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 خليل عبد القادر )رئيس المجلس العلمي( أ.د. المشرف العام للملتقى:
 إيمان د. حيولة رئيس الملتقى:

 د. شراطي نسيمة نائب رئيس الملتقى:
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 موضوع الملتقى:
إن التغيررتاا الريت ررل طالتتررالقاا ايةتاررال ل الثال يررل   ررتا   رري      

مباشرررت  مرررف ملتمرررت الت ررريي ا ايةتارررال ل طايات ا يرررل   رررا  ي رررا ال  رررا  
حيررت تثت رل الزاارررت  مرف  ارررلاا ال متطةراا   اررلق  ،الضرت ب  الزااررت 

 ساسررر  لت ال ررر  ال يااايرررل، طالتررر   ت رررا االرا رررا مم السرررا اتيزرررل ت  ررر   
إاتاءاا ثاق ال متطةرراا، ارمررت الرر   ل ررة  اللطلررل الزاارت ررل إلررف ال يررا   رر سرر

 ررررا ته درررر ا التغيررررتاا  رررر  الرررر      ررررل  م، طإصرررر حاا  رررر  درررر ا ال يررررلان
الالصررررراله   ررررر ا ا صررررر حاا إلرررررف الرثاليرررررل ط طال  رررررادت ايةتارررررال ل ال تبثرررررل 

، لدرر ا مرر  ا رر الضررت بيل الترر  تثبررت  رر  الليلررل ايةتاررال ل ر  ا ررا   ررت ب 
ال  ت ررته مرر  اسررتللا  الضررت بل  اردررلا  ال تارراله ط  ا ررا  لاه لتم يرر   ي تبرراق

 ررالاه   رراله تالا ررة الوررتطه، ططسرريمل لمت  رري  ايةتاررال  طقليررل ل لتمررت  ررت  
،  غيل ترثي  ال  ا  الضرت ب  سرالاء مر  م  ا ل  ختى ا ة طتماي  ال الاقل

ت ررررت ة الضررررت ب  حيررررت الت  رررري  ال ييمرررر  ط ا لاق   ط مرررر  حيررررت إحيررررا  ال
 طتب يته لض ان الثلالل    تالا ة ال الاقل طاست تاق ال  ا  ايةتاال   ي .

 
  التال :  الملتقى إشكالية  ي  إ تاا طم  د ا 

 
كيففف يففتم ت عيففل النظففام الجففريبي الججائففري لمواجاففة التحففديا  الرا نففة 

 والمستقبلية ؟ 
 

 أ داف الملتقى:
 م  اردلا  ا  ت م  ا:  ثف د ا ال مت ف إلف تم ي  ا مل 

 ررتأ  درر  ا شرريايا الترر  تثتررتل ال  ررا  الضررت ب  الزاارررت   رر  تم يرر  الرثاليررل -
    ظ  الثالل ل ايةتاال ل؛

التثرررررت   مرررررف انليررررراا ال ااالايرررررل طايةتارررررال ل ال امرررررل لترثيررررر  ال  رررررا  الضررررررت ب  -
 الزاارت ؛

خر ه التترت  ل لتمرت التثت   مف ا الل الزاارت    ترثي  ا ام ا الضت ب  م  -
 ا ص حاا طالتثل  ا الت  م ا ا ام ا الضت ب ؛

ال رادي   طال ارتمم  ال رر ت لرثاليرل ال  را  ا  اق  تمل ل يي  الباحوي  م  ت-
 الضت ب ؛

 ايستراله م  استثتال تزاق  اللطه التارزل    مزاه ترثي  ا   ا الضت بيل. -
 محاور الملتقى:

 د ا ال مت ف     ال ماطق التاليل:ت  مثالزل إشياليل   
ا  رراق ال  ررت  لم  ررا  الضررت ب  الرثرراه ماحتررتا  ال بررال  الضررت بيل،  المحففور الول:

 الت  ي  الر   الضت ب  الزيل،  راءه ا لاقه الضت بيل(؛
سرب  ترثير  ال  را  الضرت ب  ال ب ر   مرف الت رالا ايةتارال  م ارتال  المحور الثاني:

يرراا ت مرريف الرزرراله  رري  الزبا ررل الثال ررل طالزبا ررل البتتطليررل، ا رراله ال  را  الضررت ب ، قل
 المايمل ال اليل الرثميل لم  ا  الضت ب (؛

ا ارررتاءاا طالترررلا يت ال ااالايرررل طايةتارررال ل ال امرررل لترثيررر  ال  رررا   المحفففور الثالفففث:
 الضرررت ب   ررر  ظررر  إ رررتاااا الثالل رررل ايةتارررال ل مإحيرررا  الت رررت ة الضرررت ب  طتب ررري 
ال  ررررا  الضررررت ب ، تم رررري  الز رررراا ا لاق ، تم رررري  الث ةررررل  رررري  ا لاقه الضررررت بيل 

 طال يمت، إقساء ال را يل طالال الأ    ال ثام ا، ترثي  التةا ل الضت بيل( ؛
التمريررررااا الزباريررررل طلطقدررررا  رررر  ترثيرررر  ال  ررررا  الضررررت ب  ما ت ررررل  المحففففور الرابففففع:

  ررراق طحررررلطل  ثاليرررل سياسررررل مريرررا، التمريرررا الضرررت ب ، لطا رررر  ط درررلا  سياسررررل الت
    ؛(التمريا

ت يري   ثاليرل ال  را  الضرت ب  الزااررت   ثرل ا صر حاا الضرت بيل  المحور الخامس:
ت بيل، ممتاحررر  تترررالق ال  رررا  الضرررت ب  الزااررررت ،  سررربا  طلطا رررة ا صررر حاا الضررر

 ؛(اتارت ا ص حاا الضت بيل
طتتبي ات را ال ثت رله لترثير   ا  ت را  تل تزاق   ثض الرلطه  المحور السادس:

 الضت بيل ط يريل ايستراله م  ا؛

"ت عيل النظام الجريبي الججائري في ظل 
 التحديا  االقتصادية الرا نة والمستقبلية" 
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