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 األستاذ أدجرفور نور الدين: مدير الجامعة.  

 بوعاللة محمد: عميد كلية العلوم والتكنولوجيا.  األستاذ 

 

 :  ملتقىرئيس ال

 -جامعة أدرار-دو عبد القادر ياألستاذ إ

 

 اللجنة العلمية  

 -جامعة أدرار-الدكتور بوالل أحمد  :رئيس اللجنة

 

 جامعة مستغانم  حمداألستاذ عدو أ

 جامعة بومرداس  كريماألستاذ عراب 

 جامعة ورقلة  عاد ني سح بابا  ةاألستاذ

 جامعة أدرار  امحمدبوعاللة  األستاذ

 جامعة ورقلة  ليحةص احبوجن ةاألستاذ

 جامعة غرداية  ورالديناألستاذ بوراس ن

 جامعة ورقلة  المجيد بدعاألستاذ شحمة 

 جامعة الجزائر ربيعة ب طارق اصق ةاألستاذ

 جامعة سعيدة  ادةقاألستاذ هاشم 

 جامعة أدرار  ليماناألستاذ قلوم س

 جامعة مستغانم  ميناألستاذ خليفة أ

 جامعة بشار  حمدمخلوفي أاألستاذ 

 جامعة مستغانم  جياللي رضااألستاذ مرواني 

 جامعة أدرار  إيدو عبد القادر  األستاذ

 جامعة ورقلة  الحكيم  بدعاألستاذ سنوسي 

 جامعة أدرار  القادر  بدعالدكتور أبختي 

 جامعة سيدي بلعباس  لولجحمد لدكتور با

 جامعة بشار  لعربيأ عربيلن ابالدكتور

 جامعة شلف الرحمان بدعالدكتور جعفر 

 جامعة أم البواقي  عيدة روش س عك رةالدكتو

 جامعة ادرار  لدكتور ناني عبد الحفيظ ا

 

 

 

 

 أهداف الملتقى

 SNVBE   2021  فوائد   له  أكاديمي  حدث  

في    ،واقتصادية  اجتماعية يندرج  بعد  طار إذات 

 : الى يهدف و ستدامة،ملا التنمية 

 

  الباحثين،   بين  العلمي   للتحاور  فضاء  خلق ▪

  الصناعيين  الشباب،  الدكتوراه  طالب

 الوطني؛  المستوى  على والسلطات

  االستخدام  حول   خبراتالو   معارف ال  تبادل  ▪

 الطبيعية؛  الحيوية  للموارد المستدام

  لالستخدام  البيولوجية  اإلمكانات  تطوير ▪

 والمستدام؛  الرشيد

  كبديلً   بيولوجًيا   الفعالة  المواد  استخدامات ▪

  الوقاية   أجل  من  المصنعة،  الكيميائية  للمواد

  أو  الحيوانية  البشرية،  األمراض  من  والعالج

 النباتية؛ 

 . للبيئة صديقة حيوية تقنيات  تطوير  ▪



 
:  ملتقىال حاورم  

والصحة  لفعالةا  الحيوية المركباتاألول:    حورالم   

 snvbe.cbs@univ-adrar.edu.dz   :الى البريد االلكتروني  

د البيولوجية والبيئة رالمواالثاني:    حورالم  

 snvbe.mbe@univ-adrar.edu.dz   :الى البريد االلكتروني  

التنوع البيولوجي الصحراوي  الثالث:   حورالم  

 snvbe.biodv@univ-adrar.edu.dz   :الى البريد االلكتروني  

  مواعيد مهمة:

20/01/2021تاريخ الدعوة للمشاركة:    

15/02/2021آخر موعد الستالم المقاالت:     

15/03/2021:  المقاالت قبول   

03/2021/ 20تأكيد المشاركة:    

24/03/2021البرنامج النهائي:    

  

: شروط تحرير المقال   

ترسل المقاالت مع استمارة المشاركة الى العناوين االلكترونية المشار اليها  -

.أعاله  

  خمس صفحات )باللغة الفرنسية أويجب ان ال يتجاوز المقال المرسل   -

سم على  2.5  سم( بهوامش 29.7على  21، مكتوبة على صفحة )اإلنجليزية(

   كل جانب.

Times New Roman 12  :مع استعمال خط 

Times New Roman 14 بالخط العريض واألحرف الكبيرة.  عنوان المقال -  

Times New  Roman 10 : ةاإللكتروني هم وعناوين  همانتماءات  ،لمؤلفينا أسماء -  

 

اختيار أفضل المقاالت للنشر في: المجلة الدولية للموارد الطبيعية سيتم 

. والبيئة من تحرير مخبر الموارد الطبيعية الصحراوية   

  

حول الملتقى الوطني األول   

البيئة   و تثمين الموارد الحيوية  

 استمارة المشاركة 

....................................................................................اللقب:  

...... ....:………………………………….........………االسم   

.....…. .......  .....……………………………………...الرتبة: 

.……… .. .....……………...................………….المؤسسة: 

................ .... ............................................................العنوان:

………. .....…..……………................……………الهاتف :

  ……….....………….....…….....…………البريد اإللكتروني :

:  حورالم 

…………………………………..... .….......…......………

. .. ……………………………………...... .…..................  

لمداخلة : عنوان ا   

 …………....……… .…............................  ... ……………

…..................................................................……………

 ..................…………………………….........….. ………  

المؤلفون المشاركون:    

...........................................................……........................  

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

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

 

شفوية  تمداخالب المشاركة: مالحظة  

 snvbe.biodv@univ-adrar.edu.dz  : أمانة الملتفى  

 

 : تنظيملجنة ال

  

 رئيسة اللجنة: الدكتورة هنودة سارة

  

 ال حكيمدد. أق

 د. عتو أمينة 

 د. بوالل أحمد 

 د. شرقي يمينة 

 د. هادف خولة

 د. قادري ياسر

 د. سكماش منير 

 د. تهامي وفاء 

 عمار  ةفندوقوم السيد 

 مسعودي حورية  السيدة

 رحموني مصطفى  السيد 

 

 

  

  




