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 أهميت املؤجمر

يت ٌعخبر مىضىع امً العاكت مً أهم اللضاًا الامى

اب بوالدوليت، حيث اهه لم حعد اط توؤلاكليميالىظىيت 

الخالفاث الدوليت كاؿسة على الخباًىاث الاًدًىلىجيت او 

ت، بل ججاوشث هره اإلاسحلت لخـل الى مـادز العاكت  الفىٍس

ت في اظاز جفظير اطباب وؼىء  هاحدي اإلاحدداث اإلاسهٍص

 الـساعاث الدوليت.

خمللت في حلىٌ كد ًديح اهدؼاف مـادز العاكت اإلا

الىفغ و الغاش في مياه ػسق اإلاخىطغ فسؿت جيدة لدعم 

      الخىميت الاكخـادًت لدٌو اإلاىعلت، هما ان للمىكع

ها ان اطتراجيجي للمىعلت ميزة اًجابيت، مً ػأن الجيى

س مىازدها العبيعيت،  جىظفها دٌو اإلاىعلت في اطخغالٌ و جعٍى

ي طياطاث حعاوهيت ول هرا شجع بعض دٌو اإلاىعلت على جبن

واخسي جىافظيت، فلد طعذ الى اوؼاء جحالفاث ثىائيت ملل 

ما جم الاجفاق عليه بين مـس واطسائيل او ثالثيت ملل اجفاق 

مـس اليىهان وكبرؾ، واهمها اوؼاء مىخدي غاش ػسق 

اإلاخىطغ، الري ٌعد اليت لبىاء امً مخىاشن بين الدٌو وجىفير 

 امداداث ظاكت امىت

الجدًد كابله جحسن حليث لللىي  هرا الىاكع

الاكليميت والعاإلايت، حيث ػهدث اإلاىعلت ما ٌعسف بحسب 

س ول دولت  ت، وهى الامس  ااطتراجيجيتهالاهابيب لخمٍس العاكٍى

الري ادخل اإلاىعلت في اشماث اكليميت، وجىاكض مـالح 

 اللىي الىبري.

 

 إعكاليت املؤجمر

 ٌ ما هو مضخلبل :  الدظاٌؤ آلاحي جخمحىز ئػياليت هرا اإلالخلى حى

الابعاد  جأثير  ما مدىو املخوصط؟  الامً الطاكوي في مىطلت عرق 

الجيوصياصيت على جحليم امً الطاكت في مىطلت عرق 

 وصط؟املخ

 أهداف املؤجمر

 ئلى: اإلالخلىٌظعى هرا 

الخعسف على مضامين الامً والامً العاكىي مً مىظىز العالكاث  -

 الدوليت

جاثير الابعاد الجيىطياطيت على جحليم امً العاكت، في ظل كلت  -

 الخفاعالث الاكليميت والخغلغل الدولي في مىعلت ػسق اإلاخىطغ.

ىهاث الامً العاكىي في مىعلت الخعسف على طيىاٍزالظعي ئلى   -

 ػسق اإلاخىطغ

 املؤجمرمحاور 

  امً العاكت(. –جاهب مفاهيمي هظسي) الامً  املحور ألاول:

 اإلاياهت العاكىٍت لحىض ػسق اإلاخىطغ املحور الثاوي:

 البيئت الامىيت لحىض ػسق اإلاخىطغ املحور الثالث:

 اإلاخىطغ واكع الـساع على مـادز العاكت في ػسق  : املحور الرابع

اظس الخعاون الطخغالٌ مـادز العاكت في ػسق  :خامطاملحور ال

 اإلاخىطغ

دوز اللىي الىبري في جامين العاكت في ػسق  اإلاحىز الظادض :

 اإلاخىطغ

ىهاث الامً العاكىي في مىعلت ػسق  اإلاحىز الظابع: طيىاٍز

 اإلاخىطغ

عرق مضخلبل الامً الطاكوي في مىطلت 

 املخوصط

 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

  هواظم املغاركت

اإلاإجمس وال جخعدي معّدة حـسا للمؼازهت في أن جيىن اإلاداخلت  .1

 ؿفحاث بما في ذلً كائمت اإلاساجع. 51

جدظم باألؿالت العلميت والحداثت، وأال جيىن مظخلت مً أي  أن .2

 مداخلت أو ملاٌ أو مإلف علمي طابم.

 أن جرهس مـادز ومساجع البحث في خخامه بؼيل وامل ودكيم.  .3

4.  
ّ
 51حجم SimplifiedArabicجىخب اإلاداخالث باللغت العسبيتبخغ

. أمااإلاداخالث باللغاث ألاجىبيت، فخىخب بخغ 51والهىامؽ بحجم 

Time New Roman 51والهىامؽ بحجم  51حجم . 

 ولمت.  0111ولمت وأال جخجاوش  1111أال جلل اإلاداخلت عً  .5

 مواعيد هامت

 2021ماي  25ارصال املداخلت كاملت كبل: 

 2021ماي  20ًخم الاععار بلبول املداخالث : 

 الاجصال:

                      

seminaire.moumen@gmail.com 

                    
 

0021362954840 ---- 00213673332481 

                    
 

 مالحظة هامة:

اعي يتم اخذ انتقاء احسن المداخالت ووضعها في كتب  ممب

 ىخاص بالملتق

ت  للملخلى رئيط اللجىت الخحضيًر

لوصيف عبد الوهاب. أ  

تاللجىت  أعضاء الخحضيًر  

 ط د معىغ حظيبت د  وزدة خليفي                 

 ط د طهيلي خيظاء              د بً جدو فعيمت 

 ط د شوليخت ععاهللا                   د عسوض عائؼت 

 ط د كابىغ محمد                                  زضا خسوبد 

 ط د احمد الحمصة                             د طالم محمد امين

مت مياحليت  د ط            ط د حفيزة  شخاب  هٍس

 د عمساوي  هبيل ط      ط د ػمع الهدي هجاح

 د بسق طميحت ط            ط د عبابظت وظمت

 ًىطف مسغم ط د               ط د عماز طيغت

 أ ٌضين طرش ي           ظد بلخيري عبد هللا

مت  أ كاًت ٍر

 الخلىيت للملخلىاللجىت 

 عسػىغ طمساء -

 بً شعسوز محمد -

 وللىم ضيف هللا -

 اطيا بىػازب -

 شزواٌ طاميت -

 خالد بيبي -

 لعجاٌ وطام -

 رئيط اللجىت العلميت

  عمار بالت الدكخور:

 أعضاء اللجىت العلميت

 العراق ععبان حضين عبد ال أ.د الجسائر هادًت ًحياوي أ.د 

 الجصائس د بلخير اطيا الجصائس زواكري الطاهر أ.د 

 جسهيا د. ؿباح الدًً ازواض الجصائس فرحاحي عمرا.د. 

اويا.د.   الجصائس بىساوي محمد اإلاهديد. الجصائس صالح ٍز

 الجصائس د طاميت عبد الالوي  الجصائس باري عبد اللطيفأ.د 

 مىزٍخاهيا محمدالداه عبد اللادز أ.د جسهيا اكرام محمد الصالحا.د

مت عباس ي عمان أ.د مرجض ى عبد هللا خيري   لجصائسا د هٍس

 الجصائس نطاحلي مبرود. الجصائس د حفضاوي الضعيد

 الجصائس  د طميرة طالم الجصائس هاجر خاللفتد. 

 الجصائس الهلي عبد اللادز د. الجصائس د محمدي صليحت

 الجصائس د دوى اًمان  الجصائس دهصيرة صالحي

س هوري.د   الجصائس هىادف عبد هللا د. الجصائس عٍس

عفاًفيت عبد هللا د  الجصائس امين البارد 

 ًاصين

 الجسائر

أمىت محمود ابراهيم د.

 طبابوح

 الجصائس حظعدًذ مظيح الدًًد. فلظعين

 الجسائر د بوبغيػ رفيم الجصائس د. جوفيم عطاهللا

   الجصائس بً عمران اهصافد.

 الجصائس وداد غصالوي أد  الجصائس تجعمراوي خدًد. 

   الجصائس العاكل ركيتد.

 صائسالج د. عبد الجليل جبازي  الجصائس زعيمي رمسي د 

ت صميحت د  الجسائر مالكيت هبيل د. الجصائس مىاصٍر

د ابراهيم عبد الرحمً  الجصائس د عماد ذبيح دمان 

 احمد ابراهيم

 الضودان

 فلضطين د. صليمان ابو صالمت الجسائر عرعوظ صفيان.د

 الجسائر د هصر الدًً بهخون  الجسائر د بخوظ صامي
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