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 بر�طي حسني، عميد الكلية   : الدكتور  
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 :اشكالية امللتقى
نتيجة االعتماد املفرط على النفط كمصدر  اقتصادا ريعيا ابمتيازاالقتصاد اجلزائري كان واليزال و لعدة عقود، 

،�هيك دارة عوائدهإخرى مع سوء األ ةرئيسي للدخل وعدم ادماجه يف االقتصاد وتكامله مع ابقي القطاعات االقتصادي
على وأثر سلبا االقتصاد اجلزائري  ما أدى إىل هشاشة ،الصدمات املتكررة الناجتة عن تقلبات أسعار النفط عن ذلك
نَّ النفط مورد �ضب غري مستدام يف ظل ظهور عدة بدائل طاقوية وعلى رأسها إف عن ذلكفضال  .التنميةمسارات 

شهدت يف حيث  أصبحت من أبرز متغريات رسم الصورة املستقبلية لإلمدادات الطاقوية الدوليةالطاقات املتجددة اليت 
إىل جمموعة من  إضافة الدويل حنوها، التوجهزاد من  ما ياآلونة األخرية تطورات عديدة على املستوى التكنولوجي والصناع

سياساهتا يف إعادة النظر ما أوجب على اجلزائر ، تفرضها التبعية النفطيةالتحد�ت التنموية والبيئية األخرى اليت 
  .تساهم يف تنويع االقتصاد اجلزائري للنفطتكون بديلة  لبحث عن قطاعات ذات ميزة نسبية االقتصادية  وا

التصدي ملخاطر  التنويع االقتصادي أصبح ضرورة حتمية ال بد منه، ابعتبار أنَّه يساهم يفومما ال شك فيه، أنَّ 
من خالل توسيع فرص االستثمار والتقليل من املخاطر الناجتة عن متركز االستثمارات يف قطاع واحد  سعار النفطأتقلبات 

بناء اقتصاد متني قائم على قاعدة وكذلك من جهة وخماطر تراجع ايرادات التصدير يف ذات القطاع من جهة أخرى 
االنفتاح على  التمكن من ات االنتاجية، فضال عنالعالقة التشابكية بني خمتلف القطاعتعزيز  من شأنه انتاجية متنوعة ما

 .سواق التقليدية سواق الدولية اجلديدة دون االقتصار على األالعديد من األ
لتنويع اقتصادها من خالل القيام ابلعديد تباطها ابلنفط وخلق منافذ جديدة حماولة فك ار إىل لقد سعت اجلزائر و 

ساسية التنموية لتثمني القاعدة االنتاجية ملختلف القطاعات االقتصادية األوتبين جمموعة من الربامج  من االصالحات
واالنفتاح التجاري على وترقية االستثمار احمللي بتعزيز دور القطاع اخلاص يف االقتصاد ) اخلدماتالصناعة و  الفالحة،(

هو األمر و ، املستوى املطلوب ترقى إىل ومل غري واعدة نتائجهاكانت  الربامجالعديد من هذه  ، إال أنَّ أسواق دولية جديدة
 .تهايوحتديد خمتلف املعوقات اليت حالت دون فعال تقييمهاو  على هذه الربامج لتحليلها تسليط الضوءيستدعي  الذي

فضال عن دراسة توجهات التنويع االقتصادي املمكنة مستقبال سواء ابالستناد على االسرتاتيجيات املعتمدة حاليا ورؤى 
ذا ما مت التفكري اجلدي يف اعتماد توجهات جديدة يكون هلا أثر حقيقي على تنويع االقتصاد الوطين إأصحاب القرار 

 .السياق ذات أومن خالل االستفادة من جتارب دولية �جحة يف
 

 :أهداف امللتقى
  ؛املؤشرات االقتصادية  جمموعة منتشخيص واقع االقتصاد اجلزائري على ضوء 
 دراسة أتثري القطاعات األساسية خارج قطاع احملروقات على النمو االقتصادي يف اجلزائر؛ 
  ؛الربامج التنموية اليت اعتمدهتا اجلزائر للتحرر من تبعية النفط وحتقيق التنويع االقتصادي تقوميحتليل و 
 ؛ يالتحد�ت اليت تواجه تنويع االقتصاد اجلزائر  تسليط الضوء على 
  ؛التبعية النفطيةاالستفادة من جتارب الدول اليت جنحت يف حتقيق التنويع االقتصادي وحتررت من 
  ؛مسار التنويع االقتصادي يف اجلزائرحماولة استشراف 
 يف اجلزائر ياملقرتحات املساعدة على تعزيز مسار التنويع االقتصادمهة يف تقدمي جمموعة من احللول و املسا. 



 

 :حماور امللتقى 
 ؤشرات االقتصاد اجلزائري يف ظل التبعية النفطية؛حتليلية مل قراءات:ولاحملور األ 
 مسار التنويع االقتصادي يف اجلزائر؛حتليل وتقييم : احملور الثاين 
 آفاق ورها�ت التنويع االقتصادي يف اجلزائر ؛:الثالث  احملور  
  جتارب دولية �جحة يف التنويع االقتصادي ومدى امكانية االستفادة منها:الرابع احملور. 

 
 :شروط املشاركة

  املذكورة؛  امللتقىأن يكون البحث ضمن حماور 
  خرى ؛أو مقدما للنشر أو مشاركا به يف ملتقيات أأن ال يكون البحث منشورا 
 الفرنسية؛و  العربية، االجنليزية: حيرر البحث ابللغات اآلتية 
 الثنائية فقط؛ولوية للبحوث الفردية و اعطاء األ 
 االلكرتوين والربيد هاتفه ،رقم انتمائه،رتبته الباحث ،مؤسسة ولقب اسم :الصفحة األوىل من البحث تتضمن 

 حيث ملخصني أحدمها ابللغة العربية واآلخر ابللغة االجنليزية ابإلضافة إىل  ،حمور املداخلة ،عنوان املداخلة ،
 ؛إليها اليت مت التوصل النتائجأهم و  البحث من اهلدف امللخص يتضمن

 التالية للمقاييس إتباعا صفحة 15 عن يقل وأال صفحة 20 البحث يتجاوز أال: 
 1,50: يسار/ ، ميني   1,50: سفلي/علوي :، اهلوامش 24\17 :الورقة حجم -
 01مع استخدام مسافة  15 حجم )Traditional Arabic (خبط العربية يكون حمررا ابللغة املنجز البحث -

 ؛سطرما بني األ
 ةمسافمع استخدام  13 حبجم )T. New Roman (خبط يكون حمررا األجنبيةابللغة  املنجز البحث -

 ؛سطرما بني األ 1,15
 ؛ يف التوثيق وكتابة املراجع APAاالعتماد على نظام   -

 ختضع مجيع البحوث املرسلة للتحكيم العلمي من قبل اهليئة العلمية للملتقى؛ 
 دفاتر  تنشر البحوث املقبولة يف عدد خاص من جملة  POIDEX  ) مصنفةC( 
 يف ملف واحدة نسخة يف البحوث ترسل) Word( االلكرتوين الربيد إىل :economic.diversity01@gmail.com  

 

 :امللتقى رز�مة

  م2023 مارس 01 :جل إلرسال البحوث كاملة أآخر  
  م2023 مارس 10 :الرد على البحوث املقبولة  
  م2023مارس  15 :ارسال بر�مج امللتقى  
  م 2023مارس  20 :اتريخ انعقاد امللتقى 
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 العلمية للملتقى اللجنة
 جامعة مستغامن  مشالل جناة.د مستغامنجامعة   عدالة العجال.د.أ

 جامعة مستغامن حجار آسيا .د جامعة مستغامن  دمحم عيسى دمحم حممود.د.أ
 جامعة مستغامن بن عمارة دليلة .د جامعة مستغامن  رمضاين دمحم.د.أ

 جامعة مستغامن دواح عائشة .د جامعة مستغامن  قدال زين الدين .د.أ

 جامعة مستغامن خيلف عبد هللا .د جامعة مستغامن  بن زيدان احلاج .د.أ

 جامعة مستغامن  خليفة احلاج.د جامعة مستغامن مقدم وهيبة .د.أ

 جامعة مستغامن نورين مولود .د جامعة البويرة  عالم عثمان  .د.أ

   02جامعة وهران  معطي لبىن  .د جامعة مستغامن بلهادف رمحة .د

 جامعة الطارف بن زارع حياة . د جامعة مستغامن  مواعي حبرية .د

 جامعة معسكر العونية بن زكورة  . د جامعة مستغامن  عتيق عائشة.د

   سعيدة جامعة    خراف خمطارية.د جامعة مستغامن  هين أمينة.د

 جامعة برج بوعريريج إميان ماللة . د جامعة مستغامن  كبري هادية.د

 سعيدةجامعة    عتيق خدجية .د جامعة مستغامن  قبايلي حورية.د
 
  

 التنظيمية للملتقى اللجنة
 جامعة مستغامن  طزوطة فاطمة .د.ط جامعة مستغامن  �ير لعرج.د.ط

 مستغامن جامعة  مساء أزميت .د.ط جامعة مستغامن  د بلمغين جناة .ط

 جامعة مستغامن  براينيس أمساء .د.ط جامعة مستغامن  ز�ن اجلوهر. د.ط
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 POIDEXخمرب السياسات الصناعية وتنمية املبادالت التجارية ابلتعاون مع تنظم 
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 :حول تقنية التحاضر عن بعدعرب ول امللتقى الوطين األ
 مسار التنويع االقتصادي يف اجلزائر يف ظل حتد�ت التبعية النفطية   

 لتوجهات املستقبليةاالجنازات واستشراف احتليل وتقومي 
 م2023مارس  20:يوم 

  
 استمارة املشاركة
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 ...........................:.............................................................................الكلمات املفتاحية
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