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 فلسطين والقدس في الدراسات الجامعية الجزائرية

- كشاف بيبليوغرافي  -

 مسعود فلوسي. د.أ

 1جامعة باتنة –كلية العلوم اإلسالمية 

 

قضية فلسطين هي قضية كل العرب والمسلمين، بل هي قضية كل  

العالم الذين يرفضون الظلم والعدوان وتأبى نفوسهم أن تقبل تشريد األحرار في 

شعب كامل وطرده من وطنه وأرضه ليحل محله شعب آخر ال أرض له وال 

وطن، ألنه ليس شعبا في األصل وإنما هو أشتات من شعوب مختلفات أرادت 

ء أن تكون لنفسها شعبا واحدا ال يجمعه سوى هاجس الظلم والعدوان واالستيال

على وطن ليس له وال عالقة له به من قريب وال بعيد وتدفعه عقيدة زائفة ال 

 .سند لها من وحيٍ صريح وال أساَس لها من عقٍل صحيح

والشعب الجزائري الذي عانى في تاريخه الحديث ظلم وويالت 

يناصر  -منذ تعرض فلسطين للعدوان والغدر  -االستدمار الفرنسي، ظل 

ويقدم للشعب الفلسطيني كل ما أمكنه من دعم ومساندة  القضية الفلسطينية،

 .مادية ومعنوية بمختلف أشكالها وألوانها ووسائلها

وتعتبر المساندة الثقافية والفكرية والعلمية ذات أهمية بالغة إلى جانب 

المساندة المادية، إذ تبقي على الوعي بحقيقة القضية وأبعادها واسبابها 

تعمل على استمرار المساندة والمناصرة المادية وامتداداتها وآثارها، و

 .وتواصلها وازديادها وتنوعها

من هنا وجدنا المفكرين والعلماء والمصلحين والمثقفين والباحثين 

الجزائريين، لم يتوقفوا عن الكتابة والبحث والتأليف في موضوع القضية 

ين عاما هو عمر الفلسطينية ومتعلقاته المتنوعة والمتعددة خالل أزيد من ثمان

هذه القضية، ولو أردنا أن نجمع كل ما كتبه الجزائريون عن فلسطين وقضيتها 

لما كفتنا مئات المجلدات، إذ تنوعت هذة الكتابات بين مقاالت في الصحف 

والمجالت، وقصائد في دواوين الشعر، وكتب ومؤلفات فكرية وتاريخية، 

المجالت األكاديمية ورسائل وأطروحات ومذكرات جامعية، وبحوث في 

 .والمؤتمرات العلمية



  مسعود فلوسي. د.أ

 

 

 مجلة المقدمة                                                                                          251

وما دام هذا الجمع واإلحصاء واالستقصاء غير ممكن وال متيسر، فال 

أقل من التعريف ببعض اإلنتاج العلمي الجزائري في الموضوع، ولذلك رأيت 

تخصيص هذه المساهمة إلحصاء ما أمكن الوصول إليه من عناوين الرسائل 

ون جزائريون ونوقشت في جامعات جزائرية أو الجامعية التي أعدها باحث

عربية، وكذا بحوث المجالت األكاديمية ومداخالت المؤتمرات العلمية التي 

 .أنجزها باحثون جزائريون ونشرت في مجالت علمية جزائرية أو عربية

وقد قسمت ما أمكنني جمعه واستقصاؤه إلى قسمين، خصصت األول 

ت مناقشتها، وأفردت الثاني لبحوث المجالت منهما للرسائل الجامعية التي تم

األكاديمية وأعمال المؤتمرات العلمية المنشورة، مع التأكيد على أن هذا الذي 

أقدمه ليس كامال وال محيطا، لكن هذا ما أمكن تحقيقه حاليا، مع رجاء أن تتاح 

فرصة أخرى لتوسيع هذا العمل وتطويره ليصبح إحصاء شامال لكل أو جل ما 

من قبل الجزائريين حول فلسطين المظلومة وشعبها المشرد وقضيتها كتب 

 .العادلة

 

 الرسائل الجامعية الجزائرية حول فلسطين: القسم األول

اتفاقيات أوسلو والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ماجستير  -1

بن  1دمحم بوكراس، عبد القادر البقيرات، جامعة الجزائر: القانون العام، إعداد

  .ورقة 111، 2112يوسف بن خدة، 

اإلسرائيلية على ضوء القانون الدولي العام،  -اتفاقية السالم الفلسطينية  -2

إدريس بوكرا، دكتوراه، جامعة الجزائر، : حسن خلف، إشراف: إعداد

 .ورقة 212، 2112

: آثار العدوان اإلسرائيلي على الصحة النفسية لدى أطفال فلسطين، إعداد -3

األمير عبد القادر خياطي، دكتوراه، جامعة : كمال زرعي قديح، إشراف

الجزائر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم النفس وعلوم التربية 

 . ورقة 282، 2112واألرطوفونيا، 

سعد : ق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، إعدادأثر الجدار العازل على ح -2

علي أبو هاني، ماجستير قانون دولي وحقوق اإلنسان، : ارفيس، إشراف

 112، 2112جامعة يحيى فارس المدية، معهد العلوم القانونية واإلدارية، 

 .ورقة
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: اإلسرائيلي، إعداد –أثر المتغير السكاني على مستقبل الصراع الفلسطيني  -5

صالح سعود، ماجستير العالقات الدولية، جامعة : إشراف سليم محمود،

 .ورقة 218، 2118، كلية العلوم السياسية واإلعالم، 3الجزائر

: ، إعداد2112 – 2118إدارة أوباما وعملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية،  -2

سالم برقوق، ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي : فريد بن بلعيد، إشراف

 . ورقة 225، 2112وزو، 

استراتيجيات مواجهة الحرب النفسية اإلسرائيلية وعالقاتها ببعض السمات  -2

رمضان : دراسة ميدانية، إعداد: الشخصية لدى النخبة اإلعالمية الفلسطينية

األمير عبد القادر خياطي، دكتوراه علم النفس : بركة عزازي، إشراف

 382، 2111واالجتماعية، ، كلية العلوم االنسانية 2العيادي، جامعة الجزائر

 .ورقة

القضية الفلسطينية )استراتيجية االتحاد األوروبي في إدارة الشرق األوسط  -8

دمحم لمين لعجال، ماجستير، جامعة : لمياء بن جامع، إشراف: ، إعداد(نموذجا

 .ورقة 211، 2111دمحم خيضر بسكرة، قسم العلوم السياسية، 

وحركة " فتح"لوطني الفلسطيني إشكالية العالقة بين حركة التحرير ا -1

: حنان براهمي، إشراف: ، إعداد2111-2112" حماس"المقاومة اإلسالمية 

 . ورقة 185، 2112عبدهللا بن حمو، ماجستير، جامعة تلمسان، 

إشكالية مبدأ التدخل اإلنساني وتطور االتجاهات السياسية لمجلس األمن  -11

عتيقة بن يحيى، : ذجا، إعدادفلسطين أنمو -السودان : 1111الدولي منذ عام 

عبد الحفيظ ديب، دكتوراه استراتيجية و مستقبليات، جامعة : إشراف

 . ورقة 512، 2118، كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، 3الجزائر

-1128االحتالل الصهيوني لمدينة القدس وأثره على الهوية الفلسطينية  -11

ابزية، ماجستير، جامعة دمحم علي غن: فاتح باهي، إشراف: ، إعداد1182

 252، 2115الوادي، قسم التاريخ،  -لخضر بن عمارة المدعو حمة لخضر 

 .ورقة

اإلسرائيلي في ضوء مؤتمر مدريد إلى اتفاق  -األداء التفاوضي الفلسطيني  -12

فاطمة مساعيد، : دراسة تخليلية تقييمية، إعداد: 1113-1111أوسلو 

، كلية 3العالقات الدولية، جامعة الجزائرعقيلة ضيف هللا، ماجستير : إشراف

 . ورقة 223، 2112العلوم السياسية واإلعالم، 
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فضيلة بودراع، : األرض المقدسة والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، إعداد -13

عبد القادر بخوش، ماجستير، جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة، : إشراف

 . ورقة 222، 2115

منير حسن : ، إعداد2115 – 1113وصفية  دراسة -اإلعالم الفلسطيني  -12

دمحم لعقاب، ماجستير علم المعلومات واالتصال، جامعة : عواد، إشراف

 .، قسم علوم اإلعالم و االتصال3الجزائر

اإلعالم الفلسطيني واألداء المهني لإلعالميين الفلسطينيين في انتفاضة  -15

: قطاع غزة، إعداددراسة ميدانية لمراسلي اإلذاعة والتلفزيون في : األقصى

عزة عجان، دكتوراه علم المعلومات : أمين منصور وافي، إشراف

 .ورقة 311، قسم علوم اإلعالم واالتصال، 3واالتصال، جامعة الجزائر

االستراتيجية اإلسرائيلية بين تسوية القضية الفلسطينية وميزان القوى  -12

: رف أبوعامر، إشرافأش: ، إعداد(بداية األلفية الثالثة -بعد أوسلو )الدولي، 

، كلية العلوم 3دمحم رضا مزوي، دكتوراه عالقات دولية، جامعة الجزائر

 .ورقة 221، 2112السياسية والعالقات الدولية، 

حالة المستوطنات اإلسرائيلية في : االستيطان في ضوء القانون الدولي -12

نعيمة عميمر، ماجستير : موسى عاشور، إشراف: فلسطين نموذجا، إعداد

 228، 2111، كلية الحقوق، 1نون دولي وعالقات دولية، جامعة الجزائرقا

 . ورقة

االستعمار الفرنسي في الجزائر والحركة الصهيونية : االستيطان والتوطين -18

دمحم رضا مزوي، : عماد لبيد، إشراف: دراسة مقارنة، إعداد -في فلسطين 

 .ورقة 221، 2111ماجستير، جامعة الجزائر، 

طيني واألداء المهني لإلعالميين الفلسطينيين في انتفاضة اإلعالم الفلس -11

: دراسة ميدانية لمراسلي اإلذاعة والتلفزيون في قطاع غزة، إعداد: األقصى

عزة عجان، دكتوراه علوم اإلعالم واالتصال، : أمين منصور وافي، إشراف

 .ورقة 311، 2112، كلية علوم اإلعالم واالتصال، 3جامعة الجزائر 

د الفلسطيني بين التطبيق والواقع االجتماعي من خالل اتفاقية االقتصا -21

خليفة بوزبرة، : عائشة الزبيدي، إشراف: التطبيق مع إسرائيل، إعداد

 122، 2113ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، 

 . ورقة

من خالل االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية في الصحافة العربية  -21

صحيفتي الشرق األوسط الدولية والخبر الجزائرية في الفترة الممتدة من 
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الخير : دمحم صدارة، إشراف: دراسة تحليلية مقارنة، إعداد - 2112جانفي 

، كلية العلوم السياسية 3عزوق، ماجستير وسائل اإلعالم، جامعة الجزائر

 . ورقة 223، 2111واإلعالم، 

محمود درويش وفدوى : ي الشعر العربي المعاصراالنتفاضة الفلسطينية ف -22

سلمى رغايسية، : دراسة في البعدين الفكري والفني، إعداد -طوقان أنموذجا 

السعيد بوسقطة، دكتوراه آداب وعلوم إنسانية، جامعة باجي مختار : إشراف

 .ورقة 223، 2112عنابة، قسم العلوم اإلنسانية و االجتماعية، 

-تراتيجية اإلسرائيلية لتسوية الصراع الفلسطينيالبعد األمني في االس -23

صالح : جهاد الغرام، إشراف: اإلسرائيلي، دراسة حالة الجدار العازل، إعداد

، كلية 3سعود، ماجستير العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر

 . ورقة 112، 2112العلوم السياسية و اإلعالم، 

موسى بن : اإلسرائيلي، إعداد –الفلسطيني  البعد الديموغرافي في النزاع -22

حسين قادري، ماجستير، جامعة باتنة الحاج لخضر، : قاصير، إشراف

 . ورقة 182، 2118

الفترة من انعقاد )البعد العسكري واالستراتيجي للصراع العربي الصهيوني  -25

إلى تاريخ عقد اتفاقية السالم بين  1812المؤتمر الصهيوني األول في 

سعاد مروان : ، إعداد(1113ومنظمة التحرير الفلسطينية في إسرائيل 

عبد القادر محمودي، ماجستير عالقات دولية وعلوم : بومدين، إشراف

 283، 2111، كلية العلوم السياسية و اإلعالم، 3سياسية، جامعة الجزائر 

 .ورقة

وانعكاساته على القضية  2111يناير  25التحول السياسي في مصر بعد  -22

مسعود شعنان، دكتوراه : لخضر حبيطة، إشراف: ينية، إعدادالفلسط

، كلية العلوم السياسية 3الدبلوماسية و التعاون الدولي، جامعة الجزائر

 . ورقة 212، 2111والعالقات الدولية، 

حسين خالد : التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني قبل و بعد إعالن الدولة، إعداد -22

ماجستير القانون الدولي والعالقات عبد العزيز قادري، : خلف، إشراف

 .ورقة 225، 1113الدولية، جامعة الجزائر 

دراسة : التناول اإلعالمي للقضية الفلسطينية في قناة الرسالة الفضائية -28

مراد زعيمي، ماجستير، جامعة : آمال حمون، إشراف: تحليلية نقدية، إعداد

 . ورقة 211، 2111األمير عبد القادر، قسنطينة، 
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: ، إعداد1131 -1132ة المسلحة الفلسطينية ضد االنتداب البريطاني الثور -21

عبد المجيد بن عدة، ماجستير تاريخ حديث ومعاصر، : رشيد مقدم، إشراف

المدرسة العليا لألساتذة في األدب والعلوم اإلنسانية ببوزريعة، الجزائر، 

 . ورقة 121، 2115

حراء الغربية في نظر الجدار اإلسرائيلي في فلسطين والمغربي في الص -31

عبد القادر شربال، ماجستير : لحسن نزيه، إشراف: القانون الدولي، إعداد

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2القانون الجنائي الدولي، جامعة البليدة

2118. 

: الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدولي، إعداد -31

مريوة، دكتوراه القانون الدولي والعالقات صباح : بالل بوعكيرة، إشراف

 . ورقة 321، 2121، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2الدولية، جامعة البليدة

، 1122-1112الحركة الوطنية الجزائرية ومواقفها من القضية الفلسطينية  -32

عمار بن سلطان، ماجستير تاريخ حديث : حمودي إبرير، إشراف: إعداد

، 2113، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 2زائر ومعاصر، جامعة الج

 . ورقة 181

سعيد : الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين نموذجا، حكيم العمري، إعداد -33

 255، 2115يوسف دمحم يوسف، ماجستير، جامعة يحي فارس المدية، 

 .ورقة

اجر، دمحم ت: دمحم زغو، إشراف: الحماية الدولية للطفل الفلسطيني، إعداد -32

 .ورقة 333، 2112دكتوراه، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 1111الخطاب اإلعالمي الملكي األردني تجاه قضيتي فلسطين والعراق من  -35

الخير عزوق، : خزيم سالم علي الخزام، إشراف: ، إعداد2112إلى 

قسم علوم اإلعالم  -دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم 

 .ورقة 381، 2111إلتصال، وا

الدور االقليمي التركي وتأثيره في إدارة الصراع الفلسطيني االسرائيلي في  -32

مصطفى صايج، : وناس مواسي، إشراف: ، إعداد2111 -2112الفترة 

، كلية العلوم السياسية والعالقات 3ماجستير دراسات أسيوية، جامعة الجزائر

 .ورقة 311، 2112الدولية، 

عمر : لسطينة المستقلة في ضوء القانون الدولي العام، إعدادالدولة الف -32

، 1111حامد أيوب، ماجستير، جامعة الجزائر، : عرفات الخواجه، إشراف

 . ورقة 223
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: دراسة في كيفية بناء الدول، إعداد: الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني -38

ة، جامعة سليم قاللة، دكتوراه العالقات الدولي: العنزي عبدربه، إشراف

 . ورقة 318، 2111، كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، 3الجزائر

فتحية : الرؤيا الفنية في الشعر الفلسطيني المقاوم في األرض المحتلة، إعداد -31

عبد الرحمان جيلي، دكتوراه لغة وأدب عربي، جامعة : محمود، إشراف

وأدابها واللغات الشرقية،  أبو القاسم سعد هللا، قسم اللغة العربية 2الجزائر

 .ورقة 223، 1182

ناصر لوحيشي، : الرمز الديني في الشعر الفلسطيني المعاصر، إعداد -21

يوسف عبد القادر صالح، ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي : إشراف

 . ورقة 232، 1112وزو، 

مازن صالح عطية العجلة، : السياسة التجارية للدولة الفلسطينية، إعداد -21

، كلية 3دمحم التهامي طواهر، دكتوراه االقتصاد، جامعة الجزائر: إشراف

 .ورقة 223، 2111العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، 

: ، إعداد(2111 - 2112)السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفلسطينية  -22

مصطفى صايج، ماجستير، جامعة الجزائر، : لخضر حبيطة، إشراف

 .ورقة 181، 2112

-1182)الصراع اللبناني اإلسرائيلي و آثاره على القضية الفلسطينية  -23

عبد الرؤوف ثامر، دكتوراه : صهيب شنوف، إشراف: ، إعداد(2112

التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الوادي حمة لخضر، قسم العلوم 

 . ورقة 312، 2111اإلنسانية، 

فريد : ، إعداد1125إلى  1121العالقات اللبنانية الفلسطينية من عام  -22

 .ورقة 223، 1990القطيفاني، ماجستير، جامعة الجزائر، 

الفلسطيني  -العالقة الجدلية بين الوضع الدولي الجديد والمسار اإلسرائيلي  -25

رابح : حسين قادري، إشراف: اإلسرائيلي، إعداد -لتسوية الصراع العربي 

عة باتنة الحاج بلعيد، دكتوراه العلوم السياسية والعالقات الدولية، جام

 .ورقة 351، 2112لخضر، كلية الحقوق، 

دراسة تحليلية : القضية الفلسطينية بين مشروعي المقاومة والمفاوضات -22

علي غنابزية، : الطاهر فرحات، إشراف: ، إعداد2118-1128لتطوراتها 

دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، 

2121 . 
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إلى  1112لسطينية في الصحافة الجزائرية الناطقة بالعربية من القضية الف -22

عمار بن سلطان، ماجستير تاريخ، : محفوظ تاونزة، إشراف: ، إعداد1128

 .ورقة 221، 2112، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 2جامعة الجزائر

القضية الفلسطينية في المشروعات الرسمية اإلسرائيلية للتسوية في ضوء  -28

جعفر نوري، ماجستير، : إبراهيم أبو حليوه، إشراف: لقانون الدولي، إعدادا

 . ورقة 232، 1182جامعة الجزائر، معهد العلوم القانونية واإلدارية، 

إلى  1121القضية الفلسطينية في اهتمامات الحركة اإلصالحية الجزائرية  -21

ستير تاريخ عبد المجيد بن عدة، ماج: معاوية بوفاتح، إشراف: ، إعداد1152

حديث ومعاصر، المدرسة العليا لألساتذة في األدب والعلوم اإلنسانية 

 . ورقة 252، 2115ببوزريعة، الجزائر، 

سعد : القضية الفلسطينية في اهتمامات الشيخ دمحم البشير اإلبراهيمي، إعداد -51

أحمد مريوش، ماجستير تاريخ، المدرسة العليا لألساتذة : زواوي، إشراف

 .ورقة 152، 2111قسم التاريخ والجغرافيا، بوزريعة، 

-1122القضية الفلسطينية في سياسة دولتي المواجهة مصر وسوريا للفترة  -51

صالح سعود، دكتوراه العلوم السياسية : فاتح شيباني، إشراف: ، إعداد2111

 322، 2113، قسم العلوم السياسية، 3والعالقات الدولية، جامعة الجزائر

 .ورقة

دراسة تحليلية سيميولوجية : سطينة من خالل الدراما السوريةالقضية الفل -52

، 2112لعينة من حلقات المسلسل التلفزيوني السوري التغريبة الفلسطينية 

محمود ابراقن، ماجستير سينما : عبد القادر صديقي، إشراف: إعداد

، كلية علوم االعالم 3وتلفزيون ووسائل اإلعالم الجديدة، جامعة الجزائر

 . ورقة 122، 2112ال، واالتص

، (1122-1122)القضية الفلسطينية من خالل جريدة الشعب الجزائرية،  -53

، 2مصطفى نويصر، ماجستير، جامعة الجزائر: أحمد شنتي، إشراف: إعداد

 .ورقة 182، 2111

: ، إعداد1131 -1132القضية الفلسطينية من خالل جريدة الفتح المصرية  -52

بديده، ماجستير، جامعة أبو القاسم سعد هللا لزهرة : بهية ملوك، إشراف

 .ورقة 218، 2112، قسم التاريخ، 2الجزائر

دراسة حالة : الالجئون الفلسطينيون التوطين في دول اللجوء وحق العودة -55

: عائشة الزبيدي، إشراف: للمخيمات الفلسطينية في أماكن اللجوء، إعداد
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، كلية العلوم 2لجزائرخليفة بوزبرة، دكتوراه علم االجتماع، جامعة ا

 .ورقة 332، 2111اإلنسانية واالجتماعية، 

اللجنة األمريكية اإلسرائيلية للشؤون العامة أيباك وتأثيرها على السياسة  -52

الخارجية األمريكية وأثر ذلك على القضية الفلسطينية خالل إدارة بوش 

مسعود شعنان، : نور الدين فالك، إشراف: ، إعداد2118 -2111االبن 

، كلية العلوم السياسية والعالقات 3دكتوراه عالقات دولية، جامعة الجزائر

 .ورقة 311، 2112الدولية، 

علي عبد الرحيم : بحث سوسيولوجي، إعداد: المجتمع الفلسطيني في األردن -52

، كلية 2علي الكنز، ماجستير علم االجتماع، جامعة الجزائر: صافي، إشراف

 .ورقة 181، 1113 العلوم اإلنسانية واالجتماعية،

المسؤولية الدولية لالحتالل اإلسرائيلي عن بناء المستوطنات في فلسطين،  -58

علي أبو هاني، دكتوراه الحقوق، جامعة : الجياللي ضامن، إشراف: إعداد

 .2111يحي فارس المدية، معهد العلوم القانونية واإلدارية، 

: ، إعداد(1182 - 1122)المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفلسطينية  -51

حسين بوقارة، ماجستير القانون الدولي والعالقات : عبد هللا حمدان، إشراف

 233، 1181الدولية، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، 

 .ورقة

، 2112 -1111المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ومسار االستيطان  -21

دكتوراه تنظيم سياسي وإداري، دمحم رضا مزوي، : عماد لبيد، إشراف: إعداد

 212، 2112، كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، 3جامعة الجزائر

 .ورقة

الموقف الدولي من االنقسام الفلسطيني الداخلي وأثر ذلك على مستقبل  -21

نصر صالح ابراهيم : ، إعداد2111يناير  -2112القضية الفلسطينية يناير 

نان، دكتوراه العلوم السياسية والعالقات مسعود شع: المشهراوي، إشراف

 .ورقة 358، 2113، قسم العلوم السياسية، 3الدولية، جامعة الجزائر

النزاعات العربية العربية وتطور النظام اإلقليمي العربي مع التركيز على  -22

عبد القادر : ، إعداد1185-1125النزاعات حول القضية الفلسطينية 

الل دسوقي، دكتوراه العلوم السياسية علي الدين ه: محمودي، إشراف

 .ورقة 211-252، 1112، 3والعالقات الدولية، جامعة الجزائر
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الهجرة اليهودية وآثارها على اقتصاد األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  -23

دمحم الصغير جاري، ماجستير، جامعة : تيسير عياد، إشراف: ، إعداد1122

 .ورقة 331، 1115الجزائر 

: دراسة وصفية تاريخية تحليلية مقارنة، إعداد: إلسالمي في فلسطينالوقف ا -22

عبد الرزاق قسوم، ماجستير، جامعة : يوسف جمعة سالمة، إشراف

 .ورقة 325، 2111الجزائر، كلية أصول الدين، 

: انتفاضة الشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدولي المعاصر، ناصر إعداد -25

تونسي، ماجستير، جامعة الجزائر،  بن عامر: إبراهيم الريس، إشراف

 . ورقة 231، 1115

حق القوة وقوة : إيديولوجية الصراع الفلسطيني الصهيوني على المكان -22

عبد الرحمان بوقاف، دكتوراه، : صالح الشقباوي، إشراف: الحق، إعداد

 .ورقة 212، 2112، قسم الفلسفة، 2جامعة أبو القاسم سعد هللا الجزائر

 -تونس : 1128 – 1128ربي والقضية الفلسطينية بلدان المغرب الع -22

مصطفى نويصر، : أحمد أبوجزر، إشراف: المغرب، إعداد -الجزائر 

 .ورقة 312، 2115، 2دكتوراه، جامعة أبو القاسم سعد هللا الجزائر

تدرج الموقف العربي من الخيار العسكري الى الخيار السلمي وانعكاساته  -28

تونسي بوساحية، : فرحات، إشراف: على القضية الفلسطينية، إعداد

، كلية الحقوق، 1ماجستير القانون الدولي والعالقات الدولية، جامعة الجزائر

 .ورقة 121، 2112

سميرة : ترجمة شعر المقاومة الفلسطينية بين الرمزية واإليديولوجية، إعداد -21

نفيسة موفق، ماجستير، جامعة أبو القاسم سعد هللا : شعبان، إشراف

 . ورقة 238، 2118، قسم الترجمة، 2الجزائر

،، 1122جرائم اإلبادة ضد الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة عام  -21

بن عامر تونسي، دكتوراه، جامعة : عبد العزيز العشاوي، إشراف: إعداد

 .ورقة 221، 1115الجزائر 

فاطمة سلهام، : جمالية الشعر الثوري في الشعر الفلسطيني المعاصر، إعداد -21

 .ورقة 211، 2111لخضر العرابي، ماجستير، جامعة تلمسان، : فإشرا

(: 2113 - 1121)خطاب السالم عند الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات  -22

دمحم لعقاب، ماجستير، جامعة : خالد سالمة، إشراف: دراسة تحليلية، إعداد

الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال، 

 .ورقة 218، 2112



 فلسطين والقدس في الدراسات الجامعية الجزائرية                    
 

 

 201                                                                            1412جوان  -40: العدد

دبلوماسية المقاومة، دراسة حالة حكومة حركة المقاومة اإلسالمية في  -23

أمحند برقوق، دكتوراه، جامعة : علي لكحل، إشراف: فلسطين، إعداد

 .ورقة 223، 2113، كلية العلوم السياسية العالقات الدولية، 3الجزائر

بيقية علي دراسة تط: دور األسرة في التنشئة السياسية للشباب الفلسطيني -22

عبد القادر فارس، : طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، إعداد

عبد الغني مغربي، ماجستير علم االجتماع السياسي، جامعة : إشراف

 .ورقة 182، 2113، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 2الجزائر

-1122)دور منظمة التحرير الفلسطينية في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي  -25

عبد المجيد بن عدة، ماجستير : سعاد زواوي، إشراف: ، إعداد(م1122

تاريخ الجزائر، المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة، الجزائر قسم التاريخ، 

 .ورقة 183، 2112

سياسة فرنسا الخارجية تجاه قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي،  -22

، 1188، جامعة الجزائر، نوال بوعشة المولودة بوضياف، ماجستير: إعداد

 .ورقة 228

: حسين دمحم أبو النجا، إشراف: صورة اليهودي في الرواية الفلسطينية، إعداد -22

 .ورقة 212، 2111أبو العيد دودو، دكتوراه، جامعة الجزائر، 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي منذ : فك االرتباطية في المشروع الصهيوني -28

صالح سعود، : جهاد الغرام، إشراف: إعداد دراسة مستقبلية، -اتفاق أوسلو 

، كلية العلوم السياسية واإلعالم، 3دكتوراه عالقات دولية، جامعة الجزائر

 .ورقة 222، 2111

: حليمة سايح، إشراف: فلسطين بين اليهود والقوى العظمى القديمة، إعداد -21

، 2الجزائربلقاسم رحماني، ماجستير تاريخ قديم، جامعة أبو القاسم سعد هللا 

  .ورقة 388، 2112قسم التاريخ، 

السعيد بوبقار، : دراسة تحليلية فنية، إعداد: فلسطين في أدب اإلبراهيمي -81

حسن كاتب، ماجستير أدب الحركة الوطنية، جامعة منتوري : إشراف

 .ورقة 312، 2118قسنطينة، قسم اللغة العربية وآدابها، 

م، 1182ن الماضي حتى عام فلسطين في الشعر الجزائري في بداية القر -81

الصادق صياد، مختار قطش، ماجستير، جامعة الجزائر، كلية اآلداب : إعداد

 .ورقة 112، 2112واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، 
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: صالح الشقباوي، إشراف: ، إعداد"الدولة الفلسطينية نموذجا"فلسفة الدولة  -82

كلية العلوم اإلنسانية، قسم عبد الرحمان بوقاف، ماجستير، جامعة الجزائر، 

 .ورقة 135، 2113الفلسفة، 

أيمن دمحم : كأداة لتسوية القضية الفلسطينية، إعداد 222قرار مجلس األمن  -83

بن يوسف  1عبد العزيز قادري، ماجستير، جامعة الجزائر: صالح، إشراف

 .ورقة 222، 1115بن خدة، قسم القانون العام، 

: إشرافنديم مسلم، : إعدادطور واآلفاق، قضية الالجئين الفلسطينيين الت -82

عمار جفال، ماجستير العالقات الدولية، جامعة الجزائر، كلية العلوم 

 .ورقة 215، 2118السياسية والعالقات الدولية، 

: ، إعداد1182-1128قضية فلسطين في الشعر الجزائري المعاصر،  -85

 .ورقة 312 ،1111السعيد بوسقطة، ماجستير، جامعة عين شمس، القاهرة، 

الصراع " نظرية"دراسة في : قضية فلسطين والصراع الحضاري -82

بلقاسم : اعمر بوزيد، إشراف: الحضاري من منظور إسالمي، إعداد

إيراتني، ماجستير علوم ساسية، جامعة الجزائر، معهد العلوم السياسية 

 .ورقة 228، 1111والعالقات الدولية، 

اإلسرائيلية  -لمفاوضات الفلسطينية مشروع قيام الدولة الفلسطينية بين ا -82

توفيق قادري، : حكيم العمري، إشراف: وأحكام القانون الدولي، إعداد

 .2111دكتوراه، جامعة يحي فارس المدية، معهد العلوم القانونية واإلدارية، 

 -منظور حزب العمل اإلسرائيلي في إدارة العملية السلمية اإلسرائيلية  -88

رابح بلعيد، ماجستير : المؤمن حمودي، إشراف عبد: الفلسطينية، إعداد

، 2112التنظيم السياسي، جامعة باتنة الحاج لخضر، كلية العلوم السياسية، 

 .ورقة 328

مواقف الدول اإلفريقية غير العربية بشأن قضية فلسطين والصراع العربي  -81

عبد العزيز جراد، ماجستير، : دمحم بوعشة، إشراف: اإلسرائيلي، إعداد

 .ورقة 112، 1182الجزائر،  جامعة

 – 1125مواقف الصحافة اإلنجليزية من القضية الفلسطينية خالل الفترة  -11

بوبكر حفظ هللا، دكتوراه التاريخ الحديث : دمحم بك، إشراف: ، إعداد1121

 .ورقة 221، 2112والمعاصر، جامعة العربي التبسي تبسة، قسم التاريخ، 

فاتح : طة الوطنية الفلسطينية، إعدادمواقف دول الجوار تجاه سياسة السل -11

صالح سعود، ماجستير العالقات الدولية، جامعة الجزائر : شيباني، إشراف

 .ورقة 213، 2118، كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، 3
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حمودي : ، إعداد1123-1125موقف الجزائريين من القضية الفلسطينية  -12

، 1ريخ حديث ومعاصر، جامعة باتنةعلي اجقو، دكتوراه، تا: ابرير، إشراف

 .ورقة 512، 2115

دراسة : موقف الحاج أمين الحسيني وعز الدين القسام من القضية الفلسطينية -13

أحمد صاري، ماجستير، : دمحم عبد الرؤوف ثامر، إشراف: مقارنة، إعداد

 . ورقة 112، 2112جامعة باتنة الحاج لخضر، 

إلى  1125رة الفلسطينية من موقف مجلة المجاهد األسبوعية من الثو -12

إسماعيل : الخير عزوق، إشراف: دراسة وصفية تحليلية، إعداد: 1182

 . ورقة 221، 1112دبش، ماجستير، جامعة الجزائر 

 1131نظرة الحركة الوطنية الجزائرية لقضايا التحرر في المشرق العربي  -15

 دمحم: ميلود فتاتة، إشراف: ، إعداد(فلسطين -سوريا  -مصر ) 1152-

العربي الزبيري، ماجستير، الجزائر، جامعة الجزائر، كلية العلوم االنسانية 

 .ورقة 221واالجتماعية، 

: دراسة وصفية، إعداد: 2115 – 1115واقع اإلعالم الفلسطيني ما بين  -12

دمحم لعقاب، ماجستير، جامعة الجزائر، : منير حسن دمحم عواد، إشراف

 .ورقة 151، 2111

 

 حوث المجالت والملتقياتب: القسم الثاني

آفاق الدرس اللغوي بجامعات فلسطين وسبل تطويره في ظل المتغيرات  -12

المعاصرة، حسين عمر دراوشة، مجلة قراءات، جامعة بسكرة دمحم خيذر، 

 .212-213: ، الصفحات2111، جانفي 1، العدد 11المجلد 

عبد الغني  آليات الحماية الدولية والوطنية للممتلكات الثقافية في القدس، -18

، 2112، مارس 1، العدد 2حوبه، مجلة الشهاب، جامعة الوادي، المجلد 

 .122-125: الصفحات

دراسة تاريخيَّة وأثريَّة، لؤي : أثر أزمة القرن الثالث الميالدي على فلسطين -11

، المجلد 2دمحم أبو السعود وأمجد أبو العز، مجلة دراسات، جامعة قسنطينة 

 .21-1: ، الصفحات2121، ديسمبر 2، العدد 11

أثر انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة إسرائيل عن  -111

جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، حكيم العمري، مجلة العلوم القانونية 
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: ، الصفحات2111، أبريل 1، العدد 11والسياسية، جامعة الوادي، المجلد 

1122-1115. 

ة شكرين الديلمي، مجلة صوت القانون، جامعة احتالل القدس رؤية قانوني  -111

 .321-312: ، الصفحات2112، أكتوبر 2، العدد 3خميس مليانة، المجلد 

أخالقيات النشر اإلعالمي في شبكات التواصل االجتماعي أثناء األزمات   -112

في فلسطين، عيسى طلعت، المجلة الدولية لالتصال االجتماعي، جامعة ابن 

-111: ، الصفحات2121، أكتوبر 5، العدد 2د باديس مستغانم، المجل

112. 

أساليب الغزو اليهودي لفلسطين، حكمت ياسين، مجلة الثقافة، الجزائر،   -113

م، 1125أوت، سبتمبر / هـ1315، رجب، شعبان 28السنة الخامسة، العدد 

 .52-35: الصفحات

أسس الملكية الجماعية في فلسطين المحتلة، دمحم السويدي، مجلة الثقافة،   -112

/ هـ1313، جمادى األولى، جمادى الثانية 15الجزائر، السنة الثالثة، العدد 

 .21-53: م، الصفحات1123جوان، جوليت 

إشكالية العضوية الكاملة لفلسطين في األمم المتحدة والبدائل الممكنة، حكيم  -115

مجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الوادي، المجلد العمري، ال

 .122-128: ، الصفحات2121، ماي 1، العدد 2

اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي في ضوء  -112

القانون الدولي، عبد هللا بن جداه، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة 

 .811-211: ، الصفحات2111، سبتمبر 2العدد ، 11الوادي، المجلد 

األبعاد القانونية والسياسية لترقية مركز فلسطين وانضمامها لالتفاقيات  -112

، بالل (ميثاق األمم المتحدة ونظام روما األساسي نموذجا)الدولية 

، 2بوعكيرة، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة

 .22-31: ، الصفحات2111جوان  ،2، العدد 8المجلد 

من كامب : اإلدارة األمريكية الراعي للمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية -118

ديفيد إلى صفقة القرن، صالح عقل، مجلة الناقد للدراسات السياسية، 

: ، الصفحات2121، أبريل 1، العدد 2جامعة دمحم خيدر بسكرة، المجلد 

11-32. 

، جهاد الغرام، مجلة (غالف القدس)ل القدس االستراتيجية اإلسرائيلية لعز -111

، 1، العدد 2البحوث والدراسات العلمية، جامعة يحي فارس بالمدية، المجلد 

 .125-112: ، الصفحات2112مارس 
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، بلعالية (الحقيقة والوهم) 1128االستعدادات العسكرية العربية قبيل حرب  -111

، 1، العدد 11جلد ميلود، مجلة الخلدونية، جامعة ابن خلدون تيارت، الم

 .112-183: ، الصفحات2112جوان 

االستيطان ركيزة تهويد القدس، بن بلقاسم أحمد، مجلة التواصل، جامعة  -111

-222: ، الصفحات2113، سبتمبر 3، العدد 11باجي مختار عنابة، المجلد 

251. 

متالزمتا الطرد والجذب، : االستيطان والتوطين الصهيوني في فلسطين -112

، 8، العدد 2ة الحكمة للدراسات التاريخية، الجزائر، المجلد عماد لبيد، مجل

 .222-221: ، الصفحات2112سبتمبر 

الدوافع  -تاريخ االستقرار -األسر المغربية في مدينة القدس وبالد فلسطين  -113

األدوار، موسى المودن، جيهان طه، مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية  -

، 2111، ديسمبر 2، العدد 11مجلد ، ال2واالجتماعية، جامعة الجزائر 

 .52-21: الصفحات

األسرة الفلسطينية وتأثير االحتالل اإلسرائيلي عليها، صالح محمود، مجلة  -112

، 2112، ماي 1، العدد 2، المجلد 2األسرة والمجتمع، جامعة الجزائر

 .13-2: الصفحات

األصول االيديولوجية لالستيطان اإلسرائيلي وسلبياته على الواقع  -115

فلسطيني المعاش، بودراع فضيلة، مجلة الشهاب، جامعة الوادي، المجلد ال

 .112-123: ، الصفحات2121، مارس 1، العدد 2

وتعقيد .. تشويه للماضي: "االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل -112

، حمزاوي جويدة، مجلة األبحاث القانونية والسياسية، جامعة "للمستقبل

 .112-85: ، الصفحات2121، سبتمبر 2 ، العدد2، المجلد 2سطيف

االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل من منظور القانون الدولي،  -112

حكيم العمري، مجلة الحوار المتوسطي، جامعة جياللي اليابس سيدي 

 .321-355: ، الصفحات2111، مارس 1، العدد 11بلعباس، المجلد 

يى إبراهيم، بسناسي سعاد، مجلة األمثال الشعبية في البيئة الفلسطينية، يح -118

، 2121، ديسمبر 2، العدد 5أحمد بن بلة، المجلد  1الَكِلم، جامعة وهران

 .22-28: الصفحات

االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في فلسطين بين اإلطار النظري  -111

والتطبيق، إسحاق أبوطه، منير موسى أبورحمة، مجلة أكاديميا، جامعة 
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-22: ، الصفحات2112، جوان 5، العدد 2شلف، المجلد حسيبة بن بوعلي 

112. 

االنتهاكات اإلسرائيلية لألعيان المدنية والمقدسات اإلسالمية في القدس،  -121

تلعيش خالد، شكيرين ديلمي، المجلة األكادمية للبحوث القانونية والسياسية، 

، 2121، مارس 1، العدد 5جامعة عمار ثليجي األغواط، المجلد 

 .32-12 :الصفحات

األهمية االقتصادية ألوقاف القدس إبان الفترة العثمانية، روالمي عبد  -121

، 2121، جوان 2، العدد 32الحميد، حوليات جامعة الجزائر، المجلد 

 .312-288: الصفحات

األوضاع االجتماعية في فلسطين خالل العهد العثماني، دمحم عبد الرؤوف  -122

والدراسات التاريخية، جامعة  ثامر، فاطمة دجاج، مجلة المعارف للبحوث

 .52-22: ، الصفحات2118، ديسمبر 5، العدد 2الوادي، المجلد 

البعد الفكري للصراع الفلسطيني الصهيوني، صالح الدين وانس، المجلة  -123

، 2أحمد بن بلة، المجلد  1الجزائرية للدراسات اإلنسانية، جامعة وهران 

 .322-328: ، الصفحات2121، جوان 1العدد 

دراسة تحليلية )حليل الكمي للمعالم األثرية والتاريخية في مدينة القدس الت -122

، دمحم العداربة، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زيان عشور (في آثار القدس

 .23-32: ، الصفحات2118، جوان 31، العدد 1الجلفة، المجلد 

التعليم في فلسطين أثناء فترة االنتداب البريطاني، عسول صالح، مجلة  -125

، العدد 2العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة العربي التبسي تبسة، المجلد 

 .221-223: ، الصفحات2112، جويلية 1

التطور التاريخي لسياسات ومواقف األنظمة العربية تجاه قضية فلسطين ما  -122

، غنابزية علي، فرحات الطاهر، مجلة اإلحياء، جامعة 2111-1125بين 

: ، الصفحات2121، سبتمبر 3، العدد 21مجلد الحاج لخضر، ال 1باتنة

883-112. 

التطور التاريخي للصهيونية من معتقد ديني إلى مشروع سياسي، دين قادة،  -122

، 2، العدد 8أحمد بن بلة، المجلد  1مجلة عصور الجديدة، جامعة وهران

 .112-122: ، الصفحات2118نوفمبر 

هير قمر، مجلة تطوير الجدار العازل أهدافه وآثاره، منير أبو رحمة، ز -128

، 2، العدد 11العلوم االجتماعية، جامعة زيان عشور الجلفة، المجلد 

 .23-51: ، الصفحات2118ديسمبر 
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الجدل القائم حول الجدار األمني العازل في فلسطين المحتلة، العشاوي عبد  -121

، 5، العدد 5العزيز، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المجلد 

 .158-122: الصفحات ،2112جوان 

صفحات من الجهاد المشترك، شنتي أحمد، .. الجزائر والقضية الفلسطينية -131

مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي 

 .122-112: ، الصفحات2115، جانفي 1، العدد 2الشلف، المجلد 

م مقاربة  1122 -1112الحركة االستيطانية في الجزائر وفلسطين بين  -131

تاريخية للظاهرة وأثرها على هوية الشعبين، حمودى ابرير، مجلة علوم 

، جوان 2، العدد 2اإلنسان والمجتمع، جامعة دمحم خيدر بسكرة، المجلد 

 .312-322: ، الصفحات2112

الحماية الجنائية للممتلكات الثقافية في مدينة القدس والقانون الدولي  -132

، 12دة، مجلة المفكر، جامعة دمحم خيذر بسكرة، المجلد اإلنساني، دمحم الشالل

 .52-31: ، الصفحات2112، جانفي 1العدد 

الحماية الدولية للممتلكات الثقافية وتأثيرها على المركز القانوني لمدينة  -133

القدس، عاصف كالب، طاهر عباسة، نادية حميدة، مجلة حقوق اإلنسان 

، جوان 2، العدد 3غانم، المجلد والحريات العامة، جامعة ابن باديس مست

 .323-332: ، الصفحات2118

الخطاب اإلعالمي إلدارة ترامب تجاه القضية الفلسطينية، محفوظ عيس،  -132

، 3مجلة دراسات قانونية وسياسية، جامعة ادمحم بوقرة بومرداس، المجلد 

 .213-111: ، الصفحات2118، ديسمبر 2العدد 

دراسة تحليلية في / 1121 -1118ة الخطاب السياسي للقيادة الفلسطيني -135

تاريخ فلسطين الحديث، الجبارين عبد القادر، دراسات وأبحاث، جامعة 

: ، الصفحات2112، سبتمبر 28، العدد 1زيان عشور الجلفة، المجلد 

151-122. 

الدعاية الصهيونية في الواليات المتحدة األمريكية وأثرها على القضية  -132

جلة قبس للدراسات اإلنسانية واالجتماعية، الفلسطينية، سليم حاج سعد، م

 .18-12: ، الصفحات2112، جوان 1، العدد 1جامعة الوادي، المجلد 

الدور السياسي لالتحاد األوروبي في دعم عملية التسوية للقضية الفلسطينية  -132

م، راضي دمحم، مجلة 2112م وحتى عام 2112في الفترة ما بين عام 

، 2111، فبراير 1، العدد 12رة، المجلد المفكر، جامعة دمحم خيدر بسك

 .22-31: الصفحات
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الدولة الفلسطينية من منظور القانون الدولي، عبد هللا عبد السالم، حوليات  -138

-118: ، الصفحات2121، مارس 1، العدد 32جامعة الجزائر، المجلد 

213. 

 –الدولة الفلسطينية وقضايا الحل النهائي في المفاوضات الفلسطينية  -131

رائيلية، صقر الجبالي، مجلة الحقوق والعلوم االنسانية، جامعة زيان اإلس

 .223-311: ، الصفحات2112، مارس 1، العدد 1عشور الجلفة، المجلد 

السياسات والمؤامرات التي مهدت للنكبة، رائد ناجي، مجلة هيرودوت  -121

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مؤسسة هيرودوت للبحث العلمي والتكوين، 

 .22-21: ، الصفحات2112، مارس 1، العدد 1جزائر، المجلد ال

، ناجي رائد، 2113السلطة التنفيذية الفلسطينية في ظل القانون األساسي  -121

، 1، العدد 1مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد دراية أدرار، المجلد 

 .121-112: ، الصفحات2113جوان 

لسنة  222س األمن رقم السياسة األمريكية تجاه القـدس في قرار مجل -122

، رحوي خير الدين، أبو رحمة منير، مجلة دراسات إنسانية 1122

، جوان 2، العدد 8، المجلد 2واجتماعية، جامعة دمحم بن أحمد وهران

 .321-325: ، الصفحات2111

الشرق األوسط الجديد وصراع المحاور، ثامر دمحم عبد الرؤوف، شنوف  -123

، العدد 11لسياسية، جامعة الوادي، المجلد صهيب، مجلة العلوم القانونية وا

  .123-118: ، الصفحات2111، ديسمبر 3

الشعر واليقظة العربية في فلسطين قبيل االحتالل البريطاني، حسني  -122

، شوال، ذو 35: محمود، مجلة الثقافة، الجزائر، السنة السادسة، العدد

  .11-22: م، الصفحات1122أكتوبر، نوفمبر / هـ1312القعدة 

الشيخ عبد الحميد بن باديس والمؤامرة الدولية على فلسطين، بشير فايد،  -125

أعمال الملتقى الدولي حول الفكر السياسي عند اإلمام الشيخ : ضمن كتاب

، تقديم 2112ماي  11-18: عبد الحميد بن باديس المنعقد بقسنطينة يومي

م، 2113مؤسسة ابن باديس، قسنطينة، : عبد العزيز فياللي، نشر: وتنسيق

 .321-325: الصفحات

م، بن جلول 1135-1818الشيخ دمحم رشيد رضا والقضية الفلسطينية  -122

، 15، المجلد 2هزرشي، المجلة المغاربية للمخطوطات، جامعة الجزائر

 .328-212: ، الصفحات2111، أكتوبر 1العدد 
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الطائفة األرثوذكسية في مدينة القدس الشريف والعالقة الكنسية بين  -122

دراسة تاريخية تحليلية، مروان دمحم حمدان : م1112-1822، رعاياها

يوسف االقرع، مجلة هيرودوت للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مؤسسة 

، ديسمبر 2، العدد 2هيرودوت للبحث العلمي والتكوين، الجزائر، المجلد 

 .51-31: ، الصفحات2118

ية لمضمون الصحافة العربية وقضية الالجئين الفلسطينيين دراسة مسح -128

، عبدالكريم "القدس العربي، األهرام المصرية، األيام البحرينية"صحف 

، 2الزياني، مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية، الجزائر، المجلد 

 .51-22: ، الصفحات2112، نوفمبر 8العدد 

األسطورة واإليتوس : اإلسرائيلي عبر وسائل اإلعالم -الصراع الفلسطيني -121

ي، عبد القادر عبد العالي، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي الصراع

 .21-22: ، الصفحات2111، جانفي 1، العدد 1مرباح ورقلة، المجلد 

العدالة الجنائية الدولية والظروف المشددة للجرائم الجسيمة في قضية غزة،  -151

، 3لد دمحم بومدين، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد دراية أدرار، المج

 .22-1: ، الصفحات2115، جوان 1العدد 

، العمري حكيم، 2111القدس بين الشرعية الدولية ومشروع صفقة القرن  -151

المجلة األكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، المجلد 

 .222-212: ، الصفحات2121، أكتوبر 3، العدد 11

العربي، دحية عبد اللطيف، مجلة القدس بين سياسة التهويد والتخاذل  -152

، مارس 1، العدد 2الدراسات الفقهية والقضائية، جامعة الوادي، المجلد 

 .122-13: ، الصفحات2121

نماذج مختارة، " شعرا ونثرا"القدس في الخطاب األدبي الجزائري  -153

رمضاني عنتر، لزعر عزالدين، مجلة مقامات للدراسات اللسانية واألدبية 

، 2121، ديسمبر 2، العدد 2مركز الجامعي ألفلو، المجلد والنقدية، ال

 .221-231: الصفحات

القدس في الشعر الجزائري، حسين فارسي، مجلة اآلداب واللغات، جامعة  -152

: ، الصفحات2113، أكتوبر 1، العدد 3أبو بكر بلقايد تلمسان، المجلد 

113-111. 

لنماذج شعرية،  مقاربة سيميائية -القدس في الشعر الجزائري المعاصر  -155

سميحة خليفي، حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، المجلد 

 .111-11: ، الصفحات2115، ديسمبر 3، العدد 1
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قراءة في الكتابات الصهيونية، جبران خليل  -القدس في الفكر الصهيوني -152

، 1، العدد 8أحمد بن بلة، المجلد  1ناصر، مجلة عصور، جامعة وهران

 .123-152: ، الصفحات2111ن جوا

القدس في معاهدات السالم العربية واإلسرائيلية، غازي ربابعة، مجلة  -152

، 2111، أبريل 1، العدد 2المفكر، جامعة دمحم خيذر، بسكرة، المجلد 

 .21-21: الصفحات

القدس والممارسة القانونية لمجلس األمن، بن حفاف سماعيل، منصور  -158

الحاج لخضر،  1األكاديمية، جامعة باتنة داود، مجلة الباحث للدراسات

 .332-312: ، الصفحات2111، ماي 2، العدد 2المجلد 

القدس ومشاريع التهويد اإلسرائلية، دليلة بورني، بلقاسم رحماني، حوليات  -151

، 8، العدد 2التاريخ والجغرافيا، المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة، المجلد 

 .31-1: ، الصفحات2112ديسمبر 

قدس ومكانتها في االسالم من خالل االيات القرأنية واالحاديث النبوية ال -121

المطهرة، خالد دمحم القضاة، مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

  .122-133: ، الصفحات2118، أبريل 1، العدد 23قسنطينة، المجلد 

لة القضية الفلسطينية في أدب اإلبراهيمي، دمحم ناصر بوحجام، مج -121

الموافقات، المعهد الوطني العالي ألصول الدين، الجزائر، العدد الرابع، 

 .258-231: م، الصفحات1115هـ، جوان 1212السنة الرابعة، محرم 

-1128)الجزائرية  القضية الفلسطينية في اهتمامات الصحافة اليقظانية  -122

، محفوظ تاونزة، عائشة سبيحي، مجلة الحكمة للدراسات  (1138

-222: ، الصفحات2115، جانفي 5، العدد 3خية، الجزائر، المجلد التاري

221. 

القضية الفلسطينية في ظل ممارسة حق االعتراض األمريكي في مجلس  -123

األمن، حمديس مقبولة، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، 

 .251-221: ، الصفحات2115، جوان 2، العدد 2، المجلد 2جامعة البليدة

دراسة في شعرية  -ة الفلسطينية في كتابات البشير اإلبراهيمي القضي -122

الخطاب، بوضياف دمحم الصالح، مجلة آفاق للعلوم، جامعة زيان عشور 

 .22-21: ، الصفحات2111، مارس 2، العدد 2الجلفة، المجلد 

مة الجزائري البشير اإلبراهيمي، سليمة  -125 القضية الفلسطينية في كتابات العالا

، العدد 8دراسات وأبحاث، جامعة زيان عشور الجلفة، المجلد هاله، مجلة 

 .125-122: ، الصفحات2112، جوان 23
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القضية الفلسطينية والبحث عن حل، الشادلي قويدري، حوليات جامعة  -122

  .211-581: ، الصفحات2121، مارس 1، العدد 32الجزائر، المجلد 

، أحمد مريوش، مجلة القضية الفلسطينية واهتمامات الطيب العقبي -122

، م1115 هـ،1215، 1، العدد 2الدراسات التاريخية، جامعة الجزائر

 .221-221الصفحات 

العالمة دمحم البشير إبراهيمي والقضية الفلسطينية، دمحم دراجي، مجلة  -128

، جوان 1، العدد 5الصراط، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، المجلد 

 .312-212: ، الصفحات2113

الفلسطينيون بين حقوق اإلنسان وحق العودة، عزيزة دمحم على  الالجئون -121

بدر، مجلة الحقيقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة أحمد دراية أدرار، 

 .111-21: ، الصفحات2112، جوان 1، العدد 3المجلد 

الالجئون الفلسطينيون وإشكالية الهوية، فاتح باهي، مجلة المعارف للبحوث  -121

، 2115، أوت 2، العدد 1لتاريخية، جامعة الوادي، المجلد والدراسات ا

 .123-132: الصفحات

الالجئون الفلسطينيون والمبادرات الدولية، رشيد مقدم، مجلة تاريخ  -121

، 2118، أكتوبر 2، العدد 2، المجلد 2المغرب العربي، جامعة الجزائر

 .331-322: الصفحات

، 1128 – 1112فلسطين  المؤامرة االستعمارية الصهيونية الكبرى على -122

العربي بلعزوز، مجلة قضايا تاريخية، المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة، 

 .121-112: ، الصفحات2121، نوفمبر1، العدد 2المجلد 

، عبدهللا "بيني موريس أنموذجا"المؤرخون الجدد والنكبة الفلسطينية  -123

ل افريقيا، جامعة عبدهللا، مجلة العبر للدراسات التاريخية واألثرية في شما

-328: ، الصفحات2121، سبتمبر 2، العدد 3ابن خلدون تيارت، المجلد 

321. 

المأساة الفلسطينية في الشعر الجزائري، مصطفى بلمشري، مجلة الثقافة،  -122

مايو، / هـ1211، جمادى الثانية، رجب 52: الجزائر، السنة العاشرة، العدد

 .115-111: ، الصفحات1181يونيو 

الصهيوني لتدمير التراث والمقدسات اإلسالمية في فلسطين، المخطط  -125

الحاج  1القحطاني عبد القادر، مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة باتنة 

 .28-1: ، الصفحات2111، جوان 1، العدد 3لخضر، المجلد 
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المركز القانوني لمدينة القدس في ضوء القانون الدولي المعاصر، علي أبو  -122

ة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بن يوسف بن هاني، المجل

 .222-215: ، الصفحات2111، سبتمبر 3، العدد 22خدة الجزائر، المجلد 

المسؤولية الدولية عن انتهاك االحتالل اإلسرائيلي لمبدأ حماية الممتلكات  -122

الثقافية في القدس، كالب عاصف، عباسة طاهر، مجلة العلوم القانونية 

، 2111، ديسمبر 3، العدد 11السياسية، جامعة الوادي، المجلد و

 .211-282: الصفحات

ة  -128 وفق  2118/12/22المسؤولياة الدولياة إلسرائيل على جرائم قطاع غزا

أحكام القانون الدولي الجنائي، دمحم فيصل ساسي، مجلة العلوم القانونية 

: ، الصفحات2112، جوان 2، العدد 3والسياسية، جامعة الوادي، المجلد 

212-228. 

المسؤولية الدولية إلسرائيل عن جرائم الحرب في ضوء نظام روما  -121

األساسي، وليد عدون، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة 

، 2118، سبتمبر 3، العدد 55بن يوسف بن خدة الجزائر، المجلد 

 .211-383: الصفحات

شهداء في فلسطين، سمية عبد الرحمن بحر، المستحقات المالية لزوجات ال -181

، العدد 5مجلة الدراسات اإلسالمية، جامعة عمار ثليجي األغواط، المجلد 

 .315-322: ، الصفحات2112، جانفي 8

المسجد األقصى المبارك والقانون الدولي اإلنساني، وردة طيبي، مجلة  -181

، 3سيلة، المجلد االستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة الم

 .121-111: ، الصفحات2118، مارس 1العدد 

من سايكس بيكو الى سان : المشرق العربي والمخططات االستعمارية -182

ريمو، لخضر سعيداني، مجلة العبر للدراسات التاريخية واالثرية في شمال 

، 2118، جانفي 1، العدد 1افريقيا، جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد 

 .223-222: الصفحات

المشكالت التي تواجه التعليم في مدينة القدس وسبل عالجها، عبد القادر  -183

حسين خليل، مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة 

 .131-115: ، الصفحات2111، ديسمبر 2، العدد 11، المجلد 2الجزائر

دمحم الُمْستَْملَح الَطريف في قصص الحرم اإلبراهيمي الَشريف، إدريس  -182

، مجلة هيرودوت للعلوم "جرادات"صقر، نجاح عبد الودود أبو تركي 
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اإلنسانية واالجتماعية، مؤسسة هيرودوت للبحث العلمي والتكوين، 

 .123-81: ، الصفحات2118، ديسمبر 2، العدد 2الجزائر، المجلد 

، مقدم 1182-1128المواقف األمريكية من قضية الالجئين الفلسطينيين  -185

، 3الناقد للدراسات السياسية، جامعة دمحم خيدر بسكرة، المجلد  رشيد، مجلة

 .112-15: ، الصفحات2111، أكتوبر 2العدد 

النظرة القانونية للقدس في مفاوضات الساالم، رحوي خير الدين، مجلة  -182

، 2118، ديسمبر 2، العدد 5، المجلد 2أبعــاد، جامعة دمحم بن أحمد وهران

 .131-122: الصفحات

اليهودية بين مفهوم الهجرة والتهجير دراسة سسيو تاريخية، علي الهجرة  -182

العبيدي، مجلة دراسات في التنمية والمجتمع، جامعة حسيبة بن بوعلي 

 .158-121: ، الصفحات2112، ديسمبر 2، العدد 2الشلف، المجلد 

الوضع القانوني لفلسطين في المجتمع الدولي، عبد الرزاق حسن، مجلة  -188

، 2111، فبراير 1، العدد 12دمحم خيدر بسكرة، المجلد المفكر، جامعة 

 .258-222: الصفحات

الوضع القانوني للقدس وموقف االمم المتحدة من نقل السفارة االمريكية  -181

إليها واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل، عبيدي دمحم، مجلة الحقوق والعلوم 

، 2118جوان  ،2، العدد 11اإلنسانية، جامعة زيان عشور الجلفة، المجلد 

 .333-312: الصفحات

وقفية المدرسة التَنٍكزية في القدس كدراسة : الوقفيات كمصدر تاريخي -111

، 1، العدد 2حالة، محسن يوسف، مجلة الناصرية، جامعة معسكر، المجلد 

 .238-311: ، الصفحات2112جوان 

اليهود واختالق أسطورة أرض اآلباء دراسة نقدية في الحق التاريخي  -111

في فلسطين، دمحم زركان، المجلة الجزائرية لألبحاث والدراسات، لليهود 

 .115-18: ، الصفحات2118، أبريل 3، العدد 1جامعة جيجل، المجلد 

انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولي في فلسطين، كيران لمياء، مجلة  -112

، 11العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة العربي التبسي تبسة، المجلد 

 .32-23: ، الصفحات2112، جوان 1د العد

م على الصراع العربي اإلسرائيلي 1128انعكاسات اتفاقية كامب ديفيد  -113

وعلى القضية الفلسطينية، زواوي سعاد، دراسات وأبحاث، جامعة زيان 

-511: ، الصفحات2121، جانفي 1، العدد 13عاشور الجلفة، المجلد 

211. 
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وداعية الجهاد المقدس، حلمي برهان الدين العبوشي شاعر فلسطين  -112

، ذو 81: الزواتي، مجلة الثقافة، الجزائر، السنة الخامسة عشرة، العدد

: م، الصفحات1185سبتمبر، أكتوبر / هـ1212، محرم 1215الحجة 

213-222. 

بعض وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حول لجنة إغاثة فلسطين  -115

سات وأبحاث في المقاومة درا: ضمن كتاب، 1138-1132العربية 

، يوسف مناصرية، دار هومه، الجزائر، 1152-1831والحركة الوطنية 

 .185-125: ، الصفحاتم2113

م وتحريرها على يد 1118/ هـ212بيت المقدس ما بين أخذ الفرنج لها  -112

م دراسة مقارنة بين الحدثين، زلماط 1182/ هـ 583صالح الدين االيوبي 

، 3، العدد 2دراسات التاريخية، الجزائر، المجلد إلياس، مجلة الحكمة لل

 .111-122: ، الصفحات2118نوفمبر 

ترجمة الوثائق العثمانية والتركية إلى اللغة العربية في فلسطين ضرورة  -112

وطنية وقومية، إدريس دمحم صقر جرادات، مجلة المعارف للبحوث 

، 2112جويلية ، 3، العدد 2والدراسات التاريخية، جامعة الوادي، المجلد 

 .115-82: الصفحات

فلسطين : ترسيخ العدالة الجنائية الدولية من خالل المحكمة الجنائية الدولية -118

نموذجا، المية بشالغم، المجلة الجزائرية للعلوم اإلجتماعية واإلنسانية، 

-123: ، الصفحات2115، جوان 2، العدد 2، المجلد 3جامعة الجزائر

122. 

لمصالح واالرتباطات الحضارية تجاه القضية تركيا ما بين ديمومة ا -111

الفلسطينية، نسرين أرجيلوس، مجلة البحوث القانونية والسياسية، جامعة 

: ، الصفحات2118، ديسمبر 11، العدد 2طاهر موالي سعيدة، المجلد 

215-221. 

-م1258/ هـ 1128ترميم وصيانة مدارس بيت المقدس في الفترة من  -211

، شامخ (152)سجل محكمة القدس رقممن خالل ( م1251/هـ 1121

زكريا عالونة، مجلة االنسان والمجال، المركز الجامعي بالبيض، المجلد 

 .218-182: ، الصفحات2112، أبريل 5، العدد 3

ر االستيطان في مدينة القدس  -211 ، فاتح باهي، مجلة (م2112/ م1182)تطوا

، العدد 2لد المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، جامعة الوادي، المج

 .515-283: ، الصفحات2118، جوان 3
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، بك دمحم، مجلة العلوم 1128إلى سنة  1112تطور سكان فلسطين من سنة  -212

، 2115، جوان 1، العدد 8االجتماعية واإلنسانية، جامعة تبسة، المجلد 

 .281-151: الصفحات

تفعيل اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الجرائم  -213

يلية، شقورة أحمد، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، اإلسرائ

 .181-121: ، الصفحات3، العدد 31المجلد 

تلمسان والقدس الشريف، عبد الرحمن الجياللي، مجلة األصالة، الجزائر،  -212

م 1125جويلية، أوت / هـ 1315، رجب، شعبان 22: السنة الرابعة، العدد

 .111-112: ، الصفحات

جهود الشيخ دمحم الصادق بسياس الملقب بالشيخ : والقضية الفلسطينيةتونس  -215

الفلسطيني نموذجا، تراوري دريسا، تراوري دريس، مجلة الشهاب، جامعة 

 .312-211: ، الصفحات2121، مارس 1، العدد 2الوادي، المجلد 

م، دمحم عبد الرؤوف 1135ثورة الشيخ عز الدين القسام في فلسطين سنة  -212

، جانفي 1، العدد 1ة البحوث والدراسات، جامعة الوادي، المجلد ثامر، مجل

 .322-315: ، الصفحات2112

جريمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين  -212

في ضوء نظام روما األساسي، معمري لبنه، مجلة العلوم القانونية 

، مارس 1، العدد 2 واالجتماعية، جامعة زيان عشور الجلفة، المجلد

 .511-282: ، الصفحات2121

شارون أنموذجا، مغنية  -واالستيطان الصهيوني " الصابرا"جيل الكيبوتز  -218

حركات، آسيا شكيرب، مجلة المعيار، جامعة األمير عبد القادر قسنطينة، 

 .352-331: ، الصفحات2121، جانفي 1، العدد 22المجلد 

ضوء الشرعية الدولية لحقوق  دراسة على -حصار غزة مأساة مجتمع  -211

، 5اإلنسان، سعيد العابد، مجلة التراث، جامعة زيان عشور الجلفة، المجلد 

 .115-112: ، الصفحات2112، مارس 21العدد 

حق العودة الفلسطيني ما الذي ينبغي عمله؟ بن زيان سالمي، مجلة العلوم  -211

، 1، العدد 1القانونية واالجتماعية، جامعة زيان عشور الجلفة، المجلد 

 .12-1: ، الصفحات2112جانفي 

حملة الملك األشوري سينـأخي ـ ريب على مدينة أورشليم بين النص  -211

المسماري والتوراني دراسة مقارنة، أحمد زيدان الحديدي، حوليات التاريخ 
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، ديسمبر 1، العدد 5والجغرافيا، المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة، المجلد 

 .12-1: ، الصفحات2115

بين مخاوف : حول موقف إسرائيل المعادي للمحكمة الجنائية الدولية -212

المساءلة والعقاب ونتائج انضمام فلسطين إلى نظام روما األساسي، 

ولديوسف مولود، المجلة الجزائرية لألبحاث والدراسات، جامعة جيجل، 

 .221-222: ، الصفحات2121، جانفي 1، العدد 2المجلد 

ر، قادة دين، مجلة العبر للدراسات التاريخية دوافع صدور وعد بلفو -213

، 1، العدد 1واألثرية في شمال إفريقيا، جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد 

 .223-251: ، الصفحات2118جانفي 

دور إعادة اإلعمار بعد االعتداءات العسكرية في تأهيل الجبهة الداخلية في  -212

أبو شرخ صباح،  فلسطين، المغير دمحم، ابو علي رمزي، –قطاع غزة 

الحاج  1النجار حسام، المجلة الجزائرية لألمن والتنمية، جامعة باتنة 

 .132-121: ، الصفحات2121، جانفي 1، العدد 1لخضر، المجلد 

دراسة في الحالتين : دور الدبلوماسية الرقمية في تحرير الشعوب -215

وم الفلسطينية والصحراء الغربية، جصاص لبنى، المجلة الجزائرية للعل

، ديسمبر 2، العدد 3، المجلد 3اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قسنطينة

 .12-21: ، الصفحات2111

دور القدس في الصراع السياسي منذ هدنة الرملة حتى سقوط الدولة  -212

دراسة تاريخية، رمضان ( م1251 - 1112/ هـ  228 - 588)األيوبية 

، جوان 1لعدد ، ا5حجة شوكت، مجلة دراسات، جامعة بشار، المجلد 

 .222-212: ، الصفحات2112

سياسة اإلهمال الطبي تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل  -212

اإلسرائيلي من منظور القانون الدولي، مطر عالء دمحم، الحساينة يوسف، 

السكافي عالء، مجلة االجتهاد القضائي، جامعة دمحم خيدر بسكرة، المجلد 

 .28-51: ، الصفحات2121، مارس 1، العدد 12

سياسة الحفريات اليهودية في القدس وموقف منظمة المؤتمر اإلسالمي من  -218

أحمد بن  1ذلك، خديجة أوهيبة،، مجلة الحضارة اإلسالمية، جامعة وهران

 .222-251: ، الصفحات2113، مارس 18، العدد 12بلة، المجلد 

ة، الجزائر، شعر المقاومة الفلسطينية، حسني محمود حسين، مجلة الثقاف -211

أبريل، ماي / هـ1313، ربيع األول، ربيع الثاني 12السنة الثالثة، العدد 

 .111-13: م، الصفحات1123
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طبيعة نظام الحكم في فلسطين، شهاب أحمد، أبو ريالة دمحم محمود، مجلة  -221

القانون العام الجزائري والمقارن، جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس، 

 .221-211: ، الصفحات2121يسمبر ، د2، العدد 2المجلد 

صلة إسرائيل بأرض فلسطين صلة قوم تابعين وعالة غيرهم طول حياتهم،  -221

، ربيع 22: محمود دياب، مجلة األصالة، الجزائر، السنة الرابعة، العدد

-182: م، الصفحات1125مارس، أبريل / هـ1315األول، ربيع الثاني 

112. 

ة أنموذجا، غسان إسماعيل عبد صورة القدس في أدب الرحلة ابن بطوط -222

، العدد 3الخالق، مجلة فصل الخطاب، جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد 

 .222-255: ، الصفحات2112، سبتمبر 3

ضمانات القانون الدولي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لدغش  -223

رحيمة، لدغش سليمة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس 

 .255-238: ، الصفحات2121، جوان 2، العدد 2خنشلة، المجلد لغرور 

عالقة الحاج دمحم أمين الحسيني بسلطات االنتداب البريطاني على فلسطين  -222

، دمحم عبد الرؤوف ثامر، مجلة التراث، جامعة 1131-1121خالل الفترة 

-31: ، الصفحات2112، مارس 25، العدد 2زيان عشور الجلفة، المجلد 

23. 

نشأته وتطوره، لؤي أبو السعود، مجلة عصور : آلثار في فلسطينعلم ا -225

، 2111، ديسمبر 3، العدد 1أحمد بن بلة، المجلد  1الجديدة، جامعة وهران

 .21-1: الصفحات

فكرة قيادة المسيح المنتظر لليهود إلى أرض الميعاد في مرحلة السابي  -222

ن يوسف بن خدة البابلي، بودويد رادية، حوليات جامعة الجزائر، جامعة ب

 .211-311: ، الصفحات2121، سبتمبر 2، العدد 32الجزائر، المجلد 

فلسطين أرض العروبة واإلسالم، أحمد وافي أبو خليل، مجلة األصالة،  -222

م، 1121مارس / هـ 1311، ربيع الثاني 22: الجزائر، السنة الثامنة، العدد

 .122-115: الصفحات

مام إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلسطين بين الشرعية الدولية واالنض -228

بوغفالة بوعيشة، مجلة الحقوق والعلوم االنسانية، جامعة زيان عشور 

 .38-22: ، الصفحات2112، مارس 1، العدد 1الجلفة، المجلد 
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، كمال عجالي، 2111-1152فلسطين في الشعر الجزائري خالل الفترة  -221

السالمية األمير عبد القادر مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة العلوم ا

 .231-111: ، الصفحات2112، أكتوبر 2، العدد 2قسنطينة، المجلد 

، عجالي كمال، 1151إلى 1111فلسطيـن في النثـر الجزائـري الحديث من  -231

، فبراير 2، العدد 5مجلة العلوم االنسانية، جامعة دمحم خيدر بسكرة، المجلد 

 .82-21: ، الصفحات2115

، عبدهللا ركيبي، مجلة الثقافة، (1)نثر الجزائري الحديثفلسطين في ال -231

، جمادى األولى، جمادى الثانية 22الجزائر، السنة الخامسة، العدد 

 .52-32: م، الصفحات1125جوان، جويلية / هـ1315

، عبدهللا ركيبي، مجلة الثقافة، (2)فلسطين في النثر الجزائري الحديث -232

أوت، سبتمبر / هـ1315، رجب، شعبان 28الجزائر، السنة الخامسة، العدد 

 .28-53: م، الصفحات1125

هل يعيد التاريخ نفسه؟ شكري فيصل، مجلة األصالة، الجزائر، .. فلسطين -233

هـ، ماي، جوان 1312، ربيع الثاني، جمادى األولى 8: السنة الثانية، العدد

 .212-213: م الصفحات1122

قافة، الجزائر، السنة السابعة، فلسطين وأقالم جزائرية، دمحم ناصر، مجلة الث -232

م، 1122فبراير، مارس / هـ1312، صفر، ربيع األول 32: العدد

 .28-13: الصفحات

فلسطين وتاريخ الفكر العربي السياسي، التلي بن الشيخ، مجلة القبس،  -235

أفريل، / هـ1388، صفر، ربيع األول 11-1: الجزائر السنة الثانية، العددان

 .121-152: م، الصفحات1128ماي 

فلسطين وشمولية المكان في خطاب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  -232

، النذير بولمعالي، مجلة (خطاب الشيخ دمحم البشير اإلبراهيمي أنموذجا)

، 2112، جانفي 1، العدد 2التواصلية، جامعة يحي فارس بالمدية، المجلد 

 .22-31: الصفحات

يت وجودها في الوطن العربي، قراءة في االستراتيجية الصهيونية لتثب -232

شيباني فاتح، المجلة الجزائرية للعلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة 

 .283-255: ، الصفحات2121، ديسمبر 2، العدد 8، المجلد 3الجزائر

ة من خالل نــماذج شاعر المقاومة العــربي، رضا  -238 قراءة في محنة غزا

، 2، العدد 2امعة الوادي، المجلد عامر، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، ج

 .281-228: ، الصفحات2112مارس 
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 -قرار الرئيس األمريكي ترامب نقل السفارة األمريكية إلى مدينة القدس  -231

دراسة قانونية، دمحم نقموش، أحمد ميلودية، مجلة الفكر القانوني والسياسي، 

: صفحات، ال2118، ماي 1، العدد 2جامعة عمار ثليجي األغواط، المجلد 

222-255. 

قضية الالجئين الفلسطنيين ومبادرات األمم المتحدة، مقدم رشيد، مجلة  -221

، 3، العدد 2قضايا تاريخية، المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة، المجلد 

 .112-125: ، الصفحات2121ديسمبر 

قضية فلسطين وتحدي المستقبل، يوسف صايغ، مجلة الثقافة، الجزائر،  -221

أبريل، ماي / هـ1313، ربيع األول، ربيع الثاني 12العدد السنة الثالثة، 

 .12-22: م، الصفحات1123

قضية فلسطين وترويج األباطيل، دمحم عبد النبي، مجلة اإلحياء، جامعة  -222

: ، الصفحات2112، ديسمبر 2، العدد 2الحاج لخضر، المجلد  1باتنة

251-221. 

نية الصهيونية، رميثة قراءة في العالقات البريطا -ما قبل تصريح بلفور  -223

، 32شهرزاد، ثامر دمحم عبد الرؤوف، حوليات جامعة الجزائر، المجلد 

 .812-881: ، الصفحات2121، ديسمبر 5العدد 

مجلس األمن والقضية الفلسطينية من التهميش إلى المساءلة الدولية، زياني  -222

المجلد نوال، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، المركز الجامعي ألفلو، 

 .131-122: ، الصفحات2121، جانفي 1، العدد 3

مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب  -225

اإلسرائيليين، مسيكة دمحم الصغير، مجلة المعيار، جامعة تيسمسيلت، المجلد 

 .111-182: ، الصفحات2112، ديسمبر 11، العدد 5

لقانوني، زكرياء طرطاق، مجلة مدينة القدس بين الحق التاريخي والحق ا -222

، جويلية 1، العدد 31العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، المجلد 

 .111-83: ، الصفحات2111

مراحل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، دمحم الصغير بن األعالم، مجلة  -222

هـ، جويلية  1382، ربيع الثاني  2: القبس، الجزائر، السنة الثانية، العدد

 .25-21: ، الصفحات م1122

مركز القدس في القانون الدولي على ضوء نقل السفارة األمريكية، مريوة  -228

صباح، بوعكيرة بالل، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زيان عشور الجلفة، 

 .151-132: ، الصفحات2121، جويلية 3، العدد 12المجلد 
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وقانونية، مزاعم اإلستيطان الصهيوني في فلسطين من وجهة نظر واقعية  -221

دمحم عبد الفتاح شتيه، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، المركز 

 .22-52: ، الصفحات2118، ديسمبر 3، العدد 2الجامعي بتندوف، المجلد 

- 1118مسألة فلسطين بين الحركتين العربية والصهيونية بين عامي  -251

العربية،  – رؤية تاريخية وثائقية لجذورالمفاوضات الصهيونية: م1121

، العدد 2، المجلد 2داود المومني نضال، مجلة أفكار وآفاق، جامعة الجزائر

 .132-112: ، الصفحات2115، ديسمبر 5

مسؤولية إسرائيل عن الجرائم ضد اإلنسانية في فلسطين، أمينة حلياللي،  -251

، 1، العدد 3مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس بالمدية، المجلد 

 .282-222: ، الصفحات2112جانفي 

مسؤولية االحتالل اإلسرائيلي، األمريكي والبريطاني على انتهاك القانون  -252

دراسة حالة قطاع غزة وسجن أبو  -الدولي اإلنساني في فلسطين والعراق 

غريب، ريمة كرمي، المجلة األكاديمية للبحوث القانونية، جامعة عبد 

: ، الصفحات2111، جويلية 1، العدد 11الرحمان ميرة بجاية، المجلد 

111-218. 

مستقبل الصراع مع اليهود في فلسطين في ظالل سورة الحشر، صيدم  -253

، 22إبراهيم، مجلة الصراط، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، المجلد 

 .22-11: ، الصفحات2121، ديسمبر 3العدد 

بية، مشكلة الالجئين الفلسطينيين بين التحدي الصهيوني واالستجابة العر -252

، 11شيباني فاتح، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، المجلد 

 .121-112: ، الصفحات2121، أبريل 1العدد 

مشكلة الالجئين الفلسطينيين وأهم القرارات الدولية الداعمة لحق العودة،  -255

رشيد مقدم، دراسات تاريخية، مركز البصيرة للبحوث واالستشارت 

، 2111، نوفمبر 1، العدد 2مية، الجزائر، المجلد والخدمات التعل

 .83-25: الصفحات

مضامين وعد بلفور في الخطاب الشعري الفلسطيني وآثارها على الفكر  -252

والثقافة، حسين عمر دراوشة، مجلة العبر للدراسات التاريخية واألثرية في 

 .212-213: ، الصفحات2118، أكتوبر 2، العدد 1شمال افريقيا، المجلد 

مقاصد هجرة إبراهيم عليه السالم إلى أرض الميعاد واألرض المباركة بين  -252

التوراة والقرآن والتاريخ دراسة تحليلية مقارنة، عالء صالح هيالت، مجلة 

الدراسات العقدية ومقارنة األديان، جامعة العلوم االسالمية األمير عبد 
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-111: فحات، الص2118، نوفمبر 1، العدد 2القادر قسنطينة، المجلد 

221. 

من أجل فلسطين، جاك بيرك، تعريف بوعمران الشيخ ودمحم جيجلي، مجلة  -258

، ذو القعدة، ذو الحجة 12: الثقافة، الجزائر، السنة السادسة عشرة، العدد

 .81-23: م، الصفحات1182يوليو، أغسطس / هـ1212

حول الشرعية والتمثيل، أحمد جمال ظاهر، : منظمة التحرير الفلسطينية -251

، محرم، صفر 22: جلة الثقافة، الجزائر، السنة الثانية عشرة، العددم

 .38-25: م، الصفحات1182نوفمبر، ديسمبر / هـ1213

مشروع  -من مشاريع التسوية العربية لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين  -221

أنموذجا، مقدم رشيد، قضايا تاريخية،  1153التوطين في سيناء المصرية 

، 2118، ديسمبر 2، العدد 3ساتذة بوزريعة، المجلد المدرسة العليا لأل

 .221-221: الصفحات

 - 1132موقف رجال الحركة الوطنية من الكيان الصهيوني بفلسطين  -221

، كالخي ياقوت، مجلة الخلدونية، جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد 1128

 .121-151: ، الصفحات2112، ديسمبر 1، العدد 2

حكمة الجنائية الدولية في مواجهة الجرائم نتائج انضمام فلسطين للم -222

اإلسرائيلية، شيتر عبد الوهاب، المجلة األكاديمية لألبحاث القانونية، جامعة 

: ، الصفحات2115، ديسمبر 2، العدد 2عبد الرحمان ميرة بجاية، المجلد 

231-251. 

نكبة مدينة القدس على أيدي الصليبيين في الشعر القديم، أحمد عقون، مجلة  -223

: ، الصفحات2121، جوان 1، العدد 2، المجلد 1اإلحياء، جامعة باتنة

355-322. 

تحت المجهر، الطاهر سبقاق، مجلة آفاق  1112أو تصريح بلفور " وعد" -222

، جويلية 2، العدد 2للبحوث والدراسات، المركز الجامعي إلليزي، المجلد 

 .218-212: ، الصفحات2111

-1112)عيـاته على المنـطقة العربية وعد بلفور خلفياته التاريخية وتدا -225

، رشيد مقدم، مجلة العبر للدراسات التاريخية واألثرية في شمال (1121

، 2111، جانفي 1، العدد 2إفريقيا، جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد 

 .225-222: الصفحات
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وعد بلفور وتجسيد فكرة الدولة الحاجزة، غانم بودن، مجلة العبر للدراسات  -222

، 1التاريخية واألثرية في شمال إفريقيا، جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد 
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