
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 : 00  
، املد�ر رضا الشك�دايلرضا الشك�دايلرضا الشك�دايلرضا الشك�دايل    أ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ: رح
بية لكمة     

  .ق2صادية و.ج,عيةالعام ملركز ا&راسات والبحوث 

وز�ر ، الطيب البكوشالطيب البكوشالطيب البكوشالطيب البكوش    أ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ    : لكمة .ف2تاح  10 : 09
  .الشؤون اخلارج
ة

    أ�س�تاذ عGن اجلرندي،أ�س�تاذ عGن اجلرندي،أ�س�تاذ عGن اجلرندي،أ�س�تاذ عGن اجلرندي،: : : : رئCس اجللسة رئCس اجللسة رئCس اجللسة رئCس اجللسة 
        وز�ر سابقوز�ر سابقوز�ر سابقوز�ر سابق    

09 : 30 

، خOري مسLشار لKٔسكوا، أ�س�تاذ رضا السعيديأ�س�تاذ رضا السعيديأ�س�تاذ رضا السعيديأ�س�تاذ رضا السعيدي
تقر�ر أ�سكوا حول التاكمل تقر�ر أ�سكوا حول التاكمل تقر�ر أ�سكوا حول التاكمل تقر�ر أ�سكوا حول التاكمل """": وز�ر سابق 

        """"املغاريباملغاريباملغاريباملغاريب

09 : 50 

، وز�ر سابق، ٔ[س�تاذ طفى طفى طفى طفى ييييمص مص مص مص     ZشريZشريZشريZشري    أ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ
ضليات ضليات ضليات ضليات ف ف ف ف نظام ا�ٔ نظام ا�ٔ نظام ا�ٔ نظام ا�ٔ """" تعلمي `ايل جبامعة اجلزا^ر

        """"التgارية [fٔد مداeل .حتاد .ق2صادي املغاريبالتgارية [fٔد مداeل .حتاد .ق2صادي املغاريبالتgارية [fٔد مداeل .حتاد .ق2صادي املغاريبالتgارية [fٔد مداeل .حتاد .ق2صادي املغاريب

10 : 10  

، ٔ[س�تاذ تعلمي `ايل جبامعة أ�س�تاذ مراد الشايبأ�س�تاذ مراد الشايبأ�س�تاذ مراد الشايبأ�س�تاذ مراد الشايب
إالرهاب واlهتريب يف املغرب إالرهاب واlهتريب يف املغرب إالرهاب واlهتريب يف املغرب إالرهاب واlهتريب يف املغرب """": ، فرhسا 3ليون 
        """"العريبالعريبالعريبالعريب

        نقpاشنقpاشنقpاشنقpاش 30 : 10

    راfةراfةراfةراfةــــــــاس2اس2اس2اس2    33330000 : : : :    11111111

 

أ�س�تاذ صالح ا&�ن امجلايل، أ�س�تاذ صالح ا&�ن امجلايل، أ�س�تاذ صالح ا&�ن امجلايل، أ�س�تاذ صالح ا&�ن امجلايل، : : : : رئCس اجللسة رئCس اجللسة رئCس اجللسة رئCس اجللسة 
        اكتب دوv سابقاكتب دوv سابقاكتب دوv سابقاكتب دوv سابق

12121212    : : : : 00000000    

، رئCس املعهد أ�ورو أ�س�تاذ اكم
ل ساريأ�س�تاذ اكم
ل ساريأ�س�تاذ اكم
ل ساريأ�س�تاذ اكم
ل ساري
:  ببار|س مغاريب }zراسات املس�تقOلية

        """"هل هناك ٕاماكنيات التقاربهل هناك ٕاماكنيات التقاربهل هناك ٕاماكنيات التقاربهل هناك ٕاماكنيات التقارب: : : :     كOريكOريكOريكOرياملغرب ال املغرب ال املغرب ال املغرب ال """"

12121212    : : : : 20202020    

: �امعة ايدراك، فرhسا ، ، ، ، أ�س�تاذ محمد البلغويثأ�س�تاذ محمد البلغويثأ�س�تاذ محمد البلغويثأ�س�تاذ محمد البلغويث
الصنا`ة والس�ياسة الطاق
ة يف بzان املغرب الصنا`ة والس�ياسة الطاق
ة يف بzان املغرب الصنا`ة والس�ياسة الطاق
ة يف بzان املغرب الصنا`ة والس�ياسة الطاق
ة يف بzان املغرب """"

        """"العريبالعريبالعريبالعريب

44440000     : : : :12121212        
: �امعة قرطاج، توhس  ،،،،[ٓرام بل�اج[ٓرام بل�اج[ٓرام بل�اج[ٓرام بل�اج    أ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذأ�س�تاذ

        """".ندماج النقدي يف بzان املغرب العريب.ندماج النقدي يف بzان املغرب العريب.ندماج النقدي يف بzان املغرب العريب.ندماج النقدي يف بzان املغرب العريب""""

    اشاشاشاش����قققق����نننن 00 : 13

 

fÖ]fÖ]fÖ]fÖ]{{{{Þ†Þ†Þ†Þ†{{{{Ú^Ú^Ú^Ú^{{{{ssss     

    مركز ا&راسات والبحوث .ق2صادية و.ج,عيةمركز ا&راسات والبحوث .ق2صادية و.ج,عيةمركز ا&راسات والبحوث .ق2صادية و.ج,عيةمركز ا&راسات والبحوث .ق2صادية و.ج,عية
 بعنوانبعنوانبعنوانبعنوانندوة ندوة ندوة ندوة 
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وث ا
درا��ت �ر�ز�
 وا��������  ا�����د�� وا

  �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 

 

            حتت ٕارشاف الس�يد وز�ر الشؤون اخلارج
ة حتت ٕارشاف الس�يد وز�ر الشؤون اخلارج
ة حتت ٕارشاف الس�يد وز�ر الشؤون اخلارج
ة حتت ٕارشاف الس�يد وز�ر الشؤون اخلارج
ة 
    أ�س�تاذ الطيب البكوشأ�س�تاذ الطيب البكوشأ�س�تاذ الطيب البكوشأ�س�تاذ الطيب البكوش

        �لتعاون مع�لتعاون مع�لتعاون مع�لتعاون مع
        ية بتوhسية بتوhسية بتوhسية بتوhسمركز ا&راسات املغارب مركز ا&راسات املغارب مركز ا&راسات املغارب مركز ا&راسات املغارب     

        ينظم    


