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 إشكالٌة الملتقى
 

 المجال على للحفاظ االستداللً االطار العمرانٌة التهٌئة تشكل

                نشاطات بٌن عالقة وتقٌم واستعماله وحماٌته الجغرافً

             ترجمة إلى وتهدف الوطنً، لالقتصاد المختلفة القطاعات

                           و التخطٌط  فً واستراتٌجٌاتها للدولة العامة السٌاسات

  التوزٌع و الهٌكلة خالل من الوطنً للمجال االمثل االستعمال

       واالستغالل البشرٌة والموارد االقتصادٌة لألنشطة المحكم

         النادرة، الموارد منها والسٌما الطبٌعٌة للموارد العقالنً

                     عمل أسلوب تعكس العمرانٌة التهٌئة سٌاسة الحقٌقة ففً

                          إلى تسعى اهداف، لها استراتٌجٌة وفق ممنهج شمولً

     فً القاعدٌة والتجهٌزات وأنشطتهم السكان توزٌع توجٌه

                         فقد العامة؛ السٌاسٌة بالخٌارات واالخذ جغرافٌة مساحة

       بعد وخاصة الجزائر، فً العمرانٌة التهٌئة سٌاسة اتسمت

                                 اختالل اهمها كثٌرة، بمفارقات الماضً القرن ثمانٌنٌات

             والتً الوطنً، المجال على التوزٌع كثافات فً التوازن

                        وضعف التهٌئة سٌاسات محدودٌة بالضرورة عكست

   واآللٌات القوانٌن بعض تتجاوز لم والتً والتطبٌق، التخطٌط

                            والسٌاسات القرارات بعض علً واقتصارها البسٌطة

 .الواقعٌة عن بعٌدة ظرفٌة كانت التً االرتجالٌة
 فً الجزائر عاشته الذي واالقتصادي السٌاسً التحول وبعد 

 للجمٌع ترسخت وقد االزمة بعمق الشعور بدأ التسعٌنات فترة

 التهٌئة دور فً عمٌقة تغٌٌرات فً الشروع بضرورة قناعات

                   على لزاما فكان .المحلٌة و االقلٌمٌة التنمٌة فً العمرانٌة

       بالتهٌئة خاصة مستقلة وزارة بإنشاء المبادرة أخذ الدولة

 و وتحٌٌن ومحلً، مركزي مخطط من أكثر واعتماد العمرانٌة

                 انعكاسا تعتبر االجراءات هذه القوانٌن من جملة إضافة

   المٌدان، هذا فً الدولة تبذلها التً الكبٌرة للمجهودات فعلٌا

  على طموحاتها تحقٌق عن بعٌدة الدولة تزال ال ذلك رغم لكن

 .الواقع أرض

 الرئٌس الشرفً للملتقى
  أحمد بوطرفاٌة. د. أ: مدٌر الجامعة

: المشرف العام للملتقى  
عبد هللا عطاف. د.أ:  عمٌد الكلٌة  

  
 رئٌس الملتقى

عمارة هٌمة. د   

  

 رئٌس اللجنة العلمٌة للملتقً

حسٌن جامعة بسكرة بومعراف. د  
صٌفً زهٌر جامعة بسكرة. د  

 
 أعضاء الهٌئة العلمٌة

جامعة بسكرة -فرحً عبد هللا  .  د.أ  
بن عباس مصدق جامعة بسكرة د.أ  
حاج دمحم جامعة وهران معاشو د.أ  
ستً سً دمحم جامعة الجزائر  د.أ  
اس جامعة الجزائرلٌبلعٌد  د.أ  
درٌاس عمار جامعة الجزائر. أد  
جامعة الجزائر الوٌزة عمٌرش. أد  
رابح جامعة باتنة بوحتة. أد  
بن لداح وسٌلة جامعة الجزائر. د  
لحسن جامعة بسكرة  بوزواٌد. د  
عبد الهادي جامعة الجزائر ساردو. د  
عنون نور الدٌن جامعة باتنة. د  
جلجلً عبد الهادي جامعة الجزائر . د  
علً  جامعة بسكرةلمحنط . د  
جمٌلة جامعة بسكرة جغروري. د  
بشٌر لعموري جامعة بسكرة. د  
عبد الغانً جامعة بسكرة بوشلوش. د  

ةفتٌحة جامعة بسكر تامرسٌت. د  



:أهداف الملتقى  

العمرانً التخطٌط أدوات على التعرف   

التهٌئة أدوات تطبٌك صعوبات على الولوف       

 العمرانً النسٌج تنظٌم فً العمرانٌة

العمرانٌة التهٌئة فً الفاعلٌن على التعرف         

  المحلٌة، الجماعات ،الجهوٌة الهٌئات الوزارات،)

 (المواطن الخاص، المطاع الجمعٌات،

سٌاسة تطبٌك وصعوبات اإلخفاق أسباب تحدٌد   

   الفاعلٌن طرف من  الجزائر فً التهٌئة

والتنمٌة العمرانٌة التهٌئة بٌن العاللة تشخٌص    

 إطار فً الحضرٌة البٌئة على الحفاظ المستدامة
   المستدامة التنمٌة مبادئ

    والمجالً الحضري التخطٌط منظومة :األول المحور
  المٌدانً والتطبٌك المانونٌة النصوص بٌن 

    العمرانٌة، التهٌئة فً الفاعلٌن :الثانً المحور
  العمرانٌة والتهٌئة المستدامة التنمٌة :الثالث المحور

  

:محاور الملتقً  

 التقدٌم شروط
 .به والتمٌد الملتمى محاور من واحد محور تحدٌد -
 .بها المعمول واألكادٌمٌة والمنهجٌة العلمٌة بالشروط ٌلتزم أن -
  

 :التقدٌم ضوابط
     باللغة للكتابة 12 حجم  simplified arabic  بالخط والمداخالت الملخصات تكتب-
  الهوامش تترن األجنبٌة، باللغة للكتابة 12حجم Times New Romam وخط العربٌة   

 .سم1 تكون االسطر بٌن والمسافة ،الجوانب لكل سم2
 .(07) عن ٌمل ال وأن صفحة (10) عن الحجم ٌزٌد ال أن-
   األجنبٌة باللغة ملخص على الممبولة المداخلة تحوي أن -
 . (APA) ألسلوب ا وفك المراجع تهمش أن -
 .العلمً للتحكٌم الممدمة البحوث تخضع -
  

 :مهمة مواعٌد
   2022/05/12: كاملة المداخالت الستمبال أجل آخر
   (الباوربوانت فٌدٌو تحمٌل و النهائً البرنامج ضبط) بالرفض أو بالمبول الرد

 2022/05/19  غاٌة الً 2022/05/15 من  
 2022/05/21:الوطنً الملتمى انعماد ٌوم

 
  

 البرٌد اإللكترونًعلى  باوربوانتوفٌدٌو  المداخالت كاملة ترسل 
STUWebinaire01@gmail.com 

 أعضاء اللجنة التنظٌمٌة 

النفوس  جامعة بسكرة  مونٌات سكساف. أ  
نوال جامعة بسكرة       هبهوب. أ  
صٌد صالح جامعة بسكرة. أ  
لسم هللا نجاة جامعة بسكرة . أ  
شرٌف دمحم لمٌن جامعة بسكرة. أ  
سامٌة  جامعة بسكرة   بودرٌعة. أ  
عرامً سمٌة  جامعة بسكرة. أ  
عثمانً حورٌة جامعة بسكرة. أ  


