
  

 

 

 

 

 

 

 

 

املد�ر 
العام ملركز ا�راسات والبحوث �ق�صادية 

.        
، رئ�س 

 ملركز

، املس$شار �ى رئ�س 
احلكومة امللكف ,رئاسة جملس الت)اليل �ق�صادية 
وم�ابعة إالصال9ات الكربى و7ٔس5تاذ التعلمي العايل 

        """"قراءة اق�صادية Cلوثيقة التوجهييةقراءة اق�صادية Cلوثيقة التوجهييةقراءة اق�صادية Cلوثيقة التوجهييةقراءة اق�صادية Cلوثيقة التوجهيية
اكتبة ا�وH �ى وز�ر 
احملاور احملاور احملاور احملاور 

، 7ٔس5تاذ تعلمي Mايل يف 
   و رئ�س و9دة

:  Pلسرياس

 

، املس$شار �ى الس5يد توفVق الراحجيالس5يد توفVق الراحجيالس5يد توفVق الراحجيالس5يد توفVق الراحجي: : : : اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئ�سرئ�سرئ�سرئ�س
رئ�س احلكومة امللكف ,رئاسة جملس الت)اليل �ق�صادية 

        وم�ابعة إالصال9ات الكربى

12 : 0012 : 0012 : 0012 : 00    

عضو جلنة اخلرباء  ،،،،بومجعة الرمVيلبومجعة الرمVيلبومجعة الرمVيلبومجعة الرمVيل    الس5يدالس5يدالس5يدالس5يد
        امللكفة بصياaة الوثيقة التوجهيية

اخلرباء امللكفة عضو جلنة ، ، ، ، الس5يد سلمي cس5باسالس5يد سلمي cس5باسالس5يد سلمي cس5باسالس5يد سلمي cس5باس
        بصياaة الوثيقة التوجهيية

، عضو جلنة اخلرباء امللكفة حمسن حسنحمسن حسنحمسن حسنحمسن حسن    الس5يدالس5يدالس5يدالس5يد
        بصياaة الوثيقة التوجهيية

، عضو جلنة اخلرباء الس5يد فوزي عبد الرحامنالس5يد فوزي عبد الرحامنالس5يد فوزي عبد الرحامنالس5يد فوزي عبد الرحامن
        امللكفة بصياaة الوثيقة التوجهيية

7ٔس5تاذ kامعي يف  ،،،،مصطفي اجلوييلمصطفي اجلوييلمصطفي اجلوييلمصطفي اجلوييل    الس5يدالس5يدالس5يدالس5يد
        �ق�صاد

    اشاشاشاشooooققققnnnnنننن 00000000 : : : :    13131313
 

 وا��������  ا�����د�� وا���وث ا�درا��ت �ر�ز

  �و�س  �1003! ا� �راء -، ��� ا��ؤازرة 3
:ا�#��س    247 770 71( 216)                    :ا����ف   257 770 71 (216)      

                                             dg@ceres.rnrt.tn 

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

 

09 : 0009 : 0009 : 0009 : 00        
املد�ر ، رضا الشكuدايلرضا الشكuدايلرضا الشكuدايلرضا الشكuدايل    الس5يدالس5يدالس5يدالس5يد:  tرحVبيةلكمة 

العام ملركز ا�راسات والبحوث �ق�صادية 
.7ٔس5تاذ التعلمي العايل يف �ق�صادو  و�جwعية

09 : 1009 : 1009 : 1009 : 10 
، رئ�س الس5يد احلب�ب الصيدالس5يد احلب�ب الصيدالس5يد احلب�ب الصيدالس5يد احلب�ب الصيد:  لكمة �ف�تاح

  احلكومة التوzس5ية
ملركز العام املد�ر ،الشكuدايلالشكuدايلالشكuدايلالشكuدايل    رضارضارضارضا    الس5يدالس5يدالس5يدالس5يد: : : : اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئ�سرئ�سرئ�سرئ�س

        و�جwعية �ق�صادية ا�راسات

09 : 3009 : 3009 : 3009 : 30    

، املس$شار �ى رئ�س الس5يد توفVق الراحجيالس5يد توفVق الراحجيالس5يد توفVق الراحجيالس5يد توفVق الراحجي
احلكومة امللكف ,رئاسة جملس الت)اليل �ق�صادية 
وم�ابعة إالصال9ات الكربى و7ٔس5تاذ التعلمي العايل 

قراءة اق�صادية Cلوثيقة التوجهييةقراءة اق�صادية Cلوثيقة التوجهييةقراءة اق�صادية Cلوثيقة التوجهييةقراءة اق�صادية Cلوثيقة التوجهيية"""": يف �ق�صاد 

09 : 5009 : 5009 : 5009 : 50    
اكتبة ا�وH �ى وز�ر ، الزرييبالزرييبالزرييبالزرييب    الس5يدة ملياءالس5يدة ملياءالس5يدة ملياءالس5يدة ملياء

احملاور احملاور احملاور احملاور """": التمنية و�س${ر والتعاون ا�ويل
        """"أ�ساس5ية Cلوثيقة التوجهييةأ�ساس5ية Cلوثيقة التوجهييةأ�ساس5ية Cلوثيقة التوجهييةأ�ساس5ية Cلوثيقة التوجهيية

10 :1010 :1010 :1010 :10    

، 7ٔس5تاذ تعلمي Mايل يف الس5يد عبد اجلليل البدويالس5يد عبد اجلليل البدويالس5يد عبد اجلليل البدويالس5يد عبد اجلليل البدوي
و رئ�س و9دة العلوم �ق�صادية kامعة توzس

Pلسرياس" �جwعي و التضامين  �ق�صاد "
        """"نقدية Cلوثيقة التوجهييةنقدية Cلوثيقة التوجهييةنقدية Cلوثيقة التوجهييةنقدية Cلوثيقة التوجهييةقراءة قراءة قراءة قراءة """"

        اشاشاشاشooooققققnnnnنننن    30 : 3010 : 3010 : 3010 : 10

        قـهوةقـهوةقـهوةقـهوة    را9ةرا9ةرا9ةرا9ةــــــــاس�اس�اس�اس�    30303030 : 11 : 11 : 11 : 11
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    مركز ا�راسات والبحوث �ق�صادية و�جwعيةمركز ا�راسات والبحوث �ق�صادية و�جwعيةمركز ا�راسات والبحوث �ق�صادية و�جwعيةمركز ا�راسات والبحوث �ق�صادية و�جwعية
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                    احلب�ب الصيداحلب�ب الصيداحلب�ب الصيداحلب�ب الصيد

        وzس5يةوzس5يةوzس5يةوzس5يةالتالتالتالت

 

2015  

مركز ا�راسات والبحوث �ق�صادية و�جwعيةمركز ا�راسات والبحوث �ق�صادية و�جwعيةمركز ا�راسات والبحوث �ق�صادية و�جwعيةمركز ا�راسات والبحوث �ق�صادية و�جwعية

 بعنوانندوة  

<�]‚Âý<íéãéqçjÖ]<íÏémçÖ]<�]‚Âý<íéãéqçjÖ]<íÏémçÖ]<�]‚Âý<íéãéqçjÖ]<íÏémçÖ]<�]‚Âý<íéãéqçjÖ]<íÏémçÖ]

<ê‰^Û¤]<¼Ş~¹]<ê‰^Û¤]<¼Ş~¹]<ê‰^Û¤]<¼Ş~¹]<ê‰^Û¤]<¼Ş~¹]

2016<<<<-2020 

احلب�ب الصيداحلب�ب الصيداحلب�ب الصيداحلب�ب الصيد    الس5يدالس5يدالس5يدالس5يد    سايم ٕارشافسايم ٕارشافسايم ٕارشافسايم ٕارشاف    حتتحتتحتتحتت
    رئ�س احلكومة التوzس5يةرئ�س احلكومة التوzس5يةرئ�س احلكومة التوzس5يةرئ�س احلكومة التوzس5ية

    Pلتعاون مع Pلتعاون مع Pلتعاون مع Pلتعاون مع 

التالتالتالت    جملس الت)اليل �ق�صادية ,رئاسة احلكومةجملس الت)اليل �ق�صادية ,رئاسة احلكومةجملس الت)اليل �ق�صادية ,رئاسة احلكومةجملس الت)اليل �ق�صادية ,رئاسة احلكومة
        ينظم
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