
شاكلية إمللتقى:   إ 

يعترب إلرتإث إلثقايف مهزة وصل بني إملايض 

رث مشرتك مجليع  وإحلارض فهو بذكل يعد مبثابة إ 

بل أأكرث من ذكل , إلأجيال إحلارضة وإملقبةل

يشلك إلرتإث إلثقايف أأساس إلهوية إلوطنية وأأي 

.مساس به يعترب مساسا هبذه إلأخرية  

من هذإ إملنطلق وجب إلعمل عىل إس تدإمة 

خصوصا يف ظل الانهتااكت إلرتإث إلثقايف 

إلصارخة إليت تعرضت لها إملمتلاكت إلثقافية سوإء 

ىل , زمن إلسمل أأو إحلرب إلأمر إذلي إس تدعى إ 

صدإر  إبرإم إلعديد من إالتفاقيات إدلولية وإ 

ىل جانب خلق هيئات , إلتوصيات وإلقرإرإت إ 

دولية تأأخد عىل عاتقها مسأأةل إس تدإمة إلرتإث 

.ي إعتدإء هيددهإلثقايف وحاميته من أأ   

نظرإ لعدم كفاية إلقانون إدلويل لوحده يف توفري 

إمحلاية للرتإث إلثقايف تبىن إملرشع إلوطين إلعديد 

إلعديد من إلقوإنني إليت تعمل عىل ضامن إمحلاية 

إلقانونية وإال دإرية وكذإ إملادية للرتإث إلثقايف ولك 

هذإ من خالل وضع أ ليات وهيئات  تتكفل 

عىل إس تدإمته لصاحل إث إلثقايف وإلعمل حبامية إلرت 

, إلأجيال إحلارضة وإملقبةل عىل حد إلسوإء  

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 مخبر القانون العقاري والبيئة

 

 

 التكوينيالبحث فريق مشروع 

أحكام المسؤولية المدنية الناشئة في المعامالت "
 االلكترونية وطرق إثباتها في التشريع الجزائري

 "-دراسة مقارنة– 

 :حـــــــــــــــول ينظـــــــــم ملتــــــقى وطــــــــــــــــــني افـــــــــــــتراضــــــــي

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور عباسة طاهر: الرئيس الشرفي للملتقى  

األستاذة الدكتورة زهدور كوثر: المنسق العام للملتقى  

الدكتورة وافي حاجة: رئيسة الملتقى  

81/40/2422:بتاريخ  

المصادف لليوم العالمي 

 للتراث الثقافي

التراث الثقافي بين الحماية القانونية 
والتطور التكنولوجي والـإلكتروني 

 روين

إلرمقي إذلي مس مجيع خصوصا يف ظل إلتطور 

 .إجملاالت

س تكون إال شاكلية إليت , بناء عىل لك ما س بق

إمللتقى س نحاول معاحلهتا من خالل هذإ 

ما مدى فعالية إمحلاية ":تمكن يف إلوطين

إملقررة للرتإث إلثقايف يف إطار إلتمنية 

إملس تدإمة عىل إملس تويني إدلويل وإلوطين 

"؟يف ظل إلتطور إلتكنولويج  
جابة عن هذه إال شاكلية ندعو ونرحب  لال 

مبختلف مساهامت إلأساتذة وإلطلبة و إخلربإء 

من خمتلف إجلامعات وإملؤسسات وإال دإرإت 

هذإ ا يرثي ويزيد من حصيةل إملعنية بلك م

.إملوضوع  

 حماور إمللتقى إلوطين:

 .ي للرتإث إلثقايفميالاطار إملفاه  :إحملور إلأول

إمحلاية إملقررة الس تدإمة إلرتإث  :إحملور إلثاين

إلثقايف يف إطار إلقانون إدلويل وإلقوإنني 

 .إلوطنية

تأأثري إلتطور إلتكنولويج  :إحملور إلثالث

 .والالكرتوين عىل حامية إلرتإث إلثقايف

إملسؤولية إلقانونية عن إنهتاك  :إحملور إلرإبع

 .إمحلاية إملقررة للرثإث إلثقايف

 

 



الدكتورة لطروش أمينة: رئيسة اللجنة التنظيمية  

 
 

حميدة ناديةالدكتورة : رئيسة اللجنة العلمية  
:أعضاء اللجنة العلمية                     

 1- من داخل الجامعة:
د بقنيش عثمان.أ/مزيان محمد األمين/ د.أ  
د حيتالة معمر.أ /د ساجي عالم.أ/د قماري نضرة.أ   
حيدرة محمد.د.أ /فنينخ عبد القادر. د.أ/زهدور كوثر . د.أ  
د عبد الالوي .أ /فرقاق معمر.د.أ /د دوبي بونوة جمال.أ 

بن عديدة نبيل. د /محمد كريم نور الدين. د /جواد  
يحي عبد الحميد.د/ بلحنافي فاطمة.د/عيساني  رفيقة .د  
وافي حاجة . د /لعيمش غزالة . د/ حميدي فاطيمة.د  
  لطروش أمينة. د/لعور ريم رفيعة . د/بوعزم عائشة  . د
زواتين خالد. د /حساين محمد. د/ بن بدرة عفيف. د  
بن قارة مصطفى . د /بوسحبة الجياللي. د /بوكر رشيدة.د 

.بن عبو عفيف.د/ بن عوالي علي. د/ عائشة  
 2-من خارج الجامعة:

-22جامعة وهران  –زهدور سهلي / د.أ  
-جامعة المسيلة –قارة مولود / د.أ  
-جامعة تسمسيلت -مسيكة محمد الصغير/ د  
-22جامعة وهران –زهدور أشواق / د  
-جامعة سكيكدة -قوتال ياسين/ د  
-22جامعة وهران  -غالي كحلة/د  
-تيارتجامعة  -حمدم أحمد بن/د  
-22جامعة وهران  –فنينخ نوال/ د   
جامعة أم البواقي -دريد كمال/ د  
-جامعة تيارت -بطاهر أمال/د  
-22جامعة سطيف -مخلوف عمر/ د  
-المركز الجامعي تيبازة-ايراين نوال/ د  
 

 

 

-22جامعة سطيف–بهلول سمية / د  
-جامعة سيدي بلعباس -فرعون محمد/ د  
-جامعة جيجل -موكة عبد الكريم/ د  
-جامعة سكيكدة -شيروف نهى/ د  
-جامعة غليزان -منقور قويدر/ د  
-جامعة المسيلة -بيرم عبد المجيد/ د  
-المركز الجامعي إليزي -بن قردي أمين/ د  
  -22جامعة وهران  -حميش محمد/ د

   الدكتورة لطروش أمينة: رئيسة اللجنة التنظيمية
:أعضاء اللجنة التنظيمية           

وافي حاجة/ د  
بوسحبة الجياللي/ د  
بن عبو عفيف/ د  
بن بدرة عفيف/ د  
لعور ريم رفيعة/ د  
بن عوالي علي/ د  
زواتين خالد/ د  
بحري أم الخير /أ  
عنتر أسماء/ د  
شرارة فيصل/ د  
قطاوي أمال/ د  

موالي عبد المالك/ط د  
بوكفوسة عبد العزيز/ ط د  
نواري فتيحة/ ط د  
باركة ابراهيم/ ط د  

 

 

:ضوابط المشاركة  

 .أن يكون الموضوع متصال بأحد محاور الملتقى* 

 12صفحة وال يقل عن  22أال يتجاوز الموضوع * 
.صفحات  

 خط إعتمادمداخالت باللغة العربية يتم الفيما يخص * 
Simplified Arabic 61 في اإلحالة ، أما  12في المتن و

 Times فيما يتعلق بالمداخالت باللغة األجنبية يتم إعتماد خط
New Roman 61 في اإلحالة 12في المتن و. 

باللغة العربية الفردية والمشتركة تقبل المداخالت * 
.والفرنسيةواالنجليزية   

:مواعيد مهمة  
41/30/2322  آخر أجل إلرسال الملخصات 

41/30/2322  اإلعالن عن قبول الملخصات 

03/30/2322 آخر أجل إلرسال المداخالت  

 كاملة

30/31/2322 عشاار قببول المداخالتاال   

41/31/2322 :تاريخ إناباد الملتبى   

 

:للملتقىالبريد االلكتروني   

culturefdsp27@gmail.com 

 
 


