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 اليوم الدولي للتنوع البيولوجي

 الحياة " أشكال لكل موحد مستقبل بناء تحت شعار "

 1211ماي  12مستغانم يوم 

 

 االحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي البحري :موضوع اليوم اإلعالمي

 1211ماي  12السبت   

  03:80 - 00:00    الضيوفإستقبال 

 

  00:00 - 00:00   :اإلفتتاح الرسمي لليوم اإلعالمي 

  .مستغانمالمحافظة الوطنية للساحل لوالية  رئيس محطةالسيد كلمة  -                                 

 عميدة كلية علوم الطبيعة و الحياة.السيدة  كلمة -                                 

 كلمة السيد مدير البيئة -                                 

                                   المائيات .مدير الصيد البحري و تربية السيد كلمة  -                                 

 .كلمة السيد مدير الغرفة الوالئية للصيد البحري و تربية المائيات -                                 

 

  00:00 – 00:80    خالل تنفيد  اع البيئة و ما يكرسه من جهود منحول مدى سهر قطمداخلة    

    في حماية التنوع  لبيئةالمهام المخولة إلى الهيئات تحت وصاية وزارة ا                         

 التربية البيئية لمديرية البيئة.التحسيس و رئيسة مصلحةالبيولوجي من طرف                          

 

 00:80 – 00:00    من مقدمة ي البيولوجي البحر التغيرات المناخية على التنوع مداخلة حول تأثير    

 محطة   ممثل عن المحافظة الوطنية للساحلو صالى الميلودالدكتور  طرف                         

 مستغانم.                         

 

 00:00 – 00:00   في البحريمهام قطاع وزارة الصيد حصيلة الصيد البحري و مداخلة حول  

   مصطفى فيسيالسيد  من طرفمقدمة  البيولوجي البحريالمحافظة على التنوع                         

 تربية المائيات. مديرية الصيد البحري وبو رئيس مصلحة مفتش رئيسي                         
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 00:00 – 00:80    المستوى  المستدام علىمداخلة حول إمكانية تطبيق ميثاق الصيد البحري 

    من طرفمقدمة  مارسات الصحيحة لصيد بحري مسؤولدليل المالمحلى و                         

 رئيس محطة المحافظة الوطنية للساحل. منهوارة محمد السيد                        

 

  00:80 - 00:50  ة ــاستراح. 

 

 00:00 - 00:00    النظم في تعيش التي( البحر خيار) الجلد لشوكيات البيولوجي التنوع مداخلة حول   

 مقدمة   (واالقتصادية اإليكولوجية األهمية ،التصنيف) الجزائرية الساحلية البيئية                        

  كلية ب األسماك تربية و البحار علوم قسم ىلد كريم زاليمالبروفيسور طرف  من                        

 .مستغانمالحياة لجامعة و ةعلوم الطبيع                        

 

 00:00 – 00:80    الناحية مداخلة حول دورالدرك الوطني في حماية التنوع البيولوجي من 

 .الخاصة بالبيئة ممثل فرقة الدرك الوطنيطرف من مقدمة  القانونية                        

 

 00:80 – 00:00    .فتح جلسة مناقشة 

 

 00:00 – 00:00    تربية األسماكالبحارو تقديم شهادات مشاركة لطلبة الدكتوراه قسم علوم. 

 

 00:00 – 00:00   .إختتام اليوم اإلعالمي 

                    

  

 

 

 

 

 

 


