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 » والبيئية الطبيعية الموارد تثمين « :حول األول الوطني الملتقى ينظم

(VRNE 2022) 

 (دبعن ع) 2022 مارس 16

 العرض واألهداف 

 الموارد تثمينحول  األول الملتقى الوطنيهدف ي

إلى وضع األسئلة العلمية على  والبيئية الطبيعية

مستوى النظم الوظيفية التي تشمل التنوع 

التنمية المناخ و ريتغالبيولوجي واألمن الغذائي و

 مبنية اقتراح حلول إدارية مسألة إنهالمستدامة. ا

لمجتمعات البشرية في بيئتها. تسيير لنماذج  على

يتطلب التقييم الفعال طرقًا  هشة،بيئة  لذلك، وفي

من خالل مراقبة النظام  رد،االمومحددة الستغالل 

الذي يتعلق بالبناء والتكيف.  والزراعي البيئي

ية تحت تأثير آليات اإليكولوجور النظم هدتتبينما 

واآلثار الناتجة عن زيادة  المناخ،االستغالل وتغير 

الضغط البشري واالفتقار إلى الحفاظ على 

والتخطيط التشاركي الذي يركز على  الموارد،

إلى جانب التكنولوجيا التي  فاعل،الفرد كعنصر 

 قتحقيعلى هذا يساعد كل  السياق؛تم تكييفها مع 

 الهدف يندرج تصورال هذا تحت. مةستدام ميةنت

 .الملتقى اهذ من

 تقديم الملخصات

 صفحة على الملخص كتابة يجبA4  سم 5,2 بهوامش واحدة 

 12 مقاس ،وسطموضع  عريض، خط :العنوان 

 10 مقاس وسط،موضع  ة،كاملو كبيرة أحرف :المؤلفين أسماء 

 وسط موضع ،ةمائل كتابة ،9 مقاس :المؤلفين انتماءات 

 أسطر بسيط تباعد :صنال، Times New Roman، 12 مقاس، 

 مضبوط

 12 مقاس ،أقصى كحد كلمات 6 :المفتاحية الكلمات  

 الفرنسية أو اإلنجليزية العربية، :اللغة 

 تواريخ مهمة

 2022فيفري  10 :الملخصات الستالمخر أجل آ

 2022مارس  01 القبول:اشعار 

  2022 مارس 10 البرنامج:اعالن 

 

 رابط الملتقى

 :التالي الرابط على التسجيل الرجاء
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  والطبيعيةوارد البيولوجية تثمين الم. 1

 

  مستدامة زراعة أجل من الموارد إدارة. 2

           

 والتغيرات الغذائي األمن البيولوجي، التنوع .3

  ةالمناخي

                    

 

 

 

 

 لعور .د.أو  (1 سطيف جامعة) عمر محمد بن ..دأ: اللجنة رئيس

 (1 سطيف جامعة) حسين

 (1 سطيف جامعة) مسعود رمضاني.  األستاذ

 (1 سطيف جامعة) توفيق مداني . األستاذ

 (1جامعة سطيف ) يةتقلقرادة  .األستاذة 

 (1 سطيف جامعة) نجيب عادل شاكر . األستاذ

 (1 سطيف جامعة) حورية يافنش . األستاذة

 (1 سطيف جامعة) محمد فني . تاذاألس

 (1 سطيف جامعة) فريدة ساحلي.  األستاذة

 (قسنطينة - INRAA) القادر عبد اسمبلق بن.  األستاذ

 (1 سطيف جامعة) الدين نور رواق.  اذاألست

 (1 سطيف جامعة) الحميد عبد مخلوف.  األستاذ

 (1جامعة سطيف )الدكتور . عولمي عبد المالك 

 (1جامعة سطيف ) نجيم لدينسمش االدكتور . 

 (بوعريريج برج جامعة) العابدين زين فالحي. الدكتور

 (أهراس سوق جامعة) أبوبكر رابطي . الدكتور

 (1 سطيف جامعة) رشيد صحراوي.  الدكتور

 (باتنة جامعة)سالمي منال  .تورة الدك

 (سطيف - INRAA) علي قندوز.  الدكتور

 (نشلةخ جامعة) الدين عز زرايب.  الدكتور

 (بسكرة جامعة) طارق مدور بن.  الدكتور

 (لجزائرا -الزوار باب جامعة) باديس بخوش.  الدكتور

 (سطيف – INRAA) حمانالر عبد حناشي.  الدكتور

 (الطارفجامعة )حداد ليلى  .الدكتورة 

 (مستغانم – للفالحة العليا المدرسة) عادل شيرب.  الدكتور

 (نابةع جامعة) خليل درايدي.  الدكتور

 (1 سطيف جامعة) لباللطة أمينة. الدكتورة 

 (تيارت جامعة) سهيلة شادلي. الدكتورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1 سطيف جامعة) نجيم الدين شمس .د :اللجنة رئيس

 (1 سطيف جامعة) حبيبة بوخبتي.  رةالدكتو

 (1 سطيف جامعة) رضا محمد عيساوي.  الدكتور

 (1 سطيف جامعة) هند نوار.  تورةالدك

 (1 سطيف جامعة) مريم انيه.  ورةالدكت

 (1 سطيف جامعة) رفيقة لبازدة.  الدكتورة

 (1 سطيف جامعة) ةمنس جاريت.  الدكتورة

 (1 سطيف جامعة) عمار حيبروا.  الدكتور
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 (1 سطيف جامعة) خالد ميساوي.  الدكتور

 (1 فيسط جامعة) مالكال عبد حراق.  الدكتور

 (1 سطيف جامعة) مناني عاشور.  الدكتور

 (1 سطيف جامعة) رعم شيخ بن.  لدكتورا

 (1 سطيف جامعة) أكرم وتق.  الدكتور

 (1 يفسط جامعة) ريصن حراق.  الدكتور

 (1 سطيف جامعة) الدين نور لعدال.  الدكتور

 ( 1 سطيف جامعة) أحمد الدين.  الدكتور

 (1 فيسط جامعة) فيانس قطاف.  الدكتور

 (سطيف – ITGC) بن دادة حسين.  الدكتور

 (1 سطيف جامعة) علية بن فريح.  لسيدا

  (1 سطيف جامعة) ياسين ليماني.  السيد

 (1عة سطيف جام)سارة بن قاجة  .األنسة 

 (1 سطيف جامعة) يمنسور شاع نب.  السيد
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