
Récapitulez ici de façon brève mais 

efficace les produits ou services que 

vous proposez. Cette présentation ne 

contient normalement pas d'arguments 

publicitaires. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing elit, sed diem nonum-

my nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolor et accumsan. 

هه ههاه ا ا ا ا ا ه  أهدافهاهمه

    7171ماي  71  - 71

 بومرداس الجزائر

 نظمهك يةها ع ومهاالق صافية،ها  جاريةهوع ومها  سييره

  جا عةها ح فهبوقرةهبو رفاسه

      هفو يهه

 ا جزائرهأ امهاال نها غذائي،هواقعهوهأفاق

L’Algérie Face a la Sécurité 

Alimentaire, Réalité & Perspectifs 

 

 ا ال نها غذائيهفيها عا مه

    حاورها       حاورها       حاورها      
 

 

 واقعهاال نها غذائيهفيها جزائر

 

 سياسةهواس را يجيةها فالحةهفيها جزائر

 

 ا بيو كنو وجياهواال نها غذائيها جزائريه

 

  كنو وجياهاالعالمهوهاال صالهوها فالحةها ذكية

 

 هههههههههههههه0202أفاقها فالحةهفيها جزائر

 ورشاتها      
 مفهوم املستمثرات الصغرية و املتوسطة يف رفع الانتاج

تكنولوجيا الاعالم و االتصال و الادارة الشامةل لالنتاج 
 الفاليح اجلزائري

 بيو تكنولوجيا و انتاج البذور اجلزائرية

ه اجااله هفاي ها ا اعااعاات  شجيعها  فكيره  عفف

 ا فالحة

ها افاالحايه هاالنا ااف اع  افهنظرةهشا  ةه  سايار

 ا جزائري

  ح يقهوهانجازهخريعةهعريقه الك فاءها ذا ي

 عرض مقاربات جديدة لتطوير قطاع الفالحة 

 أدفامها      

www.ciafsa.univ-boumerdes.dz    

ciafsa@univ-boumerdes.dz 

ciafsa2017@gmail.com 



ه الز ةه هكن يجة ها غذائية هاالز ة هأعراض هظهور  ع

فولها عا مهاأل نها غذائيه االق صافية،هاله زاله بعا هاه هففه

(ه  اهن جهFAO،هوهع  هرأسهاه نظ ةهاالغذيةهوها زراعة)

وها  يه ر كزهه0202عنههوضعهاس را يجيةهعا  يةهألفاقه

ها  جنةه ه شكيل ه م هو ها غذائي، هاال ن ه ح يق هضرورة ع  

ا عا  يةه أل نها غذائي،هك اه مهوضعهأدفامههاال فيةهوهع  ه

 رأسهاها هفمها رئيسيهوها    ثلهفيه:ها  ضاءهع  ها جوع.

ها فولهه هح   هو ها نهج هدذا ها فول ه عظم هان هجت ه  ف و

ا عربية،هفيهاعاره نظ ةها  غذيةهوها زراعةها عربيةه،ها  يه

هسنةه ها عربي ها غذائي ه أل ن ها عارئ ها برنا ج وضعت

وها ذيهالزالهساريها  فعوله حفهاآلن،هوهكانهآخرهه0222

ها فو يه ه نهعرمها  ركز ها  ع  فة ها ع ل ا  حركاتهخعة

(هب اهعرمهCIHEAM  فراساتها ع ياه  فالحةها  غاربية،ه)

(،هاينه مهاال فاقهع  هوه0205هPACMEDبـه"هباكه اف"ه)

ه ه سنة ه   ف هع ل هخعة هاجنفةهه0205ضع هفي    خص

ه هع   ه ر كز هأد هاهه5اس را يجية هاساسية ه بافرات خ سة

ه ها ثانية هاال نهه0ا  بافرة ه جسيف هضرورة هع   ه ع ل ا  ي

 ا غذائيهوها فالحةها  س فا ة.ه

هدذاه ه هفي هعضو ها جزائر هباع بار هو ها  نع ق هدذا ه ن و

اال فاق،هوهكباقيها فولها  يهكانتهسباقةه  ع لها جافه  ح يقه

ها غذائيهوهبا  ا يهاالس را يجي،هحيثهأععتهاع  ا اه ا نها

ه اه هدذا هو هفيه هاالس ث ار ها فالحيهو شجيع ه ه   عاع   زايفا

ا  ع  فه نهقبلهه0202ه-ه0222عرمهواقعياهبخعةها ع له

ه نهخالله هواقعيا ها  وجه هن ائجهدذا هبفأته ظهر هو ها جزائرية، ا حكو ة

هار فاعه هكذا هو ها غذاء ه جال هفي هاالس يراف هفا ورة هفي ه   وس  راجع

ه نهانه هبا رغم ه كنه يسهبا  فرها كافي، هو هنوعا هو االن افها غذائيهك ا

ا جزائرهوهحسبها   اريرهوها  ؤشراتها عا  يةهقفهح  ته س وىه  بوله

ه-االس  راره-ا وصوله- نهاال نها غذائيهفيها سنواتهاالخيرة،ه)ا وفرة

ا سال ة(هحيثهصنفتهفيه س وىها فولها    ف ة،ه نهحيثهوفرةها غذاءه

وه كنههيب  هاالشكالها  عروح،هدوهانهدا هها وفرةهي مهاس يرافداهبنسبةه

%ه نها خارف،هفيهظلهعفمهاس  رارهاسعارها غذاءها  يهه52 زيفهعنه

 عرمهاضعراباته س  رة،هسواءهبسببهاالسواقهاوها ظرومها  ناخيةه

وهدذاه اهيعرحهاشكا يةهفي و ةههوهاس  راريةهدا هها وفرة،هوه هذاهالبفه

هوه ه ح يةه ع لهع  هح اية ه ح يقهوفرة هفيهضرورة ها  فكيرهج يا  نه

اس  رارها وفرةها غذائيةهوهبا  ا يها وصولها  هاالك فاءها ذا يها غذائي،ه

 وهدذاه اهي وفناها  هاالسئ ةها  ا ية:

 كيمهي كنهزيافةها وفرةها غذائيةهوهض انهاس  راردا؟

ه ع  ياته ه ه س فا ا هانه ح قهن وا ها  يهي كنها  اديهاال ياتها بيو وجية
 حيواني(ه؟-اإلن افها فالحيه)نبا ي

ه زيافةه ها فالحة هفي هاس خفا ها هي كن ها  ي ه ها  كنو وجية هاالفوات  ادي
 االن اجيةها فالحية؟

هوه ها  رفوفية ه  حسين ها  س ث راتها فالحية ه سير هو  اديهعرقه نظيم
 حيواني(ه.ه-جوفةهاالن افه)نبا يه

 

ه عه ه رجعيا هع يها ه ها   عارم ها ع  ية ه ألصول هعب ا ها بحوث  ك ب
   خصهب غةهه خا فةه  غةها ورقةها بحثية.

 صفحةهب اهفيهذ كها  راجع.ه02الهي عفىهعففهصفحاتها بحثها واحفه

ه هبحجم هيكون ها عربية هبا  غة ها  حرير هعنف ها  س ع ل ه01ا خع )ه
Tradionale Arabicه هبحجم ه ه هاالجنبية هبا  غة هو )00(Time new 

Roman) 

ه هعا بهفك وراه هباحثهه0222 صاريمها  سجيله: هاس اذ ه5222ففه

 ففه  صناعيينه,ه)هبفونهايواء(ه02222ففه،ه

 

 

 ارسهه05 رسله  خصها ورقةها بحثيةههفيه وعفهأقصاهه

  عهسيرةه خ صرةه  باحث.ه0202

يخضعها بحثه   حكيمها ع  يه نهقبلها  جنةها ع  يةهوهيا امه

  ارسه00اشعارها باحثينهبن ائجها  حكيمهفيه وعفهأقصاهه

ه هقابال أفاريالهه02ك اه رسلهاالوراقهفيهصور هاها نهائية

 .ه0202

 ه

  ح لها جهةها  نظ ةه كا يمهااليواءهف عهه   فاخالته

 ا   بو ةهه نهفاخلهوهخارفها وعن.

ك اهي مه ح له كا يمهاالععامهوه حفظةها      ه كافةهه

 ا  شاركين.

ك اهي مه ح له كا يمه شاركهواحفهفيهحا ةها  شاركاته

 ا ثنائيةه

 رئيسها جا عةه-أ.فهههبنه  يسهحكيمهها رئيسها شرفيه       هه

 ع يفةها ك يةه-فه.هيحياويهنصيرةههها  نسقها عامهها      ههه

 فه.هخوخيههعبفا رح انهههرئيسها      

 فه.هبنهضيمههللاه ي  ههههههنائبةهرئيسها      

 أ.فه.هب وناسهعبفهللاهههههههههرئيسها  جنةها ع  ية

 فه.ه زغيشهج الههههههههههرئيسها  جنةها  نظي ية

 اشكا يةها       

 هييةييئييت   ا لييميي يي يي يي  

  وارةخ  مهمت  بالم    

 شروط المشاركت في الم    

 االةواء و االطعام 


