الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تنظم
بالمدينة الجامعية لسطيف
جامعة سطيف  – 1جامعة سطيف  – 2المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

األسبوع العلمي الوطني
الطبعة الثانية 2222 -
من  15إلى  21ماي 2222

بالتزامن مع االحتفال بالذكرى الوطنية ليوم الطالب –  11ماي
و
تخليدا للذكرى  02لالستقالل

برنامج التظاهرة

المحاور
•
•
•

النشاطات
ا ألمنأالطاقويأأ
ا ألمنأالغذائيأأأأأأ
صحةأالمواطن

•
•
•
•
•
•
•

ندواتأعلمية
عروضأأعمالأوأانجازات
مسابقةأأطروحتيأفيأ081أثانية
نشاطاتأرياضيةأوأثقافية
تصنيفأالمؤسساتأالجامعيةأالوطنية
مسابقةأأحسنأإقامةأجامعية
تكريمأشخصياتأجامعيةأوطنية

األحد  15ماي
استقال الوفود المشاركة
تنصيب المعارض و التجهيزات

االثنين  10ماي
 -1حفل االفتتاح
08.30 - 08.00
09.00 – 08.30

استقبال و تسجيل
الكلمات االفتتاحية

09.30 - 09.00

استراحة

السيد مدير جامعة فرحات عباس – سطيف 1
السيد والي والية سطيف
السيد األمين العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي
تقديم برنامج النشاطات المبرمجة لألسبوع العلمي
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المحاضرات
 13.00 - 09.30المحور األول  -األمن الطاقوي
تنشيط :عبد الغاني حراق

جامعةأسطيفأ0

محاضرون
10.00 - 09.30
10.30 - 10.00
11.20 – 11.00
11.40 - 11.20
12.40- 11.40

أ .شمس الدين شيتور
أ .عبد المجيد عطار
بوخالفة كريمة
ايحدن زهير
نقاش

شخصيةأوطنيةأوأوزيرأسابق
شخصيةأوطنيةأوأوزيرأسابق
ممثلةأشركةأنافطال
ممثلأشركةأسوناطراك

ضيوف شرف
حمودة شعبان
نجيب درويش
أ .مراد برور

12.40

الغذاء

17.30 - 14.00

المحور الثاني  -األمن الغذائي

جامعةأباتنةأ2
المديريةأالعامةأللبحثأالعلميأوأالتطويرأالتكنولوجي
شخصيةأوطنيةأ

تنشيط :نبيل ننسيب

جامعةأفرحاتأعباسأأسطيفأ0

أ .لخضاري فطوم
أ .مداني توفيق
أ .محمد هشام قارة
أ .خودير مداني
استراحة
نقاش

مديرةأ سابقةألمركزأالبحثأللزراعةأالصحراويةأوالمناطقأالجافة
جامعةأسطيفأ0
جامعةأعنابة
محافظأأمحافظةأالطاقاتأالمتجددةأوالفعاليةأالطاقويةأ

محاضرون
14.30 - 14.00
15.00 - 14.30
15.30 - 15.00
16.00 - 15.30
16.30 - 16.00
17.30 - 16.30

ضيوف شرف
أ .أحمد عاللي
أ .مرزوق حفيظة

جامعةأالوادي
جامعةأتلمسان
أ
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أجنحة العروض

طوال اليوم :فترة صباحية و فترة مسائية

(عروض أعمال وانجازات لمشاري ع ابتكارية)
 45جناح عرض خاص بالمؤسسات الجامعية
 18عرض خاص بالنوادي العلمية للطلبة
 07أجنحة عرض خاصة بالمراكز الوطنية للبحث
زائد عروض خاصة بشركات كبرى ممولة للتظاهرة

 -4نشاطات

رياضيةأ

نهائيأكرةأالقدمأذكور
نهائيأكرةأالسلةأذكور

 -5زيارة مواقع و معالم مدينة سطيفأ
بعدأمنتصفأالنهار،أابتداءأأمنأالساعةأالثالثةأوالنصفأ03.51

 -6فترة مسائية  -بعد العشاء
نشاطات ثقافية

دار الثقافة  -سطيف

الثالثاء  11ماي
-1

المحاضرات
12.00 - 08.30

المحور الثالث  -صحة المواطن
خبير
تنشيط :مصطفى خياطي

محاضرون
09.00 - 08.30

أ .حمدي الشريف
أ .شافية بوقفة
أ .سهيل طليبة
أ .ليلى حوتي

11.00 - 10.30

استراحة

12.00 - 11.00

نقاش

09.30 - 09.00
10.00 - 09.30
10.30 - 10.00

جامعةأسطيفأ0
جامعةأالعلومأوالتكنولوجياأهواريأبومدينأ
جامعةأالبليدةأ0
جامعةأوهرانأ0

ضيوف شرف
أ .عبد الحميد أبركان
أ .نذير بوصوف
أ .براهمية ابراهيم
شيخاوي رياض
برقوق محمد
12.30

شخصيةأوطنيةأووزيرأسابق
جامعةأقسنطينةأ5
جامعةأقسنطينةأ5
ممثلأشركةأأFADERCO
خبير

الغذاء

استمرار األنشطة األخرى
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أجنحة العرض طوال اليوم :فترة صباحية وفترة مسائية
عروض أعمال وإنجازات لمشاري ع ابتكارية

 -3النشاطات الرياضية
نهائيأكرةأاليدأإناث

نهائيأالكرةأالطائرةأاناث

 -4زيارة مواقع سطيف
بعد منتصف النهار ،ابتداء من الساعة الثالثة والنصف 15.52

 -5فترة مسائية  -بعد العشاء
نشاطات ثقافية

األربعاء  11ماي
استمرار األنشطة األخرى
أجنحة العرض طوال اليوم :فترة صباحية وفترة مسائية
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عروض أعمال ،وانجازات لمشاري ع ابتكارية

 -2النشاطات الرياضية
نهائيات رياضات فردية (تنس الطاولة وألعاب القوى)

 -3زيارة مواقع سطيف
بعد منتصف النهار ،ابتداء من الساعة الثالثة والنصف 15.52

 -4فترة مسائية  -بعد العشاء
نشاطات إحياء الذكرى الوطنية ليوم الطالب
مالحظة:أأ

ستقوم لجنة خاصة بالتقييم والتصنيف ،بزيارة أجنحة العرض طوال مدة عروض األعمال ،لتعيين أفضل
جناح لكل محور :األمن الطاقوي ،األمن الغذائي وصحة المواطن

الخميس  11ماي
-1

08.00

حفل رسمي لالحتفال بيوم الطالب  11 -ماي 1150
أنشطة خاصة باالحتفال بهذا اليوم
أنشطة ثقافية ورياضية بمناسب اليوم
مواصلة العروض االبتكارية

الجمعة  22ماي
-

يوم راحة

-

زيارة المواقع السياحية واألثرية عبر تراب الوالية

السبت  21ماي
-1
-2

09.45 - 08.00
10.00

نهائي مسابقة أطروحتي في  112ثانية

حفل اختتام األسبوع العلمي
كلمة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شريط ملخص لفعاليات الطبعة الثانية لألسبوع العلمي

توزي ع الجوائز والختام
أفضل جناح عرض لمشاري ع ابتكارية لكل محور
أفضل جناح عرض لمشاري ع النوادي العلمية لكل محور
جوائز رياضية و ثقافية
تكريم أفضل اإلقامات الجامعية
أوسمة االستحقاق الجامعي
تكريم مسابقة أطروحتي في  112ثانية
تكريم مؤسسات التعليم العالي الجزائرية الثالثة األولى

