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  الملتقىكلمة السيد مدير الجامعة الفتتاح 
 

 الجامعة؛ مديرالسادة نواب  -
 ،كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسير عميدالسيد  -
 ضيوفنا الكرام من الدول الشقيقة والصديقة؛ -
سرة اإلعالمية، -

أ
 السادة الكرام من اال

سرة الجامعية، الكرامالسادة  -
أ
 من اال

بنائي -
أ
 ، الطلبة بناتي وا

 

 سالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاتهال
ن-مستغانم–جامعة عبد الحميد ابن باديس يسر 

أ
على مدار تحتضن  ا

ولالدولي  الملتقىفعاليات اليومين 
أ
البرامج التنموية "الموسوم بـــ اال

وهذا بحضور ، "بين الواقع وتحديات االنتقال الطاقوي بالجزائر
راء من مختلف جامعات الوطن، ومن مجموعة من الباحثين والخب

 خارج الجزائر.
 

يتها 
 
يها  السيدات،ا

 
  السادة،ا

إن الجزائر ومنذ عقود من الزمن جعلت من مداخيل الطاقة موردا 
ساسيا لتمويل برامج مختلف 

أ
القطاعات بهدف الورشات الكبرى في كل ا

كـثر من مناسبة ، لكن وتحسين معيشة المواطن وتحقيق التنمية
أ
في ا

كد
أ
والتي للجزائر اإلنتقال الطاقوي حتمية  علىالباحثون والمختصون  ا
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ن البلد بحجم قارة ويمتد تعني 
أ
االستثمار في الطاقات المتجددة كون ا

للطاقات المتزايدة االحتياجات تؤهلها لتلبية على مساحات شاسعة 
احتمالية ظل  يوهذا ف ،المحلي والدول النظيفة على المستويين

سعار التقلبات في الطاقات التقليدية، عالوة على  ضوبن
أ
العالمية  هاا

مر الذي يؤثر سلبيا على ميزان 
أ
سواق الخارجية، اال

أ
وتبعية عوائدها لال

مما يرهن معدالت النمو االقتصادي المدفوعات وموازنة الدولة 
 وينعكس على واقع البرامج التنموية. 

 
طلب من اإلطارفي هذا و 

أ
لمشاركين بذل جميع الباحثين ا ا

رؤية  وتحديد، ذا الملتقىإلثراء النقاش حول محاور هجهوداتهم م
االقتصادي ستشرافية تتماشى والتوجهات الجديدة التي تخدم التطور ا

المساهمة لتحقيق التنمية من دور الجامعة في  تزيدالمنشود، و
 .المستدامة في عهد الجزائر الجديدة

 
جدد و
أ
كل  الدولي الملتقى اظيم هذلكل القائمين على تن شكري ا

علن عن االفتتاحباسمه، 
 
ضيوفنا الكرام لمتمنيا  ،للملتقىالرسمي  وا

 .المحفل العلميالنجاح لهذا و. مستغانماقامة طيبة في رحاب جامعة 
 

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.


