
معبرة عن  بن حراث ثسور جامعة فرحات عباش صطيفنصيرة الضيدة وزيرة البيئة البروفيضور 

 وثصفها "بالقلعة العتيقة للعلم"امتنانها لها 

ازة إلى جامعت فسحاث عباض ططيف  حساث بً هصيرة البروفيظوز  البيئت وشٍسة الظيدةقامت  الفاجح  الاجىينًوم مظاء بٍص

ت البيئت لوالًت ططيف وممثلين عً الظلطاث  بحضوز الظيد والي الوالًت ، وذلك 0202فيفسي  مً شهس ومدًس مدًٍس

ت م  وقد املدهيت والعظكٍس وكافت الظادة هواب مدًس بً ٌعيش اطخقبلها الظيد مدًس الجامعت البروفيظوز عبدالكٍس

ازة بسهامجهر تجضمىإذ ، املعهدًً والظيد ألامين العاممدًسي الظادة عمداء الكلياث و و الجامعت  باملحطاث  حافال اه الٍص

ازة  صخص  للمسطظاث الىاشطت يي ميدان امل بلقاطم هاًت قاطم مولوداملعسض املىظم بقاعت املحاضساث اطتهل بٍص

البيئت والري جضمً جوليفت مخماًصة مً الفاعلين بما ٌشمل املسطظاث الاقخصادًت، الجمعياث، الىوادي البيئيت وبما يي 

تذلك ممثلي بعض امل  .سطظاث التربٍو

ازة جوقيع اجفاقيت حعاون  جضمىت ت البيئت ممثلت يي الظيدهره الٍص ت : شاوي فاجح،  بين مدًٍس مع جامعت مدًس املدًٍس

مألاطخ :مدًس الجامعتالظيد فسحاث عباض ططيف ممثلت يي  ازة مبرمجت بً ٌعيش  اذ عبد الكٍس ، وباعخباز أن هره الٍص

المي للمىاطق السطبت فقد جم الاطخماع إلى كلمت مقدمت مً طسف الظيد مدًس الجامعت بشكل مظبق مع احياء اليوم الع

 علىاقتراحاث مخخصصت  و مً اطهاماتها جقدًمن الجامعت حعخبر فاعل مهم يي حماًت البيئت أوالري أكد مً خاللها 

بصفت عامت واملىاطق السطبت بصفت خاصت... ويي كلمت ألقاها الظيد والي البيئت  مجال ييمظخوى كليت الطبيعت والحياة 

ن البيئت هي مظسوليت الجميع وليظت مقخصسة على قطاع معين... وفيما ًخ  كلمت الظيدة الوشٍسة بً أأكد الوالًت 

واصفت إًاها  بت فيهانها كاهت طالألجامعت فسحاث عباض ططيف باعخباز  وإجاللها عبرث على امخيىاها العميق فقدحساث 

 "بالقلعت العخيقت للعلم".

ازة أًضا مداخلت اطخاذ ججاز العمسي مً كليت الطب موطومت بـ: "املىاطق السطبت يي ططيف"، ومداخلت  جخللت هره الٍص

دة ، بما يي ذلك مشاهحيماوي ًاطين موطومت بـ : "عالقت الصيد البري بالحيواهاث املحميت يي املىاطق السطبت"للباحث 

، الخابعت لحاضىت أعمال بجامعت فسحاث عباض ططيف واملسجبط Golden Farmفيدًو مً جقدًم املسطظت الىاشئت 

ً يي مظابقت بين  مع مخلفاث املطاعم الجامعيت، كما جضمىت أًضا بعض العسوض املظسحيت،بـالخعامل  م الفائٍص وجكٍس

ت البيئت، واخخخم م الظيد مدًس الجامعت الالىوادي البيئيت املىظمت مً طسف مدًٍس ازة بخكٍس بروفيظوز عبد ت هره الٍص

م بً ٌعيش للظيدة وشٍسة البيئت البروفيظوز هصيرة بً حساث.  الكٍس

 

 


