
 بعض وقائع األوبئة الفيروسية في القرن الواحد والعشرين
: امراض البيرونات الحيوانية عند االبقار واألغنام وظهور  0111الى  0991

 شكل جديد لمرض جاكوب 
حالة بشرية  01: بهونكونع: تفشي مرض انفلونزا الطيور منها 0991

 وستة وفياة
: عودة حاالت اإلصابة بفيروس النيل الغربي وظهور مضيفات 0991

 جديدة  للفيروس بين الخيول والبشر.
: تسجيل حاالت تفشي الحمى القالعية في المملكة المتحدة 0110

 وفرنسا.
: انتشار وباء فيروس السارس واالعتقاد بانتقاله من 0110-0112

 الخفاش الى حيوان السنور الزباد ومن ثم الى البشر.
:عودة حاالت اإلصابة بانفلونزا الطيور بسبب معايشة الطيور 0112

 االليفة.
: تسجيل حالتين في فرنسا الميتروبولية لحمى فيروس اللسان 0112

 األزرق عند الحيوانات المجترة.
: تفشي وباء حمى وادي ريفت في شرق افريقيا بمدغشقر 0111 

 والسودان بين البشر وقطعان الماشية
 : ظهور الطاعون عند الماشية في دول المغرب0111
: تسجيل عدة حاالت لمرض شالملينبرغ عند الماشية في المانيا 0100

 ثم كل دول غرب أوروبا

 

 

مخبر الموارد الطبيعية الصحراوية يتبع لكلية العلوم والتكنولوجيا 
 أعتمد رسميا الفاتح 

 . 110تحت مقرر االعتماد رقم  0101أكتوبر 
 باحثا موزعين على اربع فرق:  00ينتمي للمخبر  

 فرقة البحث في حماية الموارد المائية
 فرقة البحث في تنوع وتثمين الموارد البيولوجية

 فرقة البحث في تثمين الموارد الغذائية، الفيزيولوجيا والتأمين الصحي

 البشريفرقة البحث في االخطار الطبيعية واالخطار الناتجة عن النشاط 
,* 

 
  

Laboratoire des ressources naturelle sahariennes/équipe de 
valorisation alimentaire, physiologie et lutte sanitaire 

E-Mail : lrns@univ-adrar.dz / https://lrns.univ-adrar.dz/
equipe3/  

abekhti.aek@univ-adrar.dz. 00213-664-83-52-89 Route 
Nationale N°6 ADRAR 01000. Algérie. Tel : +213 49 36 18 
50 / Fax : +213 49 36 18 36 Université d’Adrar.  

 بمساهمة:
 مخبر الدكتور  بايوسف للتحاليل البيولوجية 

.مؤسسة عبد اللي للنظافة وتعليم السياقة 

مصنع تعليب الطماطم برقان 

 .مصنع حليب أدرار 

مؤسسة بن ديدة للطباعة واالشهار 



 

وسية، طريق انتقالها ووسائل مقاومتها   برنامج اليوم الدراسي حول األمراض الفير
ن الصحي بمخير  ن الموارد الغذائية والتأمير ي تثمير

ن
 LRNSفرقة البحث ف
 -جامعة أدرار-بمركز السمعي البرصي  0101مارس  01يوم الثالثاء 

 مدير اليوم الدراسي

ن الصحي  ن الموارد الغذائية والتأمير ي تثمير
ن
ي عبد القادر. رئيس فرقة البحث ف

د. أبخت 

 LRNSبمخير 

 المحاضرين

)معهد باستور الجزائري( د. حشيد عصام      
 (-ادرار-)مشفن محمد بودرغومة .د. رويبـــــــة محمد  

ي محمد 
 مصلحة  الوقاية بمديرية الصحة بأدرار( (. أ. صديف 

  .  )مديرية الصحة بادرار (د.فوضيلي
 (-ادرار -)مركز مكافحة الرسطان د. بوعاللة كلثوم 

ي عبد القادر 
  (مخير الموارد الطبيعية الصحراوية جامعة ادرار  (د. ابـخــت 

 ( -ادرار -)مركز مكافحة الرسطان د. قوبدري خديجة 
 (-ادرار-)مشفن ابن سينا د.  رمضاوي مراد 

  ( -ادرار-الصحة الجوارية، اوالد براهيم أ. عاللي جلول ) 
ي عائشة 

 (  -ادرار-)مشفن ابن سينا د. زردانن
ي عبد الحفيظ 

 (مخير الموارد الطبيعية الصحراوية جامعة ادرار (د. نانن
مديرية المصالح  الفالحية (-)مصلحة صحة الحيواند. عياش رؤوف   

 
 اللجنة العلمية

ي عبد الحفيظ 
ن
    (مخير الموارد الطبيعية الصحراوية جامعة ادرار (د. نان

 
 رئيسا

    (د. بوعاللة امحمد  )مخير الموارد الطبيعية الصحراوية جامعة ادرار 

    (د. بوفلجة وهيبة   )مخير الموارد الطبيعية الصحراوية جامعة ادرار 

ي عبد القادر  )مخير الموارد الطبيعية الصحراوية جامعة ادرار 
    (د. ابـخــت 

    (د. يوالل أحمد  )مخير الموارد الطبيعية الصحراوية جامعة ادرار 

    (أ. مسعودي حورية  )مخير الموارد الطبيعية الصحراوية جامعة ادرار 

    (د. هنودة سارة   )مخير الموارد الطبيعية الصحراوية جامعة ادرار 

    (د. تهمي وفاء    )مخير الموارد الطبيعية الصحراوية جامعة ادرار 

 

 اللجنة التنظيمية 

    (مخير الموارد الطبيعية الصحراوية جامعة ادرار (د. مجيدي نور الهدى 
 
 رئيسا

    (جامعة ادرار -أ. سودي محمد  )قسم علوم الطبيعة والحياة 

    (جامعة ادرار -د. زايدي رؤوف  )قسم علوم الطبيعة والحياة 

    (جامعة ادرار -د. بن الشيخ عبد العالي  )قسم علوم الطبيعة والحياة 

ي  صليحة )قسم علوم الطبيعة والحياة 
    (جامعة ادرار -أ. رحمانن

    (جامعة ادرار -أ. سلخ شعيب )قسم علوم الطبيعة والحياة 

    (جامعة ادرار -أ. بالل عبد القادر  )قسم علوم الطبيعة والحياة 

    (جامعة ادرار -أ. بوشول جمعة  )قسم علوم الطبيعة والحياة 

    (جامعة ادرار -أ. ايدر بوبكر )قسم علوم الطبيعة والحياة 

ي عبد الرحمان  )قسم علوم الطبيعة والحياة 
    (جامعة ادرار -أ. وايتن

ي زهور )قسم علوم الطبيعة والحياة ا
    (جامعة ادرار -. زويتن

 الديباجـــــــة
يهدف هذا اليوم الدراسي الى اجتماع خبراء قطاع الصحة معع بعاقعي 
المعنيين من المجالين االكاديمي والمهني حول  إشكاليعات االمعراض 
الفيروسية بغية عرض المعارف الجديدة في العمعيعدان وكعذا معواكعبعة 
التطور المتسارع لحالة تفشي وباء الفيعروس العتعاجعي العمعسعتعجعد 

COVID-2019    والذي اليزال يثير مخاوف عالمية تتراوح بيعن العمعععقعول
وبين التهويل غير المبرر. إضافة لذالك سيتناول  الخبراء ضمن فعالعيعات 
هذا اليوم اإلجراءات والوسائل الالزمة لرفع مسعتعوا العيعقعظعة لعدا 
المواطنين ولحثهم على اتباع القواعد اليومية للنظافة التعي تسعاهعم 
في منع انتشار الفيروس, يستهدف العيعوم العدراسعي أسعاسعا كعل 
المعنيين بالصحة العمومية وطلبة البيولوجيا والشبه العطعبعي إضعافعة 
الى باقي المشاركين الذين سيجدون في معداخعالت العخعبعراء وكعذا 
اللوحات اإلعالمية والمعروضات باختالفها، إجابات وافعيعة لعلعمعسعائعل 

سيتيح اليوم الدراسي فرصة للتعععرف ععلعى    .المرتبطة بالفيروسات
االستراتيجية المتبعة عالميا ومعحعلعيعا معن اجعل معقعاومعة اإلصعابعة 
بالفيروسات وكذا كيفيه تسريع البحث الوبائي وتشديد سبل المراقبعة 

وسيسلط هذا اليوم الضعوء ععلعى ’.  والوقاية اثناء التفشي العام للوباء
أهمية التضامن العالمي المالي والسياسي من اجل العحعد السعريعع 
من انتشار االمراض الفيروسية العابرة للحدود . ومن خعالل مشعاركعة 
طلبة الشبه الطبي والمستخدمين  الصحيين فعي معركعز معكعافعحعة 
السركان سيتوقف المتدخلين على محاور متععددة واات صعلعة بعدور 

 يلي:هذه الفئات والتي تتلخص فيما 

  تحسيس األوساط الجامعية وعناصر القطاع الصحي حول  انتشار

( وتفعيل إرشادات COVID-2019الفيروس التاجي ) كورونا فيروس 
الوقاية واشراك المواطنين في االك مع التركيز على تصحيح 

 االعتقادات المبالغة فيها وغير المؤسسة عليما

  دراسات البيانات العالمية ومحاوالت ايجاد لقاحات وأدوية مضادة

وباقي الفيروسات  COVID-2019للفيروس التاجي المستجد 

 .التاجية األخرا

 .تأريخ المعارف المتراكمة في دراسة الفيروسات 

  تحديد أسباب العدوا الفيروسية في البيئة الحيوانية والنباتية
 والتدابير الالزمة لمنع انتقال العدوا الى البشر.

 .مرتكزات الدراسات الوبائية وتحديد نجاعتها 

  التشخيص السريري للعدوا الفيروسية ودورها في اإلصابة
 بالسرطانات وكيفية التكفل بالمرضى.

  سبل الوقاية ومراقبة ظهور العدوا الفيروسية عند مستخدمي
 قطاع الصحة.

  

8:00-8: كلمة مدير الجامعة / عميد الكلية / مدير المخبر / مدير   20

مركز مكافحة السرطان/مدير معهد الشبه الصحة / 

 مدير طبي

 االفتتاح الرسمي

كلمة مدير اليوم الدراسي    

كلمة اللجنة العلمية    

 الجلسة األولى :خطر الفيروس ووسائل الوقاية.

 المسير الدكتور :ناني عبد الحفيظ

8:20-8: 40  

ي عبد القادر 
تطور المعارف المتعلقة بالفيروسات  (مخبر الموارد الطبيعية الصحراوية جامعة ادرار  (د. ابـخــت   

8:40-9: 00  

 فيروس كورونا وفيروسات الجهاز التنفسي الناشئة )معهد باستور الجزائري( د. حشيد عصام  

9:00-9: 20  

 فيزيولوجيا العدوى الفيروسية (-ادرار-)مشفى محمد بودرغومة .د. رويبـــــــة محمد  

9:20-9: 40  

ي محمد 
نظام مكافحة انتقال الفيروسات على مستويات الحدود ( حالة   مصلحة  الوقاية بمديرية الصحة بأدرار((. أ. صديف 

 covid-2019 وباء الفيروس التاجي كورونافيروس 

9:40-10: 00  

  .  العوامل المناخية لجنوب الجزائر ونوعية العدوى الفيروسية )مديرية الصحة بادرار (د.فوضيلي

10:00-10: 10  

   نقاش

10:10-10: 30  

احة وزيارة معرض الملصقات    اسبر

 الجلسة الثانية :الفيروسات الجينية والكشف المبكر .

 المسير: الدكتورة زرداني عائشة
  

10:30-10:  ( -ادرار -)مركز مكافحة الرسطان د. بوعاللة كلثوم    50
دراسة حالة االورام السرطانية ذات األصل الفيروسي عنق 

 الرحم وسرطان االنف والحنجرة

10:50-11:  دراسة حالة سرطان االورام السرطانية   ( -ادرار -)مركز مكافحة الرسطان د. قوبدري خديحة   10

11:10-11:  تحضير عينات الدم للفحص الفيروسي (-ادرار-)مشفى ابن سينا د.  رمضاوي مراد   30

11:30-11: 50  

 تطوير التقنيات الجزيئية للسيطرة على علم االمراض الفيروسية ( -ادرار-الصحة الجوارية، اوالد براهيم (أ. عاللي جلول  

11:50-12: 10  
  نقـاش 

12:10-12:  غذاء  50

 الجلسة الثالثة: الفيروسات والواجهة بين االنسان والحيوان 

 .المسير: الدكتور عبد الحق مصطفى

12:50-13: 10  
  

ي عائشة 
 ( -ادرار-)مشفى ابن سينا د. زردانن

االمراض الحيوانية: المنشأ والمضيفات والخزانات الفيروسية 

 المحتملة

13:10-13: ي عبد الحفيظ   30
 التغذية الصحية لمواجهة االخطار الفيروسية (مخبر الموارد الطبيعية الصحراوية جامعة ادرار (د. نانن

13:30-13: مديرية المصالح  الفالحية(-)مصلحة صحة الحيواند. عياش رؤوف   50  تقنيات التربية الحيوانية لمنع انتقال الفيروسات للبشر 

13:50-14: نشاط طالب النادي العلمي التقني     10  

14:10-14: 20  
  نقاش 

قراءة التوصيات      

مكافأة وتشريف للمشاركين و الرعاة    

 كلمة من اللجنة المنظمة / الكلمة الختامية 

االختتام الرسمي    


