
 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

                          

                     

                                                                 هيئة املـلتقى:

 – مدير الجامعة - مصطفى بلحاكمد. أ. للملتقي:الرئيس الشرفي 

   -عميد الكلية  -د.عبد القادر شاعة  املشرف العام:

                     بن عامر مصطفى د. :رئيس امللتقى   
                                                                  Sarl THEVEST CONDITIONNEMENT  

                                                                                                                                                           (NOVA CERAM)                            

  MANSOURA. B.B.A                               :عايةر ب                                                                                                     

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –مستغانم  -جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 التجارية وعلوم التسييرالعلوم كلية العلوم االقتصادية، 

 نظم بالتعاون مع:ت

 
 مخبر السياسات التنموية واإلنتقال الطاقوي 

 :امللتقى العلمي الدولي األول حول 

 

 

 

 

 

 االنتقال البرامج التنموية بين الواقع وتحديات

 2019 نوفمرب 25و 24يومي:     بالجزائر الطاقوي 



 إشكـــاليــة امللتقى: 
شهدت اجلزائر مع بداية األلفية الثالثة انطالق العديد من املشاريع التنموية يف خمتلف اجملاالت، 

( يف حدود 2019-2001خّصصت الدولة هلذه الربامج اخلماسية أغلفة مالية جّد معتربة يف الفرتة ما بني )

 يل التنمية ابلبالد.الرئيسي لتمو مليار دوالر، كّلها من عائدات النفط الذي يعّد املصدر  1000

واملالية جرّاء تقلبات أسعار النفط يف األسواق  االقتصاديةويف ظل التطورات اجلديدة يف العامل، األزمات 

العاملية من جهة، وحتمية التحّول إىل مصادر الطاقة البديلة واملتجّددة من جهة أخرى، على غرار ابقي الدول 

تنموية نفسها أمام حتّدي طاقوي كبري، يضعها بني مطرقة استكمال املسرية الاملنتجة واملصّدرة للنفط جتد اجلزائر 

  التحّول الطاقوي ومتطلبات التنمية املستدامة.  نواملشاريع العالقة، وسندا

 وتتمحور إشكالية امللتقى لإلجابة على السؤال الرئيسي التايل:   

  الطاقوي؟ االنتقالحتدايت يف ظل ما هي أهم اإلسرتاتيجيات التنموية البديلة ابجلزائر 

 :امللتقى أهداف

  موضوعي علمي من منظور، (2019-2001) التنمويةمج ارب الحتليل وتقييم حماولة. 

  وأهداف األلفية الثالثة ابألبعاد التنمويةحتديد خمتلف النقائص املسجلة مقارنة. 

  انطالقا من املقومات الطاقوية للجزائراملستدامة للتنمية  اإلستشرافيةتوضيح الرؤية. 

 رائدة يف الطاقات البديلة واملتجددةمن جتارب تنموية انجحة لدول  االستفادة. 

 

 



  :امللتقى حماور

 إقتصاد التنمية للجزائر يف ظل الربامج التنموية   األول:احملور 
 التأصيل النظري للتنمية )النظرايت احلديثة(؛ 

  وبرامج التنمية ابجلزائر؛التغريات اهليكلية 

 .املقومات التنموية ابجلزائر 

 للتنمية عالقة الربامج التنموية أبهداف األلفية الثالثة   احملور الثاين:

 السياسة التنموية مع بداية األلفية الثالثة؛ 

 مؤشرات التنمية ابجلزائر وأبعاد التنمية املستدامة؛ 

 ،متويل املشاريع التنموية ابجلزائر 

  .معوقات التنمية وسبل معاجلتها 

 والتحدايت التنموية نتقال الطاقوي ابجلزائراال تإسرتاتيجيا  احملور الثالث:

 السياسة الطاقوية ابجلزائر يف ظل عامل متغرّي؛ 

 مصادر الطاقة املتجددة والتحدايت البيئية ابجلزائر؛ 

  للتنمية؛واألهداف اإلسرتاتيجية الربانمج الوطين للطاقات املتجددة 

 األمن الطاقوي والتحدايت الطاقوية للجزائر 

 يف جمال التحول الطاقوي والتنمية املستدامة الناجحةالدولية  التجارب  احملور الرابع:

  الدول املتقدمة ) الو.م.أ، أملانيا،......(؛جتارب 

 جتارب بعض الدول النامية والعربية؛ 

 والتنمية املستدامة.  التجربة اجلزائرية يف التحول الطاقوي 



 د.مصطفى بن عامر     رئيس اللجنة العلمية: 
          أعضاء اللجنة العلمية:

 مستغامن، اجلزائر      جامعة اباب عبد القادر   دأ. -

 ، اجلزائر3اجلزائرجامعة بلمري بلحسن،د. أ. -

 اجلزائر       مستغامن،جامعة عشوي نصر الدين، أ.د  -

 مستغامن، اجلزائر      جامعة أ.د عدالة العجال،  -

 مستغامن، اجلزائر       جامعة  شريف طويل نور الدين،أ.د  -

 مستغامن، اجلزائر جامعة زرواط فاطمة الزهراء د أ. -

 اجلزائر، ENSSEAأ.د بلعايب بوبكر،  -

 اجلزائر ،ENSSEAطاليب بدر الدين أ.د  -
 أ.د خمتار بلعباس، جامعة املسيلة، اجلزائر -

 أ.د موسى بوبكر، املركز اجلامعي إليزي، اجلزائر -

 أ.د سعد حممد، جامعة بريستول، اجنلرتا -

 د.العروسي بن عبد هللا، جامعة قرطاج، تونس  -

 مستغامن، اجلزائرجامعة د.بوظراف جياليل،  -

 د.عبد هللا أمحد الطبال، مصر -

 مستغامن، اجلزائر جامعة أمحد، د.كبداين سيد  -

 مستغامن، اجلزائرجامعة د.بوقروة مرمي،  -
 د.تفايل بن يونس، جامعة مستغامن، اجلزائر  -

 د.أبو بكر رمضان، السعودية -

 ، اجلزائر 3جامعة اجلزائر د.ابشوش محيد،  -

 د.جديدي موسى، جامعة الوادي، اجلزائر  -

 اجلزائر              مستغامن،جامعة دواح بلقاسم، د. -

 د.رتيعة حممد، جامعة املدية، اجلزائر -

                 مستغامن، اجلزائرجامعة رمضاين حممد، د. -

 د.عيسى رايس أمحد، ماليزاي -

 د.عمراين حممد، جامعة مستغامن، اجلزائر     -

  ، اجلزائرجامعة مستغامن د.جمدوب وهراين، -

 اجلزائر  الوادي،جامعة د.خمزومي لطفي،  -

 هاين عبد احلكيم إمساعيل، مصر  -

 مستغامن، اجلزائرجامعة د.ودان بوعبد هللا،  -

 ، اجلزائر3جامعة اجلزائر د.لوشان وليد،  -

 د.طارق توفيق العبد هللا، العراق -

 ، اجلزائرجامعة مستغامن د.يوسف بن محودة، -

 د.عقبة رميي، جامعة الوادي، اجلزائر -

 د.سيد أمحد قوجيلي )مدير املخرب(، جامعة مستغامن، اجلزائر -
 د. انصر يوسف، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزاي -

 ، اجلزائر جامعة تيارت ،.بلخري فريدد -

 د.صباح نوري عباس، العراق -

    ، اجلزائرميلةجامعة ، د.بن جدو سامي -

  ، اجلزائرجامعة مستغامن، يوسفد.بن شين  -

  ، اجلزائرجامعة ابتنة، د.بن علي عبد الغين -

 ، اجلزائرجامعة مستغامن، د.انزارن عادل -

     ، اجلزائرجامعة بشار ،د.زيرمي نعيمة -

 ، اجلزائرتيبازة، م,ج.د.حفصي بونبعو ايسني -

 ، اجلزائر3د.طويطو حممد، جامعة اجلزائر -

    رمضاين لطفي، جامعة عنابة، اجلزائرد. -

 مستغامن، اجلزائرجامعة  د.احلاج بن زيدان، -

  ، اجلزائر3جامعة اجلزائر  ،د.عزوز عائشة -

 ، اجلزائرجامعة برج بوعريريج، د.قايدي مخيسي -

 ، اجلزائر3جامعة اجلزائر د.حسياين عبد احلميد، -

  ، اجلزائرجامعة مستغامن ،د.خمفي أمني -

 ، اجلزائرجامعة مستغامن ،الرمحاند.يسعد عبد  -

  د.جنوحات آسيا، جامعة عنابة، اجلزائر -

 مستغامن، اجلزائرجامعة د.بوزاهر سيف الدين،  -

 اجلزائرد.موزاوي عبد القادر، جامعة مستغامن،  -
 د.أمني مكاوي، جامعة مستغامن، اجلزائر -

 مستغامن، اجلزائرجامعة د.برايطي حسني،  -

 مستغامن، اجلزائرجامعة د.بوزاين العجال،  -

 د.حممد إبراهيم نور، الصومال -

  اجلزائرد.بوزيد سفيان، جامعة مستغامن،  -
 د.بلقاسم حممد، جامعة مستغامن، اجلزائر -
 مستغامن، اجلزائرجامعة حممد عيسى حممود، د. -
 ، اجلزائر     جامعة مستغامن، د.ابدن عبد القادر -
  اجلزائرد.مالحي رقية، جامعة مستغامن،  -
 ، اجلزائرجامعة مستغامن ،صالح الدين د.منديل -
 ، اجلزائرجامعة مستغامن حممد احلبيب، د.مرحوم -

  ، اجلزائرجامعة معسكر، د.فراح العريب -

-          

 



 أ.عبد هللا خيلف       رئيس اللجنة:     أعضاء اللجنة التنظيمية:   

 

 
 

 شروط املشاركة:
  وإرساهلا بلغة مغايرة للغة البحث لملخصابإلضافة ل، وسرية ذاتية خمتصرةعلى كل مشارك ملء إستمارة املشاركة ،

 إضغط هنا: مللتقىالرابط اخلاص ابفقط على 
  2007برانمج تكتب املداخالت ابستخدام  :غة العربيةللللمداخالت ابابلنسبة Word خط ،Traditional 

Arabic   تباعد بني السطور. 1للهوامش، واستخدام املسافة " 12للنص و 16مقاس " 
 10للنص و 14مقاس  Time New Romansيستخدم اخلط  اإلجنليزية وأوابلنسبة للمداخالت ابلفرنسية  

 بني السطور.تباعد  سم"1,15املسافة " للهوامش مع استخدام 
 مبا يف ذلك قائمة املراجع واملصادر واملالحق( صفحة 20كاملة جتاوز صفحات الورقة البحثية   عدم(. 
   لتقىابمل الرابط اخلاصشكل ملف مرفق عن طريق  علىترسل الورقة البحثية. 
  علمي آخر ملتقىللمشاركة يف  مت تقدميهاورقة البحثية قد الال تكون جيب أن. 
  ،املداخالت الفردية.و  مع إعطاء األولوية للدراسات القياسيةعدم جتاوز مشاركني اثنني يف كل مداخلة 

 01/09/2019آخر أجل الستقبال النص الكامل للمداخلة:         تواريخ مهّمة:
    20/09/2019 آخر أجل للرد على املداخالت املقبولة:                     

 : مالحظات
 وملتدخل واحد يف حالة املداخلة املشرتكة. واإلطعام والنقل طيلة املؤمتر إلقامةمصاريف ا اجلهة املنظمة تتحمل- 
 دج.3000أورو وطلبة الدكتوراه  100دج لألساتذة والباحثني، األجانب  6000 امللتقى:حقوق املشاركة يف -
                                                 إضغط هنا :الرابط من خالل رسل املداخالت كاملة ابسم رئيس امللتقى ت-
بعد تعديلها من طرف أصحاهبا  ISSNتنشر أحسن األوراق البحثية املقبولة واملعروضة يف كتاب حيمل ترقيم دويل -

 حسب شروط تعلن الحقا.                

 
 
 
 

 أ.القري عمار -         .دقيش خمتار   د -             أ.شهيدة عبد هللا  -        د.مادوري نور الدين -

 أ.مولود نورين   -  عمر سيت أمحد      اأ. -              د.معارفية الطيب -          د.قدال زين الدين -

 بن محو عبد هللا         د. -     أ.اهلروشي خطاب    - د.بن شين عبد القادر        -د.بلعياشي بومدين           -

 د.جلويل سهام  -           أ.محو عكرمي  -   د.بن علي عائشة           -     د.قبايلي حورية          -
 أ.خمالدي حيىي -             أ.دردور أمال  -             د.برواين شهرزاد -        د.عائشة دواح         - -
 د. بن حبيب المية  -           د.بن زيدان ايسني -                د.عائشة عتيق  - -
-  

                         

 

https://forms.gle/p93y4GhnVCwspoJG8
https://forms.gle/p93y4GhnVCwspoJG8
https://forms.gle/p93y4GhnVCwspoJG8
https://forms.gle/p93y4GhnVCwspoJG8
https://forms.gle/p93y4GhnVCwspoJG8


 
 لطلب املعلومات واإلستفسارات:
 0660992505  رئيس امللتقى:                                      

     0790207857رئيس اللجنة التنظيمية:                                       
 colloquemosta2019@gmail.comأو على الربيد اإللكرتوين للملتقى:                                 

             
 مستغامن 188/227مستغامن_ ص ب  -جامعة عبد احلميد ابن ابديس

     045421119هاتف/فاكس اجلامعة: 
 mosta.dz-www.univاملوقع على شبكة األنرتنت:

 
 

 
 رعاية الملتقى:

 
 

 
Sarl THEVEST CONDITIONNEMENT                                                                                                                                                           

(NOVA CERAM) 
MANSOURA. B.B.A  

mailto:colloquemosta2019@gmail.com
http://www.univ-mosta.dz/

