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  والطبٌعٌةمخبر تثمٌن الموارد البٌولوجٌة 

 

 انجًهىرٌح انجسائرٌح انذًٌىلراطٍح انػعثٍح
انعهًً وانثحثوزارج انتعهٍى انعانً   

1جايعح فرحاخ عثاش ضطٍف   

وانحٍاجثٍعح كهٍح عهىو انط  

انطثٍعٍحيخثر تثًٍٍ انًىارد انثٍىنىجٍح   
 

 

 » والبٌئٌة الطبٌعٌة الموارد تثمٌن « :حول األول الوطنً الملتقى ٌنظم

(VRNE 2022) 

 (ن بعدع) 2022 يارش 30

 العرض واألهداف 

 الموارد تثمٌنحول  األول الملتقى الوطنًهدف ٌ

إلى وضع األسئلة العلمٌة على  والبٌئٌة الطبٌعٌة

مستوى النظم الوظٌفٌة التً تشمل التنوع 

ٌر المناخ والتنمٌة البٌولوجً واألمن الغذائً وتغ

 مبنٌة اقتراح حلول إدارٌة مسألة إنهاالمستدامة. 

لمجتمعات البشرٌة فً بٌئتها. تسٌٌر لنماذج  على

ٌتطلب التقٌٌم الفعال طرًقا  هشة،بٌئة  لذلك، وفً

من خالل مراقبة النظام  رد،االمومحددة الستغالل 

الذي ٌتعلق بالبناء والتكٌف.  والزراعً البٌئً

دهور النظم اإلٌكولوجٌة تحت تأثٌر آلٌات بٌنما تت

واآلثار الناتجة عن زٌادة  المناخ،االستغالل وتغٌر 

الضغط البشري واالفتقار إلى الحفاظ على 

والتخطٌط التشاركً الذي ٌركز على  الموارد،

إلى جانب التكنولوجٌا التً  فاعل،الفرد كعنصر 

 تحقٌقعلى هذا ٌساعد كل  السٌاق؛تم تكٌٌفها مع 

 الهدف ٌندرج تصورال هذا تحت. ستدامةم تنمٌة

 .الملتقى اهذ من

 تقدٌم الملخصات

 صفحة على الملخص كتابة ٌجب A4 سم 3,5 بهوامش واحدة 

 23 مقاس ،وسطموضع  عرٌض، خط :العنوان 

 21 مقاس وسط،موضع  ة،كاملو كبٌرة أحرف :المؤلفٌن أسماء 

 وسط موضع، تيائه كتابة ،9 مقاس :انًؤنفٍٍ انتماءات 

 أسطر بسيط تباعد :النص، Times New Roman، 23 مقاس، 

 مضبوط

 23 مقاس ،أقصى كحد كلمات 6 :المفتاحٌة الكلمات  

 الفرنسٌة أو اإلنجلٌزٌة العربٌة، :اللغة 

 تىارٌخ يهًح

 2022فٍفري  10 :انًهخصاث الستالوخر أجم آ

 2022يارش  01 انقبول:اشعار 

  2022 يارش 10 انبرنايج:اعالٌ 

 

 راتظ انًهتمى

 :انتاني انرابط عهى انتسجيم انرجاء
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 ًالرئٌس الشرف

 يهادالمحمد  لطرش د.أ.

 2رئٌس جامعة فرحات عباس سطٌف

 نائب الرئٌس الشرفً 

  خنوف الصدٌق د.أ.

  والحٌاةالطبٌعة  علومعمٌد كلٌة 

  رئٌس الملتقى

 عولمً عبد المالك د.

  VRBNبر مدٌر مخ

 الملتقى رئٌس نائب

 فالحً زٌن العابدٌن د.

(LVRBN) 
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 حسٌن لعور .د.أو  (1 ضطٍف جايعح) عًر يحًذ تٍ .د.أ: انهجُح رئٍص

 (1 سطٌف جامعة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1 سطٌف جامعة) نجٌم الدٌن شمس .د :اللجنة رئٌس

 (1 سطيف جايعت) عىنًً عثذانًانك.  انذكتىر

 (انبرج جايعت) فالحً زٌٍ انعاتذٌٍ.  انذكتىر

 (1 سطٌف جامعة) رضا محمد عٌساوي.  الدكتور

 (1 سطيف جايعت) هُذ َىار.  انذكتىرج

 (1 سطيف جايعت) يرٌى هاًَ.  انذكتىرج

 (1 سطيف جايعت) رفٍمح نثازدج.  انذكتىرج

 (1 سطيف جايعت) َطًح تجاري.  انذكتىرج

 (1 سطيف جايعت) عًار حًتوار.  انذكتىر

 (1 سطيف جايعت) خانذ يٍطاوي.  انذكتىر

 (1 سطيف جايعت) عًر غٍخ تٍ.  انذكتىر

 (1 سطيف جايعت) أكرو ىخل.  انذكتىر

 (1 سطيف جايعت) رٍَص حراق.  انذكتىر

 (1 سطيف جايعت) انذٌٍ َىر نعذال.  انذكتىر

  (1 سطيف جايعت) أحًذ انذٌٍ.  انذكتىر

 (1 سطيف جايعت) تىنمرالر زهٍر.  انذكتىر

 (1 سطيف جايعت) حثٍثح تىخثتً.  انذكتىرج

 (1 سطيف جايعت) ضالل عثذانحكٍى.  انذكتىر

 (جايعت غهيزاٌ) تٍ دادج حطٍٍ.  انذكتىر

 (سكيكدة جايعت) فرطاش تالل.  انذكتىر

 (1 سطيف جايعت) نىاج ٌاضٍٍ. انطٍذ 

 (1 سطيف جايعت) تهغًاز صانح.  انطٍذ

  (1 سطيف جايعت) ٌاضٍٍ نًٍاًَ.  انطٍذ

 (1 سطيف جايعت) نٍهٍاغىر اع ٍت.  جانطٍذ

 (1جامعة سطٌف) مصطفاوي حنان .األنسة ،  (1جامعة سطٌف )بن قاجة سارة  .األنسة 

 (1جامعة سطٌف) بولحبال لٌلى .األنسة ،  (1سطيف جايعت) تٍ َاصر زهٍر.  انطٍذ
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