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  الجلسة االفتتاحية 

8:30- 9:30  

  آيات من القرآن الكريم

  النشيد الوطني

رئيس جامعة الجزائر. بن تليس عبد الحكيم : كلمة األستاذ الدكتور 

مدير كلية الحقوق. لعالوي عيسى : كلمة األستاذ الدكتور 

رئيس المجلس العلمي عمرخوري : كلمة األستاذ الدكتور

من الوطنيالمديرية العامة لألكلمة ممثل 

كشرود بشير، مدير عام ، وزارة ال: كلمة األستاذ الدكتور

األستاذة الدكتورة شيعاوي وفاء ممثلة وزارة التجارة

رئيسة اللجنة العلمية .عميمر نعيمة: كلمة األستاذة الدكتورة 

مركز جيل ،رئيسة اللجنة العلمية نائبة.طالبي سرور: كلمة األستاذة الدكتورة

رئيسة الملتقى الدولي. كروش نعيمة : كلمة الدكتورة 

  

 برنامج الملتقى الدولي

ظل تطور الصناعة الغذائيةفي  الغذاء المستدام*

  

كلمة األستاذ الدكتور 

كلمة األستاذ الدكتور 

كلمة األستاذ الدكتور

كلمة األستاذ الدكتور

كلمة األستاذة الدكتورة 

كلمة األستاذة الدكتورة

*
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  لجلسات الصباحيةا
  الغذاء المستدام /الزراعة المستدامة : الجلسة األولى

  آحميداتو محمد :األستاذ الدكتور برئاسة

  مزياني سهيلة/ د :مقرر الجلسة 

9:30 -10:30  

  1جامعة الجزائر. بوعمرة أسيا . د

  الجوع من والتحرر الغذاء فياإلنسان  حق لتحقيق كضمان والكافي المستدام الغذاء
Dr.  Zégouarène Samia, Université d’Alger1 
L’alimentation durable et le droit à une alimentation suffisante  

  مركز جيل البحث العلمي ، فرع لبنان.  سرور طالبي/ د.أ

  إشكالية الغذاء المستدام  

  الجزائر.مغنية الجامعي جدو،المركز بن سكينة. أ_ جامعة الجزائر. مصباح كمال/ أ

  المستدام الغذاء

  1جامعة الجزائر. باحمد كنزة / د
Transition towards sustainable Agriculture as an Urgent Need  
 to Achieve Sustainable Food  

  1جامعة الجزائر. قريدي سامي / د

  رهان ضمان الحق في الغذاء الكافي والمستدام

  1جامعة الجزائر، يبدة ليلى. د

  دور الزراعة المستدامة في تحقيق الغذاء المستدام  

  1مامي هاجــر جامعة الجزائر/ د -كودري فاطمة الزهرة/د

  الغذاء المستدام و الزراعة المستدامة 

  الجامعة اللبنانيةرمضان أحمد العمر، . د

ومدى مساهمتها في تحقيق الغذاء  2005- 2001الزراعة السورية في ضوء الخطة الخمسية التاسعة 

  المستدام

  الجزائر. مستغانم جامعة.الهواري  دحلوم/ د_ خديجة  قطاط بن/  د

  مستدام غذاء أجل من الحيوية التكنولوجيا وتطبيقات الوراثية الموارد على الحفاظ

   1جامعة الجزائر. عبد المجيد بطيب / د

  _ دراسة فقهية عصرية_تطهير المياه النجسة وأثره في استدامة الغذاء 
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  مفاهيم أساسية حول الغذاء المستدام والحق في الغذاء الكافي  :الورشة األولى

  وهيبة العربي بن سعدي :الدكتورةبرئاسة األستاذة 

  يبدة ليلى/ د: مقرر الجلسة 

03:09-03:01  

  الجزائر  –2سطيف جامعة . يوهيبة زبير / أ

  مقاربة معرفية    - الحق في الغذاء الكافي

  فلسطين. الشرعية  العليا المحكمة رئيس .خضير ماهر/ د .أ

  الغذاء الحالل في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية

األغذية الكافية الصحية  الجزائر.جامعة ورقلة. كلثوم بن حميدة /د. ط  - 2جامعة البليدة .ليلى شيباني/ د.ط 

  ودورها في صحة الفرد

  جامعة اإلسراء فلسطين. عالء مطر/د

  حماية الحق في الغذاء الكافي من منظور القانون الدولي

منظمة األمم (حماية الحق في الغذاء الكافي جهود المنظمات الدولية في 1جامعة الجزائر. قوق سفيان / د

  )المتحدة لألغذية والزراعة أنموذجا

  3جامعة الجزائر. ميمي جدايني /د - أسية موساوي/  د

  –دراسة حالة الدول  العربية - الغذاء المستدام والتحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية

  .جامعة بومرداس، الجزائر.نسيلي جهيدة/د

  2018-2000المستدامة كمتغير أساسي في تحقيق األمن الغذائي دراسة تحليلية للفترة  الزراعة

  1بوجمعة محمد، جامعة الجزائر / د

  العوامل المؤثرة على الزراعة و استدامة الغذاء
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 دور الصناعة الغذائية في استدامة الغذاء :الجلسة الثانية 

  فلسطين.جامعة اإلسراء.محمد مطرعالء : الدكتور األستاذ برئاسة 

  عرورة فتيحة. د: مقررة الجلسة

03:01-03:11  

  1جامعة الجزائر.تونسي محمد الصالح/ د

  عالقة الصناعة الغذائية بمختلف القطاعات 

  2جامعة البليدة . وردة بن موسى / د

  الصناعة الغذائية أسلوب لتوفير الغذاء

  1جامعة الجزائر .طويل نصيرة/ د

  الصناعات الزراعية الغذائية في تحقيق استدامة الغذاء بالجزائر مساهمة

  3خفاش نبيلة، جامعة الجزائر- شايب يمينة/د

  مداخل تحسين األداء البيئي للصناعة الغذائية لتحقيق االستدامة

  الجزائر. وزو  تيزي -معمري مولود جامعة غنيمة قنيف/د

  - لها المقررة القانونية للحماية فعالية أي- الغذائية الصناعة في الجديدة النباتيةاألصناف  أهمية

الصناعة  نائب بالمجلس الشعبي الوطني معوقات. خديجة بلقاضي/ د  - 1جامعة الجزائر .بسمة مطالبي/ د

  منظور الفقه اإلسالمي إلشكاالتها و الغذائية

  1جامعة الجزائر. مراد بلعباس / د

  وأحكامها الفقهية  األغذية المصنعة
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  /فعالية الصناعة الغذائية في استدامة الغذاء : الورشة الثانية

  دور الشركات المتعددة الجنسيات في تدويل الصناعة الغذائية

  الجزائر. جامعة تيزي وزو.نوارة حسين : برئاسة األستاذة الدكتورة 

  كباب مباركة: الدكتورة : مقررة الجلسة

03:01-03:11  

  الجزائر.جامعة سيدي بلعباس.رقيق أبوبكر الصديق/د.ط-فرعون محمد / د

  لصناعة الغذائيةانشأة وتطور 

  الجزائر.2حاج عبد الحفيظ نسرين جامعة البليدة / د

  اإلطار المفاهيمي للصناعة الغذائية

  .  1جامعة الجزائر . سليماني هندون / د

  دور الصناعات الغذائية في استدامة الغذاء 

  1لشهب نادية ليلى، جامعة الجزائر/د.عز الدين، جامعة المدية ، ط مبرك/د.ط

  دور اقتصاد المعرفة في تطوير الصناعات الغذائية و تحقيق غذاء مستدام

  1جامعة الجزائر. مراد مليكة / د

  على الصناعة الغذائية في الجزائر الجنسيات متعددة الشركات تأثير

  الجزائر.لةصغير بيرم عبد المجيد، جامعة مسي.د

  الصناعة الغذائية بين اشتراطات السوق و احتكار الشركات متعددة الجنسيات

  1بن زاوي الصادق، جامعة الجزائر/د.مهني كمال، ط /د.ط

  تدويل الشركات المتعددة الجنسيات للصناعة الغذائية

  1جامعة الجزائر. مشيد سليمة/د

  .الصناعة الغذائية كآلية لضمان استدامة الغذاءالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الناشطة في 

  بومرداس ، الجزائر جامعة.خير فضيلة /د

  سياسات تحفيز االستثمار وانعكاسها على قطاع الصناعة الغذائية في الجزائر  

  2019-2001خالل الفترة 

  .الجزائر.بومرداس جامعة.نجاة نوي/ د

  الجزائر  في الغذائية الصناعات لتشجيع كآلية التحفيزات الجبائية

  

  12:30-11:30: مناقشة عامة للجلستين 

  13:00- 12:30: استراحـــــــة 
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  الجلسات المسائية

 ءالتعديل الوراثي للغذا :الجلسة الثالثة

  مركز جيل البحث العلمي ، فرع لبنان. سرور طالبي: برئاسة األستاذة الدكتورة 

  الدكتورة بن صالح رشيدة: الجلسة  ةمقرر 

:0031-00:41  

  الجزائر .الشلفجامعة .الحسين  سعدة/د.ط

  الجزائر.خميس مليانةجامعة  .مجناح صالح بن/د.ط

  تداعيات التعديل الوراثي 

  الجزائر. جامعة بومرداس.خليفي عبد الكريم/د

التعديل الوراثي للغذاء من وجهة نظر منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة وانعكاساته على 

  مستقبل الغذاء المستدام 

   الجزائر. بومرداس  جامعة. العربي  رحماني/د

   التعديل الجيني للمحاصيل الزراعية و توفير الغذاء و أثر ذلك على المستهلك

  1الجزائر جامعة. إيمان  أميرة عمارة/د -جامعة الجزائر. كهينة  بلقاسمي/د

  الغذاء في الحق ومشكلة وراثيا المعدلة المنتجات

  1جامعة الجزائر. بوغرارة مليكة /د

  تحقيق الغذاء المستدام وٕاشكالية المواد المعدلة جينيا

  1جامعة الجزائر. براني فيروز / د

  ة المعدلة وراثياموقف المشرع الجزائري من األغذي

   1جامعة الجزائر . عرورة فتيحة / د

  المواد الغذائية المعدلة وراثيا الحماية القانونية للمستهلك من 

  1جامعة الجزائر  .جدايني زكية/د

  التعديل الجيني للنباتات و الحيوانات

  2جلمعة سطيف .دوار جميلة/د

  الجينية القرصنة البيولوجية نموذجاتجريم االستخدامات غير المشروعة الماسة بالثروة 

  

 

 

 

 



7 
 

  التكييف الفقهي للمضافات الصناعية : الورشة الثالثة

  الدكتورة باحمد كنزة برئاسة 

  الدكتورة بوثلجي أمينة: مقررة الورشة 

:0031-00:41  

 الجزائر.جامعة خنشلة. صدراتي وفاء /د - 1جامعة الجزائر. مزياني سهيلة / د

  الغذائية وتأثيرها على السالمة الجسدية لإلنسان المضافات 

  .1كباب مباركة ، جامعة الجزائر /د

  حماية المستهلك من المواد الغذائية في استدامة الغذاء

  1الجزائر جامعة.صبرينة مراومية/د

  -الشرع تكييف و الواقع بين–الغذائية  الصناعة تطور ظل في المستهلك صراع

  1جامعة الجزائر. محمد بن سماعيلي/د

  –دراسة للنوازل المستجدة  - المنظور الشرعي  للمضافات الغذائية 

  1جامعةالجزائر. كمال  عفون/ د.ط –رمضان عمراش/ د.ط

  -نموذجا الغذائية المضافات–الضارة  السلع تحريم خالل من اإلسالمي الفقه في المستهلك حماية

  1كلية العلوم اإلسالمية،جامعة الجزائر.عبد الصمد لعموري/د.ط - سوالمي الطاهر/ د.ط

دراسة نماذج -المواد اإلضافية في الغذاء و الدواء دراسة فقهية في ضوء فتاوى و قرارات المجامع الفقهية

  -تطبيقية

  المهندس بلهي علي، مختص في التقنيات الغذائية 

  - نموذج منتوج رامي–المضافات الغذائية 
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 المعايير الدولية لسالمة و جودة المنتوج الغذائي : الرابعة الجلسة

  عميمر نعيمة :األستاذة الدكتورة برئاسة

  الدكتورة بوروبة سامية:  الجلسةمقررة 

00:41-00:51  

  ، جامعة الجزائر حبيب فطيمة/د

  دور هيئة الدستور الغذائي في الحفاظ على سالمة الغذاء و جودته

  1الجزائرجامعة .كروش نعيمة /د

  المصنع الغذائي المنتوج لسالمة الدولية متطلبات الحق في الغذاء الصحي ضمن المعايير

  .1رحال عبد القادر، جامعة الجزائر/د

  الحماية القانونية للحق في السالمة الغذائية و ضمان المنتوج في التشريع الجزائري

  بغداد، العراق  - القانون كلية–مازن خلف ناصر الجامعة المستنصرية/ د.أ

  مظاهر الحماية القانونية للمنتوج الغذائي في التشريع العراقي

  )مصر  -جامعة القاهرة (مدني  محمد مجدي/د

  معايير الغذاء المستدام 

  الجزائر.جامعة تيزي وزر .نوارة الحسين/.د

  للمستهلكين االلتزام بالمواصفات القياسية في الصناعة الغذائية ضمان للجودة وحماية 

  1جامعة الجزائر. شامبي ليندة/د

  االلتزام بضمان سالمة الصناعة الغذائية وجودتها

  الجزائر. بومرداس.محمد بوقرةآجامعة براهيم وهيبة  ولد/د

لضمان سالمة وجودة المنتوجات الغذائية   ISO 22000السالمة الغذائية  إدارةأهمية تطبيق مواصفات نظام  

  ، الجزائرجامعة بومرداس. هجيرة شيقارة / د
LA NORMALISATION DES ALIMENTS ET SYSTEME DE MANAGEM ENT DE LA 
SECURITE DES DENREES ALIMENTAIRES AU SERVICE DES CONSOMMATEURS 
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   الحماية الوطنية للغذاء المصنع و المقاييس الدولية لسالمة و جودة المنتوج: الورشة الرابعة

  خليفي عبد الكريم.د: برئاسة

  براني فيروز.د: الورشة  ةمقرر 

00:41-00:51  

  1لطاش نجية ، جامعة الجزائر /د -رحيمة شلغوم/د

  .حماية المستهلك من هاجس المضافات الغذائية في التشريع الجزائري

  1حدوم ليلى، جامعة الجزائر /د

  أي حماية للمستهلك؟...المضافات الغذائية

  أحمد أسعد زيد، جامعة سعيدة/د.ط

  واقع الغذاء من منظور جمعيات حماية المستهلك

  1جامعة الجزائر. أحمد بعجي/ د

  فعالية تشريعات االستهالك في ضمان سالمة المنتوج الغذائي 

  1جامعة الجزائر عنان كريمة،/د.ط- إصوالح سهيلة/د.ط

  حق المستهلك في السالمة الغذائية في ظل التشريع الجزائري

  الجزائر.جامعة جيجل .بشاطة زهية/د

  الغذائية وصحة المستهلك في التشريع الجزائري المضافات

 الجزائر".2"جامعة البليدة .ركاي غنيمة /د

  تأثير المضافات الغذائية المصنعة على صحة وسالمة المستهلك

  الجزائر. 1صحراوي فريد جامعة الجزائر /د

  حماية المستهلك من المواد الغذائية المستوردة والمواد المضافة  

  1جامعة الجزائر. زوينة بن زيدان /د

  الحماية القانونية للمستهلك من المضافات الغذائية بين المحظور والمسموح

  1جامعة الجزائر - بن مسلم فاتح / د- دريش وردة /د

  الحماية الوقائية للمستهلك من خطر المضافات الغذائية 

  .1خطاب كريمة ، جامعة الجزائر /د

  التجريم كآلية لحماية المستهلك من مخاطر المضافات الغذائية

  الجزائر   . 2 جامعة  البليدة. أيت علي زينة /د- كالم حبيبة /د

  المعدل والمتمم 03- 09الرقابة على الغذاء المصنع كألية لحماية المستهلك في ظل قانون رقم  

  1جامعة الجزائر، بوثلجي أمينة /د

  .الفكرية الموازنة بين حماية المستهلك في مقابل حماية حقوق الملكية:المنتجات المعدلة وراثياتهلك من حماية المس
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  مناقشة عامة

  

  قراءة التوصيات

  

  اختتام فعاليات الملتقى الدولي

  

  
 

 
 


