
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

-بسكرة-جامعة محمد خيضر  
كلية العلوم الدقيقة، علوم الطبيعة والحياة

الكون قسم علوم األرض و 

 
بالتعاون مع نادي رصد

الذكرالحكيمآيات بينات من صباحا8.00: الملتقيافتتاحية النشيد الوطني- /

:كلمة الرئيس الشرفي للملتقى
بوطرفاية أحمد٠د٠أ:الجامعةمدير 

عبد هللا عطاف٠د٠أ:عميد الكلية:للملتقىالمشرف العام كلمة 

هيمة عمارة٠د:الملتقىرئيس كلمة 

حسينبومعراف ٠د:العلميةرئيس اللجنة كلمة 

2022جوان 1

هللاعبد فرحي ٠د٠أ: المحاضرة االفتتاحية

سا9,00-9,20

  سا9,30–سا 9,20استراحة



األولىالعلمية الجلسة 

النفوسمنياتسكساف. أ: الجلسةمقرر ، فرحي عبد هللا.د.أ  :الجلسةرئيس 

https://meet.google.com/kva-uyun-cuu?authuser=0&pli=1

الجامعة عنوان المداخلة المحاضر التوقيت

جامعة

2وهران 

دور الكثافة السكانية في تغيير شكل

المدينة في وهران

بودية ليلى٠د 9:30

جامعة 

الجزائر

دراسة حالة مدينة مرسط بوالية تبسة–التهيئة الحضرية بين القانون والتطبيق  ساردوالهادي عبد ٠د 9:45

جامعة

الجزائر

L'Infrastructure Nationale des Données Spatiales (géographiques) .Au 

service de la numérisation du territoire et de la révolution numérique 

nationale

قرفي مختار٠د٠أ 10:00

جامعة 

باتنة

من أجل تهيئة وتنظيم التعمير التجاري، 

إلعداد المخطط التوجيهي للتعمير مقترح 

التجاري

نورعنون ٠د

الدين

10:45

جامعة 

2باتنة

الميدانيأدوات التهيئة والتعمير لمدينة الجلفة بين النصوص القانونية والتطبيق  دشوبن ٠د

حمزة

11:00

جامعة 

الجزائر

دراسة حالة بلديات -تقييم منهجية إعداد المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير في الجزائر

والية البليدة

اخلفهوم٠د

كريم 

11:15

جامعة 

بسكرة

الفاعلون في التهيئة العمرانية بوخليفي ٠د

قويدر 

جهينة

11:30

جامعة 

الجزائر

أدوات التخطيط الحضري بين التخطيط 

دراسة حالة بلدية أوالد موسي والتنفيذ 

والية بومرداس

بوراس ٠د

فاطمة

11:45

جامعة 

سكيكدة

سوسيولوجيةقراءة –التخطيط الحضري بين الواقع والمأمول  نور الهدى ٠د

مرابط

12:00

جامعة

باتنة

توظيف نظم المعلومات الجغرافية في

التسيير المجالي للجماعات المحلية 

دراسة حالة بلدية سطيف

حجيرة٠د

لياس

12:15

- افتتاح جلسة المناقشة 12,30

سا13,30-12,30وجبة الغذاء  

mailto:لياس l.hadjira@univ-batna2.dz


انيةالعلمية الثالجلسة 

صيفي زهير. د: حسين، مقرر الجلسةبومعراف.د:رئيس الجلسة

https://meet.google.com/kva-uyun-cuu?authuser=0&pli=1

الجامعة عنوان المداخلة المحاضر التوقيت

جامعة 

الجزائر

دراسة حالة: حرائق الغابات في الجزائر

وزووالية تيزي 

قويدر نعيمة٠د 13:00

جامعة

بسكرة

اآلليات القانونية لحماية المساحات 

الخضراء

دحموش فايزة٠د 1315

جامعة 

الجزائر

Hydra : quartier de 

renommée, maintien et 

renforce sa position au 

cœur d'Alger métropole

عميرش ٠د٠أ

لويزة

13:30

جامعة 

تبسة

الفوارق المجالية وأثرها على جودة 

الحضرية بالمدن الجزائرية الكبرى مدينة تبسة نموذجا الحياة 

حسين ٠د

بولمعيز

13:45

جامعة 

الجزائر

تقييم وتقدير الخطر المحتمل للتعرية 

وأثره على التنمية المستدامة في الريحية

بالجلفةالمصران منطقة 

فكرون٠د

مصطفى فؤاد

14:00

جامعة 

الجزائر

سياسة تهيئة وتنظيم المجال الحضري

متطلباتبالجزائر بين حتمية تحقيق 

التسييرالتنمية المستدامة وواقع 

بن قداح ٠د

وسيلة

14:15

جامعة 

تبسة

التخطيط الحضري المستدام كآلية 

الحضريةبجودة البيئة لالرتقاء 

سناء راشي٠د 14:30

جامعة 

قالمة

المدن الذكية رافد للتهيئة العمرانية 

نموذجمباني المكتبات الذكية : المستدامة

شتيوي محمد٠د 14:45

جامعة 

وهران

Politiques urbaines en Algérie et développement durable : vers 

un traitement entrepreneurial 

des problèmes 

Environnementaux

اسماء ٠د٠أ

عاشورة

15:00

جامعة 

الجزائر

Évaluation du facteur C a l’aide de     l’équation universelle 

de pertes des    sols révisé (RUSLE), dans la région d’Aïn

Maaed, Djelfa-Algérie

حميد عرقوب٠د  15.15

افتتاح جلسة المناقشة 15:30

( الجلسات توصيات)الملتقي  الوطني اختتام 16,00



(الجلسة الثالثة)الحضورية  العلمية الجلسة 

نجاةقسم هللا .أ: الجلسةمقرر ، عمارةهيمة٠د: رئيس الجلسة 

الجامعة عنوان المداخلة المحاضر التوقيت

CRSTRA

بسكرة

Dégradation des oasis Ghouts dans la région d’El Oued durant la période 1987-

2018 : Approche géomatique

بالغوبرة نوار٠د 9:45

جامعة

بسكرة

حتمية اعداد أدوات التهيئة و التعمير وفق نظام 

العلمية الرقمنةأساس SIGالمعلومات الجغرافية 

مدينة ميلة نموذجا–التعميرية

عبدبوشلوش. د

الغاني

10:00

جامعة 

بسكرة

، إريشدراسة حالة ذراع "في الـــــجزائرجـــــديدة إدراج النهـــــج التشـــــاركي في إنتـــــاج مـــــدن 

"عنابة

صيد صالح٠د 10:15

جامعة

بسكرة

التنمية المستدامة وتهيئة الفضاءات

العمرانية العمومية

دراسة حالة الفضاءات العمرانية لمدينة 

بسكرة

بومعراف ٠د

حسين

10:30

جامعة

بسكرة

L’usage de la végétation pour atténuer la sévérité du microclimat urbain dans les 

zones chaudes et arides

جغروري ٠د

جميلة

10:45

جامعة 

بسكرة

تطور نظام االدارة المركزية للتهيئة 

العمرانية في الجزائر

زهيرصيفي٠د  11:00

CRSTRA

بسكرة

Impact de l’expansion urbaine en bordure des vallées sur l’aggravation du 

risque d’inondation-cas des zones arides

عبدالنوي ٠د

الرحمان

11:15

CRSTRA

بسكرة

Suivi de la dégradation des parcours dans un écosystème aride, Biskra (sud-est d 

'Algérie), à l’aide des images 

Landsat et l’indice de MSAVI

بالحاج امينة٠د 11:30

جامعة 

بسكرة

العمرانية في الجزائرلسياسات التهيئةالجيومكانيةالحصيلة اإلحصائية  هيمة عمارة٠د 11:45

افتتاح جلسة المناقشة 12:00

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011113/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011113/

