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 بسهامج اإلالخلى الىػني ألاٌو لليلُت

  د. م. اإلاهً الجدًدة في مُدان الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت في ظل هظام ٌ: غىىان اإلالخلى

- الىاكؼ وآلافاق - 

  2018 دٌسمبر 18 و17: ًىمي

 ٌ  2018 دٌسمبر 17   الازىين:بسهامج الُىم ألاو

 الفترة الصباخُت  

 07 املدزج زكم كاغت املداضساث

                                                                                         الجلست الافخخاخُت الخىكُذ

8:30 -9:00 
 اطخلباٌ الضُوف

 اليؼُد الوطني 

 ؾساف هصس الدًً/ دولمت الظُد غمُد اليلُت                                                                                                         9:10- 9:00

كش ي الخير/ د.ؤافخخاح أػغاٌ امللخلى مً طسف الظُد مدًس الجامػت                                                       9:20- 9:10  

دز/ د.ؤولمت الظُد زئِع اللجىت البُداغوحُت الوطىُت للمُدان                                                9:30- 9:20  سُىىن كٍى

 بىػالبي بً حدو/ د.ؤاملداخلت الىموذحُت للملخلى                                                                                                   09:50 – 9:30

استراخت  

صس بللاسم /د.  ؤ :ملسز الجلستسفازي مُلىد                                                                                                                        /د.  ؤ :زبِس الجلست/ الجلست ألاولى    هٍى

 اسم اإلاخدخل ومؤسست الاهدسابغىىان اإلاداخلت  الخوكُذ

دز                 / د.أ مياهت الػلوم الاحخماغُت في طُاطاث الدؼغُل 10:45- 10:30  -حامػت مظخغاهم    -    طُيون كٍو

 - SHSزئِع الووالت الوطىُت للبدث- غماز ماوؼ            / د.أ آلُاث البدث الػلمي في الػلوم إلاوظاهُت والاحخماغُت 11:00- 10:45

ً البُداغوجي في املُدان الػلوم إلاوظاهُت والاحخماغُت  11:15- 11:00  -حامػت طُدي بلػباض-         مجاود مدمد              / د.أهىدطت الخيٍو

  -2حامػت ططُف-              ًوطف غُبؽ            / د.أ مهىت الترار في غصس السكمىت 11:30- 11:15

يُت  12:00- 11:30   -2حامػت ططُف-                    خلوة لصهس           / د مهىت الخػلُم بين حشخُص الاخخُاحاث والبرامج الخيٍو

ت ودوزها في  12:15 – 12:00   -2حامػت ططُف-               ٌػلى فازوق                  / د  حودة الخػلُم الػالي جدلُمجطبُم مبادئ الحوهمت في الجامػت الجصائٍس

 مىاكضت غامت                                                                                12:45 – 12:15

   الفترة اإلاسابُت

ل الػُدي/ د: ملسز الجلست                                                                                                        غلي لىهِس                               / د. ؤ :زبِس الجلست/          الجلست الثاهُت  ػٍى

 للاء ًجمؼ بين الضسواء الاكخصادًين والاحخماغُين مؼ ألاساجرة والؼلبت 16:00 – 14:00
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  2018 دٌسمبر 17ًىم 

( 76): الىزصت ألاولى اللاغت زكم

 "د م ٌ"  هظام طىء والاكخصادي في الاحخماعي وغالكتها باإلادُؽ  الجصابس في الػلمي والبدث الػالي الخػلُم مىظىمت إصالح

دة                                   / د.ؤ: زبِس الجلست  بىغصة صالح. د: ملسز الجلست                                                                                                       كماش فٍس

مؤسست الاهدساب اسم اإلاخدخل غىىان اإلاداخلت الخىكُذ 

13:00 - 13:15 
س الجامعي بين : بػع مددداث الخدىم في إصالح مخؼلباث الخدَز

 .همىذج اإلاهىت والحد ألادوى مً الىفاءة
 1حامػت باجىتطُبت غبد الظالم  . د

13:15 - 13:30 
كساءة  (ٌ، م، د)ملف : إصالح الخػلُم الػالي والبدث الػلمي في الجصابس

 .جدلُلُت وهلدًت

باػُوة خظين . د

كؼاو خولت 

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

13:30 - 13:45 
ت مً خالٌ جؼبُم هظام : إصالح الخػلُم الػالي  ججسبت الجامػت الجصابٍس

 .د. م. ٌ

بساهمُت صوهُت . د

هخاف السشقي . د

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

 .ؤلاستراجُجُتفي طىء ؤلادازة  (د. م. ٌ)واكؼ الاصالح الجامعي الجدًد  14:00 - 13:45
د خواوطت حماٌ 

سة غبدهللا  د بوصىٍو

 حامػت كاملت

حامػت كاملت 

14:00 - 14:15 
مسجىصاث إصالح مىظىمت الخػلُم الػالي والبدث الػلي في الفترة اإلامخدة 

 . مً خالٌ خؼاب وشٍس الخػلُم الػالي والبدث الػلمي2018 و 2014بين 

ٌظػد فوشٍت . د

مىوغ اطماء 

 2حامػت ططُف

حامػت غىابت 

14:15 - 14:30 
ت في  ت وؤلاصالخاث التربٍى حدلُت الػالكت بين مخسحاث الجامػت الجصابٍس

 .الجصابس

جومي خىان . د

أهوز ملساوي . د.أ

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

14:30 - 14:45 
ً في مُدان الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت في ظل هظام ٌ . واكؼ الخىٍى

 .دزاست مُداهُت– د ومضىالجه . م

بسهِع وػُمت . د

مت . أ طاغد هٍس

 3حامػت كظىطُىت

 2حامػت ططُف

14:45 - 15:00 
اهفخاح الجامػت مؼ اإلادُؽ الاحخماعي والاكخصادي ودوزه في جفػُل 

 .الخىمُت اإلادلُت

بلخيري هماٌ . د

أوغُدوي حهُدة 

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

15:00 - 15:15 

Le rôle de l’université dans le développement 

économique local : Cas d’étude : université de 

Bejaia en relation avec le cluster de boisson de la 

SOUMMA 

 حامػت بجاًت حواب مصطفى. د

15:15 - 15:30 
ادة ألاغماٌ  خاطىاث ألاغماٌ همدخل للضساهت بالجامػت وجدغُم ٍش

 .للضباب

طبِؽ مُلود . د

أ مجدوب فاًصة 

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

يُت 15:45 –15:30  .مهىت الخػلُم بين حشخُص الاخخُاحاث والبرامج الخىٍى

لوهِع غلي . د.أ

 لصهس خلوة. د

مت  خلفاوي ٍز

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

 مىاكضت غامت 16:15- 15:45
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    2018 دٌسمبر 17ًىم 

( 75):  اللاغت زكمزاهُتالىزصت اٌ

ً في هظام ٌ م د   واكؼ الخىٍى

 بىغبد هللا غبد الحفُظ/ د: ملسز الجلستبىدهان الُمين                                                                                                           / د. ؤ :زبِس الجلست

مؤسست الاهدساب اسم اإلاخدخل غىىان اإلاداخلت الخىكُذ 

الخىحه الجدًد للخػلُم ؤلالىترووي لبلىؽ الاكخصاد اإلاػسفي في الجصابس  13:15 - 13:00
 الػاًب طلُم. د. أ

بوطبالت خىُمت . د

 2حامػت البلُدة

 2حامػت البلُدة

ً واإلاهىُت 13:30 - 13:15  2حامػت ططُف بلحسغ خظين. د اإلاؤسست اإلاخدفُت بين الخىٍى

13:30 - 13:45 
ملازبت لفهم الػالكت مً وحهت هظس : د ومخؼلباث سىق الػمل. م. هظام ٌ

 03ػلبت كسم الاجصاٌ بجامػت الجصابس 

غضاب ًمُىت . د

مت . أ خفُان هٍس

 2حامػت ططُف

 3حامػت الجصائس

13:45 - 14:00 

ت والبُداؾىحُت)الخؿيراث الخىظُمُت  ت في ظل  (ؤلاداٍز للجامػت الجصابٍس

دزاست مُداهُت غلى غُىت مً – د مً وحهت هظس ألاساجرة . م. هظام ٌ

ألاساجرة بيلُت الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت بجامػت الجلفت 

بلٌو أخمد . د

خاضس غبد .أ

اللادز 

حامػت الجلفت 

 2حامػت ططُف

14:00 - 14:15 
إصيالُت الخؼبُم في ظل اإلامازساث : د. م. الػلىم الاحخماعي والىظام ٌ

الخللُدًت 

بً كُلت طلُمان .أ

مت ووزس .أ بوبٍس

حامػت الؼلف 

حامػت الؼلف 

14:15 - 14:30 
س ألاداء الىظُفي لألسخاذ الجامعي في ظل الىظام ٌ . سبل ومسجىصاث جؼٍى

د . م

بر غِس ى . أ غٍو

بً طػُدي . أ

طهام 

 2حامػت ططُف

حامػت واد طوف 

مً خالٌ مدُؼها الاحخماعي والثلافي  (د. م. ٌ)مػىكاث جؼبُم هظام  14:45 - 14:30
ًدُاوي ابساهُم . د

بً هدًت مفخاح . د

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

14:45 - 15:00 
م ؤداء ألاسخاذ الجامعي في ظل الىظام ٌ د مً وحهت هظس الؼلبت . م. جلٍى

 02دزاست اسخؼالغُت بجامػت سؼُف – 

دل حماٌ . د وٍو

طوباٌ فطُمت . د

بالت نهاد . أ

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

15:00 - 15:15 
الفجىة بين الاخخُاحاث الػامت للمجخمؼ وواكؼ الخػلُم الػالي في الجصابس 

د . م. دزاست جلُُمُت لىظُفت الجامػت في خدمت اإلاجخمؼ في ظل هظام ٌ– 

بً غمازة . د

طػُدة 

طماًلي مدمود . د

 2حامػت ططُف

املسهص الجامعي 

مُلت 

15:15 - 15:30 
دزاست اسخؼالغُت – د . م. اكخصادًت لؼلبت هظام ٌ-الظسوف السىسُى

غلى ػلبت الدهخىزاه بيلُت الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت بجامػت حُجل 

لفصة طلمى . أ 

فواٌ اًمان . أ

 حامػت حُجل 

حامػت حُجل 

15:30 – 15:45 
بُت لألسخاذ الجامعي في طىء مخؼلباث هظام ٌ – د . م. الاخخُاحاث الخدٍز

 02دزاست مُداهُت بيلُت الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت بجامػت سؼُف 
 2حامػت ططُفمػازػت دلُلت . د

15:45 – 16:00 
مبادا الخػلُم الػالي في مُدان الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت في ظل 

د . م. هظام ٌ
 2حامػت ططُفذًاب لبنى . د

16:00 -16:15 
 مىاكضت غامت
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  2018 دٌسمبر 17ًىم 

( 74): الىزصت الثالثت اللاغت زكم

ً وحىدة الخػلُم ت في فلسفت الخىٍى  الجامػت الجصابٍس

م. د: ملسز الجلست                                                                                 صحساوي غبد هللا                                  . د: زبِس الجلست  غىُاث غبد الىٍس

مؤسست الاهدساب اسم اإلاخدخل غىىان اإلاداخلت الخىكُذ 

ً وحىدة الخػلُم الجامعي 13:15 - 13:00  هىدست غسوض الخىٍى
بوطالبي بً حدو / د.أ

 غساف هصس الدًً/ د

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

دوز ملازبت الجىدة في جدسين مؤصساث ألاداء البُداؾىجي  13:30 - 13:15

بً وزشق هؼام / د

هبوط غبد / د

السشاق 

 2حامػت ططُف

 1حامػت باجىت 

13:30 - 13:45 
فلسفت حىدة الخػلُم الػالي في مُدان الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت في 

الىاكؼ والسهاهاث : د. م. ظل الىظام ٌ
 2حامػت ططُفػبُطت غلي . د

13:45 - 14:00 
ً الجامعي وفم جؼبُم مبادا إدازة الجىدة  إغادة هىدست الخىٍى

الضاملت 

كيرواوي مدمد . د

أمين 

بوكسن صالح الدًً . أ

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

س الخػلُم الػالي  14:15 - 14:00 ان . أاإلاسافلت غً بػد هألُت لخؼٍى  3حامػت كظىطُىتمبازن ٍز

14:15 - 14:30 

مدي جىافس مػاًير الجىدة ومخؼلباث سىق الػمل في البرامج الجامػُت 

س  الحالُت لخخصص ؤلازصاد والخىحُه مً وحهت هظس هُئت الخدَز

وػلبت اإلااستر 

جُالًُج هوزة . د

حغلُذ وزدة . أ

حامػت أم البواقي 

حامػت أم البواقي 

د . م. طمان حىدة الخػلُم الػالي الجصابسي مً خالٌ جؼبُم هظام ٌ 14:45 - 14:30
طسػان خىان . د

لعجاٌ خمصة . أ

 1حامػت باجىت

حامػت جبظت 

14:45 - 15:00 
دوز البىابت ؤلالىتروهُت في جدسين حىدة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي 

في الجصابس 

غُدوس ي غبد . أ

الهادي 
 2حامػت ططُف

ت في ظل هظام ٌ م د واإلاجخمؼ وؤشمت اللُم ؤي غالكت؟ 15:15 - 15:00  2حامػت ططُفبوطسطوب خظان .أ الجامػت الجصابٍس

15:15 - 15:30 
ٌ ً د في جىمُت . م. جلدًس ألاسخاذة الجامػُين لدزحت مساهمت جىٍى

الخفىير الىلدي 
 2حامػت ططُفوططاوي غفاف . د

15:30 – 15:45 

ً في هظام ٌ ت بين الىاكؼ . م. فلسفت الخىٍى د بالجامػت الجصابٍس

 ٌ  واإلاإمى

 

بً طباع صلُدت . د

 ووهدة طلمى. أ

 

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

 مىاكضت غامت 16:15
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    2018 دٌسمبر 17ًىم 

 ( 73): الىزصت السابػت اللاغت زكم

ت في الخىىًٍ آفاق وجىحهاث  الجامػت الجصابٍس

بياي غبد اإلاالً . د: ملسز الجلست                                                                                                                       غِساث الػمسي .  د:زبِس الجلست

غىىان اإلاداخلت الخىكُذ 
مؤسست اسم اإلاخدخل 

الاهدساب 

13:00 - 13:15 
ً الجامعي في الػلىم ؤلاوساهُت  مدي مالبمت مخسحاث الخىٍى

والاحخماغُت مؼ مخؼلباث سىق الػمل 
  حامػت البلُدةبوخساشة آطُت . د

13:15 - 13:30 

ً البُداؾىجي لألساجرة الجامػُين خدًثي  كساءة في بسهامج الخىٍى

 الخىظُف

مً ملسزاث جىىىلىحُاث الحدًثت  (اإلاسافلت البُداؾىحُت)

ملين هصيرة . د

بوهُف مدمد ملين . د

حامػت املظُلت 

حامػت املظُلت 

13:30 - 13:45 
ً في مُدان الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت ودوزها في  مخسحاث الخىٍى

جىمُت الػالكاث ؤلاوساهُت والاحخماغُت في الحُاة اإلادزسُت 

خمس الػين هوز . أ

الدًً 
حامػت بظىسة 

13:45 - 14:00 
ً البُداؾىجي اإلاضسوغ وؤزسها غلى ؤداء ألاسخاذ  فلسفت الخىٍى

الجامعي في الجصابس 
 2حامػت ططُفموشاي بالٌ . د

14:00 - 14:15 
ً الجامعي والخمهين في مُدان غلىم وجلىُاث اليضاػاث  الخىٍى

اطت اطُت الٍس  البدهُت والٍس

شواغي طمؽ الدًً / د

مظاخلي الصغير / د

لػلوي غبد / د

 الحفُظ

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

14:15 - 14:30 
ً : إصيالُت الترصُذ للمهىت في الجصابس بين صسوغ الدسجُل لخىٍى

اإلاىزد البضسي ومخؼلباث سىق الػمل 
 2حامػت ططُف بلػُفت غبد الػالي. د

14:30 - 14:45 
ً للؼىز الثالث في هظام ٌ د بين حدلُت الىم . م. إصيالُت الخىٍى

والىُف 

لػسباوي هصيرة . د

كسة غائؼت . أ

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

14:45 - 15:00 
إصيالُت السىسُىلىحُا واإلامازست السىسُىلىحُت في الجامػت 

ت مخاض دون والدة : الجصابٍس
غلُوة غلي . د

حامػت طوق 

أهساض 

15:00 - 15:15 
ً الجامعي في اإلااستر اإلانهي ودوزه في مىاهبت مخؼلباث سىق  الخىٍى

الػمل 

ػِىاز طامُت . د

بؼلت طماح . د

 1حامػت باجىت

 1حامػت باجىت

15:15 - 15:30 
دوز مؤسساث الخػلُم الػالي هفاغل استراجُجي في إزساء اكخصاد 

اإلاػسفت 

كامون طمُت . أ

دخان طازة . أ

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

15:30  - 15:45 
جدلُل الػمل همخؼلب ؤساس ي لخإسِس مسحؼ وػني للىفاءاث 

ومخؼلباث الىظابف واإلاهً 

خسموغ منى . د

إطػادي فازض . د

 2حامػت ططُف

حامػت الوادي 

 مىاكضت غامت 16:15- 15:45
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  2018 دٌسمبر 17ًىم 

( 72): الىزصت الخامست اللاغت زكم

ت في الخىىًٍ آفاق وجىحهاث  الجامػت الجصابٍس

م . د: ملسز الجلست                                                                                                                                             ٌػلى فسوق.  د:زبِس الجلست بىدوخت مٍس

مؤسست الاهدساب اسم اإلاخدخل غىىان اإلاداخلت الخىكُذ 

ً واإلامازست  13:15 - 13:00 الؼالب الجامعي واإلالاوالجُت بين جددًاث الخىٍى

بوغصة الصالح . د

بوغصة غبد . أ

السؤوف 

 2حامػت ططُف

 2حامػت الجصائس

ً الجامعي هم 13:30 - 13:15 واهيزم لخدلُم الىفاءة اإلاهىُت في سىق الػمل يالخىٍى
بالساػد هبُل 

خلفاوي خظين 

 حامػت وزكلت

 حامػت وزكلت

13:30 - 13:45 
س مهً الخػلُم  في  on-line اإلاىصاث الالىتروهُت ومسخلبل جؼٍى

ت  الجامػت الجصابٍس

غصالي مدمد . د

صابس المُت . د

هىوش زهدة . أ

  2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

 3حامػت كظىطُىت

13:45 - 14:00 
ً في الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت وغالكخه بسىق الػمل مً  الخىٍى

هظسة جدلُلُت : ؤحل جدلُم الخىمُت في الجصابس
 2حامػت الجصائس بً غساب مسوان . أ

14:00 - 14:15 
د ومخؼلباث سىق . م. واكؼ بسامج الخػلُم الجامعي وفم هظام ٌ

الػمل 
 2حامػت ططُفغظُلي طمسة . د

14:15 - 14:30 
ً في اإلااستر مً وحهت هظس الؼلبت جخصص غلم : جلُُم الخىٍى

 ؤهمىذحا 02الىفس التربىي بجامػت سؼُف 

مرووز لصهس . أ

مصزب خالصت . أ

غبد املالً . أ

إطمهان 

حامػت جيزي وشو 

 2حامػت كظىطُىت

 2حامػت كظىطُىت

14:30 - 14:45 

ً في الػلىم الاحخماغُت وؤلاوساهُت لدي ػلبت  إصيالُت الخىٍى

 الدهخىزاه الػلىم وػلبت الدهخىزاه

 02دزاست مُداهُت بجامػت مدمد إلاين دباؾين سؼُف  -د . م. ٌ

لػسابت صوزاًت . أ

بً خلُفت هوفل . أ

 1حامػت باجىت

   3حامػت كظىطُىت

ت استراجُجُت 15:00 - 14:45 ص وجىمُت اإلاىازد البضٍس ً ودوزه في حػٍص  الخىٍى
شغبوب طامُت . د

خداد هجاة . أ

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

15:00 - 15:15 
آلافاق الجدًدة للخػلُم الػالي اسخجابت لسىق الػمل في ظل 

اكخصاد اإلاػسفت 
 2حامػت ططُفغلُت خلُفي . د

 حامػت مظخغاهم صدًلي وطام. أ مياهت الػلىم الاحخماغُت في سُاساث الدضؿُل 15:30 -  15:15

15:30 -15:45 
ت ؤًت . م. فلسفت هظام ٌ ً في بالجامػت الجصابٍس د وغسوض الخىٍى

غالكت 
 2حامػت ططُفطلني غابلت . أ

 مىاكضت غامت 16:15- 15:45
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 الجلست الػلمُت ألاولى

 07كاغت اإلاداطساث اإلادزج 

غدالت حػفس  . د: ملسز الجلست                                                                                                                             بلحسش خسين.  د:زبِس الجلست

مؤسست الاهدساب اسم اإلاخدخل غىىان اإلاداخلت الخىكُذ 

09:00 - 09:15 

ت وؤشمت البؼالت هل هي البدًل لحل مضيلت خاملي : اإلالاولت اليسٍى

دزاست مُداهُت لػُىت مً اإلاؤسساث الصؿيرة – الضهاداث الجامػُت 

ت بمدًىت سؼُف  اليسٍى

 مامي شزازكت /د.أ

فيروش 

غباوي شهسة . أ

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

09:15 - 09:30 

ً الجامعي  مدي مساهمت إدزاج مادة التربُت اإلاهىُت في الخىٍى

 لخىحُه الؼلبت الجامػُين وهدى اإلاهً اإلاالبمت لخؼلػاتهم هئستراجُجُت

 02دزاست مُداهُت بجامػت سؼُف – اإلاسخلبلُت 

طامعي جوفُم . د

غسشولي هدى . أ

بوحسادة مدمد . أ

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

حامػت  

 2كظىطُىت

09:30 - 09:45 
ص سبل : مهىت الىسُؽ اللظاةي البدث غً مياهت في إػاز الخىىًٍ لخػٍص

 الخفػُل والىجاغت

بً اغساب / د

مدمد 

 خومس غبد الغاوي. أ

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

س الُىهِسىى  10:00 - 09:45 مسخلبل وظابف الفلسفت مً خالٌ جلٍس
غىُاث غبد . د

م  الىٍس
 2حامػت ططُف

10:00 - 10:15 
د وغالكخه باإلاهً الجدًدة في ؤلاغالم .م .الخىىًٍ في ظل هظام ٌ

والػالكاث الػامت ؤهمىذحا 

مبني هوز الدًً . د

لصلج غائؼت . د

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف بوكؼوز مدمد. دالخىحُه الجامعي ومىافر الضؿل في الجصابس  10:30 - 15 :10

الدسُير وؤلازصاد السُاحي ؤهمىذحا : اإلاهً الجدًدة في جخصص آلازاز 10:45 - 10:30

بً صفُت . د

صفُان 

ل الػُدي . د طٍو

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

10:45 - 11:00 
ت وسىق الػمل ت في -كساءة سىسُى: مخسحاث الجامػت الجصابٍس جىمٍى

ً والخىظُف  حدلُت الخىٍى

غِظاث الػمسي . د

فلياوي هجوى . د
 2حامػت ططُف

11:00 - 11:30 
ً في الجصابس  – جىحهاث مهىُت ؤلاغالم واإلاهازاث اإلاستهدفت في الخىٍى

دزاست جؼبُلُت 

بولوداوي طهام . د

بلوصُف الطُب . د

حامػت غىابت 

 2حامػت ططُف

مىاكضت غامت  13:00 - 11:30

 اخخخام فػالُاث اإلالخلى 13:00
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  2018 دٌسمبر 18ًىم 

 ( 72): الىزصت ألاولى اللاغت زكم

ً الجامعي  دوز ومياهت مخابس وفسق البدث الػلمي في مسافلت غملُت الخىٍى

 بياز بىبىس. د: ملسز الجلست                                                                                                             د جُؿلُذ صالح الدًً               . ؤ :زبِس الجلست

غىىان اإلاداخلت الخىكُذ 
مؤسست اسم اإلاخدخل 

الاهدساب 

09:00 - 09:15 
ً ػلبت الدهخىزاه مً وحهت هظسهم  – دوز اإلاخابس وفسق البدث في جىٍى

دزاست مُداهُت بجامػت كاصدي مسباح بىزكلت 

شهسي هسحع . د

س ي دخمان . أ طَو

حامػت وزكلت 

حامػت وزكلت 

09:15 - 09:30 
فىهُا هدى وجسصُد السُاست البدثُت في الػلىم الػصبُت وألازغ

 لدمج مخسحاث الجامػت في مخابس بدثُت مخخصصت استراجُجُت
ذ خىان . د  2حامػت ططُفبٍص

ً الجامعي  09:45 - 09:30 دوز ومياهت مخابس البدث الػلمي في مسافلت غملُت الخىٍى

أخمد الصُد . د

وظُمت 

يب . أ غبد الىوي ٍش

حامػت  

طىُىدة 

حامػت  

طىُىدة 

09:45 - 10:00 
ً ألاسخاذ ؤوادًمُا وجدلُم  مسخىي مساهمت مخابس البدث في جىٍى

دزاست مُداهُت بجامػت اإلاسُلت - اهداف الخػلُم الػالي 

بدسي صابس . د

حالب مصباح . د

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

10:00 - 10::15 
ت ً بالجامػت الجصابٍس الىاكؼ : ؤزس مخابس البدث الػلمي غلى الخىٍى

واإلاإمٌى 

أم لسكاب طمُت . أ

بوبصلت إًمان . أ

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

10:15 - 10:30 
واكؼ مخابس البدث الجامػُت بمُدان الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت في 

ٌػاث اللاهىهُت زظل الدط
 2حامػت ططُفخلفاوي إلهام . أ

الجامعي  الخىىًٍ غملُت مسافلت في الػلمي البدث وفسق  مخابس ومياهت دوز  10:45 - 10:30
بياز أمُىت . أ

هخفي طميرة . أ

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

10:45 - 11:00 

ؤهمُت إدزاج التربصاث اإلاُداهُت لؼىز ما بػد الخدزج في مُدان الػلىم 

ؤلاوساهُت والاحخماغُت وغالكتها بمخؼلباث سىق الػمل في ظل مبادا 

د . م. هظام ٌ

ًلى مدوز ٌ. أ

 بوجت هواٌ. أ
 1حامػت باجىت

11:00 - 11:15 
دوز ؤلاغالم الجامعي في جىحُه الاخخُاز اإلانهي للؼلبت ومخؼلباث سىق 

الػمل 
 2حامػت ططُفخالف حلٌو . د

 مىاكضت غامت 11:30 – 11:15

 اخخخام فػالُاث اإلالخلى 13:00  
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   2018 دٌسمبر 18ًىم 

( 73): الىزصت الثاهُت اللاغت زكم

 الخىمُت ومخؼلباث الػمل بسىق  وغالكتها  مخسحاث غملُت الخىىًٍ في اإلاُدان،

الػسباوي هصير . د: ملسز الجلست                                                                                                                         شواغي صمس الدًً.  د:زبِس الجلست

غىىان اإلاداخلت الخىكُذ 
مؤسست اسم اإلاخدخل 

الاهدساب 

09:00 - 09:15 
يُت الجامػُت إلاخؼلباث سىق الػمل  ج – مدي مىاسبت بسامج الخىٍى خٍس

جخصص ألازػفىهُا ؤهمىذج 

ػُحي طلمى . د

حىون وهُبت . د

بوفاطت صفُت . د

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

09:15 - 09:30 

ً في هظام ٌ م  مهىت ألاخصاةي الىفساوي الػُادي في طل مخسحاث الخىٍى

د 

 ٌ  بين الىاكؼ واإلاإمى

حغلُذ صالح . د.أ

 الدًً

 بياز بوبىس. د

 أوملُلي خمُد. د

 ططُفحامػت 

 ططُفحامػت 

 ططُفحامػت 

09:30 - 09:45 
مخسحاث مؤسساث الخػلُم الػالي بين مخؼلباث سىق الػمل ومضيلت 

البؼالت 

أبو الفخوح . د

سة  بوهٍس

أبِؽ طمير . د

حامػت الوادي 

حامػت حُجل 

09:45 - 10:00 
واكؼ الدضؿُل في اللؼاع التربىي غلى طىء مخسحاث مُدان الػلىم 

ؤلاوساهُت والاحخماغُت 
 2حامػت ططُفطػدي هوز الدًً 

10:00 - 10:15 
جإهُل الؼلبت إلاخؼلباث الػمل ليلُت الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت بين 

 ٌ  الىاكؼ واإلاإمى

صحساوي غبد / د

هللا 

 بلغٌو غائؼت/ أ

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُفدودو وػُمت . أؤهمُت الدزاساث السياهُت وغالكتها بسىق الػمل ومخؼلباث الخىمُت  10:30 - 10:15

10:30 - 10:45 
: إصيالُت اإلاىابمت بين مخسحاث الخػلُم الػالي ومخؼلباث سىق الػمل

الىاكؼ وآلافاق 
حامػت حُجل غلُمت دهُا . أ

مياهت الضهادة في سىق الػمل الجصابسي  11:00 - 10:45

بً صاولت حُاللي . أ

اوي مدمد . أ مٍص

صالح 

حامػت جلمظان 

حامػت جلمظان 

11:00-11:15 

كلم اإلاسخلبل اإلانهي لدي ػلبت الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت اإلالبلين غلى 

دزاست مُداهُت غلى غُىت مً ػلبت ولُت الػلىم ؤلاوساهُت – الخخسج 

والاحخماغُت لجامػت كالت 

موطاوي دهُا شاد . أ

مت . أ خمدي ٍز

حامػت كاملت 

حامػت غىابت 

 2حامػت ططُفطُدهم ذهبُت  .  دالػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت، سؤاٌ ألاهمُت وهاحس الدضؿُل  11:30 - 11:15

مىاكضت غامت  13:00 – 11:30

 اخخخام فػالُاث اإلالخلى 13:00
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   2018 دٌسمبر 18ًىم 

( 74): الىزصت الثالثت اللاغت زكم

 الخىمُت ومخؼلباث الػمل بسىق  وغالكتها  مخسحاث غملُت الخىىًٍ في اإلاُدان،

ملدم فاػمت . د: ملسز الجلست                                                                                                            بؿٌى شهير                          . د. ؤ :زبِس الجلست

غىىان اإلاداخلت الخىكُذ 
مؤسست اسم اإلاخدخل 

الاهدساب 

09:00 - 09:15 
 د لخدلُم صساهت خلُلُت. م. خخمُت جفػُل اإلاساز اإلانهي في هظام ٌ

بين مخسحاث الجامػت وسىق الػمل 

واهلي بدٌػت  . د

 طُدي صالح .د

ىت  صبًر

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

غالكت مخسحاث الخػلُم الػالي بمخؼلباث سىق الػمل  09:30 - 09:15

طاس ي هادف . د

هجاة 

خماًدي إبدظام . أ

حامػت طىُىدة 

حامػت طىُىدة 

09:30 - 09:45 
ت وسىق الضؿل جي الجامػت الجصابٍس كساءة : إصيالُت اخخالٌ الخىاشن بين خٍس

جدلُلُت 
حامػت الطازف بوخىُىت هرًس  .د

09:45 - 10:00 
ً الجامعي وسىق الػمل دزاست سىسُىلىحُت إلاخسحاث الخػلُم : الخىٍى

الػالي وغالكتها بمخؼلباث سىق الػمل 

تي مِظاء  خٍس

 خىً فخُدت
 حامػت حُجل

10:00 - 10::15 

ت للؼالب وغالكخه  ُّ س دَز
ّ
جإزير ؤلاغداد ألاوادًمي الجامعي غلى الىفاءة الخ

ت ُّ ت غلى ؤساجرة وػلبت : بملمذ جخّسحه في الحُاة اإلاهى ُّ ت جدلُل ُّ ملازبت وصف

ت بجامػت ؤّم البىاقي  ُّ اط ت والٍس ُّ ضاػاث البده
ّ
مػهد غلىم وجلىُاث الي

غباغ أًوب . د 

اء .  أ صُاح شهٍس

حامػت ام البواقي 

حامػت بومسداض 

10:15 - 10:30 
ني مػسفي بدًل كابم غلى إستراجُجُت خل اإلاضىالث لدي الؼالب  همىذج جىٍى

 2الجامعي دزاست مُداهُت بجامػت سؼُف

ان. د  ػامي ٍش

 

 2حامػت ططُف

 

ً وزهاهاث سىق الػمل في الجصابس  10:45 - 10:30 الؼالب الجامعي بين جددًاث الخىٍى

ان بخخت . أ ٍش

بسغور غبد . أ

السشاق 

 2حامػت الجصائس

 2حامػت ططُف

10:45 - 11:00 
مالخظاث : الفظاء الجامعي وؤشمت جىظُف جىىىلىحُا ؤلاغالم والاجصاٌ

واكػُت 

زشاق لحظً . د

جبري طامُت . أ

دز هوزة . أ لخٍو

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

11:00-11:15 
ً الجامعي بالضساهت مؼ اإلادُؽ الاكخصادي هألُت إلاىابمت  ل الخىٍى جمٍى

 الخخصصاث مؼ سىق الػمل
د. د  ميهوب ًٍص

حامػت بسج 

ج ٍس  بوغٍس

مىاكضت غامت  11:30 - 11:15

 اخخخام فػالُاث اإلالخلى 13:00 
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   2018 دٌسمبر 18ًىم 

( 75): الىزصت السابػت اللاغت زكم

 اإلاهً الجدًدة في مُدان الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت وفم اإلادوهت الىػىُت الجدًدة

ان . د: ملسز الجلست                                                                                                                                     غِضىز هادًت . د.  ؤ:زبِس الجلست صامي ٍش

مؤسست الاهدساب اسم اإلاخدخل غىىان اإلاداخلت الخىكُذ 

09:00 - 09:15 
ؤفاق الػمل في اإلاجاٌ الصخي مً خالٌ جخصص ماستر غلم السيان 

ً وآفاق اإلاهىت – والصحت  ؤسس الخىٍى
م . د  2حامػت ططُفبودوخت مٍس

ً ألاخصاةي ألازػىفىوي إلى مخؼلباجه اإلاهىُت  09:30 - 09:15 مدي اسخجابت بسامج جىٍى
هدى خسباغ / د.أ

خمودي أطماء 

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُفملدم فاطمت . دجددًاث مهىت اإلاسصد الىفس ي في اللسن الحادي والػضسون  09:45 - 09:30

ألازػفىهُا بين مىابمت ألاسس ألاوادًمُت واإلاخؼلباث اإلاهىُت  10:00 - 09:45
بً غثمان . أ

إطمهان 
 2حامػت ططُف

10:00 - 10::15 

واكؼ التربصاث اإلاُداهُت بجامػت ؤم البىاقي ودوزها في طمان حىدة 

ً لألخصاةي في غلم الىفس الػمل والخىظُم مً وحهت هظس هُئت  الخىٍى

س والؼلبت  الخدَز

بوشٍد هبُل . أ

حغبٌو دالٌ . د

حامػت أم البواقي 

حامػت أم البواقي 

مىصب مسدضاز الخىحُه اإلانهي بين بسامج الخػلُم الػالي وسىق الػمل  10:30 - 10:15

سق طػاد . د ٍش

بً صالح . د

بظمت 

حامػت أم البواقي 

10:30 - 10:45 
 ؤخصاةي الصحت و السالمت اإلاهىُت و دوزه في الخللُل مً خىادر الػمل

ف"دزاست خالت مؤسست جىشَؼ الىهسباء -  سؼُف " ههٍس

طوباٌ فطُمت . د

بالت نهاد . أ

طواوشة غبد . أ

الصمد 

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

10:45 - 11:00 
ً الجامعي في الػلىم الاحخماغُت وغالكخه بسىق الػمل في ظل هظام  الخىٍى

مهىت مسدضاز الخىحُه وؤلازصاد اإلادزس ي واإلانهي اهمىذحا – د . م. ٌ

مت . أ مؼطوب ٍز

وزش الدًً هوازة 

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

11.00-11.15 
ً الجامعي اإلاؤهل مدخل ؤساس ي لخدلُم الخىمُت اإلادلُت غلم : الخىٍى

الىفس الػمل والخىظُم ؤهمىذحا 

غلُط ػافُت . د

بً داللو . أ

خظام 

 2حامػت كظىطُىت

 2حامػت ططُف

11:15 - 11:30 
س وواكؼ اإلاىابمت  ً ألاوادًمي في ػىز اإلااستر ما بين سبل الخؼٍى – الخىٍى

جلُُم غسوض اإلااستر الجدًدة في جخصص ؤلاغالم والاجصاٌ ؤهمىذحا 

غواج طامُت . د

زحم حىاث . د

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

مىاكضت غامت  13:00 - 11:30

 اخخخام فػالُاث اإلالخلى 13:00
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   2018 دٌسمبر 18ًىم 

( 76): الىزصت الخامست اللاغت زكم

 اإلاهً الجدًدة في مُدان الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت وفم اإلادوهت الىػىُت الجدًدة

 كسبىع غبد السشاق. د: ملسز الجلستمامي شزازكت فيروش                                                                                                  /د.ؤ :زبِس الجلست

غىىان اإلاداخلت الخىكُذ 
مؤسست اسم اإلاخدخل 

الاهدساب 

ب في الجصابس 09:15 - 09:00 هدى الخمىين ألاوادًمي واإلانهي : صحافت الٍى
غيوباغ . د

هؼام 
 2حامػت ططُف

09:15 - 09:30 
جي ؤلاغالم والاجصاٌ  م الضبيي هخىحه حدًد لخٍس صسهت – الدسٍى

همىذحا " ؤوزٍفالم"

خدوغ فاطمت . د

خامدي هنزة . أ

حامػت بظىسة 

 2حامػت ططُف

 1حامػت باجىتمىاغت هوزة . أد وغالكتها باإلاهً وفم اإلادوهت الىػىُت . م. مخسحاث غلم الاحخماع في هظام ٌ 09:45 - 09:30

09:45 - 10:00 
ً اللابم بالػالكاث الػامت في ؤكسام غلىم ؤلاغالم والاجصاٌ بين مىابمت  جىٍى

ً وسىق الػمل  الخىٍى

بوغون أخمد . د

دزاجي هادًت . أ

 2حامػت ططُف

 2حامػت ططُف

10:00 – 10:15 
ب فظاء جىافس ي في مجاٌ ؤلاغالم الاجصاٌ الدسىٍلي غبر  اإلاهً الجدًدة للٍى

جؼبُلاث وجلىُاث ألاهترهذ 

مهسي ػفُلت . د

مهسي أماٌ . د

 2حامػت ططُف

 1حامػت ططُف

10:15 - 10:30 

ً الجامعي لؼلبت ؤلاغالم والاجصاٌ في ظل هظام ٌ د ومدي . م. الخىٍى

دزاست اسخؼالغُت مً وحهت هظس ؤساجرة – اسخجابخه إلاخؼلباث سىق الػمل 

ؤلاغالم والاجصاٌ حامػت حُجل 

إطػادي . أ

صوزٍت 

لحمس اًمان . أ

حامػت حُجل 

مت . دآلافاق اإلاهىُت لخسجي جخصص غلم السيان  10:45 - 10:30  2حامػت ططُففوداد هٍس

مهىت الخػلُم في الؼىز الابخداةي لخسجي غلم الاحخماع  11:00 - 10:45

طامُت منزز . أ

طميرة مؼسي . أ

صالح مظدٌو . أ

حامػت بظىسة 

حامػت بظىسة 

 2حامػت البلُدة 

مىاكضت غامت  12:00 – 11:00

 اخخخام فػالُاث اإلالخلى 13:00
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  الفترة الصباخُت  2018 دٌسمبر 17الُىم ألاٌو 

بىستر 

 اإلاهً الجدًدة في مُدان الػلىم ؤلاوساهُت والاحخماغُت وفم اإلادوهت الىػىُت الجدًدة

مت.  د: الىزصتملسز                                                                                                              حىىن وهُبت                     . د :الىزصتزبِس   فىداد هٍس

مؤسست الاهدساب  صاخب البىستراسم غىىان اإلاداخلت الخىكُذ 

9:00– 11:00 

 1حامػت باجىت  بُطام خظين. أبؼاكت جلىُت إلاهىت مسدضاز الخىحُه وؤلازصاد اإلادزس ي واإلانهي 

 أخمد بللمسي . أبؼاكت جلىُت إلاهىت مسدضاز الخىحُه والخلُُم وؤلادماج اإلاهىُين 
حامػت بسج 

ج ٍس  بوغٍس

  غصبي    - بؼاكت جلىُت إلاهىت مخخص لؿىي 
بػِس ى الصهساء . د

خطوط زمضان . د

 2ططُفحامػت 

املظُلت حامػت 

بؼاكاث جىصُف الخخصصاث اإلاػخمدة في اليلُت 
ولُت الػوم إلاوظاهُت 

 والاحخماغُت
 2حامػت ططُف

 

 

 

 

 


