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 ــىاللجنة العلمية للملتق
 شايم يسنيد/  رئيس اللجنة العلمية:

 : د/ بتة الطيبانئب رئيس اللجنة العلمية

 تيسمس يلت جامعةمن  أ عضاء اللجنة العلمية

أ .د/  -د/ عالق عبد القادر أ . - روشو خادل /د.أ   -/ غريب محمدأ .د

د/ زرقني  -عبد القادر  د/ ابية -أ .د/ مرشي مريس -بوراس محمد

د/ مس يكة محمد  -د/ قريع عامر -د/ شعشوع قويدر -عبد القادر 

د/  -د/ جطي خرية -د/ ماليك توفيق -د/ حبييل سايم -الصغري

 -د/ بوجالل فاطمة -د/ لعطب خبتة -د/ مبخوتة أ محد -رحبي أ محمد

د/ فس يو  -د/ عتو أ محد -د/ معزيي اخلادلية -ن ش نوف فريوزد/ ب

د/  -خادلد/ عنقر  -د/ زرواق عائشة  -د/ شايم راحب -امسهان

د/  -د/ بتة الطيب -د/ حيىل راحب -د/بوغامن أ محد  -دحامين كامل

د/ دهقاين  -د/ بوشامخ أ سامة -د/ قالع الرضوس مسري -نش محزة

 د/ ضامن محمد ال مني.  -د/ سعدي عائشة -أ يوب 

 

 أ خرىمن جامعات أ عضاء اللجنة العلمية 
 تيارت........... جامعة ...........................بوسامحة الش يخ/ أ .د

 ....................... جامعة تيارت...........بوراس عبد القادرأ .د/ 

 ............ جامعة تيارت ......................أ .د/ مقين بن عامر .....

 ............ جامعة تيارت . ....................أ .د/ عليان بوزاين .....

 ................ جامعة تيارت.....................  مبطوش احلاجأ .د/

 اجللفة ..... جامعة ................................... د/ العارية بولرابح

 املركز اجلامعي أ فلو.......... .......................عامثين عيل...../ د

 ...................... جامعة املس يةل... ...............د/ زيتوين محمد 

 .......... املركز اجلامعي أ فلو......د/  قزران مصطفى ..............

  3................  جامعة اجلزائر.....  د/ قنفود مرزاق...............

 

 

 اللجنة التنظميية للملتقــــى

د/ بوجالل فاطمة الزهراءرئيس اللجنة التنظميية:   

د/ بوغامن أ محد رئيس اللجنة التنظميية:انئب   

 :يةأ عضاء اللجنة التنظمي 

أ / عليليش  -أ / مناد أ محد  -أ / سلطاين محمد رضا -أ / غانس محمد -أ / قوق عيل

/ بن شهرة أ   -أ / لكحل صليحة -أ / رفيق العقون -أ / عتو رش يد -الطاهر

أ /   -أ / طاليب ميينة -أ / شاكر سلامين -عيل محزةبو أ /  -أ / زعيرت محمد -العريب

 عبد القادر بلغريب -نور ادلين خمتاري - نور ادلينندري 

 

 رشوط املشاركة

نه يتعني  - حتس با لإصدار مؤلف جامعي يتضمن املداخالت املقبوةل فاإ

 عىل املداخةل اس تفاء الرشوط التالية:

 41للمنت و 41جحم  Simplified Arabicاعامتد نوع اخلط:  -

 للهامش ابلنس بة للغة العربية،

 41للمنت و  41جحم  Times New Romanونوع اخلط:  

 .مشللها

ىل  41عدد صفحات املداخةل مابني  -  صفحة. 11اإ

 أ ن يامتىش البحث ومضمون أ حد احملاور املقرتحة. -

ل يكون البحث منشور أ و س بق وأ ن قدم يف أ ي نشاط علمي  -

 أ خر. 

رفاق املداخةل ابلبياانت الالزمة: الامس واللقب، ادلرجة العلمية،  - اإ

 الربيد الإلكرتوين، حمور املداخةل.
 

 تواريــخ هممـــة

 .11/11/1114أ خر أ جل لإرسال املداخالت اكمةل: *

 .13/13/1114* الرد عىل املداخالت املقبوةل: 

 .1114مارس 13* اترخي انعقاد امللتقى: 

 : ميايلترسل املداخالت اكمةل عىل الإ 

Conf.tiss2021@gmail.com 

 تيسمسيلتبن يحي الونشريسي أحمد  جامعة

 كلية الحقوق  

 

 PRFU  فرقة البحث 

التنمية المستدامة في إطار األمن البيئي بين "

 "الدولية والتشريعات الوطنيةااللتزامات 
 تنظم

 :حول فتراضياال الملتقى الوطني
 

 

 الرئيس الشرفي للملتقى

 عيساني أمحمد رئيس الجامعةأ.د/ 

المشرف العام للملتقى                                  

 عميد الكلية أ.د/ غربي محمد

 روشو خالدد/  أ.رئيس الملتقى              

 الملتقىنائب رئيس 

 د/ باية عبد القادر

 3232 مارس 32يوم: 
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 ىــــاإشاكلية امللتق

 
العامل يف تبعا للمتغريات ادلولية والوطنية اليت شهدها 

رهيب يف التكنولوجيا والتطورات  ال ونة ال خرية من حتول

خالل ابلتوازانت  املصاحبة لها، ال مر اذلي سبب اإ

ىل اس تزناف للموارد الطبيعية بشلك غري  ضافة اإ البيئية، اإ

ىل التفكري  عقالين، اليشء اذلي أ دى ابجملموعة ادلولية اإ

ىل منظومة تمنوية مس تدامة .يف  جبد يف كيفية الوصول اإ

ة املتسارعة، واليت ل ميكن لها أ ن ظل هذه التغريات البيئي

ل من خالل ضبط معادةل ال من البييئ  تكون كذكل اإ

ن  ودوره يف خلق تمنية شامةل متاكمةل ومتوازنة، وعليه فاإ

ىل أ ي حد يس تطيع ال من  شاكلية امللتقى تمتثل يف: اإ اإ

البييئ أ ن يسامه يف التأ سيس ملنظومة بيئية مس تدامة يف 

 الوطنية؟  ظل املتغريات ادلولية و 

  
 

 

 مدى أ مهية املوضوع:

 

املواضيع  أ مهيعترب موضوع التمنية املس تدامة من بني 

احلساسة اليت وقف عندها الكثري من الباحثني يف ش ىت 

ثل العنرص ، ذكل أ هنا ت فهيا اجملالت اليت ينبغي التدقيق

وخصوصا ما يسببه الاس تغالل ، تمنية أ ييف  ال ساس

، غري أ ن ذكل مرهون للموارد الطبيعيةغري العقالين 

ذ أ نه ل ميكن لنا  ابس هتداف ال من البييئ ابتداء، اإ

ل منن خالل  احلديث عن ما يسمى ابلتمنية املس تدامة اإ

 حتقيق هذا ال خري.

فال من البييئ يعد من أ دق املشالكت اليت أ صبحت 

تواجه الإنسانية، ال مر اذلي أ صبح حمل تفكري الكثري من 

ء واخملتصني، ول جل ذكل عقدت العديد من العلام

املؤترات والندوات سواء عىل املس توى ادلويل أ و 

قلميي أ و حىت عىل املس توى الوطين، من أ جل وضع  الإ

حلول مناس بة لهذه القضية احلساسة واملفصلية يف حتقيق 

 التمنية املس تدامة.

 

 

 حماور امللتقـــى
الإطار املفاهميي لل من البييئ والتمنية  احملور ال ول:

 املس تدامة.

 ال من البييئ. -

 التمنية املس تدامة. -

ال من البييئ والتمنية املس تدامة الثابت  احملور الثاين:

 واملتغري.

شاكلت  - ال من البييئ يف ظل املتغريات ادلولية اإ

 والوطنية.

املرتكزات الناظمة لل من البييئ وعالقته ابلتمنية  -

 املس تدامة.

 مس هتدفات التمنية املس تدامة -

خمرجات التمنية املس تدامة يف ظل  احملور الثالث:

 اس تقرار املنظومة القانونية البيئية

 عالقة ال من البييئ ابلتمنية احمللية. -

طار ال من البييئ يف ظل التمن  - ية املس تدامة يف اإ

 الالزتامات ادلولية.

التمنية املس تدامة يف ظل اس تقرار املنظومة القانونية  -

 البيئية الوطنية

 الرشحية املس هتدفة ابمللتقــــى

 ال ساتذة الباحثني.- -

 طلبة ادلكتوراه. -

 طلبة املاسرت والليسانس. -

 امجلاعات احمللية -

 ابلبيئة.لك من هل اهامتم  -
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