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 كلمة السيد مدير الجامعة الفتتاح الملتقى 
 

شرف والسالم علىوالصالة ميحرلا نمحرلا هللا مسب 
 
جمعين ا

 
 الخلق ا

 السادة نواب رئيس الجامعة؛ -
 وعلوم التسيير،التجارية والسيد عميد كلية العلوم االقتصادية  -
 ضيوفنا الكرام من الدول الشقيقة والصديقة؛ -
 مستغانم والمدنية لواليةالسادة السلطات العسكرية  -
سرة اإلعالمية، -

 
 السادة الكرام من اال

سرة الجامعية، -
 
فاضل من اال

 
 السادة اال

عزاء،  -
 
بنائي وبناتي من طلبتنا اال

 
 ا
 . حضرات السيدات والسادة -

 
 سالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاتهال

ن-مستغانم–جامعة عبد الحميد ابن باديس يسر 
 
على مدار تحتضن  ا

: ما بعد البترول" فعاليات الملتقى الدولي الثاني الموسوم بـــ اليومين 
وهذا ، "للدول االورومتوسطية واالختيارات االقتصاديةالتبادالت التجارية 

من مختلف جامعات  االقتصاديينبحضور مجموعة من الباحثين والخبراء 
 .الوطن، ومن خارج الجزائر

 

فاضل، 
أ
يها السادة اال

أ
يتها السيدات الفضليات، ا

أ
 ،الكريم حضورناا
هميته لدى مختلف الدول ومنها هذا الموضوع اختيار ان  

 
نابع من ا

ن 
 
و المستوردة للبترول، إذ ا

 
الواقعة في إقليم البحر المتوسط سواء المنتجة ا
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خيرة، شكلت  الهزات اإلرتدداية
 
التي شهدتها سوق النفط خالل السنوات اال

صدمة إقتصادية لهاته الدول جعلتها تعيش صعوبات كبيرة وإختالالت في 
وضع رؤية إستشرافية على المدى المتوسط الموازنة العامة، حتمت عليها 

تي هذا الملتقى إعادة الوالبعيد ب
 
تفكير في تبني نمط إقتصادي جديد، ويا

سياق للبحث عن السبل واإلستراتيجيات للخروج من االقتصاد ضمن هذا ال
الريعي والذهاب نحو اقتصاد متنوع، وهذا بتعزيز التبادالت التجارية بين 
و التجارة الحرة في 

 
دول إقليم البحر المتوسط، من خالل الشراكات الثنائية ا

مر الذي 
 
ن يساعد على تقوية العالقات االقتصاالمنطقة، اال

 
دية من شانه ا

 ومربحة للجميعالمتجهة نحو شراكة دائمة 
طلب من جميع الباحثين المشاركين بذل ما لديهم  اإلطارفي هذا و 

 
ا

بتوصيات قابلة  ومحاولة الخروجإلثراء النقاش حول محاور هذا الملتقى 
ن 

 
من دور الجامعة في  تزيدللتطبيق في الواقع االقتصادي، يمكن لها ا

    .التنميةالنمو و وتدعم جهود، اعيواالجتممحيطها االقتصادي 
 
جدد  

 
ن ا

 
ود ا

 
طير فعاليات هذ امتنانيا

 
 الكل القائمين على تنظيم وتا

علن رسميا عن االفتتاحكل باسمه،  الملتقى الدولي
أ
، الرسمي للملتقى وا

بضيوفنا الكرام اقامة طيبة في رحاب هذه الجامعة المضيافة جامعة متمنيا 
تمنى النجاح لهذا الملتقى. باديسعبد الحميد بن 

 
 .وا

 
 .والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته


