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 فلاير صبري علي:  ةأسم الطالـــب                     للعلوم االنسانيةالكليــــــــــــة : كلية التربية   

 ابراهيم فنجان صدامأسم المشرف : أ. د.    القســــــــــــم : التاريخ                                     

  الدكتوراهالشهــــــــــــــــــادة :                   التخصص : تاريخ معاصر                        

 ملخص االطروةة :     (9191 – 9146)سياسة األمريكية تجاه الوس ال : طروةةعنوان اال    

 ستة، ولتغطية جوانبو قسم البحث إلى  9191 -9146األمريكية تجاه الوس سياسة التناولت ىذه الدراسة 
، وتناول الفصل 9141-9116سياسة الواليات المتحدة تجاه الوسعمى  فصل االول، ركز ال وخاتمة فصول

فقد  لث، أما الفصل الثا 9144-9146خالل االعوام الوس في  رئيس جونسون من االوضاعال موقف ثانيال
رئيس ريتشارد سياسة ال رابع، فيما تناول الفصل ال 9148 – 9144ركز عمى السياسة األمريكية خالل المدة 

وفي الفصل الخامس تطرق الى المساعي االمريكية النياء التدخل  ، 9199 - 9197الوس  تجاه نيكسون 
ل سياسة الواليات المتحدة . وختمت االطروحة بالفصل السادس الذي تناو9191-9199الشيوعي في الوس 

وفي الخاتمة تم استعراض اىم النتائج واالستنتاجات التي  . 9191-9191تجاه مفاوضات السالم في الوس 
 توصمت الييا االطروحة .
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Abstract of Thesis 

This study reviewed the US policy towards Laos 1964- 1975, and coverage aspects of 

Research into six chapters and a conclusion, focused first chapter on geographical Laos 

nature, and political developments of Laos since independence in 1954 and the US policy 

which until 1962, and the second chapter the position of President Johnson of the situation 

in Laos during the years 1964-1966, The third chapter focused on US policy during the 

period 1966 - 1968, while the fourth chapter dealt with President Richard Nixon's policy 

toward Laos 1970 - 1971, In the fifth chapter touched on the US efforts to end the 

Communist intervention in Laos 1971 1972. She concluded thesis Chapter VI, which dealt 

with US policy toward the peace negotiations in Laos from 1973 to 1975. In Conclusion 

reviewed the most important findings and conclusions reached by the thesis. 



   

 

 

 

 

 

 


