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البرنامج العام

وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة فرحات عباس  سطيف -1-

 الطبعة الثانية 

ندوات علمية
 عروض اعمال و أنجازات

 مسابقة أطروحتي في 180 ثانية
نشاطات ر�ضية و ثقافية

تصنيف المؤسسات الجامعية الوطنية
مسابقة احسن أقامة جامعية

تكريم شخصيات جامعية وطنية

النشاطات

المحاور

األمن الطاقوي

 األمن الغذائي

صحة المواطن



استقبال و تسجيل08:00 - 08:30

الكلمات االفتتاحية08:30 – 09:00

 الغذاء

األسبوع العلمي الوطني الطبعة الثانية - 2022
15 – 21 ماي 2022

استقال الوفود المشاركةاالحد 15 ماي

االثنين 16 ماي

حفل االقتتاح

السيد مدير جامعة فرحات عباس – سطيف 1
السيد والي والية سطيف

السد األمين العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي
تقديم برنامج النشاطات المبرمجة لألسبوع العلمي

  استراحة

 المحاضرات

 المحور األول -   االمن الطاقوي
تنشيط: عبد الغاني حراق جامعة سطيف1

أ. شمس الدين شيتور شخصية وطنية و وزير سابق

أ. عبد المجيد عطار شخصية وطنية و وزير سابق

بوخالفة كريمة ممثلة نفطال

ايحدن زهير ممثل سونطراك

نقاش  

ضيوف شرف

حمودة شعبان
نجيب درويش

أ. مراد برور                           
 

جامعة �تنة 2
المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي

  المحور الثاني -  األمن الغذائي

أ. لخضاري فطوم مديرة سابقة لمركز البحث للزراعة الصحراوية والمناطق الجافة
أ. مداني توفيق جامعة سطيف 1

أ. محمد هشام قارة جامعة �حي مختار عنابة 
أ. خودير مداني مدير المركز الوطني للبحث في الصناعات الزراعية والغذائية

استراحة  
نقاش  

  أ. احمد عاللي                       جامعة الوادي
  أ. مرزوق حفيظة                  جامعة تلمسان

17:30 - 14:00

  12:30

01

09:30 - 09:00

02

13:00 - 09:30

محاضرون 
10:00 - 09:30

10:30 - 10:00           
11:00 - 10:30        
11:20 - 11:00          

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            

تنصيب المعارض و التجهيزات

   ضيوف شرف 

تنشيط: نبيل ننسيب جامعة فرحات عباس سطيف 1 

12:20 - 11:20          

شخصية وطنية



األسبوع العلمي الوطني الطبعة الثانية - 2022
15 – 21 ماي 2022

 جناح عرض خاص �لمؤسسات الجامعية

  عرض خاص �لنوادي العلمية للطلبة

أجنحة عرض خاصة �لمراكز الوطنية للبحث

 زائد عروض خاصة بشركات كبرى ممولة للتظاهرة

45    
18    

 07    

االثنين 16 ماي

 أجنحة العروض:    طوال اليوم:  فترة صباحية و فترة مسائية 

(عروض أعمال،  وانجازات لمشاريع ابتكارية)

 نهائي كرة القدم ذكور

 نهائي كرة السلة ذكور

تابع ليوم

 بعد منتصف النهار، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف 15:30

 نشاطات ثقافية دار الثقافة - سطيف

الثالثاء 17 ماي 

تنشيط:  مصطفى خياطي خبير

 أ. حمدي الشريف جامعة سطيف 1

 أ. شافية بوقفة جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين 

 أ. سهيل طليبة  جامعة البليدة 1

 أ. ليلى حوتي             جامعة وهران 1

 استراحة  

 نقاش  

أ.عبد الحميد أبركان                               شخصية وطنية ووزير سابق

FADERCO شيخاوي ر�ض                                         ممثل شركة

برقوق محمد                                              خبير  

أ. نذير بوصوف                                            جامعة قسنطينة 3

أ. براهمية ابراهيم                                 جامعة قسنطينة 3

12.30 الغذاء

03

04 النشاطات ر�ضية 

ز�رة مواقع و معالم مدينة سطيف   05

فترة مسائية - بعد العشاء   06

المحاضرات   01
المحور الثالث -  صحة المواطن  12:00  -  08:30

محاضرون

09:00 - 08:30 
09.30 - 09.00 

10:00 - 09:30
10:30 - 10:00
11:00 - 10:30

ضيوف شرف   

12:20 - 11:30



األسبوع العلمي الوطني الطبعة الثانية - 2022
15 – 21 ماي 2022

 نهائي كرة اليد اناث

نهائي الكرة الطائرة اناث

3-  النشاطات الر�ضية   

الثالثاء 17 ماي 

استمرار األنشطة االخرى 

2- أجنحة العرض   طوال اليوم: فترة صباحية وفترة مسائية
عروض أعمال، وانجازات لمشاريع ابتكارية

بعد منتصف النهار، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف 15:30

نشاطات ثقافية 

4- ز�رة مواقع  سطيف 

 
5- فترة مسائية - بعد العشاء

األربعاء 18 ماي 

  نشاطات احياء للذكرى الوطنية ليوم الطالب
4-  فترة مسائية - بعد العشاء  

 استمرار األنشطة االخرى 

 عروض أعمال، وانجازات لمشاريع ابتكارية 
1- أجنحة العرض   طوال اليوم:  فترة صباحية وفترة مسائية

  نهائيات ر�ضات فردية (تنس الطاولة والعاب  القوى)
2- النشاطات الر�ضية   

 بعد منتصف النهار، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف 15:30
3- ز�رة مواقع  سطيف   

الخميس 19 ماي

مالحظة:   ستقوم لجنة خاصة �لتقييم والتصنيف، بز�رة أجنحة
العرض طوال مدة عروض األعمال، لتعيين أفضل جناح لكل محور.

االمن الطاقوي، االمن الغذائي وصحة المواطن.

  حفل رسمي لالحتفال بيوم الطالب -19 ماي 1956
  أنشطة خاصة �الحتفال بهذا اليوم

مراسيم  رفع العلم 
تنظيم معرض خاص �إلحتفالية 

استعراضات ثقافية ور�ضية 
مواصلة انشطة العروض االبتكارية 

تابع ليوم
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15 – 21 ماي 2022

10.00    حفل اختتام األسبوع العلمي

 أفضل جناح عرض لمشاريع ابتكارية لكل محور
أفضل جناح عرض لمشاريع النوادي العلمية لكل محور

 جوائز ر�ضية و ثقافية
تكريم أفضل إقامات جامعية

 أوسمة االستحقاق الجامعي
 تكريم مسابقة أطروحتي في 180 ثانية

 تكريم مؤسسات التعليم العالي الجزائرية الثالثة االولى

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

توزيع الجوائز والختام 

السبت 21 ماي 

08:00 - 09:45    نهائي مسابقة أطروحتي في 180 ثانية



األسبوع العلمي الوطني الطبعة الثانية - 2022
15 – 21 ماي 2022

العنوان: المجمع الرئيسي الباز، طريق الجزائر، سطيف 19137، الجزائر     
 www.univ-setif.dz :الموقع االلكتروني للجامعة

الهاتف: 224/223 620 36 (00213)


