
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن بعد حول: الرابع ملتقى وطني

 التنویع عملیات تبني في الحوكمة ممارسات دور   

 .األبعاد متعددة دراسات :المحروقات خارج االقتصادي

 وطنيالملتقى دیباجة ال

يعتبر النجاح في تنفيذ سياسات التنويع االقتصادي وتحقيق 

األهداف المرجوة منها احد أهم التحديات التي تعاني منها 

العديد من االقتصاديات خاصة تلك التي تعتمد أساسا على 

 الموارد النفطية في مداخيلها.

لقد أصبحت قضية التنويع االقتصادي في الجزائر ضرورة 

حتمية في ظل التقلبات المتزايدة ألسعار النفط، والعجز في 

الجهاز اإلنتاجي، على الرغم مـما تمتلكه من موارد طبيعية 

وبشرية تؤهلها لتحقيق تطور اقتصادي كبير. ولكي يتحقق 

لى  التنويع االقتصادي في الجزائر البد من التغلب ع

العقبات والقيود التي تقف في طريق تنويع االقتصاد الوطني 

خارج قطاع المحروقات، من خالل اعتماد إستراتيجية 

متكاملة ومالئمة للتصنيع، إلحالل الواردات والمساهمة في 

معالجة مشكلة عجز ميزان المدفوعات، وخفض معدالت 

رحلة البطالة. واالنتقال بمسيرة التنمية في الجزائر إلى م

 جديدة من النمو والتطور 

ومن بين أهم التحديات التي تواجه االقتصاد الجزائري ومن 

تحضير  شأنها تفعيل سياسة التنويع االقتصادي تتلخص في

 وتفعيلها تبني ممارسات الحوكمةل المناخ المؤسساتي المالئم

في صياغة إستراتيجية واضحة إلرساء اإلصالحات 

، من خالل اختفاء معا يع االقتصادالالزمة لبعث النمو وتنو

وتشجيع العراقيل البيروقراطية وإزالة الموانع التشريعية، 

اإلجراءات التحفيزية والجبائية في شكل اإلصالحات 

الجبائية والمالية واستئصال البيروقراطية، مع تشجيع 

استحداث مناطق اقتصادية وتشجيع المؤسسات الناشئة من 

أهمية تطور قانون الصفقات خالل إعفاءات ضريبية. و

 العمومية، والسير إلى شراكة عمومية خاصة.

 

 اطیة الشعبیةالجزائریة الدیمقرالجمهوریة 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان

 كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
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وبناء على ما سبق فان الملتقى سيحاول معالجة إشكالية 

مدى مساهمة ممارسات أساليب الحوكمة في تكييف المناخ 

المناسب لنجاح سياسات التنويع االقتصادي في الجزائر 

 .خارج المحروقات

 وطنيالملتقى محاور ال

التاطير النظري لممارسات الحوكمة المحور األول: 

 .االقتصادية

التاطير النظري ألساليب ومحددات  المحور الثاني:

 .التنويع االقتصادي

 وتبني ممارسات الحوكمة  العالقة بين: المحور الثالث

 .نجاح أساليب التنويع االقتصادي

التنويع االقتصادي خارج  تواقع عملياالمحور الرابع: 

 .المحروقات في الجزائر

استخدام التقنيات القياسية المساعدة : المحور الخامس

على اتخاذ القرار في حوكمة أساليب التنويع 

 .االقتصادي

عرض تجارب دولية ناجحة في  المحور السادس:

 .انتهاج أساليب التنويع االقتصادي خارج المحروقات

 
 

 
 



 

 

 
 مدیر جامعة تلمسان مقنونیف عبد اللطیفد .أ :الرئیس الشرفي للمتلقى

 مدیر المخبرأ.د: بن بوزیان محمد  :العام للمتلقى نسقالم

 بن لدغم فتحي عمید الكلیة أ.د:  :المشرف العام

 مناد على : د :رئیس المتلقى

 وهیبة  حلیمي د.:  اللجنة العلمیة ةرئیس

 أعضاء اللجنة العلمیة:

  جامعة تلمسان    أ.د. بن بوزيان محمد 

 جامعة تلمسان   أ.د. بوثلجة عبد الناصر 

  .جامعة تلمسان   كرزابي عبد اللطيفأ.د 

  .جامعة تلمسان     بن لدغم فتحي  أ.د 

 جامعة تلمسان      أ.د. مناقر نور الدين 

 جامعة تلمسان         أ.د.  شعيب بغداد 

  جامعة تلمسان        أ. د. بزاوية محمد 

    جامعة تلمسان          أ د بوهنة علي 

  جامعة تلمسان           أد برودي نعيمة 

  شكوري سيدي محمدالمركز الجامعي  مغنية  أ.د 

      جامعة تلمسان    أ د جناس مصطفى 

  المركز الجامعي  مغنية    شيبي عبد الرحيم أ.د 

 جامعة تلمسان        أ. د بوشيخي عائشة 

 جامعة تلمسان          أ.د. فرواني بلقاسم 

 عين تموشنت ةجامع     جديدن لحسن  د. .أ 

 فأ.د. بن عابد مختار المركز الجامعي تيندو 

       جامعة تلمسانأ,د, عبدوس عبد العزيز 

 جامعة تلمسان      مناد علي          . د 

  .جامعة تلمسان             بن عزة هناءد 

               جامعة تلمساند. زيرار سمية 

 جامعة تلمسان     د. بن بختي عبد الحكيم 

 جامعة تلمسان          د. ابو رحمة منير 

  جامعة تلمسان       د. عياد سيدي محمد 

  .جامعة تلمسان      الدين صالحغربي د 

 جامعة تلمسان      د.العشعاشي عبد الحق 

  .بيضلالمركز الجامعي ل بن عالل بلقاسم    د 

  .جامعة تلمسانكرزابي دنيا             د 

  .جامعة تلمسان    عباس عبد الحفيظ  د 

 

 

 جامعة ادرار      د. مسعودي عبد الكريم 

          أدرارجامعة د. حدادي عبد الغني 

  جامعة عين تموشنت          د. كوديد سفيان 

  جامعة عين تموشنت  د. بن مسعود نصر الدين 

  .جامعة عين تموشنت    جباري لطيفة          د 

  جامعة عين تموشنت  د. بوزيان الرحماني هاجر 

  جامعة عين تموشنت       د. بوعلي عبد القادر 

 المركز الجامعي مغنية         د. بلحسن محمد 

     المركز الجامعي مغنية     د. بوجنان توفيق 

  المركز الجامعي  مغنية         د. عيسي نبوية 

  .جامعة تلمسان          بن عمر عبد الحقد 

    .تلمسانجامعة بوقناديل محمد          د 

 جامعة تلمسان           د. بن خالدي نوال 

  .جامعة تلمسان     طالب دليلة         د 

 جامعة تلمسان           د. موسوني حبيبة 

   جامعة تلمسان  د. بن شعيب نصر الدين 

         جامعة تلمسان    د, بومدين محمد 

 جامعة تلمسان              الطيب د. فتان 

  .جامعة تلمسان            شنيني موسىد 

 جامعة تلمسان     د. لعجاج فاطمة الزهراء 

 د. كازي اول ممد شكري جامعة سيدي بلعباس 

 المركز الجامعي آفلو          د. عمارة بشير 

  جامعة المسيلة          د. حوحو مصطفى 

  جامعة المسيلة               د. مير احمد 

  بوعريريج جامعة برج        د. كنوش محمد 
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 اللجنة التنظیمیة:  ةرئیس

  .بن عزة هناء د  

 :أعضاء اللجنة التنظیمیة

 
 .لحول إبراهیم  د.                                زغودي أحمدد 

  .ربیعة سلیمان حاجد .                              طهراوي أسماءد 

 .د. سحنون مریم                                             بوسعید محمد عبد الكریمد 

  .د. قادة علي حنان                                           بلحاجمریم. د 

 .د .زناقي فوزیة                                  بن أحمد دحو رشیدة                       .د 

 د. مجاهد كنزة                                                       لعوج بن عمر. . د 

 زینب د قلیل            محمدي فاطمة الزهراء           د 

  .شبورو سلیمد.                          بن منصور نجیم  د 

  الب بن دیاب اسماءطد.                               د. جمعي سمیرة 

  .د. دحماني مریم                                                                                                    بوري صراح                     د 
                               احمد رحمانيد. دطهراوي خدیجة 

   .د. العیاطي جهیدة                                              مصباحي فاطمة الزهراءد 

  .د .ملول سكینة                                                            حجیلة اسماء د 

 د. بوشنتوف نوال       بن عزة إكرام                         د 

                             د . بدراوي شهیناز                        د. حالیلي نریمان 

                          د حاج عبد القادر مریم  ط.د.   خربوش محمد 

 أسماء واسطي دط                    د. سنوسي بریكسي إیمان 

 بن طیب رضیة    ط.د                              لدرع اسماء ط.د 

  ط. د فرواني لیندة امال                                         رحماني رانیةط.د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اللجنة التنظیمیة

 

 

 

  أن ال يكون البحث قد سبق و قدم في أي ملتقى علمي أو تم

 نشره في أي مجلة.

 أن يكون موضوع البحث منسجما مع أحد المحاور. 

  صفحة من حجم  15أن ال يتجاوز عدد صفحات المداخلة

A4 . 

 لغة غير أن تتضمن المداخلة ملخص بلغة المقال و آخر ب

 المقال 

 16ان تكون المدخالت باللغة العربية مكتوبة بالخط 

Traditional Arabic   و باللغة األجنبية بخطTimes New 

Roman  12بحجم. 

 

 

 

 

 

 ماي 20أخر أجل الستقبال المداخالت كاملة: -

2021 

 2021ماي 25الرد على المداخالت المقبولة:  -

 .2021 ماي 29:الملتقى الوطنيانعقاد  -
 

 

 

 

 :شروط المشاركة

 تواریخ مهّمة:

ترسل المداخالت عبر البرید االلكتروني مالحظة مهّمة:

 التالي:

E-Mail :  ali.mennad@univ-tlemcen.dz 
                       mifma@univ-tlemcen.dz 

 

 

 

 

mailto:ali.mennad@univ-tlemcen.dz
mailto:mifma@mail.univ-tlemcen.dz

