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كلمة الشّد مدِر الجامػة الفججاح الملجكَ  
 

الشادة هٍاب رئّس الجامػة؛  -
 ، الشّاصّةالػلٍم الحكٍق والشّد غمّد كلّة  -
صرة اإلغالمّة، -

أ
 الشادة الكرام من اال

صرة الجامػّة، -
أ
 الشادة الكرام من اال

بوائُ الطلبة،  -
أ
 بواثُ وا

 

صالم غلّكم ورحمة هللا ثػالَ وبركاثي ال
ن ثحجضن غلَ مدار -مشجغاهم–جامػة غبد الحمّد ابن بادِس ِشر 

أ
ا

الججارة الخارجّة " الٍّمّن فػالّات الملجكَ الٍطوُ المٍصٍم بـــ 
ا فُ ثومّة االلجصاد الٍطوُ وًذا بحضٍر مجمٍغة من ، "بالجزائر ودوًر

الباحثّن االلجصادِّن والمخجصّن فُ الكاهٍن الججاري من مخجلف 
 .جامػات الٍطن

 

، الكرِم حضٍرها
ثُ فُ ضٍء والع الجصادي جدِد ثػّشي  

أ
إن اهػكاد ًذا الملجكَ ِا

خّرة فرضجي الجحٍالت الجُ غرفٌا اإللجصاد 
أ
الجزائر فُ الشوٍات اال

الػالمُ، إذ باثت الجزائر مجبرة غلَ ثوٍِع مداخّل إلجصادًا خارج 
ًم المداخّل 

أ
مجال المحرولات، وثػجبر الججارة الخارجّة من بّن ا
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للمّزاهّة، وهظرا للجحٍالت الكبّرة الجُ ِشٌدًا ًذا الكطاع ِشػَ 
المشرع الجزائري إلَ إدخال الػدِد من اإلصالحات والجػدِالت فُ 

دِة دورى 
أ
الكٍاهّن الموظمة لكطاع الججارة الخارجّة، حجَ ِجمكن من ثا

مر الذي صّوػكس غلَ ثحكّق ثومّة اإللجصاد 
أ
بكـفاءة وجٍدة غالّة، اال

.  الٍطوُ والدفع بػجلة الجومّة
طلب من المشاركّن بذل الشّاق وفُ ًذا 

أ
إلثراء مجٌٍداثٌم  ا

 بجٍصّات لابلة للجطبّق فُ والخروجالوكاش حٍل محاور ًذا الملجكَ 
هٌاالٍالع االلجصادي، 

أ
ن ثزِد من دور الجامػة فُ محّطٌا من شا

أ
 ا

.     الجومّةوثدغم جٌٍد، واالججماغُااللجصادي 
 

 
أ
خّر ا

أ
جدد وفُ اال

أ
ن ا

أ
طّر امجواهُود ا

أ
 لكل الكائمّن غلَ ثوظّم وثا

غلن غن االفججاح  كل باصمي،الملجكَ الٍطوُ افػالّات ًذ
أ
 الرصمُ وا

ضٍّفوا الكرام الامة طّبة فُ رحاب جامػة غبد ، مجموّا لللملجكَ
ثموَ الوجاح لٌذا الملجكَ. بادِسالحمّد بن 

أ
 .وا

 
 .والشالم غلّكم ورحمة هللا ثػالَ وبركاثي

 

 

ا فُ ثومّة االلجصاد الٍطوُ"   "الججارة الخارجّة بالجزائر ودوًر


