
 

 االفتتاحية 
 فرحي عبد اهلل ، عميد كلية. د.حوار مع أ  

 ةالعلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحليا

 ملتقيات وأيام دراسية  

 تغطية خاصة للمركز املكثف لتعليم اللغات  

 الصالون الثالث عشر  للكتاب 

 النشاطات الطالبية العلمية والثقافية 

 أخبار متفرقة 

 احلدث الرياضي 

 

 :تطالعون يف هذا العدد



 

 : َكلَمة ال ُبد ِمنَها

السابعة والنصف من شهر رمضان املنصرم، :  الزمان 

 . .رئاسة اجلامعة: املكان

إال هو ..  بالكاد مل يأت أحد..  وأتى من بعيد رجل حيمل أوراقا

 وكأنه عامل بسيط خياف التأخر عن دوامه.. وقلة قليلة

.  أتى وبفخر رئيس اجلامعة إنها بألف خري ماُدمتم سيدي على .

.  رأسها إنه العقل والنضج .  جمدمت العمل وأفنيتم له أعمارا.

خلدمت اسم جامعتنا ..  عطاءكم  ال ينضب..  عندما يقودان  أمة

والدليل نراه ونلمسه يف كل دورة وملتقى، يف .. عاليا يف السماء

كل ندوة وحماضرة مشلت كل التخصصات واحتضنت كلل  

 .اإليديولوجيات

لكم الفضل يف بناء  كل أستاذ وإطار، ويف احتواء كل  

فرد وعامل، فإليكم يعود كل األجر والثواب ألنكم سطرمت 

 ..األسس وسننتم القيم

فبامسي وباسم كل من باجلامعة نشكركم على كل جهد  

 بذلتمونه، وتبذلونه وسدد اهلل خطاكم ملزيد من العظمة

 .والنجاح

 

 

033.54.31.37 



 

حتتفل جامعة حممد خيضر بسكرة، يف نهاية كل سنة بتكريم               

عدد هائل من الطلبة اجملدين خالل موسم دراسي حافال بالنشاطات                    

 .البيداغوجية والثقافية

وهاهي اجلامعة، من خالل أسرتها اليت جتمع أعضاءها من أساتذة وطلبة            

وإطارات وعمال، يف حفل بهيج تودع فيه سنة كاملة كللت بالنجاح بعد                

 . كد واجتهاد

وبالفعل فقد متيز هذا املوسم      .  سنة تتوج بكثرة العطاء وموفور املردود       

الذي نودعه اليوم بدخول منقطع النظري لعدد هائل من الطلبة الذين                 

استقبلوا من والية بسكرة ومناطق خمتلفة، يف ختصصات ضمتها                      

كما كان هذا حتد كبري، فقد وفرت هلؤالء مجيع الظروف من                .  جامعتنا

البداية إىل آخر يوم دراسي دون انقطاع أو خلل متحدين بذلك كل                         

 .الصعوبات أو العراقيل

وهذا ما يؤكد تكاثف جهود أسرتنا اجلامعية بدءا من عقلها املدبر إىل              

عاملها البسيط وهذا ما يثلج الصدر حبق جامعة حممد خيضر كقطب                  

تعليمي وحمور فعلي يف البحث والتبادل العلمي على املستوى الوطين                     

 .والدولي

احتضنت جامعة حممد خيضر بسكرة يف إطار النشاطات العلمية                   

تظاهرة علمية خمتلفة      30والثقافية للكليات واألقسام وخمابر البحث          

تنوعت بني ملتقيات دولية وأخرى وطنية وأيام دراسية وأبواب مفتوحة                

 .أستاذا أجنبيا 50أستاذا من بينهم  519على األقسام مبشاركة ما يقارب 
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أبرمت جامعة بسكرة جمموعة جديدة من اتفاقيات الشراكة يف جمال البحث               

اتفاقيات مع املغرب ، جزر الكناري ، فنلندا، فرنسا،               )العلمي على املستوى الدولي        

باإلضافة إىل اتفاقية تعـاون    (  إسبانيا، روسيا ، تونس، إيطاليا، أنكلرتا، كندا وسوريا        

مشتلة )  مع أطراف من خارج الوسط اجلامعي متثل الشريك السوسيو اقتصادي                  

املؤسسات حمضنة بسكرة، املعهد الوطين لوقاية النباتات ، وزارة  الفالحة، املعهد                 

التقين للمحاصيل الزراعية،مركز البحث يف البيوتكنولوجيا بقسنطينة، املدرسة            

 .املتعددة التقنيات للهندسة املعمارية  باجلزائر العاصمة
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Visions d’Algérie » 
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« La micro urbanisation saharienne formes environnement et culture»

Laboratoire de

conception et de modélisation des formes architecturales et urbaines

)
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 التسيير التقديري للموارد البشرية ومخطط الحفاظ على مناصب العمل 

 بالمؤسسات الجزائرية

The first International Workshop on Artificial intelligence, Information and communi-
cation technology (IWAIICT'2013) will be held on May 5-6, 2013 in Biskra University, Alge-
ria. It takes place in the main auditorium of the university which is located in the Univer-
sity of Biskra and can be reached easily by car, by bus or on foot (map).  

 

       The Workshop theme is "Artificial intelligence, ICT, Artificial vision, Web service, 
Network security and Cloud computing", highlighting the paramount role of Artificial In-
telligence and Information and Communication Technology in improving human quality of 

life. This event is an opportu-
nity to review the evolution of 
this research theme and to fix 
the challenges for the coming 
years. 

 

       The IAWAIICT 2013 edition 

will last for two days, consist-

ing of workshop/tutorials with 

eight plenary speakers, poster 

session presentations devoted 

to PhD students and attractive 

social events. 
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http://www.univ-biskra.dz/iwaiict2013/Contact.html


 

 التسيير التقديري للموارد البشرية ومخطط الحفاظ على مناصب العمل 

 بالمؤسسات الجزائرية

 التسيير التقديري للموارد البشرية و مخطط الحفاظ على مناصب العمل :نظم قسم علوم التسيير الملتقى الوطني الثاني حول تسيير الموارد البشرية
 2102فيفري  28-27 :بالمؤسسات الجزائرية يومي

 :محاور الملتقى
 (GPRH )اإلطار المفاهيمي األكاديمي للتسيير التقديري للموارد البشرية           .0
 (GPEC)اإلطار المفاهيمي األكاديمي للتسيير التقديري للتشغيل و المهارات         .2
 (PSE.)اإلطار المفاهيمي لمخطط الحفاظ على مناصب العمل         .2
 .للموارد البشرية في المؤسسات الجزائرية  واقع تطبيقات التسيير التقديري         .4
 .الحفاظ على مناصب العمل في المؤسسات الجزائرية  واقع تطبيقات مخطط         .5

 .في نجاح المؤسسات االقتصادية في الجزائر  GPRH- PSE- GPEC إسهامات تطبيق           .6
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قسم العلوم االجتماعية، وباالاتاقاسايا          و قسم العلوم اإلنسانيةنظم قسم 

الامالاتا ا       ،   مع مخبر التغير االجتماعي والعالقاا  الاعااماة لاي الا ا ا ار              

شاباتاا  الاتاواالاتاـ االجاتاماتاتااعاي والاتاغايار                        ":  الدولي السادس تاتاع عاقاوا         

 "االجتمتتاعي

 :محاور الملتقى

 .التغير االجتماعي في ظل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة -1

 .انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على التنشئة االجتماعية -2

 .التأثيرات النفسية لشبكات التواصل االجتماعي على فئة الشباب -3

تأثيرات شبكات التواصل االجتتتمتاعتي عتلتى ظتاعترة صتراد الدوار دا تل                         -4

 .السرة

 .أثار شبكات التواصل االجتماعي على اإلعالم المحلي والدولي -5

 .سيكولوجية اإلعالم في ضوء شبكات التواصل االجتماعي-6

 .الدور الخدمي في ظل شبكات التواصل االجتماعي -7

الفرد والمجتمع في ظل شبكات التتتواصتل       مستقبل العالقات االجتماعية بين  -8

 .االجتماعي

 .الدور السياسي لشبكات التواصل االجتماعي -9



 
 
 

 
 

Dans le cadre du projet Water Tem-
pus  intitulé “Water related Advanced Training and 
Education for Regional needs in Maghreb” un cours 
international intitulé : 
Risk Assessment in Water Resources: Climate 
changes, Droughts, Floods, preventing strate-
gies and plans 
 organisé du 09 au 13 Décembre 2012 au départe-
ment de Génie civil et d’Hydraulique de l’université 

de Biskra. 
Le cours est organisé en partenariat avec l’université de Biskra et sera coordonné par 
le Professeur Jacques G. GANOULIS de l’université Aristotle de Thessalonique, Grèce  et l’u-
niversité de Wageningen, Pays Bas. 
 Le Pr GANOULIS est aussi Directeur à l’UNESCO du projet International Network of Water – 
Environment Centres for the Balkans (INWEB) à Thessalonique en Grèce. 
  
Tempus Project  N° 511095-TEMPUS-1-2010-1-NL-TEMPUS-JPHES 
water education and training in maghreb 
  
INTENSIVE COURSE ON  “RISK ASSESSMENT IN WATER RESOURCES” 
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نظمع المتتبة المرك ية، أحمد ري ط، ل امعة ماتاماد رايا ار         

ماا      30و   30، 30:  الالو  التتاب لي طبعته الثالثة عشر  أيام

 .عارضا  10بمشاركة أزيد من  1300

عقوا  لي مختلف الاتاخاتاتاا        0333وتم عرض أزيد من  

ال امعية، كما رتص جقاح للتتاب الدياقاي وكاجا جاقااح لالا ا اـ                

 .والمرأة

وت در اإلشارة إل  عرض إالدارا  أساتاجة جااماعاة ماتاماد             

ري ر مقها الخمس عقوانين األريرة لألستاا  الادكاتاور بالا ااسام             

الا اعاالاياة      :  سالطقية ر يس جامعة متمد ريا ار بساتارة، ماقاهاا           

 .  اإلدارية لي المؤسسة، وال عالية التظيمية لي المؤسسة 

 

الحظقا اإلقبال التبير لألساتجة، ال لباة والاعاماال وزوار مان              

 .رارج ال امعة

ومن رالل هجه ال بعة يت دم السيد متالظ المتتبة الاماركا ياة      

عساسي جمال، بالشتر ال ا ياـ لاتاـ األسااتاجة والا الاباة الاجيان                     

شاركوا لي ارتيار التتا  وإراراا الارالاياد الاوراا ا اي لالاماتاتاباة                        

 .المرك ية ومتتبا  التليا 

  



العدد 
1
0

- 
سمبر 

دي
1
3
0
1
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تمت إعــادة فتح المركـــز في شهـــر  

، وبدأ نشتاــتـتل التفتعتلتي فتي             2112سبتمبر 

أكتوبــــر من نفت  الستنتة،وكلـتس بتتتستجتيتل              

فوجا متتتمتدرستا فتي        (  27)سبعة وعشريــــن

آ ـتـتـتر    (  17)اللغة الفرنسية ،وسبعــــة عشر

( 3) فــي اللغة اإلنجليزية، إضافة إلى ثتالثتة       

أفواج في اللغة اإلسبانيـــتة، بتمتجتمتود ألت            

ـالتبتـتـتا، مستجتال متن            (  1117)وسبعة عشر

بينهم ـلبـــة وأساتــذة  ومتوظتفتيتن  كتانتوا               

ومنهــــم إـارات  ارج الجامعة، معتمتـتـتـتـتدا      

نتتـتتـتتـتتام االمتتتتتحتتات التتتتتصتتنتتيتتفتتي لتتاللتتتتتحتتا             

 .بالشعبـــــــــة

حيث يتـم في عـــــذا اإلـتار إجتراء امتتتحتانتيتن أحتدعتمتا كتتتابتي                      

واآل ر شفهي، يقاس على أستاستهتمتا مستتتوب التطتلتبتـتة، لتيتتتم                     

بعدعـــا تصنيفهم إلى ثالث مستويات حسب نتائجهم على التنتحتو      

 :التالي

 مبتـــدئيــــن - 
 المستــوب الول - 
 المستــوب الثاني  - 

وفـــي عـــتـتذا الصتـتـتدد، تتم إجتراء أول ا تتتبتار انتتتقتـتـتال إلتى                               

، أفضى إلى تسجيــل 2113مارس 12: المستوب الثانــي بتاريخ

ـالتب متويعتيتن       (  000) ما يقـــارب تسعمائة و مسة عشــــــر  

 : على الشعب التاليـة

 .الفرنسيــــة،اإلنجليزيــــة،اإلسبانيــة،اللمانيـــة،اإليطاليــــة



  

مع االستعانــــة بأساتذة الجامعــــة الدائمين وكذا أساتـتـتـتذة     أستــاكا مستخلفا( 51)للتأـيــر، قام المركـز بتوظي  حوالي   
 .التربيـــة الوـنيـــــة

 :وعـــــن انجاياتــــل في ميــــدات التكوين،سجــــل المركـــز انجايا أساسيا بإدراج ما يسمـــى بـ  
 

 *(. DELF*تكوين تحضيري لشهادة الدراسات في اللغة الفرنسية    )

00 



شهد قسم عالاوم الا اباياعاة والاتايااة                           

ب امعاة ماتاماد رايا ار بساتارة لاعاالاياا                       

" األبواب الم اتاوحاة الاتاي ناظاماهاا نااد                    

العلمي إقباال كبيرا لالا اماهاور مان           "  القواة

طلبة وأساتجة وماوفا ايان با ا اا  التاتاة                

لالطال  حول برنامج القاد  وأنش اتاه مان      

 .رالل هجه التظاهرة العلمية

وياتاماان الااهادا مان إقاامااة هااجه األبااواب                 

 -1300ماارس       00و   00الم توحة يوماي    

 حس  المقظمين لي تسليط ال وا عل   

مختلف البتوث العلمية والسمااح لالاشابااب        

وال لاباة رتاوالاا مان االطاال              

عل  مشارياع الاقااد  وإماتااناياة            

 .        االلتتاق به

وقد أشرف على االفتتاح الرسميم    

مماس      11لألبواب اليفتوحة يوم 

" الاقاواة  " ر اياس نااد         كل مم       

إضمافمة      , العلمي هاشم بن الاالا     

إلى عييد كلية العملمـمـمـموم المدقميم مة            

وعلوم الطبيمعمة والمةميمات ا سمتما             

إلى جمابمر سسميم         عبد اهلل لرحي

 .   عبد التميد موسيقسم علــــوم الطبيعــة والةيـات 

كذلك شهمدت ممداخمعت عمديمدت          ,وكابت هذه التفاعلة فرصة للطلبة لعرض بةوثهم خصوصا الدفعات اليتخرجة

قسام الا راعاة وماركا  الاباتا  الاعالاماي والاتا اقاي لالاماقااطا                                   ,  أساتجة وطلبة قسم علوم ال بيعة والتياةم  

بااتاقاة    ،   لوالية بسترة إضالة إل  مدارال  ل لبة من رارج الوالية  ك لبة جااماعاة بارج باوعار يارج               .. ال الة

00 

 رئي  النادي                             عميد الكلية                  رئي  قسم البيولوجيا    
 موسي عبد الحميد/ فرحي عبد اهلل         الستاك/ عاشم بن صالح              الستاك/ الطالب



00 

 بن عباس حنات كلثوم/ بقلم الطالبة

شهد هذا البربامج الثري للنادي أيضا مشاسكات عديدت بيختلف العروض لكل م  مةافظة الغابمات لمواليمة      

رابايار األعشااب       عمرض خمام مم   مرف             ,  مركز ح   الدم ليستشفى البشير ب  باصر بسمكمرت    ,  بسكرت

 . م   رف فريق الةياية اليدبية لوالية بسكرت اإلسعالا  األولية إلى جابر عرض مييز ف  ال بية

وتممهممدف هممذه ا بممواب         

اليفمتموحمة أسماسما إلمى تمعمزيمز                

وتدعيم التواصمل بميم  المطملمبمة            

والمممعممماممممعمممة داخمممل وخممماس           

وقمممد جممما ت همممذه           ,  المممواليمممة 

ا بواب اليفتوحة  ب ا ليخطم   

الممعمملمميمم  كمميمما     "  الممنمموات" بممادي   

تهدف إلى التعمريمف بميمخمتملمف          

مستوياته واليشاسيع الت  بلغهما  

كمميمما أبممهمما فممرصممة ممم  أجممل               

التعاسف بي  ممخمتملمف أعضما         

 . النادي



شمـ التتريم عامال  القظالة  والعمال 

 و  اإلحااتااياااجااا  الااخاااالااة ولاا ااا           

بساتارة     -أررى ب امعة متمد ري ار    

كيا تم تكريم الفرق الرياضية المفماسمزت    

ف  الدوست الرياضية وعاسلة اليمرحموم   

زسقممان بممبمميممل الممذي حمميمملممت الممدوست             

الرياضية إسيه بيناسبة عميمد المعميما           

 .3013ماي  01
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  مسوت سنة من الوفاء:  اليوم الوـني للشهيد تحت شعار
نظمع المديرية ال رعية لألنش ة هجه ال عاليا  ت امقا ماع الاياوم الاوطاقاي لالاشاهاياتاتاد وتاتاديادا                            

وتم تقظيماهاا باالاماركا  الاثا االاي والاريااضاي والاماالعا                          . األسبو  الثال  من شهر لي ر  من كـ سقة

  .الرياضية باإلقامتا  ال امعية وكا  االرتتام بالم مع العلمي والث الي بال امعة
 :يهتتدا القشتتاط الج  تقظتتمه المديرية ال رعية لألنش ة إل 

 .إبراز ب وال  ومآرر اآلباا واألجداد لي سبيـ تترير الوطن إبا  ح بة االستعمار 

نشر ر الة العمـ ال ماعي والتقالسي بين ال لباة مان راالل تاقاظايام دورا  ريااضاياة                     

 .ومساب ا  ر الية ولترية

التعتترا أكثر وبتورة م ارباة عالا  الاعاماـ الاقا االاي والاعاساتار  لاي شاتاـ                                

 .متاضرا  وأشرطة ورا  ية راالة

التش يع عل  تشتيـ لرق ونواد  للبتتت  عن تاريخ ال  ا ر التالـ بالابا اوال      

 . وبعض الشهادا  التية لم اهد  المق  ة. بالتقسيتت  مع المتتف ال هو  للم اهد

 .الت تترق إل  حركا  التترر التي عرلتها ال  ا ر إبا  االستعمار 

  .نشتتر الوعي ال تر  والتسي بالمواطقة وربط ال لبة بالماضي 

ت امقا مع اليوم العالمي للمرأة وتتاديادا األساباو  األول مان شاهار                

. يتم تقظيم تظاهرا  بالمرك  الاثا االاي والاريااضاي           .  مارس من كـ سقة

 . ويتو  االرتتام بالم مع العلمي والث الي بال امعة

تسهر المديرية ال رعية لألنش ة عل  تقظيم لعاليا  التظاهرة و لا   

كما يتم التقسايا    .  بتولير كـ الوسا ـ والت هي ا  عل  مستوى ال امعة

مع متال  القشاطا  بالتليا  وكجا السادة مسؤولي ال معيا  الاخااالاة    

 .بالمرأة وبعض األساتجة لي علم االجتما  والق س



  

بظيممممت اليديريممممة الفرعيممممة لألبممممشطة هممممذه               

الفعاليممات تزامنمما مممع اليمموم الو ممن  للعلممم وتةديممدا           

معماسض وأبمشطة    .  ا سبوع الثاب  م  شمهر أفريمل       

للطلبة، وكذا مساب ات، وتوزيع جواسز علمى الطلبمة         

واليممشاسكي  فمم  التظمماهرت ويتممم تنظييهمما باليعيممع         

 .العلي  والث اف  بالعامعة

يهتتدا القشتتاط الج  تقظتتمه المديارياة الا ارعاياة          

 :لألنش ة إل 

توعيتتة ال لتتتبة وتتسيتتسهم ب رورة المتالظة عالا    

 .المتاس  العلمية

نشر ر الة العمـ ال ماعي والتقالسي من راالل تاقاظايام          

 مساب ا  ر الية ولترية 

التش يع عل  تشتيـ لرق ونواد  للاباتاتاتا  لاي سايار             

 وتاريخ العلماا وطري ة ت تيرهم ودراسة مقاه هم 

الت تترق إل  فاهرة إهمال الاعالام وقاياماه مان الا اانا                  

 .االجتماعي والديقي واألرالقي

  .التش يتتع عل  البت  والعمـ واالجتهاد

وتنظيم مسابم مات حمو       . إقامة معـــاسض  بشطة الطلبة

 .أحس  ا عيا 

 .إقامة عروض مسرحية منوعة

 .إل ا  مةاضرات حو  دوس العلم ف  بنا  ا مم

 .مطويات توزع على الطلبة خاصة بالتظاهرت

توفير العواسز والتكرييات الخاصمة بمالمطملمبمة والسمـمادت             

 .اليشاسكي  ف  التظاهرت

ألريـ 16–اليوم الوطقي للعلم   
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كلية العلوم االنسانية واالجتماعية  تكرم األساتذة  الذين ساهموا يف فتح الدراسات  العليا يف جامعة حممد                      

خيضر بسكرة، تدريسا تأطريا، ومناقشة، عرفانا للمجهودات اليت بذلوها يف تطوير وترقييية قسيع  عيليع االجيتيميا                  

       ..     خاصة وكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية عامة

وهي االلتفاتة اليت نأمل أن تتوج بيهيا بياقيي اليكيليييات             

لإلعرتاف، بفضل األساتذة الذين ساهموا من اجلامعة 

الوطنية يف بناء وترقية جامعة حممد خيييضير بسيكيرة،          

واليت بدورها تساهع اليييوم بيأسياتيذتيهيا ليرتقييية بياقيي                     

           اجلامعات اليت حتتاج إىل تأطري نوعي

 

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية تترم األساتجة الجين ساهموا

لي لت  الدراسا   العليا لي جامعة متمد ري ر بسترة   



dialife''

وبتـ لخر واعت از تتشرا جامعة متمد ري ر بسترة بت ديم رالص 

 لألستا  التهاني 

 جابر نتر الدين

  بمقاسبة ان مامه للهي ة العلمية ل امعة 

"Bircham International University" 

 وتتمق  له م يدا من الت دم العلمي

 

 

 

 

 

هقي ا ل امعة متمد ري ر، بمقاسبة الترتي  المتمي   لموقع ال امعة الج  احتـ 

بعد جامعتي مقتور ،و العلوم  ALEXAالمرتبة الثالثة، حس  تتيقيف 

 ي در التجكير بأ   .والتتقولوجيا، هوار  بومدين

 .1301جامعة بسترة ان رد  ب ا  ة أحسن موقع إلتتتتتروني لعام 

مان إحاراز تا ادم جادياد                تمتن السادة المشرلو  عل  موقع ال امعاة الارساماي      

ي اا إل  إن ازا  ال امعة، و ل  بقيلهم ل ا  ة أحسن موقع إلاتاتاروناي لاعاام         

 . ALGERIAN WEB AWARDSالمقظم من طرا مقظمة  1301

للساهرين الشتر ال  يـ عل  ما قدموه وما ي دمونه للارقاي باماوقاع الا ااماعاة،              

 .نخص مقهم األستا  بن مشيش مسعود المسؤول عن العملية التقسي ية
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 وفي نف  السيـــا 



 .1301جويلية  13ال   30ال  ا ر العاالمة من -معرض الجاكرة واإلن ازا  

شاركع جامعة بسترة بمعرض الجاكرة واإلن ازا  المقظم لاي إطاار اإلحاتا ااال             

 .المخلدة للجكرى الخمسين لعيد اإلست الل

الاماركا       ---الاماعااهاد الاوطاقاياة             ..  معرض لمراحـ ت ور ال امعة مقاج نشاأتاهاا        -

 .بسترة -جامعة متمد ري ر  ----ال امعي

 .1301---0003معرض لمختلف األنش ة الث الية والعلمية والرياضية  -

 .معرض للملت يا  العلمية واأليام الدراسية بال امعة بالتور -

 .معرض إلحتا يا  ال امعة البيداغوجية والخدماتية -

 .تختتا  جديدة --كليا  --مخابر البت  --معرض إلن ازا  ال امعة  -

 .1301.......1330معرض لتور تخرج الدلعا   -

 .معرض لمجكرا  التخرج لتـ التليا  لي معظم التختتا  -

 .الور لل يارا  الرسمية للوزراا والشختيا  الوطقية والدولية -

 .معرض للم بوعا  ال امعية العلمية والث الية -

 .بسترة -ريبورتاجا  مر ية وسمعية عن جامعة متمد ري ر  -

 .معرض لمختلف التتريما  وال وا   المتتـ عليها لي الم ال العلمي والث الي والرياضي -

 .معرض لهيتلة ال امعة مقج نشأتها -

 .LMDنظام التدريس ال ديد  -

 دليـ ال امعة وم بوعا  راالة بالقاجتين ال دد لي شهادة البتالوريا -

 .ت ديم الشروحا  المباشرة واإلجابة عن كـ است سارا  ال لبة لي جميع التختتا  -
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 الرقم االسم والل   (العدد)التلية   ال سم الشعبة
 اآلداب  و اللغة العربية اآلداب   و اللغة العربية

 اآلداب  و اللغا 

(30) 

 30 ب  صالح بوا 

 31 بعيية بوضياف  اآلداب و اللغات ا جنبية اللغة االبعليزية

 30 شل  صليةة اآلداب و اللغات ا جنبية اإلبعليزية

 30 كةعت بعوى اآلداب و اللغات ا جنبية اللغة الفربسية

 30 دهينة إبتسام اآلداب  و اللغة العربية اآلداب  و اللغة العربية

 30 آج و سامية اآلداب و اللغة العربية اآلداب و اللغة العربية

 الة وق الة وق

 الت وق و العلوم السياسية

(30) 

 30 بسيغة فيصل

 30 يعيش تيم أما  الة وق الة وق

 30 يوسف  بوس الدي  الة وق الة وق

 03 حا  عزام سلييان الة وق الة وق

 00 لةاق عيسى الة وق الة وق

 01 بلعبل عتي ة الة وق الة وق

 00 بلكعيبات مراد الة وق الة وق

 العلوم اإلجتياعية علم االجتياع

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية

(00) 

 00 ب  عير سامية

 00 مدوس مليكة العلوم اإلجتياعية علم النف 

 00 ساعد صباح العلوم اإلجتياعية علم النف 

 00 حليلو ببيل العلوم اإلجتياعية علم االجتياع

 00 غربية سيرا  العلوم اإلجتياعية علم االجتياع

 00 مناصرية مييوبة العلوم اإلجتياعية علم االجتياع

 13 إبريعم سامية العلوم االجتياعية علم النف 

 10 ب  ساهل لخضر العلوم اإلجتياعية علم االجتياع

 11 حفيظ  سليية العلوم اإلجتياعية علم اإلجتياع

 10 ساية  سليية العلوم االجتياعية علم النف 

 10 ب  عامر وسيلة العلوم االجتياعية علم النف 

 10 لطيف لبنى العلوم االجتياعية علم االجتياع

 10 ب  ق ة سعاد العلوم االجتياعية علم االجتياع 

 علوم التسيير  علوم التسيير

العلوم  االقتتادية والت ارية 

 وعلوم التسيير

(30) 

 10 بلوف  عبد الةكيم

 10 ب   ب  دال  العلوم اإلقتصادية العلوم اإلقتصادية

 عيران كريية  العلوم اإلقتصادية  العلوم اإلقتصادية 
10  

 03 بصبة مسعودت العلوم اإلقتصادية العلوم اإلقتصادية

 00 السبت  وسيلة العلوم اإلقتصادية العلوم اإلقتصادية

 01 ب  عيش  عياس علوم التسيير  علوم التسيير 

 علوم اليادت الفيزيا 

العلوم الدقي ة و علوم 

 ال بيعة والتياة

(03) 

 00 ب  سماش السعيد

 00 بغام  ياسي  العلوم الزساعية  العلوم الزساعية

 00 زساسقة مةيد فوزي اإلععم اآلل  اإلععم اآلل 

 00 سعيد بشير اإلععم اآلل  اإلععم اآلل 

 00 عبة مليكة علوم اليادت الكيييا 

 00 عبد السعم بوست آما  علوم اليادت الفيزيا 

 00 بباش بادية علوم اليادت الكيييا 

 03 عاشوست عياس العلوم الزساعية العلوم الزساعية

 00 سايح عبد اهلل الرياضيات الرياضيات

 01 ب  عطية فاتح الرياضيات الرياضيات
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 الهندسة الييكابيكية الييكابيك

 العلوم و التتقولوجيا

(10) 

 00 العابد عدنا 

 00 عمار  عبدالهاد  الهندسة اليدبية و الري الري

 00 متمود  علي الهندسة اليدبية و الري الري

 00 زروالي ستيقة الهندسة الكهرباسية الكهربا  الت نية

 00 يتي رالد الهندسة الكهرباسية الكهربا  الت نية

 00 شوشا  ناالر الهندسة الييكابيكية الييكابيك

 00 رويقة عبد الت يظ الهندسة الكهرباسية الكهربا  الت نية

 03 عايد  أمال الكيييا  الصناعية الكيييا  الصناعية

 00 غبغوب ل يمة الكيييا  الصناعية الكيييا  الصناعية

 01 بلتسن مباركة الهندسة الكهرباسية اآللية

 00 ستيو لات  الهندسة  اليدبية و الري الري

 00 بوطبة هقدة الهندسة اليعياسية الهندسة اليعياسية

 00 بن موس  سمير الهندسة  اليدبية و الري الهندسة  اليدبية

 00 رماضقة متمد التادق الهندسة  اليدبية و الري الهندسة  اليدبية

 00 تومي عبيدة الهندسة الكهرباسية اإللكتروبيك

 00 لدياس مريم الهندسة الكهرباسية اآللية

 00 ق اا عبد الرزاق   الهندسة الكهرباسية الكهربا  الت نية

 03 جلول آمال الهندسة الييكابيكية الهندسة الييكابيكية

 00 حم يو  الوناس الكيييا  الصناعية الكيييا  الصناعية

 01 كتول لارس الكيييا  الصناعية الكيييا  الصناعية

 00 ربيعي شريف الهندسة الييكابيكية الهندسة الييكابيكية

 00 بوشلغوم لريد الهندسة  اليدبية و الري الري

 00 بن لتميد  السعيد الهندسة الييكابيكية الهندسة الييكابيكية

 00 م تاح كمال الهندسة الييكابيكية الهندسة الييكابيكية

 00 سديرة لخ ر الهندسة الييكابيكية الهندسة الييكابيكية

 00 العباد  عبد اهلل التدي  الهندسة  اليدبية و الري الري

 00 قوميدا  ليتـ الهندسة الييكابيكية الهندسة الييكابيكية

 00 ي يد مت    الهندسة الييكابيكية الهندسة الييكابيكية

حاملي شهادة الماجستير للسنة 
 2112/2113الجامعية 

 الرقم التلية العدد

 01 اآلداب و اللغا  10

 02 الت وق والعلوم السياسية 12

العلوم االقتتادية والت ارية و علوم  22

 التسيير

03 

 04 العلوم اإلنسانية االجتماعية 6

 05 العلوم الدقي ة وعلوم ال بيعة و التياة 26

 06 العلوم و التتقولوجيا 40

 الم مو    116

التأعيل الجامعي  للسنة الجامعية 
2112/2113 

 الرقم التلية العدد

 01 اآلداب و اللغا  05

 02 الت وق و العلوم السياسية 07

العلوم االقتتادية والت ارية و علوم  06

 التسيير

03 

 04 العلوم اإلنسانية اإلجتماعية 02

 05 العلوم الدقي ة وعلوم ال بيعة والتياة 04

 06 العلوم والتتقولوجيا 04

 الم مو    28
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 Google Developer Group RoadShow (GDG) est 
une série de présentations concernant: Google API, 
Google Map Maker, Faculty/Student Opportunities, 
BigData & Cloud Computing et Overview of Android 
Platform. 
 Trois workshops, visant cette fois les étudiants 

en informatique,  sur ces mêmes sujets, et un debat 

sur les "Big Data and cloud computing" ont égale-

ment eu lieu lors de cette manifestation. 
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De part son universalité, l'image englobe souvent des fonctions  aussi diverses que complémentai-

res. Qu'il soit Informatif, Documentaire, Symbolique, Divertissant,  Illustratif  ou  Décoratif, ce rôle 

positionne l'usage de l'image au  centre de préoccupation de domaines divers et variés, d'une part. Par 

ailleurs, l’image représente 

un axe privilégié au sein des 

laboratoires de recherche à 

l'échelle nationale ainsi qu'à 

l'échelle internationale. 

L’objectif du Workshop 

IGVA’13  est d'offrir  à la 

communauté des cher-

cheurs  dans le domaine  de 

l'image  un espace de concer-

tation leur permettant de pré-

senter, discuter  et confronter 

les  idées  portées par leurs 

programmes de recherche dans le but de contribuer à la promotion de ce jeune domaine de recherche 

lié aux technologies de l'image. 

Les journées seront organisées en sessions, qui débuteront par des plénières où un conférencier 

invité interviendra sur une thématique, chaque conférence sera suivie par 3 interventions de nos doc-

torants du labo (qui sont choisis parmi les plus avancés dans leur travaux) , suivie par des sessions 

poster (les autres doctorants) 
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 .

Visioconférence

 

 بسترة -كليا  جامعة متمد ري ر

 األستا  الدكتور ال ين  ع ر  

 عميد التلية

 األستا  الدكتور  متمد رتتا 

 عميد التلية

 األستا  الدكتور عبد الرحمن برقوق

 عميد التلية
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 الدكتور عبد الوهاب بن بريتة 

 عميد التلية

  األستا  الدكتور مالس متتتي

 عميد التلية

 األستا  الدكتور  عبد اهلل لرحي

 عميد التلية
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 عتلتيتقتا ا  نتعتلتمتهتتا جتتيتتتدًا.. حت تيت تة 

  
 .. التقتتور بتعتد التظتتالم.. متا أجتتمتتـ 

 . االبتتتستامتتة بتتعتتد التتدمتتو .. ومتتا أحتلت  . 

 .. التتتتتالم بتعتد التتتمتع.. ومتتا أرو       

 هتتجه التدنتيتا تتمت تتي بتاألقتدار 

 ..لي الليـ أح ا  يمتوها القهار..ملي ة باألسرار 

  

ألم ترى إل  األرض ال الة كيف تبتهج وتخ ر بق ول 

 األم ار

  

 ..واعلم جيدًا.األمتتـ عتقتدمتا تتقتمتو بته األعتمتار  

 ( !! أ  لتتتـ حتتتايتة نتهتايتة)

 ..الدنتيتا كتالت هترة.. تتختيتـ

 !!رغم جمالها إال أنها تتمـ شوكة أو شوكتا 

 هـ سترمي هجه ال هرة؟

من أجـ شوكة تست يع إزالتها أو 

 ت اهلها ؟؟

 هـ ستترم عيقاكت

 من جمال مظهرها

 من أجـ شوكة

 هـ ستترم أن تت

 من استقشاق را تتها ال كية

 ...من أجـ شوكة

 ..كجل  الدنيا

 ال ترميها كلها

 ..أو تقظر إليها نظرة سوداا تمتي كـ ماليها من جميـ

 إنسا  عديم الرحمة فلمتت...متتن أجتتتتـ

 أو الدي  لي وقع حاجت  أهملتت

 أو قريبأ وبعيد ال ي در المشاعر جرحتت

 

 

 راطرة عن االبتسامة

  

والليـ المظلم الباحا .. ابتسم وال تسأم ليتب  الخريف ربيعا 

  وتتتول الغربا .. مشرقا 

  .. لعتالير جميلة مغردة مبته ة

 ابتسم لاالبتسامة تجي  الهموم واألح ا  وتوقظ السعادة من سباتها

..  

  .. ابتسم لابتسامت  عالمة ال ودة لي عالمقا المتع 

 .. ابتسم لتـ اآلآلم ال ي رأها سوى تبسمتتت

  .. ابتسم وال تترم ن س  األجر با ادرال السرور لي قل  أريتت

  .. ابتسم ويت ي  أ  ترى اآلررين يبادلون  ابتسامة أعم  وأالدق

 .. ابتسم لت ي  الهم من قلب  وت ي  هم غيركت

  .. ابتسم للسع الوحيد الج  لسعته األيام

 .. نعم ابتسم وال تسأم وابرز قدرتتت عل  مواجهة هجه التياة والعوباتها

  ابتسم لي وجه المتيبه وال تسأم ألنتت مؤمن وال   

 .. وأنع أقوى من ا  يرى اآلررو  ضع تتتت.. ليس من سمات  واألمر كله رير لتت 

 .. ابتسم وال تسأم وكن قويا لي الشدا د

  كن قدوة وقع اله يمة.. ابتسم لاالبتسامة هي المدرسة التي تخرج أجياال من المت ا لين 

 اربع لي امتتا  ال در وكن من المت وقين.. الار  أمواج اليأس وابتسم .. وابتسم 

 .. ابتسم لابتسامت  رم  الع اا ومبدأ المتبين للخير واألولياا وال ة القبالا

 .. لابتسم ألنتت مبتسمتتتت

 .. وحركع ن وسا با سة ورلعع قدر اآلررين وقدركت.. كم أحيع األبتسامة من همم ميتة 

 .. كم لتتع قلوب وأنير  دروب وكش ع كروب باألبتسامة

 ابتسم لاألبتسامة من أسهـ ال رق لتس  ال لوب وهي سر ابداعتت لي جمع

 .. أكبر قدر من المتبيتتتتتن حولتت

 .واتمق  من اعماق قلبي لتم االبتسامه وال رح دا ما
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 راطرة عن االبتسامة

  

والليـ المظلم الباحا .. ابتسم وال تسأم ليتب  الخريف ربيعا 

  وتتتول الغربا .. مشرقا 

  .. لعتالير جميلة مغردة مبته ة

 ابتسم لاالبتسامة تجي  الهموم واألح ا  وتوقظ السعادة من سباتها

..  

  .. ابتسم لابتسامت  عالمة ال ودة لي عالمقا المتع 

 .. ابتسم لتـ اآلآلم ال ي رأها سوى تبسمتتت

  .. ابتسم وال تترم ن س  األجر با ادرال السرور لي قل  أريتت

  .. ابتسم ويت ي  أ  ترى اآلررين يبادلون  ابتسامة أعم  وأالدق

 .. ابتسم لت ي  الهم من قلب  وت ي  هم غيركت

  .. ابتسم للسع الوحيد الج  لسعته األيام

 .. نعم ابتسم وال تسأم وابرز قدرتتت عل  مواجهة هجه التياة والعوباتها

  ابتسم لي وجه المتيبه وال تسأم ألنتت مؤمن وال   

 .. وأنع أقوى من ا  يرى اآلررو  ضع تتتت.. ليس من سمات  واألمر كله رير لتت 

 .. ابتسم وال تسأم وكن قويا لي الشدا د

  كن قدوة وقع اله يمة.. ابتسم لاالبتسامة هي المدرسة التي تخرج أجياال من المت ا لين 

 اربع لي امتتا  ال در وكن من المت وقين.. الار  أمواج اليأس وابتسم .. وابتسم 

 .. ابتسم لابتسامت  رم  الع اا ومبدأ المتبين للخير واألولياا وال ة القبالا

 .. لابتسم ألنتت مبتسمتتتت

 .. وحركع ن وسا با سة ورلعع قدر اآلررين وقدركت.. كم أحيع األبتسامة من همم ميتة 

 .. كم لتتع قلوب وأنير  دروب وكش ع كروب باألبتسامة

 ابتسم لاألبتسامة من أسهـ ال رق لتس  ال لوب وهي سر ابداعتت لي جمع

 .. أكبر قدر من المتبيتتتتتن حولتت

 .واتمق  من اعماق قلبي لتم االبتسامه وال رح دا ما
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