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مجريات اليوم الثالث من األسبوع العلمي الوطني

استمرارا لبرنامج األسبوع العلمي الوطني املنظم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
باملدينة الجامعية سطيف ،تم يوم الثالثاء  17ماي  2022تقديم محاضرات في محور األمن الصحي
وذلك بتنشيط األستاذ مصطفى خياطي ،حيث استهلت بمحاضرة من طرف األستاذ حامدي
الشريف من جامعة سطيف  1حول "السرطان" ،عقبها محاضرة من طرف األستاذة شافية بوقفة
من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين حول ":البيولوجيا الجزئية والتقنيات املستعملة في
تشخيص الكيس املائي" ،تلتها محاضرة بعنوان" :أورام الدماغ" لألستاذ سهيل طليبة من جامعة
البليدة  ،1كما أن األستاذة ليلى حوتي قدمت محاضرة حول "العلم الوبائي نموذج محاربة الوفيات
عند األطفال" ،ليتم بعدها مناقشة ما تم عرضه من خالل جلسة نقاشية تضمنت ضيوف الشرف
اآلتية أسماؤهم :األستاذ عبد الحميد أبركان ،األستاذ شيخاوي رياض ،األستاذ نذير بوصوف،
األستاذ براهمية براهيم ،حيث تم تبادل األفكار واآلراء من أجل إثراء محور األمن الصحي.
باملوازاة مع ذلك ،استمرت أجنحة املعارض الخاصة باملؤسسات الجامعية ،النوادي العلمية،
مراكز البحث الوطنية ،واملساهمين في األسبوع العلمي الوطني ،التي شهدت إقبال عليها من طرف
الحاضرين من أجل توسيع املعارف بخصوص اإلبتكارات املنجزة من طرفهم.
وفي إطار األنشطة الرياضية تم تنظيم نهائيات كرة اليد إناث وكرة الطائرة إناث ،كما يتضمن
البرنامج في إطار األنشطة الثقافية زيارة إلى املدينة األثرية جميلة ،يعقبها سهرة فنية بدار الثقافة
هواري بومدين سطيف تتضمن قراءات شعرية ،وعرض فيلم قصير متوج بجائزة املهرجان الوطني
الجامعي ،بما في ذلك عرض مسرحي  ،فضال على حفلة فنية من تنشيط مديرية الثقافة والفنون
لوالية سطيف.
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