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 .1إشكالَـة الملتقــي:

أهـداف الملتقــى :

ٌؼخبش اٌؼمبس ػبًِ أخبج اسخشاحٍجً ٌىً اٌمطبػبث
اٌذٌٍٛت فٚ ٛٙسٍٍت اٌذٌٚت فً ِجبي اٌخؼٍٍّش ٚاٌخخطٍظ
اٌؼّشأًٚ ،سافؼت اسبسٍت ٌٍخٍّٕت اٌّسخذاِت بّخخٍف ابؼبد٘ب.
وّب ٌّثً اٌؼمبس آٌٍت أسبسٍت ٌضّبْ دك اٌّٛاطٍٕٓ فً
اٌسىٓٚ ،ببٌخبًٌ فٌ٘ ٛسبُ٘ بذٚس فؼبي فً حٕفٍز اٌسٍبسبث
اٌؼٍِّٛت ٚاٌسىٍٕت اٌشاٍِت اٌى حذسٍٓ ظشٚف ػٍش
اٌّٛاطٍٕٓ ِٚذبسبت اٌفمش ٚاإللصبء .

 حذصٍٓ اٌٍّىٍت اٌؼمبسٌت ٚاٌشفغ ِٓ لٍّخٙب االلخصبدٌت ٚاإلئخّبٍٔت.

ِجّٛػت ِٓ
ٚفً ٘زا اإلطبسفمذ ػشفج اٌجضائش
اٌخششٌؼبث اٌّٙخّت ٚإٌّظّت ٌٍؼمبسِٕٙ ،ب اٌمبٔ ْٛسلُ -90
 25اٌّخضّٓ اٌخٛجٍٗ اٌؼمبسيٚ ،اٌمبٔ ْٛسلُ  29-90اٌّخؼٍك
ببٌخٍٙئت ٚاٌخؼٍّش اٌّؼذي ٚاٌّخُّ ٚاٌمبٔ ْٛسلُ 30-90
اٌّخؼٍك ببألِالن اٌٛطٍٕت ٚاٌمبٔ ْٛسلُ  06-06اٌّخضّٓ
 06-07اٌّخؼٍك
اٌمبٔ ْٛاٌخٛجٌٍٍّ ًٙذٌٕت ٚاٌمبٔ ْٛسلُ
بخسٍٍش اٌّسبدبث اٌخضشاء ٚدّبٌخٙب ٚحٍّٕخٙب ٚاٌمبٔ ْٛسلُ
 15-08اٌّخضّٓ حذذٌذ لٛاػذ ِطببمت اٌبٕبءاث ٚاحّبَ
أجبص٘ب.
ٔٚظشا ٌٍذٚس اٌٙبَ اٌزي ٌٍؼبٗ اٌؼمبس فً حذمٍك اٌخٍّٕت
اٌّسخذاِت  ،ببػخببسٖ األسضٍتاألسبسٍت اٌخً حٕطٍك ِٕٙب
ِخخٍف اٌّشبسٌؼبٌؼٍِّٛت فً ِخخٍف اٌّجبالث
االلخصبدٌتٚاٌسٍبدٍتٚاٌؼّشأٍت ٚ،رٌه ِٓ خالي
حٛفٍشاألٚػٍتاٌؼمبسٌتاٌضشٚسٌت إلدذاد ٚالبِت اٌّششٚػبث
ٚ،اٌّشافك اٌذٌٍٛت ٚإٌّبطك اٌصٕبػٍتٚاٌسٍبدٍت ٚإٌّشآث
اٌؼبِت ،فمذ ٌجؤث اٌذٌٚت اٌجضائشٌت  ِٓٚخالي حششٌؼبحٙب اٌى
ٚضغ لٛأٍٓ ٘ذفٙب اٌمضبء ػٍى االخخالالث اٌذاخٍٍت ،ضبظ
ٚحٕظٍُ ػٍٍّت اسخؼّبي اٌؼمبس ،ألٔٗ ٌؼخبش ِذذدا أسبسٍب فً
اٌخًّٕ اٌّسخذاِت.
ة
أجبح ػٍٍّت
ٚبٕبءا ػٍى ِب سبك فبْ االشىبٌٍت اٌخً ٌطشدٙب اٌٍّخمى
ً٘" الي اً مدى ٍمكه للمىظومة العقارٍة ان تساهم فٌ
تحقَق وتجسَد التىمَة المستدامة؟

 اٌخؤوٍذ ػٍى ضشٚسة اٌؼًّ ػٍى حٍسٍش ٌٛٚج اٌّٛاطٍٕٓ ٌٍسىٓ اٌالئك،
ٚحٌٕٛغ اٌؼشض اٌسىًٕ اٌّالئُ ٌّخخٍف اٌششائخ االجخّبػٍت،
ِ الءِت اٌخششٌؼبث اٌؼمبسٌت ِغ اٌخطٛساث االلخصبدٌت ٚاالجخّبػٍت
ي
 اٌخؤوٍذ ػٍى ضشٚسة اػخّبد خطت ػًّ ٌخسشٌغ ٚحٍشة االػّبي اٌّسخ ة
ٚصٛال ٌضبظ دلٍك ٌٍؼمبس بّخخٍف طبٍؼخٗ.
 ضشٚسة اسسبء آٌٍبث جذٌذة ٌخى ٌٓٛسصٍذ ػمبسي ادخٍبطً ٌّىٓ ِٓ
ِٛاجٙت ِخطٍببث اٌخٛسغ اٌؼّشأً ِسخمبال ،ػالٚة ػٍى اسسبء آٌٍبث
حشًِ اٌى اٌخذىُ فً اٌسٛق اٌؼمبسٌت.
 اٌؼًّ ػٍى االسشاع فً ادذاد ٚحجسٍذ الطبة ػمبسٌت ِخخصصت
داخً اٌجٙبص اٌمضبئً.
 اٌذذ ِٓ ظب٘شة اٌضدف اٌؼّشأً ػٍى دسبة األساضً اٌفالدٍت،
ٚحٍسٍش ٌٛٚج اٌّسخثّشٌٓ اٌى اٌؼمبس .اٌّشبسٌغ االسخثّبسٌت بشخى
أصٕبفٙب اٌصٕبػٍت ٚاٌسٍبدٍت ٚفك سإٌت اسخشاحٍجٍت ٚطٍٕت.
ِ شاجؼت ٚحذذٌذ اٌخشسبٔت اٌمبٍٔٔٛت اٌّئجشةٌٍؼمبس ،بّب ٌخّبشى ِغ
ِخطٍببث اٌخٍّٕت اٌجذٌذة.

 محــاورالملتقـــي:
 المحور األول :االطبس اٌّفبًٍّ٘ ٌذٚس اٌؼمبس فً اٌخٍّٕتاٌّسخذاِت
 المحور الثاوٌ- :

اٌسٍبست االسخثّبسٌت فً لطبع االسىبْ

(ٌٚخضّٓ دٚس اٌخشلٍت اٌؼمبسٌت فً ِجبي حٍّٕت لطبع اٌسىٓ-
ٚدٚس لٛاػذ اٌخٍٙئت ٚاٌخؼٍٍّش فً اٌخٍّٕت)
 المحور الثالث :اٌشلببتػٍى اٌؼمبس(ٌٚخضّٓ اٌشلببت االداسٌت
–اٌشلببت اٌمضبئٍت ،اٌمضبء اٌّذًٔ –اٌجضائً –االداسي)
المحور الرابع:
اٌخٍّٕتاٌؼٍِّٛت.

ِؼٛلبث ٚأفبق االسخثّبس اٌؼمبسي فً

الرئيس الشرفي للملتقى :أ.د فكرة السعيدرئيسى الجامعة
المشرف العام على الملتقى :أ.د هادفي بشير عميد كلية الحقوق
رئيس الملتقى :د.بن طيبة صونية.
اللجنــة العلميــة للملتقــى:

 أ .د /عمار بوضيافرئيس ــا(.تبسة)أ.دهاديف بشري(تبسة) د.بن عشي حفصية(تباتنة)أ.ددربال عبد الرزاق(تبسة)د .نورة موسى(تبسة)أ.د الطاهر دلول(تبسة)د.مراحي رمي(تبسة)د سعدي حيدرة(تبسة)د.كنازة حممد(تبسة)د.جنار لويزة (قاملة)د.بومخيس سهيلة(قاملة)د .مساعلي عواطف(تبسة)د.مربوك حدة(تبسة)
د.الباهي الرتكي(تبسة)د.مطروح عدالن(تبسة)
د.عزاز هدى(تبسة)

د .العايب سامية(قاملة)

د .خملوف طارق(تبسة).د.الوايف فيصل (تبسة)
د.حاجي نعيمة(تبسة)د .مقاليت موىن(قاملة)

اللجنــة التنظيميــة للملتقــى:أ.زواي حكٌم (رئيسا)
أ.دبٌلً كمال
د.الٌاس خٌر الدٌن
أ.خالدي خدٌجة أ.بادٌس بن حدة
أ.كردي نبٌلة أ .بوخاتم معمر
أ.بخوش الهامأ.مقرا ن رٌمة
أ .شعبان ال مٌة أ .منصوري نورة
أ.عزاز مراد أ .رقٌة بلقاسم
أ.هوام شٌخةأ.بوقطف لخمٌسً
أ.لحمر نعٌمة أ.كٌران لمٌاء
طلبة الدكتوراه:
عثمانٌة مرٌم-محرز ملٌكة -مراحً صبرٌنة –بوكوبة مرٌم-هوام
فاٌزة  -جاللً سوسن -عباٌدٌة سارة.
طلبةالماستر :عٌساوي سٌف االسالم -صخور حاتم -ذوادي
شاكر-رشاش مفٌدة-طراد نجود-بوعبٌد عزالدٌن.
اللجنة التقنٌة للملتقى :شوكال عبد اللطٌف (األمٌن العام)
-لعالق نورة-مهدي وهٌبة-راشً فاتح-رشاش نوال.

شــروط المشاركـة:



د.شوايدية منية(قاملة)د .مشري راضية (قاملة)




د.نويري سعاد(تبسة)د.قصوري رفيقة(خنشلة)



د.طواهرية كاملة(تبسة)د عطية ادريس(تبسة)



د.جنة عبد اهلل(تبسة)د.ثابت دنيا زاد(تبسة)
د.اجعود سعاد(تبسة)د .سوامل سفيان (سوق اهراس)
د.ناجي حكيمة(تبسة)د .خليفة حممد (عنابة)
د.سعاد عمري (تبسة)





تكتب المداخلة طبقا لألصول العلمٌة المتعارف علٌها ،باللغة
العربٌة أو االنجلٌزٌة أو الفرنسٌة.
تكتب المادة العربٌة بخط Simplified Arabicحجم  ،14أما
الفرنسٌة فبخط  ،Times New Romanحجم .12
تتراوح صفحات المداخلة من  20 - 15صفحة.A4
ٌرسل الملخص مرفق بالمداخلة الكاملة على البرٌد
االلكترونً للملتقى ،وال تقبل الفاكسات.
ٌشترط أن ٌكون البحث أصلٌا لم ٌتم نشره من قبل ،ولم ٌسبق
أن قدم فً مؤتمرات أو ملتقٌات علمٌة سابقة.
تخضع جمٌع البحوث للتحكٌم العلمً ،واألولوٌة لألعمال
المتصلة بدقة بالعناوٌن المقترحة.
ال تقبل المداخالت المشتركة.
ال تؤكد المشاركة إال بعد التحكٌم النهائً للمداخلة.
تحدد حقوق المشاركة على النحو التالً:
 أساتذة5000 :دج -طلبة الدكتوراه2000 :دج.

إستمــارة المشاركـة :
االسم..................:اللقب............................ :
الرتبة العلمٌة.............................................:
التخصص...............................................:
الوظٌفة..................................................:
المؤسسة.................................................:
رقم الهاتف (إجباري)....................................:
البرٌد االلكترونً (إجباري)..............................:
رقم المحور............................................:
عنوان المداخلة ..........................................:
ملخص المداخلة..........................................:
المراســالت:
توجـه المراسالت إلى :البرٌد اإللكترونً للملتقى:

tebessalaw@gmail.com
اآلجـــــــال:


آخرأجل الستقبال الممخصات مرفقة بالمداخمة

كاممة 2017/12/06


القبول والرد عن المداخمة المقبولة .2017/12/10:



اليات الممتقى :يوم .2017/12/13
فعـ ـ

