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 :إشكالية الندوة

 و المتغيرات األبعادتعرف المنطقة العربية تحوالت كبيرة و مركبة 
 إفرازاتمنها السياسية و االقتصادية و االجتماعية و األمنية  بحكم 
 برزت أينما عرف بالربيع العربي خاصة في منطقة الشرق األوسط 

تغيرات في بنى السياسية لألنظمة السائدة و كذا طبيعة الحراك 
 عن هذا الحد بل األمرو ال يتوقف ،السياسي و الشعبي بهذه الدول

ما يشهده العراق من صراع داخمي لمتنظيمات اإلرهابية و غياب 
سمطة مركزية قوية و تصارع و تقاطع مصالح الدول اإلقميمية و كذا 

 تعددت األسباب منها االثنية و أينالكبرى في هذه المنطقة الحيوية 
، مما احدث تغيرات في ميزان القوى مثل ما اإلستراتيجيةالطائفية و 

تشهده الساحة اليمينية و كذا في سوريا التي ال تزال تعاني من 
 أين و الجزائر جزء من المنطقة العربية ،تقاطع مصالح الدول فيها

 تكون بعيدة عن الحراك بحيث تبنت خيارات عمى أنال يمكن 
المنطقة بحيث تعددت  مستوى السياسة الخارجية اتجاه قضايا

المحددات المؤثرة في توجهات السياسة الخارجية الجزائرية خاصة 
 تبنت الحوار الوطني الميبي أينفي القضية اليمنية و الحراك الميبي 

 عمل آليات إيجاد إليإليجاد حمول لممعضمة الميبية باإلضافة 
 اإلطارو في هذا ،العربي المشترك اتجاه القضايا المنطقة العربية

يعالج هذا اليوم الدراسي إشكالية أساسية رئيسية ما هي محددات 
 السياسية و األمنية األزماتالسياسة الخارجية الجزائرية اتجاه 

  ؟بالمنطقة

 

 وزارة التعميم العالي و البحث العممي

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كمية الحقوق و العموم السياسية

 قسم العموم السياسية

   

 إطار نشاطاته الدورية العلميةفي 

و بمشاركة مخبر الحقوق و الحريات في األنظمة 

 المقارنة

 ينظم قسم العلوم السياسية يوم دراسي بعنوان

السياسة الخارجية الجزائرية والتحوالت 

 السياسية واألمنية في المنطقة العربية

 2016 أفريل  28و ذلك يوم 

 بالقطب الجامعي شتمة

 و نصف صباحا   بقاعة 9على الساعة 

 المحاضرات الكبرى بالكلية



 

 

 

 

 

 :شروط انًشاركت

 · أٌ ال حكىٌ انىرقت انبحثُت قذ َشرث يٍ قبم

 .أو بصذد انُشر فٍ جهت أخري

 · أٌ َقع انبحث ضًٍ إطار يحاور انُىو

انذراصٍ 

 · ٍصفحت 20عذد صفحاث انبحث ال حزَذ ع 

 ·صى يٍ كم 2هايش : بانًقاَُش انخانُت 

 يقاس SimplifiedArabic: انجىاَب، خط 

 Times New بانهغت انعربُت، و14

Romanفٍ حانت انكخابت بانهغت انفرَضُت  .

 :حىارَخ يهًت

  اخر اجم الرصال انًذاخهت كايهت23/04/2016

 إعالٌ عٍ قبىل انًذاخالث25/04/2016

 

 حرصم انًذاخالث عهً االًَُم انخانٍ

fouadpolitique@yahoo.fr 

 

 

: انرئُش انشرفٍ نهُذوة 

 (عًُذ انكهُت  )د عزرٌ انزٍَ . أ

 األصخار فؤاد جذو: ححج إشراف

 :نجُت انخُظُى

    رئُضا :عشىر عبذ انكرَى .أ

   َائب انرئُش :بارٌ عبذ انطُف .د

 يضؤول حخصص:      باهٍ صًُر.أ

 عًراٍَ كربىصت .د

 حًذاٌ يحًذ انطُب. ا

 قرَب بالل. ا

 قط صًُر. ا

 

 : المشاركةاستمارة
 :االصى وانهقب

 :انخخصص

 :انرحبت 

 :انبرَذ االنُكخروٍَ

 :يحىر انًذاخهت

 :عُىاٌ انًذاخهت

 :يهخص انًذاخهت
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