
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

3جامعة الجزائر  
 كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية

ي الجزائر وتحليلمخبر بحث "دراسات 
 
السياسات العامة ف  

 

 

الدكتوراه جلسات  

DOCTORAT TRAINING 
 الطبعة الثالثة

 يوم 
 مدرج هيقوشافيز

 

 

 

 االفتتاحية 

ي لل افتتاحية كلمة-
ف   مزرق . مختار أد . 3جامعة الجزائر للجلسات، مدير سيد الرئيس الشر

لعراج سيد عميد كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية د.  سليمانلل ترحيبية كلمة-  

ي الجزائر وتحليلالسيدة مديرة مخبر بحث "دراسات  كلمة -
. مقدم ةأد. نجي "السياسات العامة ف   

 بقدي فاطمة  اللجنة العلمية د.  ةرئيسالسيدة  كلمة-

 برنامج " جلسات الدكتوراه"

DOCTORAT TRAINING 
 الطبعة الثالثة

  يوم

14/04/2022  

 مدرج هيقوشافيز
 

 



 

 الجلسة األوىل العلنية )مدرج  هيقوشاف(

 . العالقات االقتصادية، المالية والنقدية الدوليةالمحور األول: 

عكاش فضيلةرئيس الجلسة: د.   

             د. فضيلة عكاش -بن عبد العزيزد. مصطف   -: أد. نجية مقدم األعضاء

اسم ولقب  الجامعة التوقيت 
 الطالب 

وع البحث  مشر

 3جامعة الجزائر  
 

كوىس 
 رضا

ـي تـدويـل  ة فـ نقـديـ لـ ا ة  نـ ات الهيمـ يـل عـالقـ لـ تحـ
ة  ـ تـصادي. دراسـ اقـ ـو  األزمـات مـن منـظـور جيـ

ليـورو، ا ـ  ـ ي  ة: الدوالر األمريكـ ـ ـ ل ا ـ ـ  حـ

3جامعة الجزائر    بن  
مجدوب 

 أمال

ي تحقيق االمن 
دور السياسة الخارجية ف 

التنمية  لياتها وانعكاساتها عىل  ا الطاقوي 
 االقتصادية

3جامعة الجزائر   بلصنام  
 صوفية

 La Démondialisation des perdants : 
Rôle de l’état nation dans un système 

en déclin . 
2023 .2015- 

3الجزائرجامعة    بودينار  
 ايمان

Social Constructivism in Explaining British Policy 
toward the European Union . 

 مناقشة عامة                                                           

 

ي اور المح
ي الجزائر : الثانن 

 دور السياسات العامة ف 

 د. حورية حمزةالجلسة:  ةرئيس

ة تغيلت فرحاتد  –لطادليندة د    -األعضاء:   د. ليندة بورايو -د. سمبر بوعبدهللا – سمبر

وع البحث  التوقيت الجامعة اسم ولقب الطالب مشر

العمل  متطلبات سوقمع  التعليمية الجامعيةتكييف المناهج 
ي  ميدانية عىلدراسة  بية اإلدارة و  الجامعات بقطاعاتخريجر البر

 بوالية قسنطينة الخدمات

  جامعة قسنطينة أسماء لقيقط

ي الجزائر منذ 
ي تنمية البيئة ف 

  3جامعة الجزائر  بن حميدة مريم . 2000دور السياسة السياحية ف 

ي تنظيم إدارة ملف 
اتيجية مؤسسات الدولة الجزائرية ف  اسبر

يط  والالجئير  المهاجرين  ي واليات الشر
األجانب دراسة ف 

. الحدودي  ي  الجنوبر

  جامعة غرداية واعمر زهرة

ي السياسات  االحتجاجية عىلاثر الحركات 
 العامة ف 

المغرب الجزائر و  مقارنة بير   العربية دراسةالدول 
2011/2021  

ي فؤاد
جامعة حسيبة بن  عيساب 

 بوعىلي الشلف
 

    مناقشة عامة

 



 

 

 

اعات وإشكاليةافريقيا  : لثالثاالمحور   الب  

 تغزةأد. زهرة الجلسة: رئيسة 

 

 د. بوازدية جمال-– د. دالع وهيبةاألعضاء:   
جامعة محمد   

يجي الصديق بن 
 جيجل

ي الساحل      بن طوبال لبن  
الطبيعة االنتشارية لألزمات ف 

ي طبيعة األزمة األمنية
: دراسة ف  ي

 اإلفريفر

 

جامعة محمد   
يجي الصديق بن 
 جيجل

طهراوي عبد 
 العزيز

يا  ي نيجبر
بير  التفكك الداخىلي االمن المجتمعي ف 

 والتحديات الخارجية

جامعة الجزائر   
 الوسىط

سالمي       
 جنيدي

ي إفريقيا  عدم االستقرار        
السياىسي ف 

الوسىط مصادره وآليات إدارته "دراسة 
 حالة"

 

 مناقشة عامة    

 
 السالم وبناء: افريقيا لرابعاالمحور 

ي 
 رئيس الجلسة:  أ.د أسيا العمران 

ي أد.  : ء ضا االع  د بورشة اعمر –ةال ميزكري د  – الفروق العربر

 

 

ي 
التكامل اإلقليمي ف  ي مسارات 

األمن والسالم ف 
إفريقيا: دراسة حالة المجموعة االقتصادية 

 ،  ECOWASلدول غرب إفريقيا 

 

 

 
 
  سالم نشين 

 
 جامعة محمد 

 الصديق بن يجي 
 يجلج

 

ي  دور
ي بناء السالم ف 

وسائل اإلعالم ف 
  رواندا،

 

جامعة محمد  ،زروق شهرة 
-الصديق بن يجي 

 جيجل

 

كآلية لبناء السالم بعد   االنتقاليةالعدالة  
ي رواندا: دور محاكم الغاكاكا، 

اع ف   الب  

 

جامعة محمد  لسمر أسماء 
–الصديق بن يجي 

 جيجل. 

 



         ، ي
ي منطقة الساحل االفريفر

بن عاشور  اشكالية االمن والتنمية ف 
 عائشة

  تلمسانجامعة 

    مناقشة عامة      

ي الدول العربية إدارة االزمات: خامسالمحور ال
 ف 

                     رباحي أمينة أ.د  : الجلسةرئيسة                                            
 

 مصطف  ن موىس ساب د  - د. لعيساوي كريمة األعضاء: 

 
ي 
ى عىل الوضع األمن  ي سوريا واليمنتأثبر القوى الكبر

 ف 
 
ي ظل  

لليبية ف  ا ي إدارة األزمة 
البعد القبىلي ف 

 والدولية،  األدوار اإلقليمية

 

 
  كربوش خالد

 
 

 عياشي سلمى     

 
قاصدي  جامعة

 .مرباح _ ورقلة

 

    مناقشة عامة

 السياسات الدوليةإدارة  : سادسالالمحور 

ة مغيشأد.   الجلسة:  ةرئيس   كب  

ي أد  : األعضاء 
    عياد مليكة -راضية  مزاب 

ي السياسات الدولية 
لبيئية ف  ا الحوكمة 

 المتحدة و  مقارنة الوالياتدراسة 
ي   االتحاد األوروبر

جامعة صالح  قراس مرزاقة
 3بوبنيدر قسنطينة 

 

السياسات االنتخابية والنوع  
دراسة مقارنة بير  الجزائر  –االجتماعي 
 وتونس،

 

جامعة حسيبة بن  بومعزة معمر
 الشلف -بوعىلي 

 

 
ات الدولية واإلقليمية  عىل تطور  وأثرها ، المتغبر

ي الجزائر، 
 حقوق االنسان ف 

 جامعة تلمسان.  أونافهاجر 
 

 

 

    مناقشة عامة

 

 الجلسة الختامية )قراءة التوصيات(

 مرحبا بالجميع. 

 

 



 


