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 :الولتقى دٌباجت

       إذا كان التحول من انظمة انتاج، نقل، توزيع واستيالك لمطاقة تعتمد عمى الطاقات التقميدية 

، إلى انظمة قابمة لالستدامة وصديقة لمبيئة، قد مثل أحد أىم التطورات الييكيمة (االحفورية في االساس)

وكاالت االمم المتحدة، الوكالة الدولية )التي ميزت االلفية الثالثة، وبالرغم من دعوات المؤسسات الدولية 

، التي تقوم عمى اطروحات (لمطاقة، جمعيات حماية البيئة، ووكاالت التنمية الوطنية والدولية والجيوية

متقاربة وخطابات حول التحول الطاقوي ترتكز عمى مفيوم المحافظة عمى البيئة، وتتسم بالشمولية، فإن 

عن تباين في الطروحات النظرية والممارسات الميدانية  الواقع الممموس لتجارب االنتقال الطاقوي يعبر

 .سواء تعمق االمر بالسياسات او باألسواق، او بالتكاليف أو بمؤسسات وآليات الضبط

وبالنسبة لحالة الجزائر فإن ادارة االنتقال الطاقوي تعني جوىرىا االنتقال من نموذج طاقوي ناضب تقميدي 

غير قابل لالستدامة ويتسم بالتبعية الى الخارج من حيث العوائد واالسواق، وبالتقمب في االسعار وعدم 

عدم القدرة عمى التحكم في )اليقين، ومواجية االثار السمبية لآلزمة البترولية الحالية عمى ميزان المدفوعات

، وعمى موازنة الدولة، وما نتج من ذلك من تراجع في معدالت النمو (العجز وتآكل االحتياطات

االقتصادي، تعثر المشاريع التنموية وتزايد البطالة إلى نموذج طاقوي مستدام، وذلك نظرا لما تتوفر عميو 

الجزائر من امكانات طاقوية بديمة وافرة، باإلضافة إلى تزايد االحتياجات لمطاقات النظيفة عمى المستويين 

 .المحمي والدولي

لطرح الرهانات التي تطرحها ادارة التحول الطاقوي ويأتي اقتراح عقد ىذا الممتقى كفرصة سائحة 

 .وانعكاساتها عمى االقتصاد المحمي والدولي

سياسات االصالح :   ولقد جاء ىذا الممتقى كمتابعة وتكممة لمممتقى الدولي السابق حول ازمة النفط 

 والتنويع االقتصادي، حيث ىذا التحول يعد من بين استراتيجيات تحقيق التنويع االقتصادي



 .خاصة لمدول المعتمدة عمى الطاقة التقميدية كمصدر وحيد ليا، والتي من بينيا الجزائر

 : ليهدف إلى    باإلضافة الى ذلك،جاء ىذا الممتقى

 .مقارنة االتجاىات النظرية والتطبيقية في مجال الطاقات التقميدية والمتجددة -

توضيح دور المنظمات والحكومات في ادارة الطاقة خاصة منيا من ناحية االنتاج، ترشيد  -

 . (الطاقة البديمة)االستيالك وتكاليف االنتاج، وتوجيو االستثمار في ىذا النوع من الطاقة 

 . تحديد الرىانات والتحديات الالزمة لمتحول الطاقوي وانعكاساتو -

من ناحية االبداع واالبتكار )وصف المستجدات الحديثة في مجال الطاقة خاصة منيا المتجددة  -

، وتحديد الصعوبات والمعيقات التي تواجو ىذا المجال حاليا ومستقبميا مع تحميل سوق (وغيرىا

 .الطاقة

 .تحميل واقع الجزائر في الطاقات التقميدية والطاقات المتجددة -

 .استعراض أىم الدول الناجحة في مجال ادارة الطاقة التقميدية والمتجددة -

 :هحاورالولتقى

 .الطاقات التقميدية، الطاقات المتجددة: االطار النظري لمطاقة  :المحوراألول

 االنتاج، االستيالك) دور المنظمات والحكومات الدولية في تسيير وادارة الطاقة :المحورالثاني

 .(...والتكاليف 

 .عالقة الطاقات التقميدية والمتجددة بالتنمية المستدامة والبيئة :المحورالثالث

 .رىانات التحول من الطاقات االحفوريةإلى الطاقات المتجددة :بعاالمحورالر

 .انعكاسات التحول الطاقوي محميا ودوليا: المحور الخامس

 .(التغيرات الحاليةوالمستقبمية)سوق الطاقة :المحور السادس

 . االستثمار في الطاقة:المحور السابع



 .االبداع واالبتكار في مجال الطاقة:المحور الثامن

 .(الواقع الحالي والرؤية المستقبمية)تجربة الجزائر في مجال الطاقة التقميدية والمتجددة : المحور التاسع

 . تجارب الدول في مجال الطاقات االحفورية والطاقات البديمة:المحور العاشر

 :الممتقى  تواريخ

 .25/06/2019 :كاممة البحوث الستقبال أجل آخر -

 25/07/2019:المقبولة كأقصى حد يوم المستممة البحوث في لمممتقى العممية راي المجنة -

 :وشروطه البحث لغات

 في بو المشاركة سبق قد يكون ال أن البحث في  يجب ان تكون البحوث حديثة كما يشترط -

  .نشره أوتم سابقة ممتقيات

 .بالمغة العربية، الفرنسية واالنجميزية يمكن المشاركة -

 .الممتقى ضمن محاور البحث موضوع يندرج أن يجب -

  وان ال word وورد ببرنامج مكتوبا يكون أن البحث نص في  يشترط :التالية لممعايير يخضع أن -

: الصفحات واليوامش، وأن تكون ىوامش المراجع فييا بما صفحة 20 عددالصفحات يتجاوز

العربية، أما المغة  بالمغة  لممداخالت14Smplified Arabic وبحجم االتجاىات، لكل سم 2.5

 .12بحجم  Times New Roman بخط األجنبية فتكون

 .يتم ارفاق البحث بالسيرة الذاتية لمباحث مع تحديد محور المشاركة لكل مداخمة -

 .أوثنائي فردي بشكل المقترحة لممداخالت األولوية تعطى -

 .تخضع البحوث لمتحكيم لمجنة العممية وبعدىا يتم ارسال اشعار القبول -

 .ال تتكفل الكمية إال بنفقات المبيت واالطعام لمتدخل واحد فقط -

 .سيتم اعداد كتاب المؤتمر ويتم ادراج فيو جميع المداخالت المقبولة -



: وترسل جميع البحوث في اآلجال المحددة لذلك الى البريد االلكتروني التالي -

afifseminaire2019@gmail.com 

 :تقىلالم في المشاركة نفقات

  دج10000: بالنسبة لؤلساتذة من الداخل -
 . أورو100: بالنسبة لؤلساتذة من الخارج -
 .دج5000: طمبة الدكتوراه -

 أعضاء المجنة العممية

 عفيف ىناء.د : ميةلالع جنةلال رئيس

 ذباح حسين.د: نائب رئيس المجنة العممية
 

 الجاهعت االسن واللقب

 جايعت عُابت د ياضي بهقاضى.أ

 جايعت عُابت دبىريش هشاو.أ

 جايعت عُابت دجاوحذو رضا.أ

 جايعت عُابت دزغيب شهرزاد.أ

 جايعت عُابت د يُصىري عبذ هللا.أ

 جايعت عُابت دشبيرة بىعالو عًار.أ

 جايعت عُابت دثاليجيتَىة.أ

 جايعت عُابت د حًذاوي انطاوش.أ 

 جايعت عُابت د صانحي عبذ انقادر.أ

 انًذرضت انعهيا نهتطيير ريحاٌ انشريف د.أ

 يركس رياح االردٌ خانذ انخطيب د.أ

 جايعت انبهقاء انتطبيقيت االردٌ د رفاعي خهيم.أ

 جايعت انقذش انًفتىحت فهططيٍ دشاهر عبيذ.أ

 جايعت يطتغاَى د عذانت انعجال.أ

 جايعت عُابت نبى يحًذ نًيٍ.د

 جايعت عُابت حازو حجهت ضعيذة.د

 انعراق-جايعتانتكُىنىجيا  عبذ انهطيف أحًذ جاد هللا.د

 جايعت قانًت د بىعسيس َاصر.أ

 جايعت عُابت نكحم َبيهت.د

 جايعت ضىق اهراش خىجت هشاو طراد.د



 جايعت عُابت دبهغرضت عبذ انهطيف.أ

 جايعت عُابت بهخضر يطعىدة .د

 جايعت انىادي بىضىاك ايال.د

 جايعت عُابت عياري ايال.د

 جايعت عُابت شاوي شافيت.د

 جايعت عُابت حُاٌ برجى.د

 جايعت تبطت بىطىرة فضيهت.د

 جايعت عُابت شهيحي ايًاٌ.د

 جايعت عُابت نرباع انهادي.د

 جايعت عُابت ريضاَي نطفي.د

 جايعت انطارف خهىفي وهيبت.د

 جايعت انطارف فهفهي انسهرة.د

 جايعت انطارف َىري ضًيحت.د

 جايعت عُابت بٍ يعسو زكرياء.د

 جايعت عُابت دريص خانذ. د

 جايعت ضكيكذة قصاص شريفت .د

 جايعت عُابت بارة ضهيهت.د

 جايعت ضىق اهراش جابر يهذي.د

 جايعت قانًت حًسة بعهي. د

 جايعت عُابت َىي حياة.د

 جايعت عُابت بشكر انهاو.د

 جايعت عُابت بىانقذرة َسيهت.د

 جايعت عُابت بىشىك ضُاء.د

 جايعت عُابت شابي حهيًت.د

 جايعت ضكيكذة ضياف عهيت .د

 جايعت عُابت زوبير نعيىَي.د 

 جايعت عُابت خىانذ بىبكر.د

 جايعت عُابت اوضايفيت نًياء.د

 جايعت عُابت بىفافت وداد.د

 جايعت ضكيكذة اوضايفيت حذة.د

 جايعت عُابت زوايذيت افراح.د

 جايعت عُابت عُاٌ فاطًت انسهراء.د

 جايعت عُابت يطرف عىاطف.د

 جايعت عُابت بىشُقير ايًاٌ.د

 جايعت عُابت بهعادي عًار.د

 جايعت عُابت قصابي انياش.د

 جايعت تبطت ضًايهي َىفم.د

 جايعت عُابت نىَيطي نطيفت.د

 انًركس انجايعي ييهت كافي فريذة.د

 

 



 بىانقذرة َسيهت.بشكر انهاو ود.د: رئاست اللجنت التنظٍوٍت

 خذادييت أيال. وأ يرابظ فىزي.د:  اللجنت التنظٍوٍت رئٍسنائبً

 اعضاء اللجنت التنظٍوٍت

 الجاهعت االسن واللقب

 عُابت تهيهي طارق.أ

 عُابت حًسةزكرياء.د  

 عُابت واني يريى.د

 عُابت عىيطي وردة.د

 عُابت صانحيصبريُت.د

 عُابت صانحي فتيحت.د

 عُابت يسيذ صانحي.د  

 عُابت بىَعيجت َجىي.أ

 عُابت عجًي ضارة.أ

 عُابت بذير نًياء.أ

 عُابت باحًذ عبذ انغاَي.أ

 عُابت ثابت كُسة.ط

 عُابت شىادر يروة.ط

فريحت اضًاء. ط  عُابت 

عبذ انهطيف اييرة.ط  عُابت 

صياح وداد.ط  عُابت 

 

 

 


