
  

ة  زائر ة ا ور م عبيةا
ّ

 الّديمقراطية الش

 وزارة الّتعليم العا والبحث العل

  

  2021سبوع العل الوط 

زائر –لية الطب ب 2021ماي  20إ  17   -1-جامعة ا

  نامجال

  2021ماي  17 اإلثن 
 

  .كلمة السيد وزير التعليم العا و البحث العل   09:20- 09:00
ة اإلفتتاحية، تنشيط     األستاذ حسان بلبش : المحا

09:20-09:50  Professeur CEDRIC VILLANI 
Mathématique et informatique : histoire passionnée, 

tout en séparations et rapprochements, de deux sciences sœurs  
  .مناقشة عامة  09:50-10:05

  األستاذ كوديل مولود: و تطبيقاتها، تنشيط الرقمنة  :المحور األول
احة و زيارة أجنحة المعرض  10:05-11:00   .إس
  ،النوادي العلمية إنطالق فعاليات مسابقة  11:00
ة  11:00-11:30   السيد قسوم سهيل، : 1 المحا

Les Tendances du Numérique entre craintes et espoirs  
ة  11:30-12:00   األستاذ غماري عبد السالم رضا،: 2 المحا

Le numérique et ses applications  
  .مناقشة عامة  12:00-12:30

  األستاذ سعيدا بوعالم: البيداغوجيا الرقمية، تنشيط  :المحور الثا 
ة   14:00-14:30   األستاذ بن أشنهو عبد الحميد، : 3المحا

La technologie au service de la pédagogie  
ة   14:30-15:00   األستاذ أزواو فيصل، : 4المحا

Retours sur le processus de passage vers la formation en ligne   
lors de la crise du COVID  

ة   15:00-15:30   ،الدكتور أحمد رضا براح: 5المحا
la pédagogie numérique 

  .مناقشة عامة  15:30-16:00

  
   



 
 

  2021ماي  18 الثالثاء
  

 بن تليس عبد الحكيماألستاذ : ، تنشيطكنولوجيا تالالرقمنة و   :ثالثالمحور ال
وع مبتكر،  09:00   إنطالق فعاليات مسابقة أحسن م
ة   09:00-09:30   ،السيد غانم فريد : 6المحا

Le Développement Durable des villes intelligentes, vu numériquement  
ة   09:30-10:00   ،األستاذ يعالوي فاروق: 7المحا

Industry 4.0, Technology and Digital Transformation:  
what’s happening and what’s next? 

 .مناقشة عامة  10:00-10:30
احة  10:30-11:00   .إس

  طليبة سهيلاألستاذ : ، تنشيط رقمنة الطبيةال  :رابعالمحور ال
ة  11:00-11:30   األستاذ براشد ن الدين، : 8 المحا

Santé Numérique : Technologies de l’Information et de des 
Communications, Robotique, et Intelligence Artificielle  

au service du malade et du médecin 
ة   11:30-12:00  Monsieur JEAN-MARC ROBBIN: 9المحا

L’intelligence artificielle de la médecine P4 
à la médecine écologique et régénérative  

 .مناقشة عامة  12:00-12:30
  ة ميساعيد أمينة األستاذ: ، تنشيطرقمنة و الماليةال  :خامسالمحور ال

ة   14:00-14:30 ، : 10المحا   األستاذ بلعر ياس
L’essor de la monnaie numérique : réalité et enjeux  

ة   14:30-15:00   السيد حجاب إسماعيل، : 11المحا
Fintech ... oportunités en Algérie 

 .مناقشة عامة  15:00-15:30

  
  2021ماي  19 األربعاء

  
  مراسيم اإلحتفال باليوم الوط للطالب،  11:00- 09:00
  ،األوائل 3النوادي العلمية  إنتقاء  09:00
  .األوائل 3المشاريع المبتكرة  إنتقاء  10:00
  إستمرار النشاطات  ع مستوى أجنحة المعرض  16:00- 09:00

  
  2021ماي  20الخميس 

  
  ،"ثانية 180أطروح  "نهائيات مسابقة   10:00- 09:00
احة  10:00-10:30   إس

10:30 -12:00  

  ،النوادي العلمية ةمسابق حفل تسليم الجوائز للمتوج  
  ، ة المشاريع المبتكرةمسابق الجوائز للمتوج   حفل تسليم

  2021حفل تسليم ميداليات اإلستحقاق لسنة 
  ".ثانية 180أطروح  "حفل تسليم الجوائز للمتوج  مسابقة 

 


