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بقسم العلوم السياسية على الساعة 10000 :

ديباجة:
يعكس التدخل الدولي بشكل عام عالقاا
القوة بين الدول فالدول القوية مان خاالل
تعريفها لمصالحها و مصالح حلفائها تحدد
اهدافها مان الاتادخال عالاا شاكال اهادا
انسانية اقتصادية او لحماية االمن و السلام
في منطقة معينة وقد اخاتالا الابااحا اون
حول الحاال التاي ياكاون فاياهاا الاتادخال
واجبا و الحاال التي يكون فيهاا حاقاا
كما ان االجمال حول تعري الاتادخال ماا
زال خاضعا لالسابااا الاماناشائاة لا كاماا
وصف البعض بالشرعية وطعن االخر في
شرعيت و علا اعتبار جمالاة الاتادخاال
التي عرفتها المنطقاة الاعارباياة فاي شاكال
تدخل عسكري في كل من العراق ولاياباياا
فان ذلك قد اضافاا الاا تا ايايار الاواقا
السياسي واالقتصادي للمنطقة ونتج عان
ذلااك واق ا جااديااد يااحااماال الااك ا ااياار ماان
التساؤال في المستقبل.ومن نطرح

إشكالية اليوم الدراسي:
ماهي االنعكاسات االقليمية و الدولية
للتدخل على المنطقة العربية

؟

محاور الدراسة:








التدخل مفهوم و المفاهيم المرتبطة ب
التدخال العسكرية الدولية في المنطقة
العربية
التدخل بين السيادة والسلم و االمن
الدوليين
الشرعية الدولية و مسالة التدخل
مستقبل المنطقة بين سياسة االختراق
و اعادة التشكل

األهدا :
من خالل االشكالية و كذا المحاور التي
سطر  ..يسعا هذا اليوم الدراسي إلا
تحقيق هدفين أساسيين هما:
 دراسة االسباا الحقيقية للتدخل
لدولي في المنطقة العربية السيما
االقتصادية منها .
 الوصول الا مدى تطابق او تعارض
السياسا المنتهجة في التدخل

أعضاء اللجنة العلمية:
األستاذ  :النوري النعاس.
األستاذ :بن غربي ميلود
األستاذ :جداوي خليل
األستاذ  :بوسعيد عبد الحق
االستاذ :كاس عبد القادر
األستاذ  :حوسين بالخيرا
األستاذ:عطري الميلود

أعضاء اللجنة التحضيرية:
األستاذ  :بن عالل علي
األستاذ  :اسامة معقافي
األستاذ:بعيطيش يوس .
األستاذ :رمضاني مفتاح

شروط المشاركة في اليوم الدراسي:
البحث ضمن محاور اليوم

 ان يق
الدراسي
 ان تعتمد منهجية البحث العلمي في إعداد
البحث بالل ة العربية والل ة الفرنسية و
االنجليزية
 الحد األعلا لعدد صفحا البحث هو 15
صفحة علا أن يكون نوع الخط ألبحاث
simplified
الل ة العربية هو
arabicلحجم  14و العناوين بحجم 16
 boldاما حدود الصفحة فتكون  2سم
كل الجها عدا في يسار الصفحة  3سم.
 ال يجوز تقديم بحوث منشورة أو قدم
للنشر أو للمشاركة في أيام دراسية و
ملتقيا أخرى.
 تخض كل األبحاث للضوابط المنهجية و
المقاييس البح ية.

مواعيد:


آخرأجل إلرسال الملخصا يوم  22فيفري
2019



الرد علا الملخصا المقبولة يوم  23فيفري
2019



آخرأجل إلرسال المداخلة يوم  25فيفري
2019

المراسال :
توج المراسال الا البريد االلكتروني:
E-mail :Osbhalima@yahoo0
Osbhalima@yahoo0fr

