولمة  :سلوك اإلنسان فً عالم عامر بالدول
نحو دبلوماسٌة عربٌة معاصرة
نظرٌات التحلٌل اإلستراتٌجى و األمنى للعالقات الدولٌة
نظرٌات تحلٌل التكامل الدولً
نظرٌات صناعة القرار فً تحلٌل العالقات الدولٌة
نظرٌة العالقات الدولٌة
نظرٌة العالقات الدولٌة  :الحوارات النظرٌة الكبرى

مصباح ,عامر
عمٌمر ،نعٌمة
مسعد ،محٌى
المخادمً ,عبد القادر
القدوري ،عبد المجٌد
أبو الرب ،عمر

327/00157/1
327/00016/1
327/00129/1
327/00173/1
327/00057/1
327/00219/1

سعد هللا ،أبو القاسم
الكعكًٌ ،حٌى
توفٌق ،سعد

327/00081/1
327/00075/1
327/00043/1

9
3

هارفً ،فرانك

327/00020/1

3

بن نبً ,مالك

327/00165/1

6

خمٌس ،هبة هللا
شلبً ،أمٌن
بن جدٌد ،سلوى
ألهزاٌمة ،محمد
المالكً ،هادي
المخادمً ،عبد القادر
المشاط ،محمد

327/00195/1
327/00098/1
327/00083/1
327/00073/1
327/00115/1
327/00167/1
327/00019/1

5
5
26
3
6
5
2

مجموعة من الباحثٌن
القطاطشة ،محمد
توفٌق ،حقً
محمد ،مندر
قازان ،رضوان

327/00150/1
327/00191/1
327/00100/1
327/00139/1
327/00210/1

5
4
4
4

أحمد ،سٌد أبو ضٌف
دٌبوار ،جرنال

327/00197/1
327/00220/1

4
4

بن سلطان ,عمار
بدوي ،محمد
السامرائً ،محمد
عبد الغفار ،محمد

327/00169/1
327/00076/1
327/00225/1
327/00125/1

5
3
2
1

البار ،أمٌن
البار ،أمٌن

327/00213/1
327/00214/1

2
2

أركون ،محمد
الخالدي ،عدنان
جاكسون ،روبرت
الحسنٌ ،وسف
مصباح ,عامر
مصباح ،عامر
مصباح ،عامر
حسٌن ،عدنان
مصباح ،عامر

327/00015/1
327/00088/1
327/00238/1
327/00041/1
327/00205/1
327/00023/1
327/00170/1
327/00025/1
327/00192/1

10
9
3
6
4
9
14
3
4

7
18
9
5
4
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هل ٌمكن االحتكام إلى الوالٌات المتحدة فً النزاع العربً
االسرائٌلً؟
وهم التحكم  :القوة والسٌاسٌة الخارجٌة فً القرن الحادي
والعشرون

البٌطار ،ندٌم

327/00059/1

6

براون ،سٌوم

327/00104/1

6
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اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ

العنوان

المؤلف

الشفرة

عدد
النسخ

328/00001/1 Valentin, Jean-Marc Les parlementaires des départements d'Algérie sous
? la IIIe République : D'où venaient-ils ? Qui étaient-ils

2

السلطة التشريعية و مكانتها في النظام السياسي الجزائري

بلحاج ،صالح

328/00002/1

4

النخبة المحلية في ظل نظام الحزب الواحد 1989-1962

بن خرف هللا ،الطاهر

328/00003/1

8
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اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ

العنوان
Comment remporter sa premiere election : vademecum du candidat
Democracy in America

المؤلف

الشفرة

عدد
النسخ

324/00022/1 Guber, Susan

4

324/00020/1 de Tocqueville, Alexis

6

324/00019/1 Bacqué, Raphaëlle
La femme fatale
324/00016/1 Mourad, Kamel-Eddine Le Maroc à la recherche d'une révolution

4
3

L'Election présidentielle aux Etats-Unis
Les debuts d'une diplomatie de guerre(19561962) : Journal d'un délégué à l'extérieur

324/00021/1 Polsby, Nelson W.
324/00017/1 Kiouane,
Abderrahmane

4
4

The assault on liberty : what went wrong with
rights
األحزاب السٌاسٌة فً العالم المعاصر
األحزاب و الحركات السٌاسٌة فً الوطن العربً
اإلخوان والنظام  :برنامج حزب المستحٌل
التجارب اإلنتخابٌة فً العالم  :األسس و التطبٌقات
التسوٌق السٌاسً وادارة الحمالت اإلنتخابٌة
التعددٌة السٌاسٌة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة 1989-1921

324/00023/1 Raab, Dominic

4

كامل ،نبٌلة
جرادات ،مهدي
القاعود ،حلمً
الشمري ،فؤاد
أبو عامود ،محمد
العدوان ،عبد الحلٌم

324/00011/1
324/00010/1
324/00014/1
324/00026/1
324/00008/1
324/00007/1

5
9
1
4
3
3

جابً ،ناصر

324/00013/1

3

موسى ،حسان

324/00015/1

3

فٌورٌنا ،مورٌس
ظاطا ،حسن

324/00001/1
324/00005/1

3
1

ربٌع ،محمد شحاته
المغٌشً ،عبد الحكٌم

324/00009/1
324/00004/1

3
7

المصري ،صباح
إسماعٌل ،عصام

324/00003/1
324/00012/1

3
3

عبٌد ،منى
عبد النور ,ناجً

324/00024/1
324/00025/1

2
4

غوانمة ،نرمٌن
زكرٌا ،فؤاد
قزي ،فاٌز

324/00006/1
324/00018/1
324/00002/1

3
8
2

الجزائر :الدولة و النخب  :دراسات فً النخب ،األحزاب
السٌاسٌة و الحركات اإلجتماعٌة
الحركة المظلومة فً الرد على صاحب التركة المسمومة :
القصة الكاملة ألزمة حركة مجتمع السلم
الدٌمقراطٌة األمرٌكٌة الجدٌدة
العراق  :دراسة فً تارٌخه السٌاسً ( أحزابا وتنظٌمات) مابٌن
 1908و2005
القٌادة وصنع التارٌخ
المعارضة فً الفكر السٌاسً واإلسالمً والوضعً  :مفهومها -
أهمٌتها  -واقعها
النظام الحزبً فً ضوء أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة
النظم االنتخابٌة  :دراسة حول العالقة بٌن النظام السٌاسً
والنظام النتخابً
النظم االنتخابٌة فً العالم
تجربة التعددٌة الحزبٌة والتحول الدٌمقراطً  :دراسة تطبٌقٌة فً
الجزائر
حزب اللٌكود و دوره فً السٌاسة اإلسرائٌلٌة
عبد الناصر والٌسار المصري
من حسن نصر هللا إلى مٌشال عون  :قراءة سٌاسٌة لحزب هللا
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اﻟﮫﺠﺮة اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر

العنوان

المؤلف

الشفرة

عدد
النسخ
3
5
3

325/00012/1 Memmi, Albert
Portrait du colonisateur
325/00008/1
حمدان ،جمال
استراتيجية االستعمار والتحرير
325/00003/1
جيرار ،لكلرك
األنتروبولوجيا و اإلستعمار
اإلستعمار و القانون و التاريخ  :مناهضة قانون  23فيفري 2005
325/00005/1
ليوزو ،كلود
الممجد لإلستعمار
325/00002/1
النمنم ،حلمي
التاريخ المجهول  :المفكرون العرب والصهيونية وفلسطين

1
5

الجمهورية اإلمبراطورية  :في سياسة الدولة العنصرية
السياسة الصهيونية في تهويد االراضي الفلسطينية
الكفاءة المهاجرة بين واقع الغربة و حلم العودة
الهجرة السرية و اللجوء السياسي

أوليفيي ،لوكور غراميزون 325/00011/1
325/00006/1
المسعودي ،سالم
325/00009/1
المخادمي ,عبد القادر
325/00010/1
المخادمي ،عبد القادر

1
3
9
4

إلتزامات الدولة المحتلة إتجاه البلد المحتل دراسة حالة العراق
معذبو األرض
نهاية اللعبة  :سيناريوهات السقوط وإحتماالت المقاومة

العباسي ،معتز
فانون ،فرانز
عليوان ،هشام

325/00001/1
325/00007/1
325/00004/1

8
11
5
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اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺪول

العنوان

المؤلف

الشفرة

321/00028/1 Santiso, javier A la recherche de la démocratie : mélanges offerts a
guy hermet
321/00044/1 Soral, Alain
Comprendre l'empire : Demain la gouvernance
? globale ou la révolte des nations
321/00043/1 Dahl, Robert De la Démocratie

عدد
النسخ
4
1
1
14

321/00034/1 Khaelladi,
Démocratie à l'algérienne : Les leçons d'une élection
Aissa
321/00033/1 Martha,
les émotions démocratiques : comment former le
nussbaum
chtoyen du xxI siécle
321/00042/1 Diamond,
Les réligions du monde et la démocratie
Larry.
321/00026/1 Bouguetta,
société de l'information transition démocratique et
Fouad
développement l'algérie
321/00005/1
المخادمً ،عبد
اإلصالح الدٌمقراطً فً الوطن العربً  :بٌن القرار الوطنً
القادر
والفوضى البناءة
321/00007/1
التجربة الدٌمقراطٌة األردنٌة  :تجربة الخمسٌنٌات و التجربة الحدٌثة الكفارنة ،أحمد

3

التحول الدٌمقراطً والمجتمع المدنً

رشٌد ،عبد الوهاب

321/00031/1

4

الثورة الدٌموقراطٌة  :النضال من أجل الحرٌة و التعددٌة فً العالم
النامً
الجماعٌة فً الحكم عند المسلمٌن والدٌمقراطٌة لدى الٌونانٌٌن
والرومانٌٌن  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة
الحركات الثورٌة المقارنة  :بحث عن النظرٌة والعدالة

داٌموند ،الري

321/00021/1

3

طٌبً ،مسعود

321/00004/1

5

جرٌن ،توماس

321/00017/1

3

الدستورٌة والدٌمقراطٌة  :دراسة فً العقالنٌة والتغٌٌر اإلجتماعً

إلستر ،جون

321/00036/1

5

الدٌمقراطٌة  :المفاهٌم و اإلشكاالت

علوش ،ناجً

321/00011/1

6

الدٌمقراطٌة االمرٌكٌة و سٌاسة الضغط

البشندي ،عزمى

321/00013/1

3

الدٌمقراطٌة المستحٌلة الدٌمقراطٌة الممكنة  :نمودج العراق

عبد الجبار ،فالح

321/00030/1

4

الدٌمقراطٌة أوال..الدٌمقراطٌة دائما

منٌف ،عبد الرحمن

321/00008/1

6

الدٌمقراطٌة بٌن الوهم والحقٌقة

أبو زٌد ،زٌد

321/00024/1

3

الدٌمقراطٌة هً الحل

عاٌش ،حسنً

321/00009/1

3

الدٌمقراطٌة و الوعً السٌاسً
الدٌمقراطٌة و تحدٌات الحداثة بٌن الشرق و الغرب

إمام ،إمام عبد
الفتاح
حرٌق ،إٌلٌا

321/00014/1

3

321/00010/1

3

الدٌمقراطٌة و دولة القانون

بن حمودة ،لٌلى

321/00039/1

10

1
9
5

Sample output to test PDF Combine only

الدٌمقراطٌة و نقادها

دال ،روبرت

321/00006/1

6

الدٌمقراطٌة والتجربة البرلمانٌة الفلسطٌنٌة

قرٌع ،أحمد

321/00025/1

3

الدٌمقراطٌة والتحركات الراهنة للشارع العربً

بوزٌد ،بومدٌن

321/00020/1

1

العالم اإلسالمً المعاصر بٌن الشورى والدٌمقراطٌة  :رؤٌة نقدٌة

األنصاري ،عبد
الحمٌد
فٌاض ،عامر

321/00037/1

4

321/00012/1

6

النظام السٌاسً فً الٌهودٌة واإلسالم بٌن النظرٌة والتطبٌق

معٌرش ,موسى

321/00001/1

2

النظم السٌاسٌة  :دراسة للنماذج الرئٌسٌة الحدٌثة و نظم الحكم فً
البلدان العربٌة
النظم السٌاسٌة فً ظل العولمة

ثابت ،عادل

321/00038/1

1

أبوعامود ،محمد

321/00003/1

3

إدانة تدبٌر الشأن المحلً فً المغرب  :تجربة مستشارة

صبار ،خدٌجة

321/00019/1

3

إشكالٌة الثقافة المشاركة فً الوطن العربً

علوان ،حسٌن

321/00018/1

3

321/00041/1

8

321/00022/1

3

حكومات العالم  :العربٌة واألجنبٌة

األحمد ،وسٌم

321/00027/1

6

حوارات ثقافٌة وسٌاسٌة فً رواق الدبلوماسٌة

ولد خلٌفة ،محمد

321/00035/1

1

حٌاة الدٌموقراطٌة اللٌبرالٌة و أطوارها

س.ب ،ماكفرسون

321/00016/1

7

دٌمقراطٌة األحزاب السٌاسً والجماعات الضاغطة

الغوٌل ،سلٌمان

321/00023/1

1

سوسٌولوجٌا الدٌمقراطٌة والتمرد بالجزائر

العٌاشً ,عنصر

321/00032/1

2

فضاء الدٌمقراطٌة

جروه ،علً

321/00040/1

10

قواعد النظام الدٌمقراطٌة  :قواعد روبرت التنظٌمٌة االجتماعات

روبرث ،هنري إم

321/00029/1

3

معالم النظم السٌاسٌة المعاصرة

اإلقداحً ,هشام

321/00002/1

2

نحو خطاب سٌاسً دٌموقراطً

أبو داهودٌ ،وسف

321/00015/1

6

العراق و شقاء الدٌمقراطٌة المنشودة

جامعة الدول العربٌة  :قراءة فً مسارها و قراراتها (قمة الرٌاض لعام دغبار ،عبد الحمٌد
 2007نموذجا)
رامونٌه ،إٌنٌاسٌو
حروب القرن الواحد و العشرٌن  :مخاوف و مخاطر جدٌدة
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ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

عدد
النسخ
1
8
1
10
4
5
9
7

الشفرة

المؤلف

322/00007/1 Charbonnie
r, Victor
322/00005/1 Fontanel,
Jacques
322/00008/1 Tilly,
Charles
322/00006/1
،حميدشي
322/00001/1  تركي،الربيعو
322/00002/1
،إسماعيل
322/00004/1  برهان،غليون
322/00003/1
،الربيعي

Sample output to test PDF Combine only

العنوان
Les moujahidins du peuple iranien, un combat
douteux
Les organisations non gouvernementales : Acteurs du
processus de mondialisation
Politique(s) du conflit : de la grève à la révolution
الجماعات الضاغطة
الحركات اإلسالمية في منظور الخطاب العربي المعاصر
الحركات السرية في اإلسالم
 نقد السياسة: الدولة و الدين
 من عنف الدولة إلى دولة العنف: العسل والدم

ﻋﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ

عدد
النسخ

الشفرة

3

320/00126/1

7

320/00195/1

2

320/00172/1

2

320/00165/1

Algérie, de la guerre à la mémoire : paris - Alger:
quel avenir?
Waldmeir, Patti
Anatomie d'un miracle : la fin de l'apartheid et la
naissance de la nouvelle Afrique du Sud
Alaluf, Mateo
Changer la société sans prendre le pouvoir :
Syndicalisme d'action directe et renardisme en
belgique
Benoît, Jean-Louis Comprendre Tocqueville

4

320/00194/1

El-Kenz, Ali

3
10

320/00177/1
320/00128/1

7
5

320/00163/1
320/00187/1

5
2

320/00188/1
320/00189/1

2

320/00186/1

1

320/00230/1

Lavroff, Dmitri
Georges
Ball, Terence

2

320/00180/1

Schemeil, Yves

5
2

320/00185/1
320/00193/1

Denécé, Eric
Hadhri,
Moheiddine

1
20

320/00229/1
320/00127/1

3
2

320/00012/1
320/00125/1
320/00158/1

Robin, Corey
Djebbar,
Abdelmadjid
Bassi, Michel
Garaudy, Roger
Lacouture, Jean

2

320/00160/1

Simon, Jacques

4

320/00192/1

4
2

320/00166/1
320/00214/1

2

320/00134/1

Chitour, Chems
Eddine
Laurent, Eric
Genset, gabriel
boulin
Medhar, slimane
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المؤلف

العنوان

Beaugé, Florence

Des événements dans l'histoire : Chroniques 20082010
Jerome, Fred
Einstein on israel and zionism
Fontanel, Jacques Evaluation des politiques publiques
Bacharan, Nicole
Coutansais, Cyrille
P
Mutin, Georges
Covo, César

Faut-il avoir peur de l'Amérique
Géopolitique des océans : l'eldorado maritime
Géopolitique du monde arabe
Guerre à la guerre : parcours engagé dans
l'Europe du XXe siècle
Histoire des idées politiques depuis le XIXe siècle
Idéologies, idéal démocratique et régimes
politiques
Introduction a la science politique : objets,
methodes, resultats
La face cachée des révolutions arabes
La méditerranée et le monde araboméditerranéen aux portes du XXL siecle : .Choc de
cultures ou dialogue de civilisations
La peur : Histoire d'une idée politique
La politique conventionnelle de l'Algérie
La République des petits papiers
L'affaire Israel : le sionisme politique
L'Algérie algérienne : Fin d'un empire, naissance
d'une nation
L'Assemblée constituante dans le mouvement
nationaliste algérien
Le Monde comme je le vois
Le roi prédateur
L'eau en commun : de ressource naturelle à chose
cosmopolitique
L'echek des systémes politiques en algérie

Garaudy, Roger

320/00178/1

3

Les états-unis avant-garde de la décadence : le
nouveau désordre international(comment
)préparer le xxi éme siécle

Lacheraf, Mostefa Les ruptures l'oubli : Essai d'une interprètation
des idèologies tardives de règression en algérie

320/00090/1

4

Blanc, Pierre
Goldstone,
Lawrence

320/00159/1
320/00024/1

2
4

Wazler, michael
Klitgaard, Robert

320/00148/1
320/00232/1

2
1

أمٌن ،معلوف
عالوي ،جبار
تمارٌ ،وسف

320/00069/1
320/00218/1
320/00156/1

3
5
11

سلطان ،محمود
محفوظ ،محمد
الجموسً ،عبد القادر
الجملٌ ،حٌى
الهزاٌمة ,محمد

320/00092/1
320/00139/1
320/00032/1
320/00043/1
320/00204/1

1
3
13
6
4

بسٌونً ،هبة هللا
محٌاوي ,رحٌم

320/00025/1
320/00173/1

1
10

المشاقبة ،بسام عبد
الرحمن
كنعان ،علً
الحمدانً ،حازم
أبو عامود ،محمد
المخادمً ،عبد القادر
مظلوم ,رفقً
دورٌة ،عمار مكً
سٌان ،سٌروان

320/00153/1

14

320/00233/1
320/00222/1
320/00093/1
320/00228/1
320/00184/1
320/00235/1
320/00131/1

4
5
1
6
10
3
6

شربال ،عبد القادر
زحالن ,أنطوان
الربضً ،انصاف

320/00067/1
320/00216/1
320/00082/1

15
2
3

جرار ،أمانً
الجمال ,راسم
عبد اللطٌف ،كمال

320/00008/1
320/00050/1
320/00132/1

13
6
8

عبد الرحمن ،محمود
مجانً ،بوبة

320/00033/1
320/00236/1

3
1

Révoltes arabes : Premiers regards
The activist : John
marshall,MarburyV.Madison,and the mythe of
judicial review
Traité sur la tolérance
Villes corrompues : du diagnostic aux remèdes
اختالل العالم  :حضاراتنا المتهافتة
االتصال السٌاسً
االتصال و اإلعالم السٌاسً  :الثقافة السٌاسٌة بٌن وسائل اإلعالم
و الجمهور
األقباط والسٌاسة  :تأمالت فً سنوات العزلة
األمة والدولة من القطٌعة إلى المصالحة لبناء المستقبل
األمٌر ن.ماكٌافٌلً
األنظمة السٌاسٌة المعاصرة.
األٌدٌولوجٌا الٌهودٌة  :دراسة فً أٌدٌولوجٌا مسٌرة الٌهود
التارٌخٌة واالعتقادٌة
اإلرهاب الدولً  :أصوله الفكرٌة وكٌفٌة مواجهته
اإلستٌطان والتوطٌن  :اإلستعمار الفرنسً فً الجزائر والحركة
الصهٌونٌة فً فلسطٌن
اإلعالم البرلمانً و السٌاسً
اإلعالم البرلمانً و السٌاسً
اإلعالم الحربً والعسكري
اإلعالم و السٌاسة فً عالم جدٌد
اإلعالم و المستقبل  :أفكار و رؤى
اإلعالم والتعددٌة السٌاسٌة
اإلعالن و اإلتصال السٌاسً
اإلنعكاسات الجغرافٌة السٌاسٌة لمشكلة التبعٌة اإلقتصادٌة على
األمن اإلقلٌمً لدول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربً  :دراسة
جغرافٌة السٌاسة
البحر األبٌض المتوسط بٌن السٌادة و الحرٌة
البعد التكنولوجً للوحدة العربٌة
التحوالت السٌاسٌة واإلقتصادٌة فً دول اروبا الشرقٌة بعد انتهاء
الحرب الباردة
التربٌة السٌاسٌة  :السالم-الدٌمقراطٌة-حقوق اإلنسان
التسوٌق السٌاسً واإلعالم  :اإلصالح السٌاسً فً مصر
التفكٌر فً العلمانٌة  :إعادة بناء المجال السٌاسً فً الفكر العربً
التنصٌر واإلستغالل السٌاسً
التٌارات السٌاسٌة و الدٌنٌة و تأثٌرها على نظم الحكم فً بالد
المغرب و األندلس  :نماذج و تطبٌقات على مختلف الدول
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الجذور التارٌخٌة للقومٌة العربٌة
الجغرافٌا السٌاسٌة  :دراسة االقالٌم البرٌة و البحرٌة و الدول و
أثر النظام العالمً فً متغٌراتها
الجغرافٌا السٌاسٌة  :مع تطبٌقات جٌوبولتٌكٌة استشرافٌة عن
الوطن العربً
الجغرافٌا السٌاسٌة المعاصرة  :فً ظل نظام دولً جدٌد
الجغرافٌا السٌاسٌة إلفرٌقٌة مع دراسة شاملة للدول اإلفرٌقٌة :
سٌاسٌا واقتصادٌا وطبٌعٌا
الجغرافٌة السٌاسٌة الجدٌدة للعالم العربً فً ضوء العولمة الثقافٌة
الحداثة ونقد األدلوجة األصولٌة
الحكم و السٌاسة فً إفرٌقٌا
الخرافات المؤسسة للسٌاسة اإلسرائٌلٌة
الخطة الشاملة إلسرائٌل  :تقٌٌم البدائل اإلقتصادٌة واالجتماعٌة
والبٌئٌة
الخلٌج  :تحدٌات المستقبل

الدولة
الدولة المثالٌة  :بٌن الفكر االغرٌقً و الفكر االسالمً
الدولة بٌن نظرٌات التحدٌث والتبعٌة
الدولة رؤٌة سوسٌولوجٌة
الدولة والثورة  :رد ماركس،انجلز،لٌنٌن،ومقاربات مع الرؤٌة
اإلسالمٌة
الرؤٌة اآلن  :دراسة تحلٌلٌة لعملٌة التغٌٌر الحضاري وللواقع
السٌاسً المعاصر
السالم المعلق ( )3على مفترق الطرق  :مقاربات فً الصراع
والتنمٌة واألزمة الفلسطٌنٌة
السلطة السٌاسٌة
السلطة و المعارضة  :المجال السٌاسً العربً المعاصر -حالة
المغرب-
السودان  :المأزق واألمل
السٌاسة  :بٌن النظرٌة و التطبٌق
السٌاسة العامة  :منظور كلً فً البنٌة و التحلٌل
السٌاسة الفرانكوفونٌة و الوطن العربً
السٌاسة تطور المعنى و تنوع المقتربات
السٌاسة والمجتمع فً العالم الثالث  :مقدمة
الشخصٌة القومٌة  :تحلٌل تارٌخً ،إجتماعً ،سٌاسً
الشرق األوسط الجدٌد  :بٌن الفوضى البناءة و توازن الرعب

الدوري ،عبد العزٌز
حسٌن ،خلٌل

320/00068/1
320/00070/1

7
3

الهٌتً ,صبري

320/00052/1

3

الظاهر ،نعٌم
رفلة ،فٌلٌب

320/00100/1
320/00175/1

3
1

حسن ،عمر

320/00060/1

3

خالل ،مصطفى
توردوف ،ولٌم
غارودي ،روجٌه
أبو ستة ،سلمان

320/00081/1
320/00118/1
320/00117/1
320/00085/1

12
6
3
5

مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث
االستراتٌجٌة
بوردو ،جورج
إسماعٌل ،فضل هللا
زاٌد ،أحمد
دبلة ،عبد العالً
شفٌق ،منٌر

320/00174/1

4

320/00144/1
320/00073/1
320/00001/1
320/00138/1
320/00145/1

1
4
2
8
6

المدرس ،فارس

320/00096/1

5

قربع ،أحمد

320/00031/1

2

البٌار ،جان
بلقزٌز ،عبد اإلله

320/00077/1
320/00058/1

1
3

فضل هللا ،فضل هللا
محمد ،على
الفهداوي ،فهمً
الزٌدي ،ولٌد
اشتً ،شوكت
كالفرت ،سوزان
اإلقداحً ,هشام
المخادمً ،عبد القادر

320/00197/1
320/00042/1
320/00044/1
320/00152/1
320/00039/1
320/00142/1
320/00009/1
320/00099/1

4
3
4
5
3
2
2
9

320/00109/1
320/00110/1
320/00111/1
320/00220/1
320/00115/1

4
3
4
5
3

320/00059/1
320/00056/1

6
9

320/00151/1

3

لونجلً ،كلٌفورد
الشعب المختار  :األسطورة التً شكلت انجلترا و أمرٌكا
لونجلً ،كلٌفورد
الشعب المختار  :األسطورة التً شكلت إنجلترا و أمرٌكا
لونجلً ،كلٌفورد
الشعب المختار  :األسطورة التً شكلت إنجلترا و أمرٌكا
حمادة ،بسٌونً
الصحافة وصنع القرار السٌاسً فً الوطن العربً
الصراع على الخلٌج و محاولة توظٌف اإلسالم السٌاسً  :قراءات رٌان ،محمد
فً السٌاسة الواقعٌة و نظرٌة توازن القوى
جدعان ،فهمً
العرب و تحدٌات القرن الحادي و العشرٌن
التنٌر ،سمٌر
العرب و تحدٌات القرن الحادي و العشرٌن  :دراسة سٌاسٌة
اقتصادٌة واجتماعٌة
قاسم ،جمٌل
العرب و ما بعد الحداثة  :نقد الفكر السٌاسً
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العرب والفكر التارٌخً
العرب وتحوالت العالم  :من سقوط جدار برلٌن إلى سقوط بغداد

العروي ،عبد هللا
غلٌون ،برهان

320/00176/1
320/00136/1

2
4

العرق و التارٌخ
العقل السٌاسً العربً  :محدداته و تجلٌاته
العلوم السٌاسٌة  :دراسة فً األصول و النظرٌات و التطبٌق
العلوم السٌاسٌة بٌن األقلمة و العولمة  :رؤٌة سٌاسٌة معاصرة
للقرن الحادي و العشرٌن
العلوم السٌاسٌة فً إطار الكونٌة البشرٌة
العولمة  :السٌاسة  /االقتصاد  /التربٌة
العولمة االسالمٌة-العربٌة
الغزو األمرٌكً للوطن العربً
الفراشات المسحورة  :دٌمقراطٌة الحوار ال دٌمقراطٌة المصالح

شتراوس ،كلود
الجابرى ،محمد
العوٌنً ،محمد
عمارة ،محمد

320/00057/1
320/00101/1
320/00102/1
320/00103/1

3
7
4
3

أبو عامود ،محمد
رمضان ،أحمد
الكعكًٌ ,حً
العطٌة ،معاشً
عمر ،عزت

320/00119/1
320/00212/1
320/00215/1
320/00097/1
320/00210/1

3
4
4
2
2

دخٌل ،محمد
الفكر السٌاسً االسالمً المعاصر
سلطح ،فضل هللا
الفكر السٌاسً الغربً  :النشأة والتطور
بوراسٌ ،وسف
الفكر السٌاسً عند مالك بن نبً
الفكر السٌاسً فً العصور القدٌمة  :اإلغرٌقً-الهلنستً-الرومانً عبد الحً ،عمر

320/00208/1
320/00004/1
320/00227/1
320/00072/1

5
10
9
5

عرٌب ،مختار
الفلسفة السٌاسٌة من المفهوم الكالسٌكً إلى البٌواتٌقا
داٌار ،جوٌن
الفوضى التً نظموها  :الشرق االوسط بعد العراق
الصوانًٌ ،وسف
القومٌة العربٌة والوحدة فً الفكر السٌاسً العربً
هوبز ،توماس
اللقٌاثان  :األصول الطبٌعٌة و السٌاسٌة لسلطة الدولة
سالن ،باسكال
اللٌبرالٌة
قنصوةٌ ،اسر
اللٌبرالٌة  :إشكالٌة مفهوم
منصور ،أشرف
اللٌبرالٌة الجدٌدة  :جذورها الفكرٌة وأبعادها اإلقتصادٌة
المؤسسات السٌاسٌة والقانون الدستوري فً الجزائر من االستقالل بلحاج ،صالح
إلى الٌوم
الكٌالً ،عبد الوهاب
المؤلفات الكاملة
لوفٌقر ،هنري
الماركسٌة
سٌنٌالر ،مٌشٌل
الماكٌافٌلٌة و داعً المصلحة العلٌا
المجتمع المدنً والدولة  :قراءة تأصٌلٌة مع إحالة للواقع الفلسطٌنً أبوسٌف ،عاطف

320/00078/1
320/00066/1
320/00147/1
320/00196/1
320/00154/1
320/00010/1
320/00011/1
320/00076/1

22
3
8
8
4
5
8
18

320/00037/1
320/00181/1
320/00088/1
320/00191/1

3
8
4
8

غلٌون ،برهان
فهمً ،عبد القادر
عبد النور ،ناجً
خلٌفة ،عبد الرحمن
الجاسور ،ناظم

320/00143/1
320/00022/1
320/00038/1
320/00121/1
320/00112/1

3
1
3
4
3

سلطح ،فضل هللا

320/00150/1

4

أبو دٌاب ،فوزي
المركز الوطنً
للدراسات والبحث فً
الحركة الوطنٌة وثورة
أول نوفمبر 1954

320/00051/1
320/00237/11

3
1

بن خرف هللا ،الطاهر
ولد خلٌفة ،محمد

320/00019/1
320/00089/1

2
4

المحنة العربٌة  :الدولة ضد األمة
المدخل إلى دراسة اإلستراتٌجٌة
المدخل إلى علم السٌاسة
المدخل فً األٌدٌولوجٌا والحضارة
المرجعٌة الفكرٌة للخطاب السٌاسً اإلستراتٌجً األمرٌكً  :ما
بعد الحادي عشر من أٌلول /سبتمبر 2001
المسؤلٌة السٌاسٌة بٌن الدولة و المواطن  :دراسة تحلٌلٌة فً فلسفة
السٌاسة
المفاهٌم الحدٌثة لألنظمة و الحٌاة السٌاسٌة
الملتقى الدولً حول إشكالٌة التحرر و التحدٌات الدولٌة الراهنة :
فندق األوراسً  06،07و  08فبراٌر 2005

الممارسة السٌاسٌة للنخبة الحاكمة
المنطقة العربٌة اإلسالمٌة  :مذخل إلى نقد الحاضر و مساءلة
اآلخر
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المنهج الفلسفً للفكر السٌاسً
النظام البرلمانً والمسؤلٌة السٌاسٌة
النظام السٌاسً الجزائري  :من  1962إلى  : 1978السلطة -
المؤسسات  -اإلقتصاد و السٌاسة  -األٌدٌولوجٌا
النظام السٌاسً الجزائري من االحادٌة إلى التعددٌة السٌاسٌة

مشتاق ،حازم
علً ،سعٌد
بلحاج ،صالح

320/00209/1
320/00211/1
320/00198/1

4
4
4

عبد النور ،ناجً

320/00074/1

8

320/00146/1

3

320/00064/1
320/00164/1

3
4

320/00055/1
320/00226/1

3
9

320/00034/1

6

عبد الفتاح ،إسماعٌل
الخطٌب ،نعمان
مهنا ،محمد
ٌسٌن ،السٌد

320/00120/1
320/00130/1
320/00113/1
320/00091/1

3
6
3
1

حجازي ،محمد
شلق ،الفضل
رشادٌ ،وسف

320/00016/1
320/00105/1
320/00028/1

3
3
3

بلحاج ،صالح
هٌر ،ر.م
الكواري ،علً

320/00179/1
320/00104/1
320/00095/1

4
3
3

حرب ،علً
عبد اللطٌف ،كمال
بوقفة ,عبد هللا

320/00014/1
320/00169/1
320/00062/1

15
2
23

بونً ،رٌتشارد
نعمان ،عصام

320/00017/1
320/00061/1

1
3

حطاب السلٌم ،ناٌف
حافظ ،أشرف
أبو ستة ،سلمان
أبو ستة ،سلمان
أبو ستة ،سلمان
مركز دراسات الوحدة
العربٌة
صالح ،قاسم
مارسدن ،فكتور
الخشاب ،محمد
روبان ،مورٌس
حاروش ،نور الدٌن
جان جاك ،شوفالٌٌه
ٌوسف ،سالم

320/00213/1
320/00018/1
320/00083/1
320/00084/1
320/00087/1
320/00162/1

6
4
5
3
3
2

320/00170/1
320/00049/1
320/00053/1
320/00129/1
320/00079/1
320/00045/1
320/00201/1

3
3
5
3
4
3
3

النظام الشرق أوسطً و تأثٌره على األمن المائً العربً  :دراسة حسن ،عمر
فً الجغرافٌا السٌاسٌة و الجٌوبولٌتك
فٌاض ،فخر الدٌن
النظام الشمولً العربً و االشكال العلمانً و الدٌمقراطً
النظام العالمً و رٌاح التغٌٌر  :اللٌبرالٌة الجدٌدة  -اإلمبراطورٌة أبو مصلح ،غالب
األمرٌكٌة و أزمة النظام الرأسمالً العالمً
عثمان ،حسٌن
النظم السٌاسٌة
النظم السٌاسٌة  :أشكال الحكومات،األنظمة السٌاسٌة المعاصرة ،قرانة ،عادل
النظام السٌاسً الجزائري
الدلٌمً ،حافظ
النظم السٌاسٌة فً اوروبا الغربٌة و الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
النظم السٌاسٌة و سٌاسات اإلعالم
الوجٌز فً النظم السٌاسٌة
الوجٌز فً مناهج البحوث السٌاسٌة و اإلعالمٌة
الوطن العربً بٌن قرنٌن  :دروس من القرن العشرٌن و أفكار
للقرن الحادي و العشرٌن
الوعً السٌاسً فً العالم العربً
الوعً و المأزق  :تجلٌات الفكر فً مشكالت العرب
الٌهودي العالمً وتارٌخ سٌطرة الٌهود على السلطة فً أمرٌكا :
قراءة جدٌدة لكتاب هنري فورد
أبحاث و آراء فً مسألة التحول الدٌمقراطً بالجزائر
أخالق السٌاسة
أزمة الدٌموقراطٌة فً البلدان العربٌة  :إعتراضات و تحفظات
على الدٌموقراطٌة فً العالم العربً
أزمنة الحداثة الفائقة  :اإلصالح  -اإلرهاب  -الشراكة
أسئلة النهضة العربٌة  :التارٌخ ،الحداثة ،التواصل
أسالٌب ممارسة السلطة فً النظام السٌاسً الجزائري  :العالقة
الوظٌفٌة بٌن البرلمان و الهٌئة التنفٌدٌة
أسطورة صدام الحضارات  :أنبٌاء مزٌفون
أمٌركا و االسالم و السالح النووي  :حاضر الصراع و مستقبله
فً دنٌا العرب و العجم
أنسنة االستعمار  :حروب صلٌبٌة وإرهاب امبرٌالً
أٌدٌولوجٌا النظم السٌاسٌة و اإلسالم
إسرائٌل فً محٌط ٌسوده السالم
إسرائٌل فً مسار الدول المتقدمة
إسرائٌل و((الشعب الٌهودي))
إسرائٌل والشعب الٌهودي
بانوراما نفسٌة
بروتكوالت حكماء صهٌون  :الخطر الصهٌونً
بروتوكوالت حكماء صهٌون
تارٌخ األفكار السٌاسٌة المقارن
تارٌخ الفكر السٌاسً
تارٌخ الفكر السٌاسً  :من الدولة القومٌة الى الدولة االممٌة
تحدٌات التحول السٌاسً
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تحدٌات وفرص  :محاورات فً أموال الفكر والسٌاسة عند العرب المرزوقً ,أبو ٌعرب
والمسلمٌن
تحلٌل الخطاب السٌاسً  :اإلستبداد والهٌمنة وغٌاب الرؤٌة الشاملة األنصاري ،عابد

320/00007/1

3

320/00205/1

4

تصدعات فً القلعة االمرٌكٌة  :تحلٌل استشرافً استراتٌجً

عبد الرحمن ،خٌر الدٌن

320/00065/1

3

تطور الفكر السٌاسً
تطور الفكر السٌاسً  :من االشتراكٌة إلى اللٌبرالٌة الجدٌدة
تعتٌم منافقون فً الحكومة ،هتافون فً اإلعالم ومناضلون فً
المواجهة  :فضائح اإلعالم األمٌركً المأجور،فضائح الرئٌس
األمرٌكً وحكومته
توحش الضمٌر اللٌبرالً وسقوط الهٌمنة األمرٌكٌة  :دراسة
تتناول كشف القناع المزٌف عن أكذوبة اللٌبرالٌة وتفضح وجهها
القبٌح بالصوت والصورة
جذور الحركة الصهٌونٌة
حكاٌة السٌاسة
دارفور  :منقذون و ناجون السٌاسة و الحرب على اإلرهاب
دراسات فً الجغرافٌا السٌاسٌة
دراسات فً إعالم األزمات والحوار....
دراسات فً علم السٌاسة
زمن العولمة  :فٌما وراء الوهم
سألتهم فتحدثوا  :دراسة حول ٌهود لٌبٌا
شعاع على الطرٌق  :حكمة اإلختالف
صراع الٌهودٌة مع القومٌة الصهٌونٌة - :الصهٌونٌة و مستقبل
إسرائٌل
صورة المستقبل وسبل تحقٌقها
عبقرٌة التخلف  :التحدي والمصٌر
علم السٌاسة
علم السٌاسة بٌن التنظٌم و المعاصرة
علم السٌاسة و األسالٌب العلمٌة و العملٌة لإلصالح السٌاسً
علم النفس السٌاسً  :المشاركة السٌاسٌة وعالقتها ببعض
المتغٌرات النفسٌة لدى عٌنة من طالب وطالبات الجامعة
علم النفس السٌاسً و الرأي العام
فكر ابن خلدون العصبٌة والدولة  :معالم نظرٌة خلدونٌة فً
التارٌخ اإلسالمً
فكرة المجتمع الجدٌد فً المداهب السٌاسٌة واإلٌدٌولوجٌة الحدٌثة

حسٌن ،عدنان
حسٌن ،عدنان
جودمان ،آمً

320/00041/1
320/00135/1
320/00149/1

3
4
6

الكشاقبة ،بسام

320/00207/1

4

الفتالوي ،سهٌل
عبد هللا ،عبد الخالق
ممدانً ،محمود
أبو عٌانة ،فتحً
عواد ،علً
بٌٌر ،فافر
سبٌال ،محمد
الرحال ،مصطفً
المسلمً ،نجٌة
عبد الدائم ،عبد هللا

320/00080/1
320/00015/1
320/00063/1
320/00071/1
320/00221/1
320/00040/1
320/00223/1
320/00029/1
320/00203/1
320/00036/1

3
3
3
3
5
3
2
4
4
6

أبو ستة ،سلمان
فاخوري ،جالل
البرصان ،أحمد
مهنا ،محمد
الداٌر ،عبد هللا
موسى ،رشاد

320/00086/1
320/00217/1
320/00200/1
320/00106/1
320/00157/1
320/00124/1

6
4
6
5
4
7

خلٌفة ,عبد اللطٌف
الجابرى ،محمد

320/00027/1
320/00133/1

5
8

البٌطار ،ندٌم

320/00140/1

4

الكعكًٌ ،حٌى
نصر ،محمد
مهنا ,محمد
مهنا ,محمد
مهنا ,محمد
قنصوةٌ ،اسر
اسماعٌل ،محمود
الحسن ،بالل

320/00047/1
320/00054/1
320/00020/1
320/00006/1
320/00005/1
320/00021/1
320/00035/1
320/00030/1

3
3
2
3
3
8
2
1

عاشور عبد العزٌز،
راندة
مهنا ,محمد
الربٌعً ،فاضل

320/00234/1

3

320/00023/1
320/00046/1

2
8

فً االصولٌة الصهٌونٌة
فً النظرٌات و النظم السٌاسٌة
فً النظرٌة السٌاسٌة وفلسفة السٌاسة
فً تارٌخ الفكر السٌاسً المقارن
فً علم السٌاسة  :قراءة فً المنهج
فً فلسفة السٌاسة  :قراءة جدٌدة
فً نقد حوار المشرق و المغرب  :بٌن حنفً و الجابري
قراءات فً المشهد الفلسطٌنً  :عن عرفات وأرسلو وحق العودة
وإلغاء المٌثاق
قضاٌا إعالمٌة فً المٌادٌن العربٌة
قضاٌا سٌاسٌة معاصرة
كبش المحرقة  :نمودج لمجتمع القومٌٌن العرب
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كامل ،مجدى

320/00026/1

3

كٌف تبٌع أمرٌكا أصدقاءها؟!  :األمرٌكان وإستراتٌجٌة الغدر
بالحلفاء
ماكس فٌبر الدولة والبٌروقراطٌة
ماهً الدولة
ماهً الشٌوعٌة
مأساة السٌاسة العربٌة
مبادئ التخطٌط البعٌد المدى

بوخرٌسة ,بوبكر
بٌلوف ،غٌنادى
صابروف ،حارث
جمال ،أحمد
مركز دراسات الوحدة
العربٌة
عبد الحمٌد ،رجب
أحمد ،أحمد
كالستر ،بٌار
النشار ،مصطفى
بدوي ،محمد
مٌنو ،جان

320/00199/1
320/00123/1
320/00122/1
320/00107/1
320/00161/1

4
2
1
5
2

320/00202/1
320/00171/1
320/00141/1
320/00190/1
320/00108/1
320/00094/1

4
8
6
12
4
1

مشروع الشرق األوسط الكبٌر و تداعٌاته على المنطقة  :مستقبل
الحركة اإلسالمٌة و نهاٌة إسرائٌل
معالم الدولة القومٌة الحدٌثة  :رؤٌة معاصرة
معالم الفكر السٌاسً و اإلجتماعً عند الشٌخ اإلبراهٌمً
مفهوم الدولة
مقدمة فً النظرٌة السٌاسٌة المعاصرة
مقدمة فً دراسة السٌاسة العامة
مناهج البحث العلمً و تطبٌقاتها فً اإلعالم و العلوم السٌاسٌة

معراف ،إسماعٌل
حماد ،مجدي
قسم الدراسات و
البحوث فً جمعٌة
التجدٌد الثقافٌة
االجتماعٌة
عبد الحمٌد ،ابن سالم

320/00225/1
320/00206/1
320/00219/1

5
5
5

320/00116/1

4

اإلقداحً ,هشام
رزمان ،محمد
العروي ،عبد هللا
كولن ،فارلً
ناجً ،عبد النور
الطائً ،مصطفى

320/00002/1
320/00075/1
320/00137/1
320/00048/1
320/00224/1
320/00155/1

5
16
4
3
10
5

منهجٌة البحث فً العلوم السٌاسٌة و اإلعالم
موسوعة تارٌخ الٌهود
نزاعات الحدود العربٌة
نشوء اإلسالم السٌاسً الرادٌكالً وانهٌاره
نفً العقل  :جذور العرقٌة و أسطورة الجنس المتفوق
نفً العقل  :عصر الفاشٌات و هزٌمة العقل
هرطقات عن الدٌموقراطٌة والعلمانٌة والحداثة والممانعة العربٌة

مصباح ,عامر
شاكر ،محمود
المخادمً ،عبد القادر
غفوسدٌف ،راي
دٌمتري ,أدٌب
دٌمتري ,أدٌب
طرابٌشً ،جورج

320/00013/1
320/00231/1
320/00114/1
320/00098/1
320/00183/1
320/00182/1
320/00167/1

16
4
3
3
4
4
3

هل هناك أهمٌة للمؤسسات البحثٌة؟  :تقوٌم تأثٌر معاهد السٌاسة
العامة

أبلسون ،دونالد

320/00003/1

2

مبادئ العلوم السٌاسٌة
متطلبات اإلصالح فً العالم العربً
مجتمع الالدولة
مدخل الى الفلسفة السٌاسٌة و اإلجتماعٌة
مدخل إلى العلوم السٌاسٌة
مدخل إلى علم السٌاسة Introduction a la science :
politique
مسارات التحول الدٌمقراطً فً المنطقة العربٌة
مستقبل التسوٌة 30 :عاما من سالم عابر
مسخ الصورة  :سرقة و تحرٌف تراث األمة
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