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في اطار الندوات المبرمجة لطلبة الماستر  2مختلف التخصصات  ،و حتى نمكن الطلبة
من االطالع على المجاالت و النشاطات المستقبلية بحكم تخصصهم ،و كذا مستقبلهم
المهني عن طريق ممثلين لهيئات محلية و كذا متعاملين اقتصاديين محليين ،الذين
سيقدمون مداخالت حول موضوع تحديات الطاقة في الجزائر من أجل تنمية و مناقشة
الخيارات المستقبلية الستراتيجية الطاقة في الجزائر خارج المصادر الحالية (المحروقات
– الغاز).

االهداف :
 .1قصير المدى  :تمكين الطلبة من رؤية مجاالت التنمية المستدامة خارج خارج
المصادر الحالية (المحروقات – الغاز)
 . 2متوسط المدى  :تمكين الطلبة من تكوين نظرة حول االشكاالت االقتصادية و
االجتماعية و اشراكهم في القرارات المستقبلية و تحضيرهم قبل و بعد الجامعة
 . 3طويل االجل :تمكين و ربط الجامعة بالقطعات االقتصادية خصوصا قطاع الطاقة
و تحدياته المستقبلية

التنظيم :

عنوان الندوة
الجزائر أمام الثالثية الطاقوية
.1

المدة  04 :ساعات

.2

التاريخ  04 :ماي 2016

.3

المكان  :قاعة المحاضرات جناح  #ف #

الوسائل البيداغوجية :
 .1محاضرات علنية :

النتائج المرجوة :
 .1على مستوى الجامعة  :ربط الجامعة بمحيطها االقتصادي و االجتماعي
 .2على مستوى مخبر البحث  :تهيئة الباحثين للواقع الميداني و العملي
 .3على مستوى الباحثين  :تأهيلهم و اطالعهم على الواقع العملي و تطبيقات العملية للجانب
النظري و كذا المشاكل االقتصادية المطروحة و دفعهم للمشاركة في اقتراح حلول لها.

المستهدفين من الندوة :
 .1الهيئات و التنظيمات المحلية و الدولية :الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ،الجمارك
الجزائرية ،الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
 .2السلطات المحلية و الوالئية  :مديرية التجارة و الصناعات التقليدية
 .3القطاعات االقتصادية :مؤسسات خاصة و عامة
 .4المؤسسات االقتصادية CONDOR -NEAL - SONELGAZ -GE –ABB :

لجنة تنظيم الندوة:
 .1مسؤول الندوة (خوخي عبدالرحمان)
 .2بركاني سمير
 .3رئيس القسم

الرعاة الرسميون للندوة:
 .1الكلية (عميدة الكلية )
 .2رئاسة الجامعة

قائمة المتدخلين :
السيد  :ممثل وزارة الطاقة
السيد  :ممثل الوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استعمال الطاقة )APRUE
السيد  :ممثل مركز البحث و تطوير الكهرباء و )CREDEG
السيد  :ممثل شركة الكهرباء و الطاقة المتجددة )SKTM
السيد  :ممثل شركة )SOMAFE
السيد  :ممثل شركة )LEGRAND
السيد  :ممثل شركة االنجازات االلكترونية )REELEC
السيد  :ممثل شركة تجهيزات و تحويل و توزيع الكهرباء )EDIEL-
السيد  :ممثل شركة جنيرال الكتريك الجزائر ()GE
السيد  :ممثل شركة )CONDOR
السيد  :ممثل شركة )ENIEM

: برنامج الندوة
Avantage accorder à l’export
La politique Algérien en matière de

مؤشر الثالثية الطاقوية

سياسة الجزائر في مجال التنمية المستدامة
développement durable

Programme d’efficacité énergétique en Algérie مشروع الفعالية الطاقوية في الجزائر
Logique de consommation énergétique en Algérie
Le Rôle & position de acteurs économiques

منطق االستهالك الطاقوي في الجزائر

دور و موقع االعوان االقتصاديين في الطاقة
dans l’énergie

L’industrie Energétique en Algérie
L’avenir des Energies Renouvelables en Algérie

الصناعة الطاقوية في الجزائر

مستقبل الطاقات المتجددة في الجزائر

