
 

 

 

 

 

 برنامج اللقاءات الميدانية

 2023جانفي  24المؤّرخ في  2023/أ.ع/105مرفق باإلرسال رقم ال



 شرق للمؤسسات الجامعية التابعة للندوة الجهوية لجامعات ال ميدانيةاللقاءات ال برنامج

 

 الزيارة الميدانية تاريخ المؤسسات المعنية باللقاء لقاءل ستقبلةالم ةالمؤسس ممثلي أعضاء اللجنة الوطنية
 عصام بوديةالسيد  -
 شهيلي حمزة السيد -

 2023جانفي  26 خميسال محمد خيضر -جامعة بسكرة  محمد خيضر -جامعة بسكرة 

 2023جانفي  26 خميسال المدرسة العليا لألساتذة ورقلة ةالمدرسة العليا لألساتذة ورقل محمد رضوان كافي السيد -

 عصام بوديةالسيد  -
 شهيلي حمزة السيد -

 الحاج لخضر - 1جامعة باتنة 
 الحاج لخضر - 1جامعة باتنة 

 2023جانفي  29االحد 
 مصطفى بن بولعيد - 2جامعة باتنة 

المستدامة  المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية
 باتنةب

 باتنةبالمدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة 

 أحمد حمودة بن عبد الرزاق المدعو سي الحواس -المركز الجامعي بريكة 

 محمد حميدوش السيد -
 إجدارن كاسة   السيد -

 2023جانفي  31الثالثاء  ق بن يحيمحمد الصدي -جامعة جيجل  محمد الصديق بن يحي -جامعة جيجل 

 بورجيبة طارق السيد -
 عصام بوديةالسيد  -

 باجي مختار -جامعة عنابة  باجي مختار -جامعة عنابة 

 2023جانفي  31الثالثاء 
 المجاهد عمار العسكري-المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن 

 مار العسكريالمجاهد ع-المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن 

 المدرسة العليا علوم التسير بعنابة

 المدرسة العليا التكنولوجيات الصناعية بعنابة

 2023فيفري  05 حداال المدرسة العليا لألساتذة بوسعادة المجاهد الفريق احمد قايد صالح المدرسة العليا لألساتذة بوسعادة المجاهد الفريق احمد قايد صالح عصام بوديةالسيد  -

 لمين دباغين - 2جامعة سطيف محمد حميدوش  السيد -
 لمين دباغين - 2جامعة سطيف

 2023فيفري  07الثالثاء 
 المدرسة العليا لألساتذة سطيف المجاهد مسعود زغار

 حريك حكيم السيد -
 شهيلي حمزة السيد -
 محمد حميدوش السيد -
 عصام بوديةالسيد  -

 درالمجاهد صالح بوبني -3جامعة قسنطينة 

 عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

 2023فيفري  15االربعاء 

 المجاهد صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 جامعة قسنطينة للعلوم اإلسالمية األمير عبد القادر

 المفكر مالك بن نبي-المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

 المفكر مالك بن نبي-نطينةالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقس

 الشهيد توفيق خزندار -المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة 

 المدرسة العليا المحاسبة والمالية بقسنطينة

 المدرسة العليا لألساتذة اآلداب والعلوم االنسانية قسنطينة الكاتبة آسيا جبار

 بورجيبة طارق السيد -
 د حميدوشمحم السيد -

 1955أوت  20 -جامعة سكيكدة 
 1955أوت  20 -جامعة سكيكدة 

 2023فيفري  21 الثالثاء
 المدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي بسكيكدة

 عصام بوديةالسيد  -
 شهيلي حمزة السيد -

 عباس لغرور -جامعة خنشلة 
 عباس لغرور -جامعة خنشلة 

 2023فيفري  22االربعاء 
 خنشلة -سة الوطنية العليا للغابات المدر

 عصام بوديةالسيد  -
 شهيلي حمزة السيد -

 2023فيفري  23 خميسال العربي التبسي -جامعة تبسة  العربي التبسي -جامعة تبسة 

 بورجيبة طارق السيد -
 شهيلي حمزة السيد -

 2023فيفري  28الثالثاء  ةمحمد الشريف مساعدي -جامعة سوق أهراس  محمد الشريف مساعدية -جامعة سوق أهراس 

 عصام بوديةالسيد  -
 محمد حميدوش السيد -

 2023 مارس 01 ربعاءاال محمد البشير االبراهيمي -جامعة برج بوعريريج  محمد البشير االبراهيمي -جامعة برج بوعريريج 

 حريك حكيم السيد -
 محمد رضوان كافي السيد -

 حمة لخضر -جامعة الوادي 
 رحمة لخض -جامعة الوادي 

 2023 مارس 01 ربعاءاال
 الواديالمدرسة الوطنية العليا للفالحة الصحراوية ب

 بورجيبة طارق السيد -
 محمد حميدوش السيد -

 2023 مارس 07 الثالثاء الشاذلي بن جديد -جامعة الطارف  الشاذلي بن جديد -جامعة الطارف 

 محمد حميدوش السيد -
 شهيلي حمزة السيد -

 2023 مارس 14 الثالثاء  العربي بن مهيدي -جامعة أم البواقي  عربي بن مهيديال -جامعة أم البواقي 

 محمد حميدوش السيد -
 شهيلي حمزة السيد -

 2023 مارس 21الثالثاء  عبد الحفيظ بوالصوف -المركز الجامعي لميلة  عبد الحفيظ بوالصوف -المركز الجامعي لميلة 



 وسطللمؤسسات الجامعية التابعة للندوة الجهوية لجامعات ال ميدانيةالاللقاءات  برنامج

 

 الزيارة الميدانية تاريخ المؤسسات المعنية باللقاء لقاءل قبلةستالم ةالمؤسس ممثلي أعضاء اللجنة الوطنية
 مسعود حميان السيد -
 السيد إجدارن كاسة  -

 2023جانفي  26الخميس  مولود معمري -جامعة تيزي وزو  مولود معمري -جامعة تيزي وزو 

 طيب بوزيانيال السيد -
 مامريعالسيد عبد القادر ل -

 2023فيفري  05االحد  الجياللي بونعامة -جامعة خميس مليانة  امةالجياللي بونع -جامعة خميس مليانة 

 طيب بوزيانيال السيد -
 لعمامريالسيد عبد القادر  -

 2023فيفري  06االثنين  يحي فارس -جامعة المدية  يحي فارس -جامعة المدية 

 حريك حكيم السيد -
 طيب بوزيانيال السيد -
 لعمامريالسيد عبد القادر  -

 2023فيفري  07الثالثاء  زيان عاشور -جامعة الجلفة  ان عاشورزي -جامعة الجلفة 

 طيب بوزيانيال السيد -
 لعمامريالسيد عبد القادر  -

 2023فيفري  08االربعاء  جامعة غرداية جامعة غرداية

 طيب بوزيانيال السيد -
 السيد عبد القادر لعمامري -

 2023فيفري  13االثنين  جامعة تامنغست جامعة تامنغست

 كاسة إجدارنالسيد  -
 مسعود حميان السيد -

المجاهد خالف عبد هللا المدعو قاصدي -المدرسة الوطنية العليا للفالحة 
 مرباح

 المدرسة العليا في علوم الغذاء والصناعات الغذائية الفالحية بالجزائر

 قاصدي مرباح المجاهد خالف عبد هللا المدعو-المدرسة الوطنية العليا للفالحة  2023فيفري  15االربعاء 

 الشهيد الربيع بوشامة-المدرسة الوطنية العليا للبيطرة

 هشام محفوظيالسيد  -
 لعمامريالسيد عبد القادر  -

 2023فيفري  15االربعاء  ابراهيم سلطان شيبوط 3جامعة الجزائر ابراهيم سلطان شيبوط 3جامعة الجزائر

 طيب بوزيانيال السيد -
 السيد عبد القادر لعمامري -

 درسة العليا لألساتذة القبة الشيخ محمد البشير اإلبراهيميالم
 المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة الشيخ مبارك بن محمد إبراهيمي الميلي الجزائري

 2023فيفري  19االحد 
 المدرسة العليا لألساتذة القبة الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي

 هشام محفوظيالسيد  -
 مريالسيد عبد القادر لعما -

 2023فيفري  20االثنين  عبد هللا مرسلي -المركز الجامعي بتيبازة  عبد هللا مرسلي -المركز الجامعي بتيبازة 

 2023فيفري  21 الثالثاء عبد هللا المجاهد عرباوي -المدرسة الوطنية العليا للري عبد هللا المجاهد عرباوي -المدرسة الوطنية العليا للري القادر لعمامريالسيد عبد  -

 كاسة السيد إجدارن -
 مسعود حميان السيد -

 2023فيفري  21 الثالثاء آكلي محند أولحاج -جامعة البويرة  آكلي محند أولحاج -جامعة البويرة 

 هشام محفوظيالسيد  -
 السيد عبد القادر لعمامري -

 2023فيفري  21 الثالثاء لونيسي علي - 2جامعة البليدة  لونيسي علي - 2جامعة البليدة 

 كاسة السيد إجدارن -
 لعمامريالسيد عبد القادر  -

 2023فيفري  22االربعاء  المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات اإلعالم اآللي ببجاية المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات اإلعالم اآللي ببجاية

 المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي هشام محفوظيالسيد  -
 الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقيالمدرسة 

 2023فيفري  22االربعاء 
 المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت

 كاسة السيد إجدارن -
 مسعود حميان السيد -

 2023فيفري  23 خميسال المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل

 كاسة السيد إجدارن -
 السيد هشام محفوظي -

 المدرسة الوطنية العليا للذكاء االصطناعي
 المدرسة الوطنية العليا للذكاء االصطناعي

 2023فيفري  23 خميسال
 المدرسة الوطنية العليا للرياضيات

 كاسة السيد إجدارن -
 السيد هشام محفوظي -

 2023فيفري  28 الثالثاء بن يوسف بن خدة - 1ائرجامعة الجز بن يوسف بن خدة - 1جامعة الجزائر



 وسطللمؤسسات الجامعية التابعة للندوة الجهوية لجامعات ال ميدانيةالاللقاءات  برنامج

 

 الزيارة الميدانية تاريخ المؤسسات المعنية باللقاء لقاءل ستقبلةالم ةالمؤسس ممثلي أعضاء اللجنة الوطنية

 مسعود حميان السيد -
 السيد هشام محفوظي -

 المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم
 المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم

 2023مارس  02 خميسال
 المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

 طيب بوزيانيال السيد -
 كاسة السيد إجدارن -

 2023مارس  05 االحد طالب عبد الرحمان -المدرسة العليا لألساتذة باألغواط  طالب عبد الرحمان -المدرسة العليا لألساتذة باألغواط 

 طيب بوزيانيال السيد -
 كاسة السيد إجدارن -

 2023مارس  06االثنين  المركز الجامعي آفلو المركز الجامعي آفلو

 حريك حكيم السيد -
 السيد مسعود حميان -
 السيد هشام محفوظي -

 2023 مارس 06االثنين  أبوالقاسم سعد هللا - 2جامعة الجزائر  أبوالقاسم سعد هللا - 2جامعة الجزائر 

 حريك حكيم السيد -
 مسعود حميان السيد -
 السيد هشام محفوظي -

 المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي
 المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي

 2023مارس  06االثنين 
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 السيد مسعود حميان -
 السيد هشام محفوظي -

 2023مارس  08االربعاء  المركز الجامعي إليزي المقاوم الشيخ آمود بن مختار م الشيخ آمود بن مختارالمركز الجامعي إليزي المقاو

 طيب بوزيانيال السيد -
 السيد عبد القادر لعمامري -

 المجاهد مولود قاسم نايت بلقاسم -المدرسة العليا للتجارة

 المجاهد مولود قاسم نايت بلقاسم -المدرسة العليا للتجارة

 مدرسة الدراسات العليا التجارية 2023مارس  12االحد 

 المدرسة العليا للتسيير واالقتصاد الرقمي

 السيد مسعود حميان -
 -فرانسيس جونسون -المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية  طيب بوزيانيال السيد -

 -فرانسيس جونسون -المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية 
 2023مارس  13االثنين 

 المجاهد حسين آيت أحمد-المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران



 غربللمؤسسات الجامعية التابعة للندوة الجهوية لجامعات ال ميدانيةاللقاءات ال برنامج

 

 الزيارة الميدانية تاريخ المؤسسات المعنية باللقاء لقاءل ستقبلةالم ةالمؤسس ممثلي أعضاء اللجنة الوطنية
 خالد بن مريمالسيد  -
 نور الدين بن عيسىالسيد  -

 2023جانفي  26 خميسال جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم اديس مستغانمجامعة عبد الحميد ابن ب

 بشير رضوانالسيد  -
 محمد كريم فالح السيد  -

 2023جانفي 31  الثالثاء حسيبة بن بوعلي -جامعة الشلف  حسيبة بن بوعلي -جامعة الشلف 

 خالد بن مريمالسيد  -
 مروفلجبارية نعيمة  السيدة -

 بمستغانم الفالحةالمدرسة العليا في علوم  بمستغانم الفالحةوم المدرسة العليا في عل
 2023فيفري  15االربعاء 

 المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم

 خالد بن مريمالسيد  -
 محمد كريم فالحالسيد  -

 2023فيفري  23 خميسال دةجامعة الدكتور موالي الطاهر سعي جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة

  السيد هشام محفوظي -
 السيد عبد القادر لعمامري -

 2023 فيفري 26 حداال المجاهد علي كافي -المركز الجامعي بتندوف  المجاهد علي كافي -المركز الجامعي بتندوف 

 حريك حكيم السيد -
 نور الدين بن عيسىالسيد  -

 موسىمحمد بن أحمد المدعو الرائد سي  2جامعة وهران 

 محمد بن أحمد المدعو الرائد سي موسى 2جامعة وهران 

 موريس أودان -المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران  2023 فيفري 26 حداال

 المدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران

 المدرسة العليا لألساتذة بوهران

 المدرسة العليا لألساتذة بوهران

 المدرسة العليا لإلقتصاد بوهران 2023 فيفري 26 حداال

 المدرسة العليا في الهندسة الكهروبائية والطاقوية بوهران

 حريك حكيم السيد -
 بشير رضوانالسيد  -

 المدرسة العليا إلدارة األعمال بتلمسان

 المدرسة العليا في علوم التطبيقية بتلمسان 

 ارة األعمال بتلمسانالمدرسة العليا إلد 2023فيفري  27 ثنيناال

 المركز الجامعي لمغنية

 محمد كريم فالح السيد  -
 مروفلجبارية نعيمة السيدة  -

 2023فيفري  27 ثنيناال 1945ماي 08 -المدرسة العليا لإلعالم اآللي بسيدي بلعباس 1945ماي 08 -المدرسة العليا لإلعالم اآللي بسيدي بلعباس

 محمد كريم فالح السيد  -
 مروفلجبارية نعيمة  لسيدةا -

 2023فيفري  28الثالثاء  جامعة عين تموشنت جامعة عين تموشنت

 2023فيفري  28 الثالثاء نور البشير -المركز الجامعي بالبيض  نور البشير -المركز الجامعي بالبيض  خالد بن مريمالسيد  -

 خالد بن مريمالسيد  -
 نور الدين بن عيسىالسيد  -

 2023مارس  01االربعاء  انجامعة غليز جامعة غليزان

 بشير رضوانالسيد  -
 محمد كريم فالح السيد  -

 جامعة طاهري محمد بشار
 جامعة طاهري محمد بشار

 2023مارس  05االحد 
 المدرسة العليا لألساتذة ببشار

 خالد بن مريمالسيد  -
 نور الدين بن عيسىالسيد  -

 2023مارس  08االربعاء  جامعة تيسمسيلت جامعة تيسمسيلت

 حريك حكيم السيد -
 السيد هشام محفوظي -

 جامعة احمد دراية أدرار
 جامعة احمد دراية أدرار

 2023مارس  12االحد 
 المدرسة الوطنية العليا للفالحة الصحراوية بأدرار

 بشير رضوانالسيد  -
 محمد كريم فالح السيد  -

 2023مارس  12االحد  صالحي أحمد المدعو علي -بالنعامة  المركز الجامعي صالحي أحمد المدعو علي -المركز الجامعي بالنعامة 

 خالد بن مريمالسيد  -
 نور الدين بن عيسىالسيد  -

 2023 مارس 21الثالثاء  جامعة بن خلدون تيارت جامعة بن خلدون تيارت



 بحثيةللمؤسسات ال ميدانيةاللقاءات ال برنامج

 

 

 يدانيةالزيارة الم تاريخ المؤسسات المعنية باللقاء لقاءل ستقبلةالم ةالمؤسس ممثلي أعضاء اللجنة الوطنية
 حريك حكيم السيد -
 السيد عبد الفتاح حنتوت  -
 ل أونار االسيدة أم -
 وي االسيد سعيد يحي -

 مركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية

 مركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية

 2023فيفري  06 االثنين
 مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

 سيد عبد الفتاح حنتوت ال -
 ل أونار االسيدة أم -
 وي االسيد سعيد يحي -

 الصناعية تالتكنولوجيافي حث البمركز 

 الصناعية تالتكنولوجيافي حث البمركز 

 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية 2023فيفري  08 االربعاء

 الكيميائيةركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية و

 حريك حكيم السيد -
 السيد عبد الفتاح حنتوت  -
 ل أونار االسيدة أم -
 وي االسيد سعيد يحي -

 في البيوتكنولوجياحث البمركز 
 في البيوتكنولوجياحث البمركز 

 2023فيفري  14 الثالثاء
 مركز البحث في تهيئة اإلقليم

 مركز البحث في الميكانيك
 مركز البحث في الميكانيك

 مركز البحث في العلوم الصيدالنية

 السيد عبد الفتاح حنتوت  -
 ل أونار االسيدة أم -

 2023فيفري  21 الثالثاء مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية

 ل أونار االسيدة أم -
 وياالسيد سعيد يحي -

 2023فيفري  27 االثنين الفالحة الرعوية مركز البحث في فالحة الرعويةال مركز البحث في

 ل أونار االسيدة أم -
 وياالسيد سعيد يحي -

 2023فيفري  28 الثالثاء مركز البحث في العلوم االسالمية والحضارة مركز البحث في العلوم االسالمية والحضارة

 السيد عبد الفتاح حنتوت  -
 ل أوناراالسيدة أم -

 غذية الزراعيةتال كنولوجياتلبحوث في تمركز ا
 غذية الزراعيةتال كنولوجياتمركز البحوث في ت

 2023 مارس 06 االثنين
 مركز البحث في اللغة والثقافة األمازيغية

 السيد عبد الفتاح حنتوت  -
 وياالسيد سعيد يحي -

 2023 مارس 13 االثنين مناطق الجافةللمركز البحث العلمي والتقني  مناطق الجافةللمركز البحث العلمي والتقني 

 السيد عبد الفتاح حنتوت  -
 وياالسيد سعيد يحي -

 2023 مارس 14 الثالثاء البيئةفي مركز البحث  البيئةفي مركز البحث 


