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العسب وثسكيا  :ثحدًات الحاضس و زهاهات املسحقبل
الدوحة 81 – 81 ،أًاز/ماًى 1188

فىدق الشيراثىن – قاعة السيان
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اليىم ألاول
ألازبعاء 81 ،أًاز/ماًى 1188
قاعة السيان

1:11 – 1::1

جسجيل املشازكين

الجلسة الافححاحية
11::1 – 1:11

مداخلة الدكحىز عصمي بشازة – املدًس العام

الجلسة ألاولى
88:11 – 11::1

املحىز الحازيخي
املححدثىن:
الدكحىز وجيه كىثساوي  :الدولة العثماهية والعسب.
الدكحىز سياز الجميل  :الحسكة الدسحىزية التركية والكمالية وثداعياتها على العسب.
الدكحىز محمد هىز الدًن :العسب والدوز التركي املسحقبلي -الفسص والححدًات.

88::1 – 88:11

استراحة قهىة

الجلسة الثاهية
8::1 – 88::1

املحىز السياس ي /الاستراثيجي (القسم ألاول)
املححدثىن:
الدكحىز محمد السيد :الخيازات الاستراثيجية للىطن العسبي ومىقع ثسكيا منها.
الدكحىزة فسح صابس  :الخيازات الاستراثيجية لتركيا إقليميا ودوليا ومىقع الىطن
العسبي منها.
الدكحىز هشام قسوي  :سياسات مابعد الكمالية – بماذا ًمكن أن ثفيد العسب.
ألاسحاذ محمد عبدالقادز  :ثحىالت السياسة الخازحية التركية في عهد حصب العدالة
والحنمية.

:::1 – 8::1

فترة غداء
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الجلسة الثالثة
5::1 – :::1

املحىز السياس ي /الاستراثيجي (القسم الثاوي)
املححدثىن:
الدكحىز مصطفى اللباد  :ثسكيا وإسسائيل – واقع العالقات وآفاقها وثداعياتها على
القضية الفلسطينية والىطن العسبي.
الدكحىز محمىد محازب :إسسائيل وثسكيا والدول العسبية  :الدوز واملكاهة وبسط النفىذ
والعالقات والححالفات – زؤية من الداخل.
الدكحىزة وصال العصاوي  :خطط اهضمام ثسكيا لالثحاد لاوزوبي وآثازها على العالقة
بالىطن العسبي.

6:11 – 5::1

استراحة قهىة

الجلسة السابعة
1:11 – 6:11

املحىز الاقحصادي
املححدثىن:
الدكحىز سمير عيطة " :العسب وثسكيا :من شاحنات الحبادل الحجازي إلى قطاز الصعىد
الاقحصادي والحنمية الاححماعية" .
الدكحىزة هدي حىا  :منطقة الحجازة الحسة العسبية –التركية كنمط من أهماط الشساكة
الاقحصادًة بين ثسكيا والىطن العسبي – الدوافع والكىابح.
الدكحىز مىير الحمش  :وحهة هظس عسبية في واقع وآفاق العالقات الاقحصادًة العسبية –
التركية.

2

اليىم الثاوي
الخميس 81 ،أًاز/ماًى 1188
قاعة السيان
الجلسة ألاولى
88:11 – 1:11

محىز الطاقة
املححدثىن:
الدكحىز شياد أًىب عسبش  :اححياحات ثسكيا للنفط العسبي ومصدز ثلبية هرا الاححياج.
ألاسحاذ عصام الجلبي :النفط مسثكص أساس ي للعالقات البينية العساقية  -التركية.
ألاسحاذ عمسو كمال حمىدة  :مشسوع الغاش العسبي كبنية ازثكاشية لعالقات اقحصادًة
ثسكية عسبية.
ألاسحاذ عبداملجيد عطاز  :اكخشافات الغاش في شسق وحنىب املحىسط وثداعياتها
ً
ً
املححملة عسبيا وثسكيا.

88::1 – 88:11

استراحة قهىة

الجلسة الثاهية
8:11 – 88::1

محىز املياه
املححدثىن:
ً
ألاسحاذ هاجي حسج  :املياه في العالقات العسبية التركية –مشسوع الغاب وثداعياثه مثال.
الدكحىز طازق مجروب  :ثأثير قضية املياه على العالقات بين ثسكيا وحىازها العسبي –
لانهاز الدولية املشتركة بين املشسق العسبي وثسكيا وحهة هظس في كيفية جشغيل لانهاز
املشتركة ملا فيه مصلحةالجاهبين.

:::1 – 8:11

فترة غداء

الجلسة الثالثة
5::1 – :::1

املحىز الاجحماعي
املححدثىن:
ألاسحاذ جمال بازوت  :الحدود التركية مع املشسق العسبي والجاليات التركية في الجىاز
ً
العسبي –سىزيا همىذحا .
الدكحىز عقيل محفىض  :العسب في ثسكيا – محىز ثىاصل أم ثأشيم؟ ( ًقدم البحث
هيابة عنه لاسحاذ حمصة مصطفى)
الدكحىز هاظم ًىوس آل سسحان  :لاكساد على طسفي الحدود العسبية التركية –
الحداعيات السياسية والاححماعية.

6:11 – 5::1

استراحة قهىة

الجلسة السابعة
1:11 – 6:11

مائدة مسحدًسة
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