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:، ويمكن اإلشارة إلى المحاور التالية
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مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر ا�بيض 
.ب.د.س.ق.د.م( المتوسط

البريد ا لكتروني  محمد الرضواني

 دراسة الديمقراطية في دول البحر ا�بيض المتوسط

 التدبير السياسي للمكونات المجتمعية 

 البحر ا�بيض المتوسطالع'قات الخارجية  لدول 

 أعضــــــــــــاء المختبـــــــــــر

تلوان عبد اللطيفتلوان عبد اللطيف  عزيزة الغودانيعزيزة الغوداني ميمون الطاھريميمون الطاھري

جواد مومنيجواد مومني   عبد القادر أحنوتعبد القادر أحنوت  أحمد بودراعأحمد بودراع

 مواضــع و محـاور بحث المختبــــــــر

، ويمكن اإلشارة إلى المحاور التاليةسياسية مشتركة بين دول البحر األبيض المتوسط

الدستور والدستورانية يف دول البحر األبيض املتوسط؛

جتارب االنتقال الدميقراطي؛

املشروعية السياسية لألنظمة؛  

اجليش والسلطة وآفاق االنتقال الدميقراطي؛

الثقافة السياسية يف دول البحر األبيض املتوسط؛

جتارب اجلهوية واحلكم الذايت يف دول البحر األبيض املتوسط؛

املكونات اإلثنية والدينية واالندماج؛

السياسة اخلارجية لدول البحر األبيض املتوسط؛

.عوائق التعاون بني دول البحر األبيض املتوسط
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مواضــع و محـاور بحث المختبــــــــر
سياسية مشتركة بين دول البحر األبيض المتوسطدراسة جوانب قانونية و   

التعددية احلزبية؛-  

الدستور والدستورانية يف دول البحر األبيض املتوسط؛ -  

جتارب االنتقال الدميقراطي؛ -  

نتخابية؛التجارب اال -  

االقتصاد والدميقراطية؛ -  

الدولة وأزماا؛ -  

املشروعية السياسية لألنظمة؛   -  

النخب السياسية؛ -  

اجليش والسلطة وآفاق االنتقال الدميقراطي؛ -  

الثقافة السياسية يف دول البحر األبيض املتوسط؛ -  

اهلوية؛ -  

احلركات الدينية؛ -  
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السياسة اخلارجية لدول البحر األبيض املتوسط؛ -  
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