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المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم : وسيلة للمحافظة علىالعنوان:
العقار والبيئة وعصرنة المدن

مجلة الحقوق والحرياتالمصدر:

جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلومالناشر:
السياسية - مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة

يوسفي، نور الدينالمؤلف الرئيسي:

ع1المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2013التاريخ الميالدي:

سبتمبرالشهر:

439 - 433الصفحات:

:MD 969315رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

IslamicInfoقواعد المعلومات:

التخطيط العمرانى، التعمير، سياسة العمران، العقارمواضيع:
والبيئة، القانون الجزائرى

http://search.mandumah.com/Record/969315رابط:

© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك

وسيلة (مثل مواقع االنترنت أو البريد االلكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/969315


  

 

 
 

17182013 
 

 
  

 







 









   : دكتور ال
  "ب" حاضرأستاذة م

  كلية الحقوق و العلوم السياسية
  - بسكرة - خيضر جامعة محمد 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)العقار و البيئة و عصر المدن  وسيلة للمحافظة على( المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم 

434  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 

 

          

            

          



1 

          



2 

        

          

             

3 

            



          





 

           

         1002



 7543

 

8412

 9804     9909  

01100103



  جامعة بسكرة – يوسفي نور الدين.دــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

435   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 














 

 0120 0202

0208

 

 0606     0706

       1002 

            20

            

        

           

 





           

  2008  63     

042899

87





 

           





           

             

          

          

            



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)العقار و البيئة و عصر المدن  وسيلة للمحافظة على( المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم 

436  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 

            

 



            

14

10

        

        

           

 



86

           

    8     



           



 



   1002        





             



 









  جامعة بسكرة – يوسفي نور الدين.دــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

437   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 














 

          10.50.000

2030

          

           

          

           

 

           

           





 

           

 



            

 

          





             

 



          

 



         

PGP   PER   PPI



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)العقار و البيئة و عصر المدن  وسيلة للمحافظة على( المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم 

438  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 

   POI     

PDAUPOS 

          

           

         

             

           

 

            



           

           

           



 

          

           

 



           



            

 

         









  جامعة بسكرة – يوسفي نور الدين.دــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

439   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 














 

          

        

        

        

         

 

          

     0606   

0705

          



           

0310

 

           

        2030    
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