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 :امللتقى الدوليإشكالية 

في مجاٌ الػلىم الطبُت ضجت غلمُت هبري الري ٌؼهده الػالم في الىكذ الحاضس  لػلمي و الخلني أحدر الخطىز ا

طت الجُيُت و الاطخيظاخ  و ظهسث اهدؼافاث حدًدة جذص ول ماًخػلم بجظم ؤلاوظان والهىدطت الىزازُت و الخٍس

 بىىن ألاحىت و الىطف و غيرها.و الخللُح الصىاعي  و 

وظان حدل واطػا و ث الجدًدة داةت اليي جمع حظم ؤلاو أزازث هره الاهدؼافاث الجدًدة في هره اإلاجال 

دصىةا ئشاء الىجاح الفائم الري فُه حٌى مؼسوغُت الخصسف و احخماغُا  طبُا و كاهىهُا  حظاؤلث هثيرة 

وةلذ له غملُاث هلل ألاغضاء و غملُاث الخللُح الصىاعي و غير ذلً مً الػلمُاث الخطيرة و غير الػادًت في 

 .الىطاق الطبي

ت فانها جثير  أًضا الللم  ضامًػاوي الخو ئذا واهذ هرا الػملُاث جحمل م ، ؤلاوظاوي و جحمل مىظبا مفُدا للبؼٍس

الػلمي غلى حظاب و جحمل الىثير مً ؤلاػيالث اإلاػلدة إلاظاطها بحسمت الجظم و هرلً الهُمىت اإلاخلدمت للبحث 

اليي تهدد حسمت  الخطيرةمحال للممازطاث الطبُت و الػلمُت ةبح حظم الاوظان حلىكه،حُث أهسامت ؤلاوظان و 

 الىُان الجظدي و بالخالي فأي مظاض أو اغخداء غلُه يهدز الحد ألادوى الالشم لطخمساز الحُاة.

و بين اض به مالم جىً هىان ضسوزة غالحُت ،ظو حظس ول أػياٌ اإلا  لإلوظانو بين مبدأ حسمت الىُان الجظدي 

ئضافت ئلى آزاء فلهاء و الاحخماغُت الطبُت و اللاهىهُت  آلازاء،ظهسث الىثير مً الفلظفاث و ئباحت اإلاظاض به 

ػت ؤلاطالمُت  .   ول هره ؤلاػيالث الػمُلت مً هىا حاء ملخلاها الدولي لُطسحو ، الؼَس

 :امللتقى الدوليأهداف 

ػُت اليي ًمىً طسحها للخىفُم بين احترام حلىق الاوظان و حماًت اللُم   ئًجاد الحلٌى و البدائل الدؼَس

 وظان.حسمت حظد ؤلااليي جحمي 

مً  الطبُت لع آلاداب وألادالق امجو غمداء  ألاطاجرة و الباحثين و ألاطباء دغىة و حمؼ أهبر غدد مً  

 أحل فخح هلاغ غلمي و هادف 

ػاث   الىطىُت و ملاةدها الازجلاء بالبحث الػلمي و اإلاظاهمت في زفؼ الىعي اللاهىوي بالدؼَس

ػاث اللاهىهُت فُما ًذص اإلاظإولُاث الطبُت اججاه حسمت حظد ؤلاوظان و الخصسف فُه   بحث أزس الدؼَس

 .غلى ضىء اللُم ؤلاطالمُت و ؤلاوظاهُت

 : الدولي امللتقــى يف املشاركون
 . الدواجسة و ألاطاجرة و ألاوادًمُىن و مذابس البحث اإلاهخمت .1

 .الباحثىن و طلبت الدهخىزاه .2

 .الىاػطىن و الفاغلىن في مُدان حلىق ؤلاوظان  .3

ػت و الفله ؤلاطالمي. .4  الباحثىن في غلىم الؼَس

 ألاطباء و اإلاخذصصىن في اإلاجالث الطبُت. .5

 .اإلاهخمت حىىمُت و غير حىىمُت الهُئاث الىطىُت .6
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 : امللتقى الدوليحماور 

 

 :احملور األّول 

الدًيُت  آلازاء) وظان في حظدهإلاظائل جصسف ؤلا اإلاسجىصاث و اإلاسحػُاث  

 ،اللاهىهُت،الػلمُت،الفلظفُت..(.

  :احملور الثاني 

 وظان كبل الىلدةالحماًت اللاهىهُت لجظد ؤلا ضىابط

 (اإلاذصبت ،بىىن الىطف .. ألاحىتالخللُح الاةطىاعي،جأحير ألازحام،)

   :لثاحملور الثا 

 وظان بػد الىلدةالحماًت اللاهىهُت لجظد ؤلاضىابط 

وضؼ  –األغضاء ب و الخبرع هلل -الػملُاث الخجمُلُت –السحُم للخلا –حغُير الجيع )

 (الخالًا الجرغُت.... –الحد للحُاة 

 :   احملور الرابع 

)مظإولُت الطبِب،اإلاإطظاث  وظان في حظدهظإولُت الطبُت في مظائل جصسف ؤلااإلا

 .الاطدؼفائُت ...(

 

 مواعيـد هامـة:

 

 م.2022حىان  15: واملت آدس أحل لطخلباٌ اإلادادلت 

   : لُت   15آدس أحل للسد غلى اإلادادلت  م.2022حٍى

 : د ؤلالىترووي الخالي  جسطل حمُؼ اإلادادالث غلى البًر

skikda.dz-f.droitetsciencespolitiques@univ 

 

 33120333631200      اب للخىاةل غبر الىاحظ 

 

mailto:f.droitetsciencespolitiques@univ-skikda.dz
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 : دولي هيئات امللتقى ال

 

 

 للملتقى الدولي الرئيس الشريف 

  مدير اجلامعة 

 

 

 

 رئيـس امللتقى الدولي 

 عميدة الكلية 

 

 

 

 

 للملتقى الدولي رئيس اللجنة العلمية

 

 

 

 

 للملتقى الدولي رئيس اللجنة التنظيمية

 

 
 

 



 
5 

 

 

 

 :للنلتقى الدولياللجنة التنظينية  

 االسم واللقب الصفة االسم واللقب الصفة

 بىالصوالغ دالد هائب الػمُد اليؽ ػٍسف ألامين الػام

 بىدًىاز طازق  زئِع اللظم حمصةطالم  هائب زئِع اللظم

د هائب زئِع اللظم فُاللي مىصف هائب زئِع اللظم  غصاٌ اليًز

 ط فضُلتو كس  مصلحت الػالكاث الخازحُت جُفىحي مساد جلني ئغالم آلي

 بىهسفت وهُبت مىظفت طغان لبنى مىظفت

س ي طازة ةأطخاذ  لػداٌظُت فىشي أطخاذ دَس

م ةأطخاذ مت ةأطخاذ بىغاشي مٍس  طُلُني هٍس

 االسم واللقب املؤسسة االسم واللقب املؤسسة

 أ.د/حمعي لُلى حامػت وهسان أ.د/هاللي مظػىد حامػت الجلفت

 /غمازهت مظػىدأ.د  3 الجصائسحامػت  أ.د/الػش ي هىازة 3الجصائس حامػت

ا     فُصلأ.د/بً حلُلى  حامػت الؼازكت أ.د/ زوهاها بىيي حامػت أوجازا ماليًز

 أ.د/بىدفؼ غلي حامػت طىُىدة أ.د/واملي مساد حامػت حُجل

 بىاللمح ًىطفأ.د/ حامػت طىُىدة أ.د/طاػىز ع الحفُظ  1حامػت كظىطُىت

 مىصىز زحماويأ.د/ حامػت طىُىدة لىياز محمىدأ.د/ حامػت طىُىدة

 د/حظيُت أحمد طلطىت غمان ظفاز حامػت  د/ بً بىذًىت غمس حامػت كطس

 /غخُم هظيرةد حامػت طىُىدة د/حمادي غبد الفخاح حامػت اإلاظُلت

ىي هىدة/د حامػت طىُىدة بىةلصاٌ هىزالدًً/د حامػت طىُىدة  غٍص

 د/بً ٌظػد غرزاء 1حامػت كظىطُىت د/بىمحسار لُىدة  ألامير غبد اللادز حامػت

ا  د/دالدي ديرة حامػت جبظت د/حخحىث جلي الدًً حامػت أوجازا ماليًز

 د/بىللصِباث أحمد حامػت باجىت د/كسوف حماٌ حامػت طىُىدة

ص  ػهسشاد حامػت طىُىدة  حىدلي وزٍدة/د حامػت طىُىدة د/بىغٍص

 بىحدًد فازض/د حامػت طىُىدة د/غسبي أحظً طىُىدةحامػت 

 د/بىةُدة أمحمد حامػت طىُىدة د/ػاهسي طمُت حامػت ططُف

صة حامػت غىابت  د/كلُل غالء الدًً حامػت طىُىدة د/ بً حمُل غٍص

 د/ بً طالب أحظً حامػت طىُىدة بىةُدة فُصل/د حامػت طىُىدة

 د/مسابط وطُلت حامػت طىُىدة د/بىغصة هضيرة اإلاسهص الجامعي مُلت

 د/كازي غلي حامػت طىُىدة د/حمامدة لمُت حامػت طىُىدة

 د/دوب هصيرة حامػت طىُىدة د/طىداوي هىز الدًً حامػت طىُىدة

 د/دلُفي أطماء حامػت طىُىدة د/غبادة طُف الاطالم حامػت طىُىدة

 د/بىػػىز وفاء حامػت طىُىدة د/زواق أماٌ حامػت طىُىدة

 د/ٌظػد فضُلت حامػت طىُىدة د/مبرون لُىدة حامػت طىُىدة

 د/بً مؼيرح محمد حامػت طىُىدة د/مجدوب هىزس حامػت طىُىدة

 اللجنة العلنية  للنلتقى الدولي:
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 : امللتقى الدولي شروط املشاركة يف 

، وأل ًىىن ميؼىزا أو مظخال مً زطالت أو اإلالخلى الىطنيأن ًىىن البحث ضمً أحد محاوز  .1

 .جم الاػتران به في جظاهسة غلمُت طابم

 الالتزام باإلاىهجُت الػلمُت في ئغداد البحىر و اإلادادالث. .2

 .جلبل اإلادادالث اليي جسد دازج اإلاىاغُد اإلاحددة ل  .3

ت و الفسوظُت. .4  جلبل اإلادادالث باللغت الػسبُت و الاهجليًز

ف الظفس للمؼازهين مً دازج الىطً.  .5  ل جخحمل اليلُت مصاٍز

الخحاضس غً   جلىُتًمىً أن جلدم اإلادادالث مً دازج الىطً و مً الجامػاث الىطىُت غبر   .6

 .بػد

 .اإلالخلى الدوليأفضل ألاوزاق البحثُت في هخاب جيؼس  .7

 : روابط مونة 

  تاإلاىكؼ السطمي لليلُت  .لخحمُل اإلاطٍى

skikda.dz-http://fdsp.univ 

 ةفحت الفاٌع بىن لليلُت : 

www.facebook.com/droitpolitique.univskikda 

 غسامخةفحت الاوظ : 

www.instagram.com/droitpolitiqueskikda 

 

http://www.instagram.com/droitpolitiqueskikda
http://www.instagram.com/droitpolitiqueskikda

