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                          جامعة قالمة -توفيق د. بن شيخرئيس الجلسة: 
 الهيئـــــــــة عنوان المداخلــــــــــة المتدخل  التوقيت

 د. سليمان زواري فرحات د30. 09س 
 د. بوبكر بوسام

زائري: بن  امعي  (2016إى  2000)للفرة  اإيرادات النفطية دراسةتقلبات أسعار النفط وضرورة ااستفادة من إدارة  إشكاليةااقتصاد ا           ميلةامركز ا
امعي            يلةم امركز ا

 أ. كشيي حسن د 50. 09س 
 أ. قاب ذبيح إلياس

زائر اإشارةمع -أسعار النفط ي الدول العربية امصدرة  اخفاضحساسية ااستقرار ااقتصادي مخاطر   جامعة قامة -إى حالة ا
 قامةجامعة 

 د. سوداي احام د 10. 10س 
روف حياة  أ. بو

زائري كبديل لقطاع احروقات  جامعة قامة تنمية القطاع السياحي ا
 جامعة قامة

  جبار بوكثر  .د د 30. 10س 
 د. سعيدة حركات

 مهيدي أم البواقيجامعة العري بن  تأهيل امؤسسات الصغرة وامتوسطة كبديل اقتصادي ي جزائر ما بعد النفط
 جامعة العري بن مهيدي أم البواقي

 د. طراد خوجة هشام د 50. 10س 
كيم  د. حجاج عبد ا

زائر للفرة  ("2016-2000) تأثر تقلبات أسعار البرول على امؤشرات والتوازنات ااقتصادية الكلية ي ا

 
 جامعة سوق أهراس

 جامعة قامة
زائر البدائل اإسراتيجية اقتصاد ما بعد النفط ليلياد. بن صويلح  د 10. 11س   جامعة قامة ي ا
 د. بلبخاري سامي د 30. 11س 

 رايس عبد الرمان د.
 جامعة قامة بعد النفط "ومتطلبات التنويع بدائل ااقتصاد الريعي ي"جزائر ما

 جامعة تبسة
 د. غياط شريف د 50. 11س 

 . مساعدية مالط
ة العجز ي اميزانية العمومية وميزان امدفوعات   سبل معا

زائري بعد تراجع أسعار النفط- يارات امتاحة لاقتصاد ا  -ا
 جامعة قامة
 جامعة قامة

    
    

تاملد  30. الساعة  اياخ  لاليوملاد

 


