
  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -الجزائر-املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة

 ينظم 

 مخبر التاريخ والحضارة والجغرافيا التطبيقية

 مع تنسيقبال

 قسم التاريخ والجغرافيا

 :انينظم

 في الجغرافيا حول  الثانيمللتقى الوطني ا

 الاجتماعية اناتالره ظل في الجزائر في املخاطر الكبرى  مواجهة  

 املستقبلية والاقتصادية
 2722ديسمبر  70يوم 

 

 : الديباجة 
 

 مغاير  شكلا وب، يكون كل منها فريدمن ربوع الوطن زمنية مختلفةو مكانية تحدث ألاخطار الطبيعية على نطاقات 

املحلية و  املركزية لطاتلسأخذ ادون أن ت بسرعة الناجمة عن الاخطار الطبيعية ،غالًبا ما يتم نسيان تأثير الكوارث

التي تهدد املجال  للمخاطر  املستدامة من خالل السياسة والتخطيط لالستعداد والاستجابةجادة و ملموسة  خطوات

  .الجغرافي الجزائري الواسع

ا من مما يترتب عنهو الجفاف و  الفيضانات في مقدمتها تأتي،الكبرى  تعرض الجزائر للعديد من املخاطر الطبيعيةت

ما و  والتصحروما ينجم عنها من تدهور البيئة البيولوجية للمجال الطبيعي ، الحرائق ثم ،  فقدان قوامهاو للتربة تملح 

 . وما تخلفه من خسائر مادية وبشرية الانزالقاتو الزالزل باإلضافة إلى ،  من ظاهرة الترمل يترتب عليه

حياة و املناطق املتأثرة و الوطن بصفة عامة  بشكل كبير على اقتصادالكبرى الكوارث الطبيعية  خسائر  تؤثر 

زاد من حدة  املناخية التغيراتحيث أن تزاوج الظروف الجيولوجية الهشة و  . بصفة خاصة وسبل عيشهماملواطنين 

 . املجالية في العقود ألاخيرة عائقا في وجه سياسات التنمية املخاطر سالفة الذكر، والتي أصبحت تشكل

 باإلضافة الى التي تتعرض لها،الطبيعية والظواهر احتها الشاسعة وموقعها الجغرافيمس  بحكم الجزائر تبقى

 الكوارثكيفية مسايرة تأثيرات  تستلزم التي للمخاطر السالفة الذكر معرضة تفاقمت التي  دنناالهياكل القاعدية مل هشاشة

التدخل او  التحذير املبكر أنظمةبتطوير و  ،كانيةملعلومات القائمة على الفضاء والجغرافية املستعمال ااب لهاالاستجابة و

 التعاون إلاقليمي و املحلية و املركزية  بين السلطاتفي التنسيق سد الفجوة و  ،في وقت قياس ي  في حاالت الطوارئ   السريع

 استوجب يالذ ألامر الحد من مخاطر الكوارث ، استراتيجية تحديد تدابيرو التخطيط املستقبلي الكافي تعزيز  فيوالدولي 

 التخطيط املستقبلي الكافي يمكن تجنب الكثير من آثار مخاطر من خالل دقيقة، استشرافية دراسات وضع في التفكير

  واملحلية، الدولية الرؤية وفق الطبيعية الكوارث

     

لتبادل الرؤى القرار  وأصحاب، محاولة لفتح باب النقاش بين الاكاديميين الجغرافيا في الثاني  الوطني امللتقى فكرةجاءت 

الكبرى،  وإلى أي مدى استطاعت الجزائر  أن تضع موضع التنفيذ استراتيجية خطار ألا اثراء ألارضية الوطنية ملواجهة حول 

 .محكمة ملواجهة املخاطر الكبرى حماية ملا حققته من انجازات ومشاريع بعد مرور ستين سنة من الاستقالل

 

 



 :  محاور امللتقى 

 . أمطار طوفانية و  جفاف قاحلبين : املناخية التغيرات• 

 .  بشرية الى طبيعيةاسباب من : وتدهور البيئة البيولوجية حرائق الغابات• 

 . الجراد و غز ظاهرة الترمل و و التصحر • 

 . بين مسئولية املواطن وغياب املراقبة الاثار املدمرة للزالزل • 

 .  الكبرى  اجهة املخاطر أدوار الفاعلين  في بناء ثقافة الوعي في مو • 

  الكبرى دور املخططات الاستعجالية في مواجهة املخاطر • 
 

 :مهمة تواريخ

 امللتقى في للمشاركة الدعوة نشر 2722سبتمبر

 املداخلة  الستقبال أجل آخر 2722 نوفمبر 20

 .املقبولة الابحاث قائمة نشر  2220نوفمبر 25

 .تقىللمل النهائي البرنامج 2722 نوفمبر 30

 .املشاركة دعوات ارسال 2722 ديسمبر 05

 امللتقى إجراء 2722 ديسمبر 70

 منقحة املداخالت الستقبال أجل آخر    3272جانفي31

 امللتقى أعمال نشر 3272جوان 30

 

 :امللتقى أعمال نشر

 الباحث، مجلتي أعداد ضمن  نشرها سيتم التي العلمية، املداخالت بانتقاء العلمية اللجنة ستقوم ، امللتقى ألعمال تثمينا 

 .والجغرافيا التاريخ وحوليات

 :امللتقى لغات

 .والانجليزية الفرنسية، العربية، :الثالث باللغات املداخالت نستقبل

  :امللخصات

 ومنهجية للبحث، النظري  الاطار الباحث فيها يحدد امللتقى، لغات بإحدى كلمة  1500حدود في تكون  املشاركة مقترحات

    :التالي الالكتروني العنوان إلى املشاركة استمارة رفقة وترسل  .مراجع خمس وأهم إليها، املتوصل والنتائج البحث،

oukil.youcef@ensb.dz2022نوفمبر  20أقصاه أجل في.  

 

 



 

 

 ببوزريعة لألساتذة العليا املدرسة رةمدي رتيبة قيدوم د :للملتقى الشرفي الرئيس

 أوكيل يوسفد :  امللتقى رئيس

 :العلمية اللجنة

 د محمد علوات : العلمية اللجنة رئيس

 :العلمية اللجنة أعضاء

 حيرش عزيز رياض

 

 والتكنولوجيا للعلوم بومدين هواري  جامعة -ايكولوجيا قسم

 تبسة جامعة حساينية الدين تقي

 سطيف جامعة -الارض علوم قسم حاجي رحاب

 والتكنولوجيا للعلوم بومدين هواري  معةجا- الالكترونيك قسم بولرباح سويس ي

 البليدة جامعة -ايكولوجيا قسم محمد قرندي

 ببوزريعة لألساتذة العليا املدرسة أوكيل يوسف

 والتكنولوجيا للعلوم بومدين هواري  جامعة- الجيوفيزياء قسم بوراوي  الدين سيف

 2 باتنة جامعة زرايب صالح

 ببوزريعة لألساتذة العليا املدرسة محمد مزراق

 النقل وزارة شلة طارق 

 ببوزريعة لألساتذة العليا املدرسة بالل بلقاسم

 والتكنولوجيا للعلوم بومدين هواري  جامعة -الجيولوجيا قسم بوطالب الحق عبد

 ببوزريعة لألساتذة العليا املدرسة صالح العزيز عبد

 سطيف جامعة -الارض علوم قسم فرطاس لحسن

 قسنطينة- لألساتذة العليا املدرسة  اآسي ليفة

 ببوزريعة لالساتذة العليا املدرسة الدين خير رزيات بن

 والتكنولوجيا للعلوم بومدين هواري  جامعة-الجيوفيزياء قسم برقيق الشريف محمد

 ألاغواط ثليجي عمار جامعة -املعمارية الهندسة كلية ساس ي محمد



 ببوزريعة ذةلالسات العليا املدرسة سرباح محمد

 والتكنولوجيا للعلوم بومدين هواري  جامعة القطرية والتهيئة الجغرافيا قسم رزاز الصمد عبد محمد

 ببوزريعة لالساتذة العليا املدرسة بوشامة وهيبة

 والتكنولوجيا للعلوم بومدين هواري  جامعة- الالكترونيك قسم  عيس ى بلحاج مصطفى

 ببوزريعة لألساتذة العليا املدرسة هللا عطاء نظيرة

 ببوزريعة لالساتذة العليا املدرسة سعيدة مفتاح

 قسنطينة جامعة مدور  وليد

 ببوزريعة لالساتذة العليا املدرسة منى عبادي

 

 :امللتقى تنظيم لجنة

 بوطارن مبارك  :التنظيم لجنة رئيس

                     :أعضاء لجنة االتنظيم  

 ببوزريعة لألساتذة العليا املدرسة وقاص يوسف

 ببوزريعة لألساتذة العليا املدرسة  تملغاغيت عمر

 ببوزريعة لألساتذة العليا املدرسة سنجاق فضيلة

 ببوزريعة لألساتذة العليا املدرسة حسين نعيمة

 ببوزريعة لألساتذة العليا املدرسة قحام يوسف

 قيةالتطبي والجغرافيا والحضارة التاريخ مخبر عامري  ابراهيم

 التطبيقية والجغرافيا والحضارة التاريخ مخبر حمادي جازية

 والجغرافيا التاريخ قسم شهاب سكينة

 ببوزريعة لألساتذة العليا املدرسة مرزاق بومداح

 والجغرافيا التاريخ قسم اقربوتي فتيحة

 

 

 

 

 



 الجزائر امليلي مبارك الشيخ العالمة ببوزريعة لألساتذة العليا املدرسة

 والجغرافيا التاريخ مقس

 حول  الجغرافيا في الثاني الوطني امللتقى

 

 "املستقبلية والاقتصادية الاجتماعية الرهانات ظل في الجزائر في الطبيعية ألاخطار مواجهة"

 

 2722 ديسمبر 70 يوم

 :الرئيس ي املشارك

 ........................................................................:باللق ............................................................. إلاسم

 .....................................................:الالكتروني البريد.............................................................:الهاتف

 .................................................................................................................................:والرتبة الوظيفة

  .............................................................................................................................................:املؤسسة

............................................................................................................................................................... 

 الثاني املشارك

 ........................................................................:اللقب ............................................................. إلاسم

 .....................................................:الالكتروني البريد.............................................................:الهاتف

 .................................................................................................................................:والرتبة الوظيفة

  .............................................................................................................................................:املؤسسة
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................................................................................................................................................................. 

     (POSTER)ملصق                    شفوية         :املداخلة طبيعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


