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النعامة -المركز الجامعي صالحي احمد  
 

 ينظم

ي  الدولي األول
اض   الملتقى االفتى

 الموسوم بـ: 
 

ي الجزائري  الجوائح واألوبئة بالجنوب الغرب 
األبعاد التاريخية واألثار البيئية و األنساق -

-الثقافية  
بالنعامة   4244أكتوبر  42 –42  

 تواريــــخ مهمة: 

  :20      ي لتقديم 2022/ سبتمت
الموعد النهاب 

 الملخصات

 الترويج العلمي

أحسن المداخالت حسب الموضوع المناقش يمكن 
 قرطاس  بجامعة تلمسان : أن تنشر في مجلة

 

 الرئيس الشرفي 
  النعامة-صافي مدير المركز الجامعي صالحي احمد  أ/د حبيب

ية  اللجنة التحضتر

 ريٍزخ )انًزكش انجبيعً انُعبيخ( د. عجذ انغًُ انزئٍض :

 أعضبء انهجُخ:

 د. أيٍُخ ثههبشًً                       )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(

 د. ثىدواٌخ  يجخىد                 )انًزكش انجبيعً انُعبيخ( /أ

 د. وهٍجخ وهٍت                        )انًزكش انجبيعً يغٍُخ( 

 )جبيعخ  رٍظًظٍهذ(                 د. يٍهىد لزداٌ 

 )جبيعخ  رٍظًظٍهذ(                 د. سهزح سالط 

 د. عٍظى ثخٍزً                        )جبيعخ عٍٍ رًىشُذ(

 د. صالح انذٌٍ رلٍك                   )جبيعخ عٍٍ رًىشُذ(

 د. نخضز  دٌٍ                          )جبيعخ عٍٍ رًىشُذ(

 د.يزٌى   ثٍ طًٍزح                    )جبيعخ يعظكز(

 د. شًٍظخ ثٍ يذاح                    )جبيعخ  رهًظبٌ(

 د.ثٍ عجذ انًؤيٍ فبطُخ              )جبيعخ رهًظبٌ(

 د. يزٌى عهىاًَ                        )جبيعخ  ثشبر(

 د. عجذ هللا  انزافعً                    )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(

 د. عجذ هللا  يزٌٍ                      )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(

 د. ثغذاد ريبص                          )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(

 د. ثذر انذٌٍ ثٍ عٍظى                )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(

 د. عجذ انًجٍذ يجبركً                 )انًزكش انجبيعً انُعبيخ( 

 د. َصٍزح  يجخىد                     )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(

 د. عجذ انمبدر  ضٍف هللا              )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(

 )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(                د. دمحم ونذ لبدح 

 د. دمحم صبنخ ثىضٍبف               )انًزكش انجبيعً انُعبيخ( 

 د. دمحم انذظٍ يزٌٍ                   )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(

 )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(                  د. عجذ انذبكى ثهذٍب 

 )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(                  د. ٌىة  فبٌشح    

 )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(                  د. فبطًخ دودبجً 

 )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(                  د. نخضز ثىخبل 

 )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(                  د. نٍهى اطًبعٍم 

 )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(                  د. دظٍجخ عذا     

 )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(                  د. ثهعٍذ ثخزخ      

 )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(                  د. دٍبح ثبلً      

 د. دمحم ثىدخٍزح                           )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(

 )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(                  د  َذٌز خالدي 

 )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(                 د. آ طٍخ ثكىع

 اللجنة العلمية
 د. أيٍُخ  ثههبشًً          )انًزكش انجبيعً انُعبيخ(: انزئٍظخ

 أعضاء اللجنة:

 سلوى جرجيس سلمان النجار                  )جامعة  كركوك\العراق(أ\د . 

 أ\د .فاطمة برجكاين                                     )جامعة  خوارزمي \إيران (

 أ\د .عبد القادر محمد علي شارف                       )جامعة  جازان \السعودية(

 أ\د  . إبراهيم بن علي بن عبد هللا الدبيان          )جامعة  الملك سعود \السعودية(

 )جامعة  االمير فيصل \السعودية(                                  أ\ د نور الدين سافي

 أ\د عبد القادر سالمي                                      )جامعة  تلمسان(

 تلمسان(  )جامعة                                             أ\د معمر العايب

 تلمسان(  جامعة                                           أ\د محمد مرتاض

 أ\د محمد زعراط                                            )جامعة  وهران(

 )جامعة الجلفة(                                            حشالفي  أ/ د لخضر

 أ/ د. بودواية  مبخوت                                        )المركز الجامعي النعامة(

 أ\د . ميلود ربيعي                                             )المركز الجامعي النعامة(

 أ\د . أحمد جاليلي                                            )المركز الجامعي النعامة(

 أ\د . عبد المجيد رخروخ                                    )المركز الجامعي النعامة(   

 د. شميسة بن مداح                                          )جامعة  تلمسان(

 د. فتحية   عبد الكامل                                      )جامعة  تلمسان(

 د. فتيحة  شعالن                                            )جامعة  سعيدة(

 د عبد القادر قناية                                           )جامعة  بشار(

 )جامعة تيسمسيلت(                                   د. ميلود قردان 

 د. مريم  بن سميرة                                        )جامعة معسكر(

 )جامعة عين تموشنت(                                د. عيسى بخيتي 

 )المركز الجامعي مغنية(                                د. دليلة  زغودي 

 )المركز الجامعي النعامة(                               د. لخضر بوخال 

 د. رميتة عبد الغني                                    )المركز الجامعي النعامة(

 د. عبد هللا  الرافعي                                    )المركز الجامعي النعامة(

 د. عبد المجيد مباركي                                )المركز الجامعي النعامة(  

    د. بغداد بلية                                           )المركز الجامعي النعامة( 

 د. عبد القادر  ضيف هللا                             )المركز الجامعي النعامة(

 د. محمد دربال                                          )المركز الجامعي النعامة(

 د. خيرة بن سويسي                                  )المركز الجامعي النعامة(

 د. محمد الحسن مرين                               )المركز الجامعي النعامة(

 )المركز الجامعي النعامة(                            د. فاطمة دوحاجي 

   د. احمد شكيب بكري                                 )المركز الجامعي النعامة(

   د. بوحفص  سيرات                                  )المركز الجامعي النعامة(

 د. محمد صالح بوضياف                               )المركز الجامعي النعامة(

 )المركز الجامعي النعامة(                            د. بلعيد بختة       

                                        د. الطيب عطاوي                                     )المركز الجامعي النعامة(

  )المركز الجامعي النعامة(د. عبد الرحمان بوترعة                             

 

  رئيسة  الملتقى 
 د. آمــيــنــة  بـــلهـــــاشــمـــي )المركز الجامعي النعامة(



ي  الدولي األول الجوائح                
اض  ي الجزائري  الملتقى االفتى  واألوبئة بالجنوب الغرب 

 و األنساق الثقافيةاألبعاد   التاريخية واألثار البيئية                        - 

 انجىائخ واألوثئخ: انًعجى وانزبرٌخ  واإلعالو و  انزشزٌع انمبَىًَ 1/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWsCOSOlDX1UNT

   انجىائخ واألوثئخ: االَعكبطبد  انًفبجئخ عهى انجٍئخ2/

 و انصذخ انعًىيٍخ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzYYvXRjUK6DbzS

NV2uvNt8gCP9FNLOjvYGe3MtzvzPSJsgA/viewform?usp=pp_url 

 صبر االجزًبعٍخ و االلزصبدٌخانجىائخ واألوثئخ: ا3َ/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw7YcohUyx9zWfK

djgi5Ep8yQImgH4ktS_Zgxvl6E-YQ8BOw/viewform?usp=pp_url 

 انجىائخ واألوثئخ: انًىروس انضمبفً و انضزاس انال يبدي4/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNdhDVuz_4YbDTy

df8va-KTvFWrqHeZZAfD-oE9EeG9CLEyg/viewform?usp=pp_url 

 انجىائخ واألوثئخ: األًَبط انظزدٌخ و االَظبق انضمبفٍخ5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLaCWeLZxG29pPr

 محاور التظاهرة العلمية: 

 الديباجة واإلشكالية: : 

عشف ؤلاوسان مىز أن عَمش ألاسض الذاء ابخالًء وبالًء؛ مً حيث 

اجتهذ في طلب الّذواء جطِببا و جضشعا. وعّذث الجىائح و ألاوبئت 

 والجزائشي 
ً
مً الخحّذًاث التي واجهذ الخاسيخ  ؤلاوساوي عمىما

ذائذ وطأة ، إر 
ّ

على وجه الخصىص ، فكاهذ الاسخعماس أكثر الش

 0383و 0381ما بين  (le paludisme)اهدششث حّمى اإلاسدىقعاث 

، باإلضافت إلى  0381و  0381ما بين  ( Tiphoiide)والخيفىييذ 

آلازاس الّسشطاهيت  اإلاذّمشة للحياة  والدشّىهاث الِخلقيت الشهيبت 

هديجت الخجاسب الىىويت  ، و كثير مً آلافاث البيئيت راث الّصلت 

ْسل، والتي لم ًكً  الجىىب الغشبي 
ّ
 والي

َ
ذ الحشر

َ
التي أهلك

الجزائشي بمىأي عً جبعاتها ، و عً آزاس جائحت كىسوها 

(Covid19)   البيئيت والاجخماعيت والاقخصادًت  الزي ًىاجهها

املجخمع  الجزائشي بكّل حزم وعزم وصبر على ألم  الفقذ ،إلاا  

 اسخدبع رلك مً وفياث سحمت  هللا حعالى عليهم . 

  
ً
بىاًء على ما جقّذم ،  جاءث فكشة اإلالخقى الذولي  ،مجّسذة

 لإلجابت على ؤلاشكاليت الخاليت:

كيف كان اإلاعجم العشبي اإلاشترك و العام ، لساًن حال  -

الجىائح وألاوبئت؟ وكيف سصذ الخاسيخ آزاسها على املجخمع  

 وفي الجىىب الغشبي الجزائشي على الخصىص؟  
ً
 الجزائشي عمىما

 ما هي الدششيعاث القاهىهيت  الـمـؤطشة  لها دوليا ووطىيا ؟ -

ما هي اوعكاساث الجىائح وألاوبئت البيئيت في الجىىب الغشبي  -

 الجزائشي؟

فذ في  ألاهماط الّسشدًت املخخلفت وكيف اسخحالذ  - ِ
ّ
كيف ًوظ

 زقافيت في الجىىب الغشبي الجزائشي؟
ً
 أوساقا

ذث الجىائح وألاوبئت في الثقافت الشعبيت ؟ -  كيف ججّسِ

  نغخ انًهزمى انذونً ثبنُعبيخ:

 عزثٍخ/اَجهٍشٌخ /فزَظٍخ 

 ( TNR23عُىاٌ انًهخص )

  (3) (TNR 10) انًؤنف انضبنش (2), انًؤنف انضبًَ (1), انًؤنف األول  

  (TNR 10)اَزًبء انًؤنف األول(1)

  (TNR 10) اَزًبء انًؤنف انضبًَ(2)

  (TNR 10)اَزًبء انًؤنف انضبنش(3)

،              استمارة المشاركة ترسل عبر البريد االلكتروني
 . أو استخدام الرابط  الخاص لكل محور، مباشرة  

 اللقب................................................................ 

 االسم................................................................ 

 الوظيفة والرتبة.................................................... 

 ...........................................................المعهد/الجامعة

 العنوان........................................................... 

 ................................................. ي
ون  يد االلكبر  البر

ي المشاركة عن طريق: 
 ارغب ف 

ة ☐   محاض 

 شفهية  مداخلة ☐

 محور المداخلة........................................................... 

 عنوان المداخلة.......................................................... 

 يهخص

 كهًخ( 251إنى  211يب ثٍٍ (

، 21دجمى انمخمظ sakkalmajallaٌكىٌ َىع خظ انًهخص ثبنهغخ انعزثٍخ  

ٌزى اإلشبرح فً انًهخص إنى هذف انجذش، وانمُمزمبئمم انمًمزمىصمم إنمٍمهمب فمً 

 فمزرٍٍ. 

91كوفيد   

 لإلتصال بنا: 

نت  الدولي االول  عت  األنتى
 النعامة-الملتى

 : GSM.الجزائر - 00000مركز جامعة صالحي أحمد نعمة  66ص.ب .: 

00(213) 655 18 74 59  

seminaireinternational45@gmail.com  
https://sites.google.com/view/cu-naama-2022/upload-your-

presentation 
 


