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بسم هللا الرحمن الرحیم و الصالة و السالم على أشرف المرسلین

،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

فالون ازول 

ظاھرات العلمیةتالسید نائب مدیر الجامعة المكلف بالعالقات الخاریجیة وال-

السید عمید كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر-

1زمالئي أعضاء طقم جامعة فرحات عباس سطیف -

.السید رئیس والسادة أعضاء  لجنة تنظیم الملتقى الدولي األول في التسویق-

قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر.المحترمین بكلیة العلوم االاألساتذةزمالئي -

والطالبات في طور الدكتوراه أعزائي الطلبة-

زمالئي التقنیین المحترمین -

ضیوفنا الكرام الذین جاءؤ ا من مختلف جامعات الوطن باسمكم جمیعا نرحب ب

ومن خارج بالدنا. 



كما نشكر أیضا كل من ساھم من بعید أو من قریب في تنظیم ھذا الملتقى المبارك 

استراتیجیا لجامعتنا بصفة عامة ولكلیة العلوم االقتصادیة والذي نعتبره 

التجاریة وعلوم التسییر بصفة خاصة.

قد فرع العلوم التجاریةأعلمكم أناسمحولي زمالئي األساتذة وأعزائي الطلبة أن

وذلك بعدد ضئیل جدا من 1995/1996أبوابھا بجامعتنا في سنة  فتتحت

األساتذة وھما األستاذ بن بعقوب الطاھر واألستاذ جیطلي محمد الصغیر 

اللذان أحییھم بتحیة حارة كما احیي أیضا األستاذ عكي علواني عومر الذي 

بذل في ذلك الوقت كل المجھودات  لنجاح التعلیم في ھذا الفرع.

بعد، ألف مبروك بفضل مجھوداتكم من لھم الیوم أي ثالثة وعشرین سنة ونقول

في میدان التسویق وبكلیة العلوم اإلطاراتعدد كبیر من مالنبیلة، أنشئت

التزمواالذین األوائل دكاترةالاالقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر من بینھم، 

لك .أفتخر بذوأنابالتنظیم ھذا الملتقى المبارك،الیوم 

تي سادتي ،اسید



صرحت منذ قلیل أن فرع التسویق بجامعتنا فرع استراتیجي ولھذا ندعو لقد 

وذلك المستھلك حتیاجات الإبداع في المدى الطویل  حضارتكم للتفكیر في 

في عدة میادین وخاصة بما یتعلق بالتسویق اإلقلیمي الذي یعتبر كأداة 

الكتشاف: 

جھة طبیعیة واجتماعیة ببالدنا العمیقة وھو اكبر بالد على مستوى 22-

القطر اإلفریقي.

لھذا (aménités)صطناعي للمناطق الجغرافیةاالالجمال الطبیعي و-

یتمثل في المسطحات المائیة والجبال الغابات البالد  وھذا الجمال

،قسنطینة،الصحراء المواقع الطبیعیة، المدن التاریخیة مثل سطیف

تلمسان التي تعتبر أقدم مدن بالجزائر ، وھران،الجزائر العاصمة،بجایة

)اإلقلیمیةالمنتوجات  والمھارات - produits et savoirs faire de terroirs)

فالبد من تثمینھا وتسویقھا فلھذا البد من العمل المشترك مع االختصاصیین في 

جتماع إلى أخره ، یعني البد من التعاون مابین في التاریخ في علم االاإلقلیمتھیئة 

واإلنسانیة لكل إقلیم من بالدنا .التخصصات العلمیة للتثمین الثروات الطبیعیة 



علمي والذي یخص الد من جھة أخرى أن نعبر على اھتمامناسیداتي سادتي، نری

ھا وطالبھا تطویر تعلیم العلوم التجاریة بھذه الكلیة العظیمة من ناحیة عدد أساتذت

.وعمالھا ومن ناحیة عدد التخصصات العلمیة التي تكون فیھا

المستقبل القریب تخصص جدید في میدان التجارة الدولیة إذا أن تفتح فيأتمنى

اإلستراتیجیة وأعنى بذلك التجارة اإلستراتیجیة الزراعیة الدولیة المرتبطة بتجارة 

، اللحوم الحمراء والتي ھي كما تعرفون مستوردة . في نفس الحبوب  الحلیب

أطرح على حضارتكم السؤال التالي :أنالسیاق البد 

ماھي المنتوجات التي تصدرھا حالیا بالخارج المؤسسات الجزائریة بصفة عامة 

ي ارید ذاللھو السوائوالمؤسسات الموجودة على مستوى مدینة سطیف خاصة 

؟ الثاني لالسوائھولى أیناماھي المنتوجات المصدرة و؟طرحھ على مسامعكم

إذا بھذا التساؤل نفتح رسمیا ھذا الملتقى المھم ونتمنى لھ النجاح التام.

شكرا سیداتي وسادتي على حسن إصغائكم .


