
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الختامي لثالثاء سيراس برنامجال
 0202، خالل فيفري ومارس Ci-RES/  لقاء عرض حصيلة ثالثاءات مشروع سيراس 

 من تنظيم فريق المشروع بجامعة قاصدي مرباح ورقلة
 

بقاعة المحاضرات بمديرية الجامعة 0200جانفي  4يوم الثالثاء   
 

ثالثاءات سيراس هي ورشات نقاشية حول إدماج الالجئين في مؤسسات التعليم العالي الجزائري 
 (عين على جامعة ورقلة)

 
 :يعلى الرابط التال   ZOOM/  بالزومالتواصل 

  

Sujet : Réunion Mardi Ci-RES 

Heure : 4 janv. 2022 09:00 Alger 

 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89199979878?pwd

=VlNxT2c2NEdYYVpYaEhuNUxrSVB4UT09 

ID de réunion : 891 9997 9878 

Code secret : 664522 

 

 

 

 

 

وروبي، برنامج إيراسموس،مشروع مؤسسي مهيكل
أ
 :ـ ل ، ممول من االتحاد اال

 إنشاء القدرات المؤسسية إلدماج الالجئين "
 "في التعليم العالي

https://us02web.zoom.us/j/89199979878?pwd=VlNxT2c2NEdYYVpYaEhuNUxrSVB4UT09
https://us02web.zoom.us/j/89199979878?pwd=VlNxT2c2NEdYYVpYaEhuNUxrSVB4UT09


 

 

 

 

 

 التوقيت الفقرة من البرنامج
، في قاعة المحاضرات مع مراعاة اإلجراءات الصحية استقبال الضيوف المشاركين

   ZOOM/ واستقبال على الزوم 
سا0322 – 03.2  

 :كلمات الترحيب: الجلسة االفتتاحية
 
أ
 د محمد الطاهر حليالت، مدير الجامعة3ا

 
أ
 بوحنية قوي، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسيةد 3ا

سا0322 – 0322  

 :تقديم Ci-RES / عرض تعريفي شامل بمشروع سيراس 
 
أ
د مراد قريشي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية، منسق مساعد للمشروع، 3ا

 ومسير فريق جامعة ورقلة

سا0329 – 0322  

سا0342 – 0329 عرض روبورتاج سمعي بصري عن المشروع -  
: 0202عرض خالصة عن الورشات النقاشية لعام   

ساتذة
أ
قاسم حجاج، محمد الطاهر غزيز وطاووس وازي : تقديم اال  

سا 22322 – 0342  

من المشاركين مداخالت مفتوحة سا22302 – 22322   
:مداخلة بعنوان  

 مقاربة جيوسياسية وجيواقتصادية لظاهرة الهجرة واللجوء في الجزائر
ستاذ بجامعة الجزائر –عبد الحميد كرود 3 د: تقديم

أ
.ا  

سا223.9- 22302  

"تجربة معيشة"نمط حياة الالجئين الصحراويين في مخيمات اللجوء بتندوف   
صدقاء الشعب "بوناب سعيدة، رئيسة المجموعة البرلمانية لـ 3د السيدة: تقديم

أ
ا

"الصحراوي  

سا22399 – 223.9  

ـ 0202لنيل الماستر علوم سياسية، نوقشت عام  عرض مختصر عن مذكرة بحثية
ستاذ عبد الوهاب كافي، تقديم الطالب

أ
عزي عبد الحكيم: تحت إشراف اال  

دراسة حالة الطلبة الالجئين : سياسة إدماج الالجئين في النظام التربوي: بعنوان
 في والية ورقلة

سا22329 – 22399  

سا20322 – 22329 مداخالت مفتوحة من المشاركين  
 تقديم شهادتين عن تجربة طالب الجئ متخرج من جامعة ورقلة

مين+ بيدي : شهادة الطالب الصحراوي
أ
3شهادة الطالب الفلسطيني رائد عمر ا  

سا20302 – 20322  

ختام كلمة ختامية من المنظمين وإعالن عن تظاهرة علمية عن الهجرة واللجوء و
 اللقاء

سا203.2 – 20302  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 المشاركون

و 
أ
سماء ا

أ
و الوظ/ اال

أ
  الفئة المشاركة فيةيو الصفة التمثيلية ا

 3 محمد الطاهر غزيز، د3 د
أ
 3 قاسم حجاج، ا

أ
د طاووس 3عبد الوهاب كافي، ا

 3رمضان زعطوط3 عمرون محمد، د3 زموري لينده، د3 وازي، د
ساتذة الباحثون

أ
 2 اال

 (رئيسة المنظمة)مريم شرفي 3 د
لحماية المنظمة الوطنية 

 (ONPPE)وترقية الطفل 
0 

 (رئيسة المجموعة البرلمانية)بوناب سعيدة 3 د
صدقاء 

أ
المجموعة البرلمانية ال

 الشغب الصحرواي
. 

3 إلياس حود ميسه، السيد طاهر زعباط، د3 السيدة رقية بن كريمة، د
 كلثوم مدقن، السيدة ربيحة باشي

المنتخبون المحليون في 
المجلس الشعبي الوالئي 

 لوالية ورقلة
4 

وقاف والشؤون الدينية، : ممثلون عن مديريات
أ
النشاط االجتماعي، اال

مينات االجتماعية 
أ
الجهوية للجمارك، التشغيل، الصندوق الوطني للتا

جراء، الصحة والسكان وإصالح المستشفيات، الثقافة، 
أ
للعمال اال

ين ، التربية الوطنية، التعليم والتكوالسياحة والصناعات الحرفية
 3المهني

 9 المديريات الوالئية

من الوالئي، الدرك الوطني
أ
منية مديرية اال

أ
 6 المصالح اال

 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
حمر 

أ
 )الجزائري الهالل اال

أ
حمد ميزاب3 ا

أ
 ،(ا

الهيائت االستشارية الوطنية 
 والهيائت المدنية الحكومية

7 

 الجزئرية،المنظمة الوطنية للكشافة اإلسالمية 
ضواء لحقوق اإلنسان 

أ
 )والديمقراطية منظمة ا

أ
 (بن براهم نور الدين3 ا

 (الفرع الوالئي)الوطنية جمعية اإلرشاد واإلصالح 
 (الفرع الوالئي)الجزائريين جمعية العلماء المسلمين 

 (عبادو سليم3 د)البحث المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وترقية 

المنظمات المدنية غير 
 الحكومية

0 

نشطة الثقافية والرياضية، مصلحة 
أ
مديرية الخدمات الجامعية، مديرية اال

 العالقات الدولية بمديرية الجامعة
 0 هيائت جامعية

حكيم عزي، السيدة إيمان كافي، السيدة 3 السيدة حورية عالوه، السيد
 3زهية

 22 هيائت إعالمية

 


