
 الجوهىرَت الجشائزَت الذَوقزاطُت الشعبُت

 وسارة التعلُن العالٍ والبحث العلوٍ

 -تُشٌ وسو– د هعوزٌىجاهعت هىل

 كلُت العلىم االًساًُت و االجتواعُت 

 ( لعُذ االستقالل06لذكزي الستُي )تخلُذا ل

 جاهعت هىلىد هعوزٌ بالتٌسُق هع الوجلس العلوٍ للوتحف 

 تٌظن أول هلتقً وطٌٍ بعٌىاى:الجهىٌ للوجاهذ، 

 (4501 -4591الىالَت الثالثت التارَخُت )  قُادة

    2022 جىاى 12و 12أَام 
 دَباجت الولتقً:  -4

انرٍ عاهًد فٍ  انغرح إدذي أهى انًُاطك وانىالَاخانراسَخُح  ـح انثانثـحالَذعـذ انى 

دُس كاَد غُُح تاألدذاز تذءا تثُاٌ أول َىفًثش يشوسا تًؤذًش انصىياو  انرذشَشَح،انثىسج 

إنً أدذاز راخ أهًُح كثشي كرصذَها نهعًهُاخ انكثشي انرٍ كاَد ذهذف إنً وصىال 

انمضاء عهً انثىسج فٍ راخ انىالَح، عهً غشاس عًهُح انعصفىس األصسق، وعًهُح انضسَك 

انىالَح فٍ تونى َكٍ نرُجخ انثىسج  .وانًخططاخ انعغكشَح انجهًُُح األخشي كعًهُح انًُظاس

وسجال كاَىا فٍ يغرىي انًغؤونُح انًهماج عهً عاذمهى أيثال كشَى  انعًم نىال ايرالكها نمادج

يالح وغُشهى يٍ انمادج انزٍَ عثاٌ سيضاٌ، وعهٍ ، أعًش أوعًشاٌ، أعًُشوػ ،تهماعى

 لهًُُا ودونُا.إسج يذهُا، وطُُا، عاهًىا فٍ اَجاح انثى

 هحاور الولتقً: 

 انرعشَف تانىالَح انثانثح   - أ

 4391-4391لُادج كشَى تهماعى انًُطمح انثانثح ذذد  - ب

 لائذا نهىالَح انثانثح 4391-4391دمحمٌ انغعُذ   - خ

 4393-4391 ذذد لُادج انعمُذ أعًُشوػ أَد دًىدج انىالَح انثانثح - ز

 آخش لادج انىالَح انثانثح انراسَخُح. 4311-4393 يذُذ أونذاج  - ج

 لادج انىالَح انثانثح تانُُاتح4   - ح

 أهذاف الولتقً:  -1

 انىالَح انثانثح تانرعشَف  - أ

 دوس وأهًُح انىالَح انثانثح انراسَخُح  - ب

 انىالَح انثانثحف عهً صعًاء انرعش - خ

 اتشاص دوس لادج انىالَح انثانثح فٍ انثىسج انجضائشَح. - ز

 سئُظ انًهرم4ً  -3

 انذكرىس4 عهُى تعهىج -
 للولتقً: الشزفٍ ئُسالز  -1

 سئُظ جايعح يىنىد يعًشٌ ذُضٌ وصو ،أدًذ تىدج 4انثشوفُغىس -

  كهُح انعهىو االَغاَُح و االجرًاعُحانثشوفُغىس4 فشَذ تىطاتح، عًُذ  -
-  

 رئُس اللجٌت العلوُت: -9



 ذُضٌ وصو، جايعح يضهىسج صانذٍد.  -

 أعضاء اللجٌت العلوُت: -0

 يجاهذ ،انغُذ4 واعهٍ أَد أدًذ -

 جايعح تجاَح ،انثشوفُغىس4 عثًاٍَ عراس -

 جايعح عُذٌ تهعثاط ،انثشوفُغىس4 اتشاهُى نىَُغٍ -

 1جايعح انجضائش ، انثشوفُغىس4 نضهش تذَذج -

 تىصسَعح -انًذسعح انعهُا نألعاذزج –إنُاط َاَد لاعٍ انثشوفُغىس4  -

 1جايعح انثهُذج ، انذكرىس4 َىسد انذٍَ إَالل -

 جايعح ذُثاصج، انذكرىس4 كًال عهُخ -

 جايعح ذُضٌ وصو، انذكرىس4 عهُى تعهىج -

 جايعح ذُضٌ وصو ،انذكرىس4 عًُش يضسعٍ -

 جايعح ذُضٌ وصو ،صانذٍ جانذكرىسج4 يضهىس -

 ذُثاصجانذكرىس4 دمحم شافع تىعُاٍَ، جايعح  -

 جايعح تجاَح ،َد يذوسآانذكرىس4 يذًىد  -

 انذكرىس4 ذىفُك تشَى، جايعح يعغكش -

 جايعح ذُضٌ وصو، انذكرىس4 ععُذ تىسَاٌ -

 جايعح ذُضٌ وصو، انذكرىس4 فشداخ الصة -

  1 جايعح وهشاٌ ،انذكرىس4 دًُذ أَد دثىػ -

 جايعح ذُضٌ وصو ،انذكرىس4 عضَض خُثش -

 1انجضائش انذكرىسج4 َاعًٍُ ععىدٌ، جايعح  -

 نخضش ععُذاٍَ،  جايعح ذُغًغُهد انذكرىس -

 جايعح ذُضٌ وصو ،4 ععُذ صهاساألعرار -

 رئُس اللجٌت الوٌظوت: -2

 عًُش يضسع4ٍ انذكرىس 

 أعضاء اللجٌت الوٌظوت: -2

 جايعح ذُضٌ وصو، انذكرىسج4 ععاد سدًاوٌ -

 انذكرىسج4 سلُح تٍ خُشج، جايعح ذُضٌ وصو -

 جايعح ذُضٌ وصو انذكرىسج4 كشًَح َىس انذٍَ -

 جايعح ذُضٌ وصو، األعرار4 َىعف عاهم -

 جايعح ذُضٌ وصو ،4 ععُذ صهاساألعرار -

 جايعح ذُضٌ وصو ،األعرار4 شعثاٌ عهٍ أدًذ -

 جايعح ذُضٌ وصو، األعرارج4 صكُح فالح -

 جايعح ذُضٌ وصو ،األعرارج4 يغعىدج لاعٍ -

 جايعح ذُضٌ وصو ،األعرارج4 نُُذج لاٍَ -

 جايعح ذُضٌ وصو ،تىعالٌاألعرار4 صىفُاٌ  -

 جايعح ذُضٌ وصو ،األعرارج4 فاصَح فشاح -

 جايعح ذُضٌ وصو ،األعرارج كشًَح دًذاٌ -

 جايعح ذُضٌ وصو، األعرار4 سشُذ يشَخٍ -

 األعرار4 اكغُم نذهى جايعح لغُطُُح -



 َثُهح دًىدٌ جايعح انجضائش 4كرىسجذان -

 21جايعح انجضائش  ،األعرارج4 ذشكُح َاَد عهى  -

 

 4الوشاركتشزوط  -3

 أٌ ذكىٌ انًذاخهح ضًٍ يذاوس انًهرمً انًثُُح أعالِ -

 انثشيجح فٍ انًهرمً يشهىَح تئسعال َص انًذاخهح كايال. -

 انعشتُح، األياصَغُح وانفشَغُح.4 لغاث الولتقً -

 1211ياٌ  427 آخز أجل إلرسال الولخصاث -

 1211 جىاٌ 406  الزد علً الولخصاث الوقبىلت -

 1211جىاٌ 441 الوذاخالث كاهلتآخز أجل لتقذَن  -

 1211جىاٌ  12و  49تٍُ  يا 4 رسال الذعىاث للوشاركُيإتارَخ  -

 1211جىاٌ  12و 11 4تارَخ اًعقاد الولتقً -

 ذشعم انًهخصاخ وانًذاخالخ عثش انثشَذ االنكرشوٍَ -

selim.baaloudj@ummto.dz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اٌذ٠ّمشاط١ت اٌجّٙٛس٠ت اٌجضائش٠ت 

 اٌشؼب١ت

 ٚصاسة اٌخؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌبذذ اٌؼٍّٟ

 جاِؼت ٌِٛٛد ِؼّشٞ. ح١ضٞ ٚصٚ.

         األسخار: س١ٍُ بؼٍٛج                                             

            و١ٍت اٌؼٍَٛ اإلٔسا١ٔت ٚاالجخّاػ١ت                      

 لسُ اٌؼٍَٛ اإلٔسا١ٔت

 ِؼّشٞ ح١ضٞ ٚصٚ جاِؼت ٌِٛٛد

                                                         

       إلى السيذ 

إلى السيذ مسؤول                

مركز األوظمت والشبكت االجتماعيت 

     للجامعت

وائب رئيس الجامعت  عه طريق السيذ

 الخارجيت والتعاون المكلف بالعالقاث

 والتىشيط والتظاهراث العلميت

 

اٌّٛضٛع: طٍب دجض لاػت ِذاضشاث 

جٛاْ  22ٚ  22اٌسّؼٟ اٌبصشٞ ١ٌِٟٛ 

2022 

 

 حذ١ت ط١بت ٚبؼذ

٠ششفٕٟ أْ أحمذَ إٌٝ س١ادحىُ 

اٌّٛلشة بطٍبٟ ٘زا اٌّذْٚ أػالٖ 

ٍسّؼٟ ٚاٌّخضّٓ دجض لاػت اٌّذاضشاث ٌ

حٕظ١ُ اٌبصشٞ ٚرٌه ِٓ أجً إلاِت 

قيادة الواليت : بؼٕٛاْ ٍِخمٝ ٚطٕٟ



  (4591 -4591الثالثت التاريخيت ) 

، د١ذ س١شاسن 2022جٛاْ  22ٚ  ٠22ِٟٛ 

ف١ٗ ِجّٛػت ِٓ األساحزة ِٓ جاِؼت 

ح١ضٞ ٚصٚ باإلضافت إٌٝ ِشاسو١ٓ ِٓ 

 جاِؼاث جضائش٠ت أخشٜ

فٟ أخظاس لبٌٛىُ طٍبٕا ٘زا حمبٍٛا 

 س١ادحىُ فائك االدخشاَ ٚاٌخمذ٠ش

 

 

                                                              

 12/00/2022حاِذة فٟ 

                                                                 

 إِضاء اٌّؼٕٟ

 

 

 

 

 

اٌجّٙٛس٠ت اٌجضائش٠ت اٌذ٠ّمشاط١ت 

 اٌشؼب١ت

 ٚصاسة اٌخؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌبذذ اٌؼٍّٟ

 ٞ. ح١ضٞ ٚصٚ.جاِؼت ٌِٛٛد ِؼّش

         األسخار: س١ٍُ بؼٍٛج                                             

            و١ٍت اٌؼٍَٛ اإلٔسا١ٔت ٚاالجخّاػ١ت                      

 لسُ اٌؼٍَٛ اإلٔسا١ٔت

 جاِؼت ٌِٛٛد ِؼّشٞ ح١ضٞ ٚصٚ



                                                         

 إلى السيذ 

وائب رئيس الجامعت المكلف   

بالعالقاث الخارجيت والتعاون 

 والتىشيط والتظاهراث العلميت

 

اٌّٛضٛع: طٍب حٕظ١ُ ٍِخمٝ ٚطٕٟ  

 2022جٛاْ  22ٚ  ١ٌ22ِٟٛ 

 

 

 حذ١ت ط١بت ٚبؼذ

٠ششفٕٟ أْ أحمذَ إٌٝ س١ادحىُ 

ػالٖ أاٌّٛلشة بطٍبٟ ٘زا اٌّذْٚ 

ٍِخمٝ  حٕظ١ُٚاٌّخضّٓ اٌّٛافمت ػٍٝ 

 2022جٛاْ  22ٚ  22ٚطٕٟ ٠ِٟٛ 

قيادة الواليت ٚاٌّٛسَٛ بؼٕٛاْ:  

  (4591 -4591الثالثت التاريخيت ) 

د١ذ س١شاسن ف١ٗ ِجّٛػت ِٓ األساحزة 

ِٓ جاِؼت ح١ضٞ ٚصٚ باإلضافت إٌٝ 

 ِشاسو١ٓ ِٓ جاِؼاث جضائش٠ت أخشٜ

فٟ أخظاس لبٌٛىُ طٍبٕا ٘زا حمبٍٛا 

 مذ٠شس١ادحىُ فائك االدخشاَ ٚاٌخ

 

 

 12/00/2022حاِذة فٟ  

                                                                                    

 إِضاء اٌّؼٕٟ



 

 

 

 

اٌجّٙٛس٠ت اٌجضائش٠ت اٌذ٠ّمشاط١ت 

 اٌشؼب١ت

 ٚصاسة اٌخؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌبذذ اٌؼٍّٟ

                                    

 ٌِٛٛد ِؼّشٞ. ح١ضٞ ٚصٚ. جاِؼت

         األسخار: س١ٍُ بؼٍٛج                                             

            و١ٍت اٌؼٍَٛ اإلٔسا١ٔت ٚاالجخّاػ١ت                      

 لسُ اٌؼٍَٛ اإلٔسا١ٔت

 جاِؼت ٌِٛٛد ِؼّشٞ ح١ضٞ ٚصٚ

 

                                                         

 إلى السيذ 

وائب رئيس الجامعت المكلف   

بالعالقاث الخارجيت والتعاون 

 والتىشيط والتظاهراث العلميت

 

ِٛلغ اٌّٛضٛع: طٍب ٔشش اٌٍّخمٝ ػٍٝ 

 اٌجاِؼت

 

 حذ١ت ط١بت ٚبؼذ

٠ششفٕٟ أْ أحمذَ إٌٝ س١ادحىُ 

اٌّٛلشة بطٍبٟ ٘زا اٌّذْٚ أػالٖ إػالْ 

ػٍٝ ِٛلغ جاِؼت ٌِٛٛد ِؼّشٞ  ح١ضٞ 



ٚصٚ حٕظ١ُ  ٍِخمٝ ٚطٕٟ ِٛسَٛ:  

قيادة الواليت الثالثت التاريخيت ) 

4591- 4591)  

جٛاْ  22ٚ  22ٚاٌزٞ س١ؼمذ ٠ِٟٛ  

د١ذ س١شاسن ف١ٗ ِجّٛػت ِٓ  2022

ضٞ ٚصٚ باإلضافت األساحزة ِٓ جاِؼت ح١

 إٌٝ ِشاسو١ٓ ِٓ جاِؼاث جضائش٠ت أخشٜ

فٟ أخظاس لبٌٛىُ طٍبٕا ٘زا حمبٍٛا 

 س١ادحىُ فائك االدخشاَ ٚاٌخمذ٠ش

 

 

 12/00/2022حاِذة فٟ  

                                                                                    

 إِضاء اٌّؼٕٟ

 

 

 

 

 الجشائزَت الذَوقزاطُت الشعبُتالجوهىرَت 

 وسارة التعلُن العالٍ والبحث العلوٍ

 -تُشٌ وسو– د هعوزٌىجاهعت هىل

 

 ( لعُذ االستقالل06تخلُذا للذكزي الستُي )

 جاهعت هىلىد هعوزٌ بالتٌسُق هع الوجلس العلوٍ للوتحف

 تٌظن أول هلتقً وطٌٍ بعٌىاى:الجهىٌ للوجاهذ، 

 (4501 -4591) الىالَت الثالثت التارَخُت  قُادة

 2022 جىاى 12و 12أَام 
 

 



 إشكاليت الملتقى

 
اٌخاس٠خ١ت  ـت اٌثاٌثـتال٠حؼـذ اٌٛ 

إدذٜ أُ٘ إٌّاطك ٚاٌٛال٠اث اٌسخت اٌخٟ 

ساّ٘ج فٟ اٌثٛسة اٌخذش٠ش٠ت، د١ذ وأج 

غ١ٕت باألدذاد بذءا بب١اْ أٚي ٔٛفّبش 

ٚصٛال إٌٝ أدذاد  ِشٚسا بّؤحّش اٌصِٛاَ

راث أ١ّ٘ت وبشٜ وخصذ٠ٙا ٌٍؼ١ٍّاث 

اٌىبشٜ اٌخٟ وأج حٙذف إٌٝ اٌمضاء ػٍٝ 

اٌثٛسة فٟ راث اٌٛال٠ت، ػٍٝ غشاس ػ١ٍّت 

اٌؼصفٛس األصسق، ٚػ١ٍّت اٌضس٠ك 

ٚاٌّخططاث اٌؼسىش٠ت اٌج١ّٕٙت األخشٜ 

وؼ١ٍّت إٌّظاس. ٌُٚ ٠ىٓ ٌخٕجخ اٌثٛسة 

ا ٌمادة باٌٛال٠ت فٟ اٌؼًّ ٌٛال اِخالوٙ

ٚسجاي وأٛا فٟ ِسخٜٛ اٌّسؤ١ٌٚت 

اٌٍّماة ػٍٝ ػاحمُٙ أِثاي وش٠ُ بٍماسُ، 

أػ١ّشٚش، أػّش أٚػّشاْ، ػباْ سِضاْ، 

ٚػٍٟ ِالح ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌمادة اٌز٠ٓ 

ساّ٘ٛا فٟ أجاح اٌثٛسة ِذ١ٍا، ٚط١ٕا، 

ٚحٕذسج إشىا١ٌت  إل١ّ١ٍا ٚد١ٌٚا.

اٌٍّخمٝ دٛي اٌخؼش٠ف باٌٛال٠ت ) إٌّطمت 



ٚأُ٘ اٌمادة اٌز٠ٓ اٌخاسخ١ت ثاٌثت ( اٌ

 حٕاٚبٛا ػٍٝ ل١ادحٙا.

 

 الجوهىرَت الجشائزَت الذَوقزاطُت الشعبُت

 وسارة التعلُن العالٍ والبحث العلوٍ

 -تُشٌ وسو– د هعوزٌىجاهعت هىل

 

 ( لعُذ االستقالل06تخلُذا للذكزي الستُي )

 جاهعت هىلىد هعوزٌ بالتٌسُق هع الوجلس العلوٍ للوتحف

 تٌظن أول هلتقً وطٌٍ بعٌىاى:الجهىٌ للوجاهذ، 

 (4501 -4591قُادة الىالَت الثالثت التارَخُت ) 

 2022 جىاى 12و 12أَام 
 

 أعضاء اللجىت العلميت:

 ِجا٘ذ ،اٌس١ذ: ٚاػٍٟ أ٠ج أدّذ -

جاِؼت  ،اٌبشٚف١سٛس: ػثّأٟ سخاس -

 بجا٠ت

جاِؼت  ،اٌبشٚف١سٛس: ابشا١ُ٘ ١ٌٔٛسٟ -

 س١ذٞ بٍؼباط

جاِؼت  ، اٌبشٚف١سٛس: ٌض٘ش بذ٠ذة -

 2اٌجضائش

 –إ١ٌاط ٔا٠ج لاسٟ اٌبشٚف١سٛس:  -

 بٛصس٠ؼت -اٌّذسست اٌؼ١ٍا ٌألساحزة

جاِؼت ، اٌذوخٛس: ٔٛسد اٌذ٠ٓ إ٠الي -

 2اٌب١ٍذة 

 جاِؼت ح١باصة، اٌذوخٛس: وّاي س١ٍخ -

جاِؼت ح١ضٞ ، اٌذوخٛس: س١ٍُ بؼٍٛج -

 ٚصٚ



جاِؼت ح١ضٞ  ،اٌذوخٛس: س١ّش ِضسػٟ -

 ٚصٚ

جاِؼت ح١ضٞ  ،ٛسة: ِض٘ٛسة صاٌذٟاٌذوخ -

 ٚصٚ

اٌذوخٛس: دمحم شافغ بٛػٕأٟ، جاِؼت  -

 ح١باصة

جاِؼت  ،٠ج ِذٚسآاٌذوخٛس: ِذّٛد  -

 بجا٠ت

 اٌذوخٛس: حٛف١ك بشٔٛ، جاِؼت ِؼسىش -

جاِؼت ح١ضٞ ، اٌذوخٛس: سؼ١ذ بٛسٔاْ -

 ٚصٚ

 جاِؼت ح١ضٞ ٚصٚ، اٌذوخٛس: فشداث الصب -

جاِؼت  ،اٌذوخٛس: د١ّذ أ٠ج دبٛش -

  2 ٚ٘شاْ

 جاِؼت ح١ضٞ ٚصٚ ،اٌذوخٛس: ػض٠ض خ١ثش -

اٌذوخٛسة: ٠اس١ّٓ سؼٛدٞ، جاِؼت  -

 2اٌجضائش 

ٌخضش سؼ١ذأٟ،  جاِؼت  اٌذوخٛس -

 ح١سّس١ٍج

 جاِؼت ح١ضٞ ٚصٚ ،: سؼ١ذ ص٘اساألسخار -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجوهىرَت الجشائزَت الذَوقزاطُت الشعبُت

 وسارة التعلُن العالٍ والبحث العلوٍ

 -تُشٌ وسو– هعوزٌد ىجاهعت هىل

 

 ( لعُذ االستقالل06تخلُذا للذكزي الستُي )

 جاهعت هىلىد هعوزٌ بالتٌسُق هع الوجلس العلوٍ للوتحف

 تٌظن أول هلتقً وطٌٍ بعٌىاى:الجهىٌ للوجاهذ، 

 (4501 -4591قُادة الىالَت الثالثت التارَخُت ) 

 2022 جىاى 12و 12أَام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :التىظيميتأعضاء اللجىت 
 جايعح ذُضٌ وصو، انذكرىسج4 ععاد سدًاوٌ -

 انذكرىسج4 سلُح تٍ خُشج، جايعح ذُضٌ وصو -

 جايعح ذُضٌ وصو انذكرىسج4 كشًَح َىس انذٍَ -

 جايعح ذُضٌ وصو، األعرار4 َىعف عاهم -

 جايعح ذُضٌ وصو ،4 ععُذ صهاساألعرار -

 جايعح ذُضٌ وصو ،األعرار4 شعثاٌ عهٍ أدًذ -

 ذُضٌ وصوجايعح ، األعرارج4 صكُح فالح -

 جايعح ذُضٌ وصو ،األعرارج4 يغعىدج لاعٍ -

 جايعح ذُضٌ وصو ،األعرارج4 نُُذج لاٍَ -

 جايعح ذُضٌ وصو ،األعرار4 صىفُاٌ تىعالٌ -

 جايعح ذُضٌ وصو ،األعرارج4 فاصَح فشاح -

 جايعح ذُضٌ وصو ،األعرارج كشًَح دًذاٌ -

 جايعح ذُضٌ وصو، األعرار4 سشُذ يشَخٍ -



 جايعح لغُطُُحاألعرار4 اكغُم نذهى  -

 َثُهح دًىدٌ جايعح انجضائش 4كرىسجذان -

 21األعرارج4 ذشكُح َاَد عهى ، جايعح انجضائش  -

 

 

 


