
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
   ثحت رعاية السيد والي والية ثيسمسيلتثحت رعاية السيد والي والية ثيسمسيلت

مديرية المصالح الفالحية لوالية ثيسمسيلت  مديرية المصالح الفالحية لوالية ثيسمسيلت  
بالجعاون مع مخبر البحح الزراعة و البيئة لجامعة ثيسمسيلت بالجعاون مع مخبر البحح الزراعة و البيئة لجامعة ثيسمسيلت 

  ًنظمانًنظمانًنظمان
   : ًىم دزاس ي إعالمي حىل: ًىم دزاس ي إعالمي حىل: ًىم دزاس ي إعالمي حىل

"الىاكع، التحدًات و الحلىل- ثطىيس شعبة الحبىب في والًة ثيظمظيلت" "الىاكع، التحدًات و الحلىل- ثطىيس شعبة الحبىب في والًة ثيظمظيلت"    "الىاكع، التحدًات و الحلىل- ثطىيس شعبة الحبىب في والًة ثيظمظيلت"
     بلاعة اإلاحاضسات لجامعة ثيظمظيلت  بلاعة اإلاحاضسات لجامعة ثيظمظيلت  بلاعة اإلاحاضسات لجامعة ثيظمظيلت202220222022 جىان  جىان  جىان 272727ًىم ؤلاجنين ًىم ؤلاجنين ًىم ؤلاجنين 

------------------------------------------------------------------------------------------          

   اطتلبال الضيىف  – 8:30

  آًات بّينات من الركس الحكيم –

 النشيد الىطني  –

   كلمة ثسحيبية للظيد مدًس الجامعة –

  كلمة الظيد والي الىالًة إلفتتاح التظاهسة  –

   كلمة الظيدة مدًسة اإلاصالح الفالحية –

  بداًة ألاشغال   – 9:25

 

  2022/ 2021عسض حىل حملة  الحصاد و دزض للمىطم الفالحي :  اإلاداخلة ألاولى –9:30

 (مدًسية اإلاصالح الفالحية لىالًة ثيظمظيلت )                                          

حالة الصزاعات الىاطعة                                      - البحىث الفالحية التطبيلية وألامن الغرائي:  اإلاداخلة الثاهية –09:45

 (الظيد حماداش عبد اإلاجيد، خبير ومظتشاز فالحي )

ألاطتاذ  )اطتغالل التكنىلىجيا الجدًدة في زفع مسدودًة اإلاحاصيل الصزاعية :  اإلاداخلة الثالثة– 10:00

 (لطاطي مىزاد اإلادزطة الىطنية العليا للفالحة

ألاطتاذ عده  )آليلت التكييف لصيادة إهتاجية الحبىب إلاىاجهة التغيير اإلاناخي:   اإلاداخلة السابعة–10:15

 (الدكتىز كادوم عبد اللادز /أحمد 

   هلاش مفتىح –10:30

 



 

 

شهباز.د )معىكات و آفاق ثطىيس شعبة شزاعة الحبىب في والًة ثيظمظيلت :   اإلاداخلة ألاولى – 11:15

 (ألاطتاذ ثاكليت مناد/محمد

متطلبات الصزاعة اإلاكثفة لللمح بنىعيه من أجل زفع معدل اإلاسدود في  :  اإلاداخلة الثاهية – 11:30 

 (اإلاعهد التلني للصزاعات الىاطعة )الهكتاز   

 (اإلاعهد التلني الجهىي لحماًة النباثات)آلافات الصزاعية وطسق مكافحتها  :  اإلاداخلة الثالثة – 11:45

 اإلادًس الظابم –ًىطفي ًىطفي : الظيد )أهظمة ؤلاهتاج للصزاعات الىاطعة :    اإلاداخلة السابعة –  12:00

 (للمعهد الجهىي للتصدًم على البروز والشتائل

  هلاش مفتىح–12:15  

   كسيم اإلاشازكين في التظاهسة– 12:45

  اختتام أشغال التظاهسة – 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


