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يحظى قطاع الطاقة بمكانة هامة في اغلبية دول العالم.
فكل دولة تسعى اىل البحث عن ترشيد تكاليف استغالل
الطاقة باعتبارها المحرك الرئيسي للنشاط االقتصادي .
كما ان بعض مؤسسات الدولة تستعمل طرق لتخفيض
التكاليف كأسلوب لتحقيق التنافسية و التنمية المستدامة
بابعادها البيئية و االقتصادية و االجتماعية .
و نظرا للتحوالت الكبيرة التي عرفتها سوق الطاقة الدولية
في السنوات االخيرة  2019-2015من تراجع مستمر في
اسعار الطاقة عىل وجه الخصوص ( النفط و الغاز ) .
جعلت معظم الدول المنتجة و المصدرة للطاقة تعيد
النظر في سياستها الطاقوية  .و تتبني استراتيجيات تاخذ
بعين االعتبار مختلف المعطيات التي افرزتها التحوالت
الجديدة عىل المستوى الدولي و خاصة تكاليف االنتاج ....و
هذا ما جعل الجزائر خالل السنوات االخيرة 2019 -2017
تعيد النظر في سياسة الطاقة من خالل طرح قانون جديد
للمحروقات يتجاوب مع التغيرات الدولية و المحلية
المستجدة .

و ادراكا من االهمية للموضوع  .اردنا طرح الندوة العلمية
البراز جانب البراز جانب التكاليف في انظمة استغالل
النفط و الغاز عن طريق محاسبة التكاليف (المحاسبة
التحليلية )  .مع االشارة اىل اهمية الفكر المقاوالتي علما
ان موضوع الندوة موجه لطلبة كلية المحروقات بمختلف
االطوار
 8سا 30د افتتاحية كلمة السيد العميد
 9سا –  9.40د مداخلة بعنوان طرق حساب التكاليف
اثناء عمليات استخراج انتاج النفط و الغاز من طرف الدكتورة
محسن عواطف استاذة محاضرة ا  +امال مهاوة استاذة
محاضرة ا جامعة قاصدي مرباح ورقلة .
10سا  15د استراحة
 10سا  30د –  10سا  45د مداخلة المقاربة بين الجانب
النظري و التطبيقي النتاج النفط و الغاز في الجزائر  .من
طرف الدكتورة بوفادس جميلة استاذة محاضرة ب جامعة
قاصدي مرباح ورقلة .

10سا  45د  11-سا  30د مداخلة بعنوان ترسيخ الفكر
المقاوالتي لدى الطلبة الجامعيين مع تقديم بعض
التجارب الميدنية  .من طرف الدكتور محمد قوجيل
استاذ محاضر ا مسؤول دار المقاوالتية بجامعة قاصدي
مرباح ورقلة
 11سا  30د –  12سا  15د المفهوم التكاملي لقطاع
الطاقات المتجددة و قطاع المحروقات .الدكتور دادن
عبد الغفور استاذ محاضر ا جامعة قاصدي مرباح ورقلة.

فتح المجال للنقاش

 12سا –  30د الغذاء .
 14سا ايام الماستر .
 15سا  30د اختتام .

