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رمق م مـن ا نـــــــــــــــــــــــــــــــــا ؤم وا مل مضف فــــــــــــــا  رتــــــــــا

سرتاثيجي : موكؽ حركيا و دورىا يف امساحة ادلومية 1  723(065ب وغـ/) ب وغلو، ب محس داود امـمق الإ

كلميي امـريب يف مرحةل امخحول 2  723=(723ىال/) ىالل, ؿيل ادلين امنؼام الإ

 60550256ماىـ/ ماىر، ب محس ال زماث اإدارت 3

رسائيلية : مسار555 و ثعور 4 سرتاثيجية احلرة الإ  70056(06756دوا/) دواجو، محمس اإ

رثلاء جبودت امخلارير امبحثية 5 ؿساد و كخابة امبحوج )ال اكدميية و الإدارية( يف اإظار منؼومة اإدارت اجلودت املسذل مالإ  55050اإبر/ اإبراىمي، محمس محمس اإ

ؿساد و كخابة امخلارير 6  55050ماىـ/ ماىر، ب محس اإ

 700537ال / ال رشم، محمود اإكذصادايث املياه يف اموظن امـريب و امـامل 7

 72050(37كود/) كوردسامن، ب هخوين الإحذالل ال مرييك نلـراق : املضيس ال ذري 8

ؿالم و امرب ي امـام : دراسة حول ثعبيؽ امـالكاث املرصية  9 رسائيليةا -الإ  553+72550750ذليـ/ ذليل، ؿادل ؾبس امغفار لإ

ىل امسودان و فزنويال 10 صارت ذاصة اإ  7755050(626+032زيك/) زيك، محمس ؿادل الإكذصاد امس يايس نلخزلف مؽ اإ

رسائييل : وكائؽ املؤمتر امـلمي اذلي هؼمخو لكية امرتبية جبامـة امكوي 11  735506:036ؾبس/ ؾبس ادلامئ, ؾبس هللا تال بـاد امرتبوية نلرصاع امـريب الإ

 727=(723مامـ/) ماميك, ب محمس ال حزاة و احلراكث و امخنؼاميث املومية يف اموظن امـريب 12

صالخ امنؼام املايل امـاملي 13  7775363امنـ/ امنجار، اإبراىمي ؾبس امـزيز ال زمة املامية و اإ

 7755050و/ام اموادي، محمود ال ساس يف ؿمل الإكذصاد 14

 7755050=(723سليـ/) سلامين، ؿاظف امرثوت امنفعية و دورىا امـريب : ادلور امس يايس و الإكذصادي نلنفط امـريب 15

 77750معر/ معر، حسن اخلصرصة : امكياانث الإكذصادية امكربى، امخاكثر امبرشي و امرفاىية، مضالكث اإكذصادية مـارصت -اجلاث  16
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 720566=(723ودل/) ودل داداه، ب محس و امسلعة يف اموظن امـريباجليش و امس ياسة  17

18 
اخلصرصة و حتسايث امخمنية املس خسامة يف ال كعار امـربية : حبوج و مناكضاث احلللة امنلاص ية اميت ب كامهتا املنؼمة امـربية 

 ملاكحفة امفساد
 775576=(723امنـ/) امنجار, ب محس امس يس

 720566(0-00امنـ/) امنليب، ذدلون حسن رشق امـريب املـارص : دراسة بنائية ملارهةادلوةل امدسلعية يف امل 19

 72757:273ب بو/ ب بو رمان، محمس امسلفيون و امربيؽ امـريب : سؤال ادلين و ادلميلراظية يف امس ياسة امـربية 20

21 
سالم واحس و اإجهتاداث مذـسدت : دراسة فليية و مامة جسلط  امس نة و امض يـة ب مة واحست : اإ الكمية يف مسأ ةل اخلالفة و الإ

 ...ب س باة اخلالف
 206ال / ال مني، ؿيل

 7065776انش/ انش، كيت امسوس يوموجيا امس ياس ية املـارصت : امـوملة و امس ياسة و امسلعة 22

 70553356ايغـ/ ايغي، ؾبس امفذاخ امس ياساث امـامة : امنؼرية و امخعبيق 23

 723(07656امر/) امرهخييس، محمود مسري (2507-2500عرية جتاه بدلان امربيؽ امـريب و املضية امفلسعينية )امس ياسة اخلارجية امل 24

سرتاثيجياهتا2507-0770امس ياسة اخلارجية دلوةل كعر ) 25  723(07656ؾبس/) ؾبس هللا، جامل ( : روافـيا و اإ

 720برثـ/ ابدي، برحراهس امس ياسة امللارهة 26

 7755050=(723ؾبس/) ؾبس هللا، حسني نفعية امـربية : ثليمي هلسيامس ياساث ام 27

ىل اموظن امـريب 28 صارت ذاصة اإ  775570=(723امنـ/) امنجفي، سامل ثوفيق امس ياساث الإكذصادية املكية و امفلر مؽ اإ

سرتاثيجي يف احلروة احلسيثة 29  امـمق الإ
 

 700567(06756ؾليـ/)

 72056=(723اإبر/) اإبراىمي، حس نني ثوفيق ـريبامـنف امس يايس يف اموظن ام 30

 مغوي، حللة هلاص ية هؼميا مركز دراساث اموحست امـربية -امفرنكوفوهية : ب يسيوموجيا، س ياساث، حتس زلايف  31
 

 706530=(07750بللـ/)

 72750(6ودل/) ودل امض يخ، ؾبس امودود املبيةل و ادلوةل يف اإفريليا 32
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 723:70652ابو/ ابوجرش، دايفس امنؼرايث امس ياس ية يف امـالكاث ادلومية من زيوس يسيسس حىت اموكت احلارض 33

رسائيل امخوسـية 34 سرتاثيجية اإ مياس محمس دور املياه يف اإ  700537(06756امــ/) امـبايس، سامل اإ

 70553356ـ/امك امكبييس، ؿامر دضري امس ياساث امـامة : مسذل مخعوير ب داء احلكوماث 35

36 
 2553امفساد الإداري و املايل يف اموظن امـريب : حبوج و ب وراق معل امللخلياث و امنسواث اميت ؾلسهتا املنؼمة ذالل ؿام 

  حول س بل ماكحفة امفساد الإداري و املايل يف اموظن امـريب
 762572=(723املـ/)

 762572امضـ/ امضمري، ىامش ؾيةامفساد الإداري و املايل و ب اثره الإكذصادية و الإجامت 37

سرتاثيجية امربانمج امنووي يف امـراق يف اإظار س ياساث امـمل و امخكنوموجيا 38  627560650(063ؾبس/) ؾبس امغفور، ىامم ؾبس اخلامق اإ

 7635267=(723رمحـ/) رمحة، مىن امس ياساث امزراؾية يف امبدلان امـربية 39

 60550256محمـ/ احلريري، محمس رسور رق حل املضالكث الإداريةاإدارت ال زماث الإكذصادية و ظ 40

صالخ الإداري 41  55050رضا/ رضا، محمس محسي الإ

صالخ و امخحرير يف اجلزائر 42 مام ؾبس امحليس بن ابديس : رائس الإ  727(60فيلـ/) فياليل، ؾبس امـزيز الإ

مام محمس امبضري الإبراىميي : داؾية اموحست امـربي 43  727(60فايـ/) فايس، بضري ةالإ

ساليم 44  72357ال / ال زىري، جالل مجيل سلامن امـوملة و املهنج الإكذصادي الإ

سدامثر ال جنيب املبارش يف امخمنية الإكذصادية 45  دور الإ
اجلبوري، ؾبس امرزاق محس 

 حسني
 775576=(723اجلـ/)

46 
رشوط و اإجراءاث ثـيني ال مني  -املركز املاهوين ل مني ؿام ال مم املخحست  دور ال مني امـام يف حفغ امسمل و ال من ادلوميني :

دذصاصاث ال مني امـام -امـام   ... اإ
 76050اجلـ/ اجلنايب، ىسيل صاحل

 76053ذليـ/ ذليفة، ؾبس امكرمي ؾوض كاهون امـالكاث ادلبلوماس ية و املنصلية 47

 550500حريـ/ حرمي، حسني ث الإدارية، وػائف املنؼمةمبادئ الإدارت احلسيثة : )امنؼرايث، امـمليا 48
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 72رجب/ ؾبس امحليس، رجب مبادئ امـلوم امس ياس ية 49

 760ظلــ/ احلسيسي، ظلـت جياد جلي مبادئ املاهون ادلويل يف ػل املخغرياث ادلومية )امـوملة 50

 73057=(723امعـ/) امعرودي، ظارق ؿيل مناجه امرتبية اموظنية يف اموظن امـريب 51

 760امــ/ امـزاوي، حسني موكف املاهون ادلويل من الإرىاة و امللاومة املسلحة : )امللاومة امـراكية ب منوذجا 52

 760محمـ/ ؾبس امحليس، محمس سايم ب صول املاهون ادلويل امـام : احليات ادلومية : املاهون ادلبلومايس و املاهون املنصيل و املاهون ادلويل نلبحر 53

 7665672ؾبس/ ؾبس احملمود، ؾباس ب بو صامة امـنف ال رسي يف ػل امـوملة 54

مغاء اموػائف امـامة يف ضوء امخوجو حنو س ياسة امخزاصية و ركابة املضاء الإداري ؿلهيا : دراسة ملارهة 55  76257امــ/ امـؼاماث، محمس ؿارف سلعة الإدارت ابإ

 55050امنـ/ امنجار، فايز مجـة Scientific Research Methods : Applied Perspective = يب ساميب امبحر امـلمي : منؼور ثعبيل 56

 55050موسـ/ موىس، فاروق ؾبس امفذاخ ال سس امـلمية مفنياث كخابة امبحوج امـلمية 57

 76(66052ودل/) ودل ب ابه، امس يس موريخاهيا : امثلافة و ادلوةل و اجملمتؽ 58

59 
الإكذصاد  -الإكذصاد امس يايس و امرب ساممية  -، ال ساس ياث : اترخي الإكذصاد امس يايس 0مس يايس5 ح5 مبادئ الإكذصاد ا

صرتاكية  امس يايس و الإ
 7755050دويـ/ب / دويسار، محمس

ىل امدسوية املس خحيةل -مرص و امرصاع امـريب  60 رسائييل من امرصاع احملخوم555 اإ  72350(06756انفـ/) انفـة, حسن الإ


