
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، املد�ر رضا الشك�دايلرضا الشك�دايلرضا الشك�دايلرضا الشك�دايل    أ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ:  لكمة 
ف�تاح  00 : 09
  .العام ملركز ا.راسات والبحوث 
ق�صادية و
ج"عية

09 : 15 
رئ<س ، ، ، ، كامل ;ن يو9سكامل ;ن يو9سكامل ;ن يو9سكامل ;ن يو9س    أ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ: متهيدية  لكمة

املنظمة العربية وإالفريقCة ABراسات وأ�حباث 
  .إالسرتاتيجية

أ�س�تاذ عبد اBلطيف عبيد، رئ<س أ�س�تاذ عبد اBلطيف عبيد، رئ<س أ�س�تاذ عبد اBلطيف عبيد، رئ<س أ�س�تاذ عبد اBلطيف عبيد، رئ<س     ::::رئ<س اجللسة رئ<س اجللسة رئ<س اجللسة رئ<س اجللسة 
        مركز Uامعة ا.ول العربية ووز�ر سابقمركز Uامعة ا.ول العربية ووز�ر سابقمركز Uامعة ا.ول العربية ووز�ر سابقمركز Uامعة ا.ول العربية ووز�ر سابق

09 : 20 
^ئب أ�مني العام لٔ]مم ، أ�س�تاذ م�جي احلامديأ�س�تاذ م�جي احلامديأ�س�تاذ م�جي احلامديأ�س�تاذ م�جي احلامدي

إالرهاب والت`دdت إالقلميية يف دول إالرهاب والت`دdت إالقلميية يف دول إالرهاب والت`دdت إالقلميية يف دول إالرهاب والت`دdت إالقلميية يف دول """"املت`دة 
        """"الساjل واملغرب العريبالساjل واملغرب العريبالساjل واملغرب العريبالساjل واملغرب العريب

التحوالت التحوالت التحوالت التحوالت """": وز�ر سابق ، ، ، ، أ�س�تاذ jامت ;ن ساملأ�س�تاذ jامت ;ن ساملأ�س�تاذ jامت ;ن ساملأ�س�تاذ jامت ;ن سامل 40 : 09
        """"ملا بعد ثورات الربيع العريبملا بعد ثورات الربيع العريبملا بعد ثورات الربيع العريبملا بعد ثورات الربيع العريب    اجليوسرتاتيجيةاجليوسرتاتيجيةاجليوسرتاتيجيةاجليوسرتاتيجية

قراءة يف قراءة يف قراءة يف قراءة يف """": rحث rملركز ، ، ، ، أ�س�تاذ محمد التويمأ�س�تاذ محمد التويمأ�س�تاذ محمد التويمأ�س�تاذ محمد التويم 00 : 10
        """"خطاب امجلاvات إالرهابيةخطاب امجلاvات إالرهابيةخطاب امجلاvات إالرهابيةخطاب امجلاvات إالرهابية

    راjةراjةراjةراjةــــــــاس�اس�اس�اس�    22220000 : 10 : 10 : 10 : 10

 

أ�س�تاذ الصادق بلعيد، معيد أ�س�تاذ الصادق بلعيد، معيد أ�س�تاذ الصادق بلعيد، معيد أ�س�تاذ الصادق بلعيد، معيد : : : : رئ<س اجللسة رئ<س اجللسة رئ<س اجللسة رئ<س اجللسة 
        سابق وخ{ري دويلسابق وخ{ري دويلسابق وخ{ري دويلسابق وخ{ري دويل

11 : 00 
Uامعة املنار، ، أ�س�تاذ هيلك ;ن حمفوظأ�س�تاذ هيلك ;ن حمفوظأ�س�تاذ هيلك ;ن حمفوظأ�س�تاذ هيلك ;ن حمفوظ

مقارنة بني مقارنة بني مقارنة بني مقارنة بني : : : : إالطار القانوين ملاكحفة إالرهاب إالطار القانوين ملاكحفة إالرهاب إالطار القانوين ملاكحفة إالرهاب إالطار القانوين ملاكحفة إالرهاب """"
        """"القدمي واجلديدالقدمي واجلديدالقدمي واجلديدالقدمي واجلديد

، مد�ر vام سابق r.يوانة أ�س�تاذ محمد املؤدبأ�س�تاذ محمد املؤدبأ�س�تاذ محمد املؤدبأ�س�تاذ محمد املؤدب 20 : 11
        """"إالرهاب وا�هتريبإالرهاب وا�هتريبإالرهاب وا�هتريبإالرهاب وا�هتريبالعالقة بني العالقة بني العالقة بني العالقة بني """": 

11 : 40 
مد�ر vام بوزارة ، ، ، ، أ�س�تاذ حمسن ;ن vيلأ�س�تاذ حمسن ;ن vيلأ�س�تاذ حمسن ;ن vيلأ�س�تاذ حمسن ;ن vيل

مقاربة Uديدة ملقاومة إالرهاب مقاربة Uديدة ملقاومة إالرهاب مقاربة Uديدة ملقاومة إالرهاب مقاربة Uديدة ملقاومة إالرهاب """"    :    الت�ارة
  """"وا�هتريب يف تو9سوا�هتريب يف تو9سوا�هتريب يف تو9سوا�هتريب يف تو9س

12 : 00  
، رئ<س جملس أ�س�تاذ عبد الف�اح عبد الغفارأ�س�تاذ عبد الف�اح عبد الغفارأ�س�تاذ عبد الف�اح عبد الغفارأ�س�تاذ عبد الف�اح عبد الغفار

ا�هتريب ا�هتريب ا�هتريب ا�هتريب """": ٕادارة البنك اBلييب اخلار� 
        """"و
ق�صادو
ق�صادو
ق�صادو
ق�صاد

    اشاشاشاش����قققق����نننن 40 : 12
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    و
ج"عيةو
ج"عيةو
ج"عيةو
ج"عيةمركز ا.راسات والبحوث 
ق�صادية مركز ا.راسات والبحوث 
ق�صادية مركز ا.راسات والبحوث 
ق�صادية مركز ا.راسات والبحوث 
ق�صادية 
 بعنوانندوة 
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                                             dg@ceres.rnrt.tn 

                              http:// www.ceres.rnrt.tn 
                  http://www.facebook.com/ceres.tunisie 

 

        rلتعاون معrلتعاون معrلتعاون معrلتعاون مع
    العربية وإالفريقCة ABراسات وأ�حباث إالسرتاتيجيةالعربية وإالفريقCة ABراسات وأ�حباث إالسرتاتيجيةالعربية وإالفريقCة ABراسات وأ�حباث إالسرتاتيجيةالعربية وإالفريقCة ABراسات وأ�حباث إالسرتاتيجية    املؤسسةاملؤسسةاملؤسسةاملؤسسة    

        ينظم

 


