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الوطني العلمي السبوع من الثاني اليوم مجريات

اعوطني اعالمي السبوع عفااعيات اعرسمي الفتتاح مراسيم 2022 ماي 16 الثنين يوم تم

بقااة سطيف، الجاماية بالدينة اعالمي واعبحث اعاالي اعتاليم وزارة طرف من النظم اعثاني

1 سطيف جاماة مدير طرف من بكلمة استهل واعذي بلقاسم، نايت قاسم موعود الحاضرات

واعبحث اعاالي اعتاليم عوزارة اعاام المين : اعسادة من الحضور بكافة فيها رحب اباس فرحات

واعاسكرية، الدنية اعسلطات ممثلي اعولئي، اعشابي الجلس رئيس سطيف، ولية والي اعالمي،

الؤسسات مدراء اعثاني، اعوطني اعالمي السبوع فااعيات بتنظيم الكلفة اعوطنية اعلجنة

اعالمية، السرة اعوزارية، اعقطااات ممثلي وطلبة(، امال )أساتذة، أفرادها وكافة الجاماية،

في سطيف الجاماية علمدينة الجاماية السرة طرف من بذعت اعتي الجهود إلى كلمته في أشار حيث

المن بمحاور تتالق النشطة من اعاديد سيارف اعذي اعالمي السبوع هذا عنجاح اعسعي إطار

اعوطن لخدمة الحكومة امل برنامج ضمن تندرج واعتي الواطن، وصحة اعغذائي المن اعطاقوي،

الستدامة. واعتنمية اعتقدم ،اعبتكار، اعبحث نشاطات تثمين منخلل والواطن

مفيدة، نشاطات هكذا احتضان أهمية إلى تطرق سطيف ولية والي اعسيد قدمها كلمة وفي

تطوير في تساهم اعتي وهي الوطان، به ترتقى اعذي اعالمي اعصرح تاتبر الجاماة وأن خاصة

إذ نأمن، نبتكر، نبدع، شاار تحت جاء اعالمي السبوع وأن لسيما اعوطن، ورقي اعفكر،واعتنمية

النجزة. اعبتكارات لكتشاف فرصة ياتبر

السبوع أن إلى أشار اعالمي وباعبحث اعاالي اعتاليم عوزارة اعاام المين اعسيد جهته من

في الحاضرات من اعاديد اعطباة هذه ستتضمن حيث سنة كل ترسيمه تم قد اعوطني اعالمي

الجاماية علمؤسسات ماارض الى الواطن،فضل وصحة اعغذائي، المن اعطاقوي، المن محاور

أطروحة أحسن مسابقة اعبرنامج يتضمن البتكارات،كما لحسن اعالمية واعنوادي واعبحثية

يتم الكلفة، اعالمية اعلجنة طرف من مترشحا 117 بين من منافسين 9 اختيار تم حيث ، دكتوراه
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هذه خلل والجديد ،2022 ماي 21 اعسبت يوم القرر اعختتام حفل خلل منهم اعفائزين النتقاء

أحسن اختيار أجل من الجزائرية اعاالي اعتاليم مؤسسات ترتيب مسابقة تنظيم هو اعسنة

تكريم اعبرنامج سيتضمن كما جاماية، إقامة أحسن اختيار إلى باعضافة جاماية، مؤسسة

واعبحث اعاالي اعتاليم قطاع في القدمة الجهود نظير استحقاق، بميداعيات المية شخصيات

اعالمي.

تم اعغاني ابد حراق الستاذ بتنشيطه قام اعذي اعطاقوي المن محور في اعالمية اعندوات إطار وفي

واعذي اعنسانية، الى وأثره اعكربون إطار في شيتور شمساعدين الستاذ طرف من محاضرة تقديم

أكسيد ثنائي وأثار علطاقة، الولي اعنتاج بتطور الرتبطة اعنقاط من علاديد فيها تطرق

الحفوري اعوقود استغلل آثار تدارك يمكن وكيف الرضية، اعكرة في اعتلوث اعكربون،ومستويات

اعااعم، في اعشمسية اعطاقة قدرة إستغلل خلل من

الجزائر في واعغاز اعنفط إحتياط بين مقارنة مداخلته ارضفي الجيد ابد اطار الستاذ جهته من

اعنتاج من بالئة 50 من أكثر تستهلك الجزائر وأن خاصة اعداخلي، واعستهلك باعتصدير والقته

طاقوي تنظيم يتطلب ما وهو سنة، كل بالئة 6 بنسبة يزداد الحلي اعستهلك أن حيث اعجمالي،

تقليص حلول إلى تطرق كما االيا، واعغاز اعنفط أساار تذبذب ظل في لسيما اعستهلك، عترشيد

التاحة. اعقتصادية اعبدائل في اعتنويع خلل واعنفطمن اعغاز استامال

اعطاقوي اعتحول إطار في كريمة بوخاعفة الستاذة طرف من محاضرة تقديم بادها عتستمر

في سوناطراك شركة دور إلى فيها تطرق زهير إيحدن علستاذ محاضرة اقبها التاحة، واعفرص

اعطاقة. مجال في واعبتكار اعبحث

المين اعسيد بإشراف الحضور من وفد طرف من الاارض إلى بزيارة اعقيام تم ذعك، مع بالوازاة

اباس فرحات 1 سطيف جاماة مدير اعسيد بماية اعالمي واعبحث اعاالي اعتاليم عوزارة اعاام

خاص ارض جناح 45 ياادل ما شهد واعذي الجاماية، السرة من اعفاالين من واعاديد
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بالراكز خاصة ارض اجنحة 7 اعالمية، باعنوادي خاص ارض 18 الجاماية، بالؤسسات

اعوطني. اعالمي السبوع في بالساهمين اعاروضالخاصة من واعاديد اعوطنية،

نبيل الستاذ تنشيط من اعغذائي المن محور في اعالمية اعندوات استكمال تم علبرنامج، استمرار

لخذاري الستاذة طرف من محاضرة تقديم تم حيث اباس، فرحات سطيف1 جاماة من ننصيب

توفيق مداني علستاذ محاضرة اقبها الناخ"، تحديات مواجهة في اعغذائي "المن بـ: موسومة فطوم

"اعزرااة : إطار في محاضرة تقديم تم ذعك باد اعغذائي"، المن مفاتيح واعقمح الحليب " حول:

الستاذ أن حين في هشام، محمد الستاذ طرف من الجزائر؟"" آفاق ماهي اعغذائي: والمن الائية

تحديات الى علجابة اعالمي واعبحث الفكار بـ:"اعتكنوعوجيا، موسومة مداخلة قدم مداني خودير

عتبادل نقاشية بجلسة اعغذائي المن محور محاضرات اختتام تم وقد اعغذائي"، المن واراقيل

اعشأن. هذا في والراء الفكار

ذعك في بما ذكور، اعسلة وكرة ذكور اعقدم كرة نهائيات تنظيم تم اعرياضية النشطة إطار وفي

بسهرة تختم اعسياحية، الااعم ومختلف سطيف الدينة وسط إلى خرجة تتضمن ثقافية أنشطة

متوج قصير فيلم وارض شارية، قراءات تتضمن سطيف بومدين هواري اعثقافة بدار فنية

بتكريمات. ويختتم ذعكارضأوبيرات، في الجامعي،بما اعوطني الجامعي الهرجان بجائزة


