
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنظمة اللجنة

 عفاف نحيلة .د :الرئيسة

 رحمة بلمخطار السيدة : الرئيسة نائبة
 األعضاء

 (تيارت جامعة)  مصطفى قوادرية.د.أ
  (تيارت جامعة) الكريم عبد حساني.د.أ
 (تيارت جامعة)  إيدير محند بوسوم.د.أ
 (تيارت جامعة)   سمير قاضي.د.أ
 (تيارت جامعة)   فاطمة دهلية .د
 (تيارت جامعة)  القادر عبد نهاري علي.د
 (تيارت جامعة)   وسيم يزلي .د
 (تيارت جامعة)   بشير قدار.د
 (تيارت جامعة)  الوسيني محمد سعيد بن .د
 (تيارت جامعة)  الكفل ذو منصوري.د
 (تيارت جامعة)  مليكة زبيدي .د
 (تيارت جامعة)   مريم شافع.د
  (تيارت جامعة)  ليلى سوداني.د
 (تيارت جامعة)   زهرة عرابي.د
 (تيارت جامعة)   فاطمة مخفي .د
 (تيارت جامعة)   خالدية بوعزة.د
 (تيارت جامعة)   حفيظة خادم .د
 (تيارت جامعة)   خالد بوفارس .د
 (تيارت جامعة)   أسماء ملياني .د
 (تيارت جامعة)   محمد سرموم.د
 (تيارت جامعة)   الشيخ أم يحياوي.د
 (تيارت جامعة)  نصيرة مجبر .د
 (تيارت جامعة)  معمر شهرة بن .د
 (تيارت جامعة)  ديهية غرابي .د

 (تيارت جامعة)  مراد بقارة بن السيد
 (تيارت جامعة)  وليد دحماني السيد

 (تيارت جامعة)  نادية سوالمي السيدة
 (تيارت جامعة)  سارة مخطاري سيدةال

 (تيارت جامعة) رميساء حوزي السيدة
 (تيارت جامعة) إلياس حروش السيد

 (تيارت جامعة)  ليلى سماعيل السيدة
 (تيارت جامعة)  خيرة سوالمي السيدة
 (تيارت جامعة)  مبروكة حميش السيدة
 (تيارت جامعة)  حسناء بوهني السيدة
 (تيارت جامعة)         امال دوعسم بن السيدة

 العلمية اللجنة

 بدرة بوبكر .د :الرئيسة

 حفيظة خادم د. : الرئيسة نائبة

 األعضاء

 (تلمسان جامعة)  حفيظة مرزوق .د.أ

 (جامعةمعسكر)   بومدين مداح .د.أ

 (جامعةمعسكر)  عائشة مداح .د.أ

 (تيارت جامعة)   كمال عاصم .د.أ

 (تلمسان جامعة)   نسيمة  مختاري .د.أ

 (تلمسان جامعة)  زهرة  فاطمة أحمد بابا .د.أ

 (تيارت جامعة)   محمد ساسي .د.أ

 (تيارت جامعة)   كلة دكاني .د.أ

 (تيارت جامعة)   فاطمة ميهوب .د.أ

  (تيارت جامعة)                 جياللي  قمور .د.أ

 (تيارت جامعة)   رشيدة عرابة بن .د.أ

 (تلمسان جامعة)  نبيلة بنحمو -بليعقوبي .د.أ

 (جامعةمستغانم)  ليالجي المومن عبد بن .د.أ

 (تيارت جامعة)   سامية ملياني .د.أ

 (1 وهران جامعة)  موالي بلخوجة .د.أ

 (معسكر جامعة)  دليلة لخضر  .د.أ

 (تيارت جامعة)   جميلة مزوار .د

 (تيارت جامعة)  فريحة قرشالة د.

 (تلمسان جامعة)   طارق شاوش .د

 (جامعةتيارت)  القادر عبد نهاري علي .د

 (تيارت جامعة)  ليلى الرحيم عبد آيت .د

 (تيارت جامعة)   فضيلة سماعيل .د

 (جامعةتيارت)  الحق عبد محمد عباس .د

 (1 وهران جامعة)   امال مجدوب .د

 (1 وهران جامعة)   مريم سلعاجي .د

 (بشار جامعة)   فريد بروكش .د

 (مستغانم جامعة)   أحالم لعيسوف .د

 (النعامة الجامعي المركز)   نادية عيساوي .د

 (تيارت جامعة)  صورية برواقي .د

 (الجزائر ، باستور معهد)  منيرة بنيدير .د

 (تلمسان جامعة)   وفاء نواري .د

 تيارت( )جامعة  سعاد بودالي السيدة

 

 :النشر قبل المختارة المقاالت/ الملخصات لكتاب األولية المراجعة

  (تيارت جامعة)   جميلة مزوار .د

 (تيارت جامعة)   بدرة بوبكر .د

 (جامعةواغادوغو)  مصطفى درابو السيد

 الجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ابن خلدون تيارت

 

 

 

 كلية علوم الطبيعية و الحياة

 و

 مخبر البحث

 التربة خارج المحاصيل على المطبقة النبات فيزيولوجيا

 

 ينظمان

 الرؤساء الفخريون

 برزوق بلقومان .د.أ 

 تيارت جامعة مدير

 محمد ساسي .د.أ 

 الحياة و الطبيعة علوم كلية عميد

 رئيسةالملتقى
 جميلة مزوار ٬د 

 حول األول الوطني الملتقى

 الصحة و التغذية التأكسدي٬ اإلجهاد

   2023 جوان 07 –06 



 

 

 

 األهداف و الديباجة

 عرفه سايس .1985 عام إلى التأكسدي اإلجهاد مفهوم يعود

 لصالح األكسدة مضادات/ المؤكسدات توازن في تغيير أنه على

 لألكسجين التفاعلية األنواع ذلك في بما المؤكسدات،

 من بمجموعة التأكسدي اإلجهاد ارتبط ذلك، بعد .والنيتروجين

 الحديثة األبحاث ركزت . والنباتية والحيوانية البشرية األمراض

 واستكشاف الخلل هذا عن المسؤولة العوامل دراسة على

 التغذية أن تبين وقد والتصحيحية الوقائية اإلستراتيجيات

 التأكسدي اإلجهاد منع في كبير بشكل تساهم والمتوازنة الصحية

 .مضاعفاته وتقليل

 األكاديميين الباحثين بين عالجم إلى التظاهرة هذه تهدف

 آفاق استكشاف وكذا التأكسدي باإلجهاد المهتمين والمهنيين

 .والعالجات الوقائية والتدابير الحيوية المؤشرات مثل جديدة،

 مختارة مقاالت

 -ب فئة-األوكرانية الغذاء مجلة- 

 أوكرانيا.األغذية لتكنولوجيا الوطنية الجامعة

 واإلبتكارالعالجي، الطبيعية المواد مجلة 

 الجزائر معسكر، جامعة 

  ، الطبيعية المنتجات وتطبيقات بحوث مجلة 

 الجزائر ، ،تلمسان بلقايد بكر أبو جامعة

 الملخصات كتاب

  -ب الفئة- البيولوجي والتنوع الوراثة علم مجلة 

 ،الجزائر تلمسان بلقايد، بكر أبو جامعة

 المواضيع

 التغذية علم و  التغذية .1

 البشرية واألمراض التأكسدي اإلجهاد .2

 النباتات عند التأكسدي اإلجهاد .3

 صحة و وأداء التأكسدي اإلجهاد .4

 الحيوان

 

 الملخصات تقديم

 .اإلنجليزية باللغة مكتوبًا المقدم الملخص يكون أن يجب •

 .كلمة 350 الملخص يتجاوز ال •

 Roman New .Times12 بالخط والنصوص العناوين كتابتة يجب •

 مع مائل، Roman New Times10  بالخط المؤلفين  كتابتة يجب •

 .الرئيسي المؤلف تحديد

 لغةالتقديم

 .والعربية الفرنسية - اإلنجليزية

 تواريخ مهمة
  2023أبريل 30 :الملخصات استالم

بول إشعار ق ل ا  2023ماي 15 : ب

 2023 جوان 07-06 :  الملتقى
 

0657 503 180 

 اتصال

ns.osnh2023@gmail.com 

djamila.mezouar@univ-tiaret.dz 

 

 إقامة بدون الرسوم

 دينار 2000 :باحثون ـ أساتذة 

 دينار 1000 :الدكتوراه طلبة 

 دينار 2500 :المهنيون 

 دينار 5000 :العروض جناح 

 التسجيل رسوم تغطي

 الوثائق مع الملتقى حقيبة 

 غداء 

 القهوة لتناول استراحة 

mailto:djamila.mezouar@univ-tiaret.dz

