
والزراعةللمناخالتحالف العالمي (إملدا بكودو رة والدكتمنسق:ال
),FAOغذیة والزراعةتلل، منظمة ,GASCAالذكیة

ر بمخرئیسوار (قر بشیر سھیل البروفیسور سمی:مشرفال
ة ، جامعوالصحة العاّمةوالبیئة الوراثة التطبیقیة في الزراعة 

تلمسان)

العاّم:السیاق 

بعد التزام الحكومة الجزائریة بالتنمیة االقتصادیة، التي تستھدف 
بشكل أساسي إنشاء الشركات الناشئة كالعب أساسي في االبتكار 

لوم عوالحیاة وكلیة علوم الطبیعة لف القطاعات، تنظم في مخت
التحالف العالمي للزراعة وشبكة بجامعة تلمساناألرض و الكون

الباحثین جمعتدولیة عبر اإلنترنت تھدفندوة الذكیة مناخیا
وطالب الدكتوراه والمبتدئین والخبراء وأصحاب المصلحة من 
مختلف التخصصات والمناطق والقطاعات من أجل تبادل األفكار 
والخبرات وممارسات اإلدارة الزراعیة الجدیدة.

ھو مناقشة القضایا نوعھ،، الفرید من الھدف الرئیسي لھذا الحدث
ولكن قبل كل شيء النظر في جدوى التبادالت،ونسج الحالیة،

أیًضاستكونوالعدید من المشاریع المبتكرة في مجال الزراعة.
ھایواجمسألة كشف القیود المختلفة المتعلقة بالبیئة التي 

المزارعون خاصة فیما یتعلق بإدارة الجھد.

طالب والباحثین وصناع الشاورتسیكون ھذا الحدث مساحة ل
القرار من أجل تبادل األفكار إلیجاد حلول في المجال الزراعي 
باستخدام الحلول التكنولوجیة الالزمة لزیادة تحسین خدمة 

تنشیط السوق الجزائري الشركات العامة والخاصة وبالتالي 
.واألفریقي

ة شاملعبارة عن منصة الذكیة والزراعةللمناخالتحالف العالمي 
مناخلابشأنتعملوتطوعیة ألصحاب المصلحة المتعّددین

. تتمثل رؤیتھا في تحسین األمن الغذائي والتغذیة الزراعة الذكیةو
لى إالتحالف العالمي ھدف یدرة على التكیف مع تغیر المناخ. والق

التحفیز والمساعدة في إنشاء شراكات تحویلیة لتشجیع اإلجراءات 
حسینوتالذكیةللزراعةالتي تعكس نھًجا متكامًال للركائز الثالث 

التحالف سھل كما یالمزارعین،راًكا ألھمیة تمكین إدمناخال
الحوار وتبادل المعرفة إلىالذكیة والزراعةللمناخالعالمي 

منصة مفتوحة ومتنوعة وشاملة ألصحاب والشراكات من خالل
لتحفیز اإلجراءات لتحسین الممارسات المتعددین،المصلحة 

وأنظمة الزراعة والغابات والثروة الحیوانیة ومصاید األسماك 
.التي تزید اإلنتاجیة بطریقة مستدامة

الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریةالجمھوریة 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

تلمســـان–جامعة ابو بكر بلقاید 
،لحیاةكلیة العلوم الطبیعیة وا

والكون،علوم األرض 
بر مخ

بالتعاون مع

تنظم

ندوة عبر اإلنترنت
"الزراعة الذكیة في شمال إفریقیا"

المزارعین الناجحین على مواجھة "تدریب الجیل القادم من 
تحدیات المناخ"
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ممثل لجنة التنمیة الفالحیة بالبرلمان الجزائري.اس مسعود:سالسید ب

التشریع الجزائري مع الزراعة ُمالءمة وتكییفُمداخلـة:عنوان ال
الذكیة.

مستشار رئیسي بالمكتب الجھوي للشرق :المؤمنعبدمحمدالدكتور
FAO.األوسط وشمال إفریقیا،

_

مداخلة مفتوحةالُمداخلـة:عنوان 

__________________________________________

وزارة نائب مدیر تنمیة القطاعات الحیوانیة،السیدة تومي لیلى:
، الجزائر.الزراعة والتنمیة الریفیة

.الحیوانیةالفروعتنمیةوالفالحة الذكیة:ُمداخلـةعنوان ال

الُمداخالت:

والحیاة علوم الطبیعة عمید كلیة :نسیمةمختاري سلیمان البروفیسور
الجزائر.تلمسان،جامعة

.تلمسان في إثراء میدان الفالحة الذكیةةدور جامع: مداخلـةعنوان ال

مساعد المعھد الوطني الجزائري مدیررشید:الدكتور البویحاوي 
للبحث الزراعي

الذكي"السقي"الُمداخلـة:عنوان 
في الجزائرالمناختغیُّراتمعللتكیُّفحتمیةممارسة

__________________________________________

لتحسین التكاملي لإلنتاج مدیر معمل ا:لعطاطىمرادسورالبروفی
الوطنیة للزراعة، الجزائر.، المدرسة النباتي

: تحلیل وتصمیم أنظمة المحاصیل المرنة والمستدامة: ةـُمداخلعنوان ال
.ةالبیواقتصادیولبیوفیزیائیةاتطبیق النماذج 

جامعة طاھري ، ماستر علم النفس العیادي:الطالب منصور عبد القادر
الجزائر.محمد بشار،

جیا (تكنولوالسقي باستعمال الصندوق المائيتقنیة لمداخلة: عنوان ا
توفیر المیاه). 



أستاذ .خبیر في الرفاھیة والصحة الحیوانیة:الناصر محمديالدكتور
.بالمعھد الوطني للعلوم الفالحیة بتونسمحاضر وباحث

رصد السلوك والحالة الصحیةتصمیم وتنفیذ تطبیق ل:عنوان الُمداخاـة
.بقارلأل

أستاذ وباحث بقسم اإلنتاج والصحة محمد احمد امبیریكالدكتور
العالي للتعلیم المعھد،وحدة بحث الموارد الوراثیة والبیئةالحیوانیة:

موریتانیا،بروصوالتكنولوجي

عنوان المداخلة: مقاربة الفالحة الذكیة ونظم اإلنتاج: المزایا والحاجة 
والطاقات اإلنتاجیة المتاحة بموریتانیا

)01(غرینیتش +:برنامج سیر النّدوة

ُعنوان الُمداخلةتوقیت الُمداخلةاألستاذ المتدّخل

كلمــة افتتاحیـــةسا13.35–سا 13.30األستاذ قوار سھیل

كلمة افتتاحیـــةسا13.40–سا 13.35الدكتورة إیمیلدا باكودو

مالءمة التشریع سا13.50–سا 13.40السیّد بساس مسعود
الجزائري مع 
الزراعة الذكیة

عبدمحمدالذكتور
المؤمن

مفتوحةمداخلة سا14.00–سا 3.501

الفالحة الذكیةسا14.10–سا 14.00السیّدة تومي لیلــى تنمیةو
الحیوانیةالفروع

األستاذة مختاري 
سلیمان نسیمة

الزراعة الذكیة في سا14.20–سا 14.10
الجزائر

تصمیم وتنفیذ تطبیق سا14.30–سا 14.20الذكتور ناصر محمدي
لرصد السلوك 

والحالة الصحیة 
.بقارلأل

الذكتور.محمد احمد 
امبیریك

مقاربة الفالحة سا14.40–سا 14.30
الذكیة ونظم اإلنتاج: 

المزایا والحاجة 
والطاقات اإلنتاجیة 

المتاحة بموریتانیا

الدكتور البویحیاوي 
رشید

السقي الذكيّ سا14.50–سا 14.40

البروفیسور  لعطاطي 
مراد

تحلیل وتصمیم سا15.00-سا 14.50
أنظمة المحاصیل 

المرنة والمستدامة: 
تطبیق النماذج 

االبیوفیزیائیة
.ةالبیواقتصادیو

الطالب منصور 
عبد القادر

سا15.00-سا 15 : تقنیة السقي 00.
باستعمال الصندوق 
المائي (تكنولوجیا 

توفیر المیاه).  

معلومــــات مھّمــة

لغـة الُمداخالت: العربّیة

الحدث یتم عبر منصة

قوار سمیر بشیر سھیللمزید من المعلومات: الدكتور 
رقم الھاتف: 

+213 59304270

Zoom


