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یسعدني، بھذه المناسبة، أن أتقدم بأسمى عبارات 
الترحیب ألعضاء األسرة الجامعیة بكل مكوناتھا، راجیا من 

وكذلك أحیي السادة .  الجمیع التجند إلنجاز  سنة جامعیة موفقة
المدراء الوالئیین للخدمات الجامعیة والسیدات والسادة مدیري 
اإلقامات على كل ما بذلوه من مجھودات في سبیل إنجاح الدخول 
الجامعي، الیوم وفي ھذه المناسبة الطیبة نسعد بوقفة رمزیة، 
لِنُھَنِّئ ونكّرم األََساتَِذة البَاِحثِین الذین تمت ترقیتھم إلى رتبة أستاذ 

 ). 29(التعلیم العالي وعددھم 
 

إِنَّ فَرَحتنا الیَوم، ونَحُن نَستقبل بَنَاتِنا وأَْبنَائِنا الطَّلَبة، لَْن 
كتور محمد حدید :  تُنِسینَا أَلَم فُْقَدان زملینا األستاذین األُستاذ الدُّ

كتور أرزقي مناصر، الِذین فارقونَا أثناء العطلة  واألُستاذ الدُّ
الصیفیة ُمَخلّفین َوَراَءھُم فَراغاً َكبِیراً وأَلَماً فَِظیعاً في نُفُوس  

فقد َكانَوا لَنَا .  وقُلُوب األُسرة الَجاِمعیة بِجاِمَعة محمد خیضر بسكرة
َجِمیعاً إخوة أَعِزاء، فَقَْدنَاھم أَجَسادا لكن أرواحھم ترفرف بیننا، 
ونَحُن إِْذ نَتََذكَُّرھم الیَوم فَإِنَّنا نَْغتَنِم ھَِذه الُمنَاَسبة لِتكِریھم َعلى ُكّل 
َما قَدََّموه لَِجاِمَعة محمد خیضر بسكرة َخاّصةً ولِلَجاِمَعة الَجزائریّة 

 .َعاّمةً 
، بالشروع في تنفیذ مشروع 2018/2019تمیز الدخول الجامعي 

المؤسسة المصادق علیھ من طرف مجلس اإلدارة لجامعة بسكرة 

في اطار الخطة التنمویة المسطرة على مدى  2018أفریل  10في 

 .على غرار الجامعات الوطنیة 2022−2018فترة خمس سنوات 

إن اعتماد قوانین جدیدة تتعلق بالحوكمة بقطاع التعلیم 

العالي، إنما یدل على أھمیة الحوكمة والتي أصبحت اآلن أولویة 

بالنسبة للسیاسات الوطنیة للتعلیم العالي في العالم، ھدفھا األساسي 

تحدیث نظام التعلیم العالي، ونظراً ألھمیة ھذا المشروع، فإننا 

سنقوم بتنصیب خلیة تتكفل بمتابعة عملیة تنفیذ مشروع المؤسسة 

ھذا النھج .  كما تعمل على تحسیس وإشراك كل الفاعلین في تنفیذه

الذي ھو مكمل لنھج التقییم الذاتي للمؤسسات الجامعیة المدرجة 

في جدول أعمال اللجنة الوطنیة إلرساء ضمان الجودة في التعلیم 

العالي، سیساھم من جھة في تطویر التعلیم العالي والبحث العلمي، 

ومن جھة أخرى في إنتاج التغییر، فقد تم تكوین خلیة لمتابعة 

ضمان الجودة بمؤسستنا، كما تم انجاز أول تقییم ذاتي لمؤسستنا 

 وقفنا من خاللھ على إیجابیاتنا وعلى سلبیاتنا،

 

بتوسیع استعمال  2018/2019تمیّز الدخول الجامعي 
في عملیة التسجیالت النھائیة في الماستر، حیث  (Progres)نظام 

یسعي قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي من خاللھ إلى رفع 
معدالت الرضا لدى الطلبة وكذلك إضفاء شفافیة على نظام 

وفي ھذا اإلطار؛ التحق بدایة ھذه السنة الجامعیة .  التوجیھ الوطني
طالبا وطالبة مسجلین في األطوار )  33412(ما یقارب من 

طالب أجنبي كما التحق  170الثالث، خالل ھذا الموسم منھم 
طالبا وطالبة في )  5158(خمسة آالف ومائة وثمانیة وخمسون 

الطور األول لألول مرة بالجامعة، لیُصبح العدد اإلجمالي للطلبة 
اثنان وعشرون ألف   -اللیسانس   -المسّجلین في الطور األول 

طالبا وطالبة ُمسجلین في أحد )  22279(ومائتان وتسع وسبعین 
عرض تكوین في اللیسانس، أّما )  60(وستین )  11(عشر میداناً 

فقد بلغ عدد الطلبة   -الماستر  -بخصوص التكوین في الطور الثاني 
طالبا وطالبة، )  10106(المسجلین عشرة آالف ومائة وستة 

مسجلین في تسعین عرضا للتكوین في جمیع التخصصات، منھم 
طالبا في السنة )  4985(أربعة آالف وتسعمائة وخمسة وثمانین 

األولى، بنسبة قبول ثمانون في المائة من عدد الطلبة المترشحین، 
من النظام )  390(منھم ثالثمائة وتسعین .   وھي نسبة عالیة جداً 

الكالسیكي، كما أن جامعة محمد خیضر بسكرة أتاحت الفرصة لــ 
إطارا من )  150(طالبا من خریجي الجامعات األخرى و )  300(

القطاع االجتماعي واالقتصادي للتسجیل في الماستر في إطار 
 .االتفاقیات المبرمة ما بین الجامعة والمؤسسات العمومیة

 

ھذا وأذكر أنھ قمنا بإعادة فتح كل عروض التكوین في 
الماستر التي كانت مجمدة ونعمل حالیا على ضمان انسجامھا مع 
مسالك التكوین في الطور األول وإلحاقھا بمخابر البحث لتمكین 
الطلبة من التمرس على البحث وتطویر مشاریع مبتكرة، وذلك في 
إطار إعداد مذكرات الماستر، كما أننا سنواصل ھذه السنة تنظیم 
أیام الماستر الطبعة الرابعة لفائدة الطلبة المسجلین في السنة الثانیة 

وستكون مرحلة  2019مارس  22-18ماستر في الفترة ما بین 
 .تقییم ومتابعة الطلبة في انجاز مذكرات الماستر

تخصص )  65(كما استحدثنا ھذه السنة خمسة وستون  
) 202(یستفید منھا مائتان واثنان   -دكتوراه   -تكوین الطور الثالث 

طالبا وطالبة عن طریق مسابقة وطنیة، بعد دراسة ملفاتھم، على 
أكتوبر  20و  13أن تجري االمتحانات الكتابیة ایام السبت 

، لیصبح العدد اإلجمالي للطلبة المسجلین في الطور الثالث 2018
كما ستتواصل ھذه .  طالبا وطالبة)  1027(ألف وسبع وعشرون 

كما قمنا بفتح .  السنة مناقشة العدید من أطروحات الدكتوراه
تخصصین في التكوین ما بعد التدرج المتخصص في الحقوق 

وأغتنم ھذه المناسبة، ألتوجھ .  منصب 40والعلوم االقتصادیة ب 
ألعضاء الھیئات العلمیة والبیداغوجیة بالعمل على ضمان َجْودة 
التكوین في الدكتوراه، وإْضفَاء َمرئِیَّة أفضل على اإلنتاج العلمي، 
من أجل ُمناقشة أطروحات الدكتوراه والتأھیل الجامعي حسب 

كما سنقوم في بدایة ھذه السنة الجامعیة بتنظیم .  المعاییر الدولیة
. 2018سبتمبر  26أبواب مفتوحة على التكوین في الدكتوراه یوم 

 -14كما سیتم تنظیم أیام الدكتوراه لفائدة طلبة الدكتوراه ما بین 
 .2019أفریل   18
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  أیتھا السیدات، أیھا السادة،
 
لقد تطلّب تزاید عدد الطلبة وعروض التكوین، تعزیز  

التأطیر البیداغوجي وأعوان الدعم، وعلیھ، سیتم توظیف خمسة 
أستاذا من  18، واستقبال )ب(أستاذا مساعدا صنف )  15(عشر 

منتوج التكوین في الخارج للعلم أنھم كلھم یحملون شھادة 
الدكتوراه، لیصبح إجمالي أساتذة جامعة محمد خیضر بسكرة في 

أستاذا باحثا؛ منھم أربعمئة )  1400(ألف واربعمئة :  مختلف رتبھم
من ذوي رتبة أستاذ التعلیم العالي وأستاذ )  447(وسبعة وأربعون 

كما أننا نالحظ  نسبة .  في المئة 32.86أي بنسبة )  أ(محاضر 
وھو )  أستاذة 645(في المئة  46اإلناث من ھیئة التدریس بلغت 

. مؤشر إیجابي على المستویین المجتمعي والتعلیمي بھذه الوالیة
كما ادعوا األساتذة الباحثین  االستغالل األمثل للبرنامج الوطني 

للتكوین في الخارج الذي انطلق ھذه  2022-2018االستثنائي 
السنة الذي یھدف إلى دعم تكوین المكونین للوصول إلى تأطیر 

 .  مقبول للطلبة
 

وفي الجانب اإلداري، یؤطر الجامعة ألف ومئة وأربعة 
، حیث سیتم 2018موظفا، وبعنوان السنة المالیة )  1104(

موظفا مقسمة بین التأطیر اإلداري )  37(توظیف سبعة وثالثین 
عامل من فئة  27والتحكم والتنفیذ وسیتم أیضا توظیف 

المتعاقدین، حیث تم توفیر ما یلزم من أجھزة علمیة لمخابر 
بیداغوجیة لكلیة العلوم والتكنولوجیا، وعلوم الطبیعة والحیاة من 

وكذا تجھیز قاعات .  أجل تدعیم األعمال التطبیقیة وإعادة تأھیلھا
، وتحدیث وتزوید مختلف )150(اإلعالم اآللي بأربعین جھازا 

مكتبات الكلیات بآخر وأحدث العناوین التي یحتاجھا الطالب 
واألستاذ على السواء، حیث تم تدعیم رصیدھا بالوثائق 
البیداغوجیة في ھذا الموسم بأربعة أالف وتسعمائة وواحد 

نسخة لیصبح  )26760(عنوان جدید  أي )  4981(وثمانون  
العدد اإلجمالي للوثائق البیداغوجیة ثالثة وتسعین ألف وتسعمائة 

عنوانا وخمسمائة وواحد وتسعون )  93978(وثمانیة وسبعون 
نسخة في مختلف  )591664(ألف وستمئة وأربعة وستین 

التخصصات العلمیة والتكنولوجیة واالجتماعیة  واألدبیة أي لكل 
كتاب متوفر، أما بالنسبة للمشاریع االستثماریة تم  18طالب واحد 

عملیة تتعلق أساسا بتجھیز المنصة التقنیة  19اإلعالن عن 
للتحلیل الفزیائیة والكیمیائیة وأجھزة علمیة موجھة لألربعة مخابر 

  4000/6000بحث معتمدة وكذلك بالتجھیزات الخاصة بمشروع 
وفي اطار التوسعة الداخلیة لشبكة المعلوماتیة تم   .مقعد بیداغوجي

مأخذ موزعة على مختلف المرافق البیداغوجیة  3000انجاز 
 . للجامعة مع تحدیث األجھزة الذكیة الخاصة بتسییر الشبكة

 

 
وكما ال یفوتني بھذه المناسبة أن أدعو الجمیع إلى  

االستغالل األمثل لبرنامج تحسین المستوى بالخارج، وذلك 
بالمشاركة في المؤتمرات الدولیة لألساتذة الباحثین والطلبة 
المسجلین في الدكتوراه والماستر وكذا العمال اإلداریین والتقنیین، 
أیضا، یجب اللجوء إلى كفاءات عالیِة المستوى في القطاعات 
األخرى وفق صیغة األستاذ المشارك، واإلسھام المتزاید للقدرات 
العلمیة الجزائریة العاملة بالخارج وكذلك االستفادة من االتفاقیات 

 .مع الھیئات والمؤسسات األجنبیة التي أبرمتھا الجامعة
 

لقد عرفت الخارطة البحثیة  لجامعة محمد خیضر  
بسكرة في السنوات الخمسة الماضیة، تطورا كبیرا تمثل في 

مخبرا،  تَُضمُّ أَْزیََد ِمْن سبعمائة )  32(اعتماد اثنین وثالثین  

أُْستَاذاً بَاِحثاً، والذین أدعوھم، بھذه )  741َوواحد وأربعین 
المناسبة، إلى مواصلة تجھیز مخابر البحث العلمي، كما أشجع 
األساتذة على إنشاء مخابر بحث جدیدة، وكذلك تكثیف فرق البحث 
العلمي، وبھذا الصدد فإنني أحثھم على المشاركة المثمرة والفعالة 
في عملیة تأطیر الطلبة من أجل إنجاز مذكرات الماستر 

وفي نفس الوقت أدعو األساتذة  الباحثین .  وأطروحات الدكتوراه
إلى المزید من اإلنتاج العلمي والعمل على نشره في المجالت 
الدولیة المحكمة، وفیما یتعلق بالتظاھرات العلمیة فقد برمجت 

 2018/2019كلیات وأقسام ومخابر البحث خالل السنة الجامعیة 
 .   ملتقى دولي ووطني) 23(ثالثة وعشرین 

 

 
یسعدني في اختتام كلمتي أن أتقدم بتھانيَّ الخاصة  

 39والخالصة للسادة األساتذة الذین تمت ترقیتھم في الدورات 
كما أستغل فرصة لقائي بكم .  إلى رتبة أستاذ التعلیم العالي 40و

الیوم ألشد على أیدیكم وأحثكم جمیعاً على التحلي بروح 
المسؤولیة والعمل بجد وصرامة، وتطبیق القوانین واآللیات 
ساریة المفعول من أجل تشجیع السلوكیات اإلیجابیة، وكل ھذا 
یصب في ھدف تطویر ھذه الجامعة وتحسین مخرجاتھا، 
وأدعوكم كذلك إلى التحلي بروح الفریق وتبني فلسفة العمل 
الجماعي سواء على مستوى فرق التكوین أو على مستوى مخابر 
البحث العلمي والتي تتضمن امكانیات ھائلة ینبغي توظیفھا 
وتفعیلھا لخدمة الباحثین من أساتذة وطلبة، كما أدعوكم لنبذ كل 
أشكال الفعل السلبي الذي من شأنھ المساس بمسیرة الجامعة نحو 
تطویر التعلیم العالي والبحث العلمي وتحسین مكانتھا على 

 المستوى الدولي،
 

في  وال یفوتني أن أھنيء الطلبة الجدد الذین التحقوا بنا   
ھذه السنة الجامعیة وأوصیھم وزمالءھم الذین سبقوھم أن یكونوا 
في المستوى لیتزودوا بالعلم والمعرفة متمنیا لھم كل النجاح، طالبا 
من الجمیع مزیدا من الجھد والجدیة واإلخالص في العمل للرفع 
من شأن ھذه المؤسسة، وتأكید الصورة المثلى للطالب الجامعي 
المتحلي باألخالق الفاضلة والسلوك المھذب والمتوازن، كما 
أحثھم على المحافظة عن ممتلكات القطاع التي تحققت بفضل 
جھود كبیرة وذلك باالستعمال العقالني والصیانة الدقیقة 

 .والمتواصلة لھا
 

كما أشكر كافة الشركاء االجتماعیین المھنیین في  
مختلف التنظیمات النقابیة، الذین یساھمون في إرساء جو الھدوء، 
والحوار الرصین، وأدعوھم أن یكونوا لنا سندا في مواصلة بناء 

 .ھذه الجامعة بتكریس ثقافة الحوار البناء واالحترام المتبادل
وأتوجھ إلى التنظیمات الطالبیة لتضع نصب أعینھا المصلحة 

ورغبة .  العلیا للطالب وأن تكون في مستوى الرسالة الموكلة إلیھا
منّا في تحقیق راحة كافة ألبنائنا الطلبة، سنأخذ كل انشغاالتھم 
محمل الجد، بالتعاون مع كافة أفراد األسرة الجامعیة بغیة تحسین 

 .األداء البیداغوجي وتحقیق تسییر استشرافي وبیداغوجي
 

قبل أن أختتم كلمتي ھذه، ومثلما جرت التقالید الجامعیة  
بن زبوش أستاذ في قسم :  أوّد أْن أستأذنَكم في أن أدعَو، الدكتور

، «األمن الغذائي»:  العلوم الفالحیة إللقاء محاضرة افتتاحیة حول
ویعد األستاذ بن زیوش من األساتذة المتمیزین والنشطین في 

 .تدعیم البحث العلمي والتأطیر البیداغوجي
 

 والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ
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بــقــاعــة الــمــحــاضــرات الــكــبــرى  2018ســبــتــمــبــر  18صــبــیــحــة  

هاهي جامعة بسكرة تفتتح موسما جـامـعـیـا جـدیـد أشـرف عـلـى إفـتـتـاحـه 

والي الوالیة المحترم السید أحمد كروم في جو یسوده التـنـظـیـم بـحـضـور 

كل من السلطات المدنیة والعسكریة، رئیس الـمـجـلـس الشـعـبـي الـوالئـي، 

مدراء تنفیذیـون، األسـرة الـثـوریـة مـمـثـلـة فـي أعضـاء الـمـنـظـمـة الـوالئـیـة 

للمجاهدین، إلى جـانـب أسـرة اإلعـالم واألسـرة الـجـامـعـیـة فـي مـقـدمـتـهـا 

مدیر الجامعة األستاذ الـدكـتـور أحـمـد بـوطـرفـایـة وسـط حضـور مشـرف 

 .للطلبة والعائالت

أفتتح الحدث من طرف مدیر الجامعة الذي قدم من خالل كلمته مجموعة من اإلحصاءات حول عدد الطلـبـة فـي مـخـتـلـف األطـوار  

وعروض التكوین كما تحدث عن التجهیزات التي زودت بها المخابر ومختلف المرافق التي تمت صیانتها لضمان دخول جامعـي مـریـح وكـمـا 

الـذي وظـف فـي  Progresمـلـتـقـى وطـنـي ودولـي وأشـار أیضـا إلـى نـظـام  23جاء في معرض حدیثه ان الجامعة تستعد لتنظیم أكـثـر مـن 

التسجیالت الجامعیة والذي حقق الشفافیة وأضفى المزید من التنظیم على العملیة، كـمـا أثـار الـعـدیـد مـن الـنـقـاط األخـرى كـالشـروع فـي تـنـفـیـذ 

مشروع المؤسسة الذي صادق علیه مجلس اإلدارة والدور الفعال الذي تلعبه خـلـیـة ضـمـان الـجـودة مـن خـالل عـمـلـیـة الـتـقـویـم الـمـسـتـمـر لـرفـع 

م األداء، كما أشاد باإلنخراط القوي للوالیة من خالل والي الوالیة المحترم السید أحمد كروم فـي إشـراك الـجـامـعـة فـي مـخـتـلـف الـمـسـائـل والـدعـ

 .المتواصل لمسیرة التنمیة التي تشهدها الجامعة

أشار في كلمته عن سعادتـه بـالـنـتـائـج الـتـي تـحـقـقـهـا  2018/2019وقبل ان یعلن والي الوالیة المحترم عن اإلفتتاح الرسمي للموسم الجامعي 

أمـا مـا تـعـلـق بـالـمـحـاضـرة .  جامعة بسكرة داعیا الجمیع إلى التحلي بروح المسؤولیة لتشجیع السلوكات اإلجابیـة كـمـا جـدد دعـمـه وٕاسـنـاده لـهـا

األمـن الـغـذائـي فـي الـجـزائـر الـواقـع " صالح الدین بن زیوش من قسـم الـعـلـوم الـزراعـیـة بـعـنـوان .  د. النموذجیة لهذه السنة فقد كانت من إلقاء أ

 ".والتحدیات والحلول الممكنة

ــــم  ــــكــــری ــــت ــــدایــــة ب ــــب ــــمــــات كــــانــــت ال ــــكــــری ــــت ــــعــــدیــــد مــــن ال ــــقــــاء ال ــــل ــــل ال ــــخــــل ــــة 29ت ــــاذی ــــة األســــت ــــب ــــى رت ــــوا إل ــــق ــــاذ جــــامــــعــــي ارت  .اســــت

حـزن الـ أختتم اإلفتتاح بوقفة رمزیة ألرواح األستاذین الراحلین محمد حدید وأرزقي مناصر اللذان وافتهما المنیة هذه الصائفة في جو خّیم علیه

 .لما تركاه من فراغ وذلك بتكریم عائلتیهما

 الدخول الجامعي
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وعلى الساعة ال�ت�اس�ع�ة  2018سبتمبر  26في    
ص��ب��اح��ا ب��ق��اع��ة ال��ن��ش��اط��ات ل��ل��ج��ام��ع��ة  09.00

المركزیة، نظمت جامعة محمد خ�ی�ض�ر بس�ك�رة 
أبوابا مفتوحة حول ال�ت�ك�وی�ن ف�ي ال�ط�ورال�ث�ال�ث 

 -2018ب��ع��ن��وان الس��ن��ة ال��ج��ام��ع��ی��ة )  دك��ت��وراه( 
2019. 

حیث تقدیم محاضرة لتوضیح ع�دة ن�ق�اط م�ھ�م�ة 
بوابة الدكتوراه، التسجیل :  لطالب الدكتوراه مثل 

عبر الخط في مسابقة الدكتوراه ، تنظیم الت�ك�وی�ن 
ف��ي ال��دك��ت��وراه، ال��دروس ال��م��ق��دم��ة م��ن خ��الل 

 .التكوین في الدكتوراه، ومناقشة الدكتوراه 

كما وقد تمت إجابة كافة التس�اؤالت ال�م�ط�روح�ة 

نظمت جامعة محمد خیضر بسكرة على غرار نظیراتھا في كامل التراب الوطن�ي أب�واب�ا م�ف�ت�وح�ة  
ق�ب�ل أن ت�ن�ط�ل�ق ع�م�ل�ی�ة  2018ج�وی�ل�ی�ة  25/24لفائدة الطلبة المتحصلین على شھادات البكالوریا یومي 

جویلیة ھذا بالمكتبة المركزیة وذلك بتوفیر أجنحة مخصصة لعرض ماتم�ت�ل�ك�ھ  26التسجیالت األولیة یوم 
الكلیات الست والمعھد من تخصصات متنوعة یشرف ع�ل�ی�ھ�ا ط�اق�م م�ن األس�ات�ذة وال�م�خ�ت�ص�ی�ن ل�ت�ق�دی�م 

 .الشروحات والتوضیحات للطلبة الجدد لوضعھم في الصورة حول كل مایتعلق بالحیاة الجامعیة

مدیر الجامعة كان متواجدا بالمكتبة ح�ی�ث ط�اف ح�ول م�خ�ت�ل�ف .  الحدث شھد توافد كبیر للطلبة وأولیائھم
األجنحة رفقة بعض المسؤولین ووقف على جاھزیة الطاقم المسخر كما أعطى بعض التوجیھات التي م�ن 
شأنھا إضفاء تنظیم أكثر على العملیة في انتظار استكمال العملیات المقبلة بذات اإلستعداد ونفس ال�ظ�روف 

 .المالئمة فھنیئا لكل الناجحین ومرحبا بكم في رحاب جامعة بسكرة
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فتحت جامع�ة م�ح�م�د خ�ی�ض�ر  
 26أب��واب��ھ��ا ص��ب��ی��ح��ة ی��وم ال��خ��م��ی��س

حیث انطل�ق�ت ع�م�ل�ی�ة  2018جویلیة 
التسجی�الت األول�ی�ة ل�ل�ط�ل�ب�ة ح�ام�ل�ي 
شھادات البكالوریا وذلك من خالل م�ا 
وفرتھ ج�ام�ع�ت�ن�ا م�ن ق�اع�ات م�زودة 
بشبكة األنترنت عالیة التدفق لت�س�ھ�ی�ل 
عملیة الولوج إلى الموقع اإلل�ك�ت�رون�ي 
ال��وزاري ال��م��خ��ص��ص ل��ل��ت��س��ج��ی��ل 
واستخ�راج االخ�ت�ی�ارات ال�م�س�م�وح�ة 
لمأل بطاقة ال�رغ�ب�ات حس�ب ال�م�ع�دل 
ال��م��ت��ح��ص��ل ع��ل��ی��ھ وحس��ب م��ی��والت 

 الطلبة

حیث توفر جامعة بسكرة العدید من التخصصات المتنوعة في مختلف المیادین من خالل ك�ل�ی�ات�ھ�ا الس�ت 
ومعھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة كما سخرت طاقم من األساتذة األكفاء م�وزع�ی�ن ع�ل�ى 
أجنحة خصصت لعرض مختلف الشعب والتخصصات وتقدیم شرح مفصل لكل تساؤالت ال�ط�ل�ب�ة ال�ج�دد 
في جو اتسم بالتنظیم المحكم وتوفیر جو مناسب الست�ق�ب�ال وف�ود ال�ط�ل�ب�ة وت�ج�در اإلش�ارة إل�ى أن ھ�ذه 

07 



شرعت ج�ام�ع�ة بس�ك�رة ع�ل�ى  
غرار نظیراتھا عبر كامل ال�وط�ن ف�ي 
ع��م��ل��ی��ة ال��ت��س��ج��ی��الت ال��ن��ھ��ائ��ی��ة، ھ��ذه 
المرحلة األخیرة انط�ل�ق�ت اب�ت�داءا م�ن 

واستم�رت  2018سبتمبر  2 یوم األحد
من ذات الش�ھ�ر ب�ال�ن�س�ب�ة  6 الى غایة

 9إل���ى7ل���ل���ح���االت ال���ع���ادی���ة وم���ن
بالنسبة للحاالت الخاصة والتي  سبتمبر

حیث استقب�ل   تمت حصریا عبر الخط،
ت�م   ط�ال�ب ج�دی�د وق�د 5325ما یعادل 

ب لتسدید حقوق التسجیل وكذا المكتبة المركزیة الستخراج بطاقة الطالب وبعد ذل�ك . و. تسخیر المدرجین أ
إی�واء، م�ن�ح�ة، ( یتم التوجھ إلى المطعم المركزي إلستكمال العملیات األخرى الخاصة بالخدمات الجامعیة 

وذلك للشروع في الدراسة بشكل عادي في مختلف الم�ی�ادی�ن وال�ت�خ�ص�ص�ات ال�ت�ي ت�وف�رھ�ا  ) نقل، إطعام
 .كلیات الجامعة

في ظروف مالئمة بھدف التسھیل على الطلبة ولإلشارة فقد تضاعف عدد الطلبة الموج�ھ�ی�ن  تالعملیة جر
ح�ی�ث ت�م )  ط�اق�ات م�ت�ج�ددة( إلى الفروع ذات التسجیل الوطني من بینھم الموجھین الى فرع الكھروتقن�ی�ة 
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ل�ل�س�ن�ة  انطلقت الدراس�ة ب�ج�م�ی�ع ت�خ�ص�ص�ات ال�م�اس�ت�ر  
ب�م�خ�ت�ل�ف   2018أك�ت�وب�ر  14یوم األح�د  2019-2018الجامعیة 

كلیات جامعة محمد خیضر بسكرة، حیث شدد السید م�دی�ر ال�ج�ام�ع�ة 
على ضرورة الحرص على تقدیم كافة الدروس والمحاض�رات ت�ب�ع�ا 

 .بھ للبرنامج الدراسي المسطر لكل تخصص وااللتزام 

بمختلف كلیات جامعة محمد خیضر بسكرة صبیح�ة  2019-2018انطلقت الدراسة للسنة الجامعیة  
بین م�خ�ت�ل�ف  ، حیث تنقل السید مدیر الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفایة2018سبتمبر  09یوم األحد 

كما أصر السید مدیر الجامعة عل�ى ض�رورة ال�ح�رص ، أقسام الكلیات للوقوف على بدء وانطالق الدراسة
على تقدیم كافة الدروس والمحاضرات وفقا للبرنامج الدراسي المسطر تبعا ل�ك�ل ت�خ�ص�ص وال�ت�ق�ی�د ب�ھ، 

ب�أس�م�ى  األستاذ ال�دك�ت�ورأح�م�د ب�وط�رف�ای�ة یتقدم مدیر الجامعة 2019  -2018وبمناسبة الدخول الجامعي 
 .عبارات الترحیب لكافة األسرة الجامعیة من طلبة وأساتذة وموظفین متمنیا لھم النجاح والتوفیق

 إنطالق الدراسة بعنوان السنة الجامعیة

 2018-2019 

 انطالق الدراسة بجمیع تخصصات الماستر

نظمت جامعة محمد خی�ض�ر بس�ك�رة مس�اب�ق�ة اإلل�ت�ح�اق  
 202ل�ل�ظ�ف�ر ب 2018أك�ت�وب�ر 20بالطور الثالث دك�ت�وراه ی�وم

ش�ع�ب�ة ول�ق�د ش�ارك أزی�د م�ن  23تخصص ف�ي  65منصب في 
مترشح الجتیاز ھذه المسابقة المصیریة تم انت�ق�اءھ�م ت�ب�ع�ا  6000

لإلجراءات والتعلیمات التي نصت علی�ھ�ا وزارة ال�ت�ع�ل�ی�م ال�ع�ال�ي 
والبحث العلمي ولقد ساھم نظام بروڤرس بشكل كبی�ر ف�ي ت�ن�ظ�ی�م 
عملیة إنتقاء الطلبة المقبولین حسب التصنیف ال�م�ت�ف�ق ع�ل�ی�ھ ل�ك�ل 
تخصص، انطلقت العمل�ی�ة ف�ي ت�م�ام الس�اع�ة ال�واح�دة زواال ف�ي 
مختلف مراكز إجراء اإلمتحان لیتم اختیار ظرف موضوع ال�م�ادة 
األولى من أصل ثالث أظرفة مختلفة م�ن ط�رف ال�ط�ل�ب�ة وت�م�ت 
العملیة بحضور مدیر الجامعة السید أحمد ب�وط�رف�ای�ة ال�ذي وق�ف 
على جاھزیة الطاقم المسخر إلنجاح العملیة وش�دد ع�ل�ى ض�رورة 
تكریس الطابع الوطني للمسابقة والتحلي بالشفافیة ال�م�ط�ل�ق�ة أث�ن�اء 

المادة الثانیة للمسابقة ان�ط�ل�ق�ت ف�ي .  التصحیح وفي جمیع المراحل
ث�م  17.00ب�ع�د ال�زوال إل�ى غ�ای�ة الس�اع�ة 15.00تمام الساع�ة

انطلقت عم�ل�ی�ة اإلغ�ف�ال وال�ت�ص�ح�ی�ح م�ب�اش�رة ب�ع�دھ�ا ت�م اع�داد 
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Laboratoire de Conception et de Modélisation des formes et des Ambiances 
Architecturales et urbaines (Lacomofa) 

ORGANISE : 
 

Un chantier d’idées consacré au PDAU de Biskra-groupement 

ورش�ة ف�ك�ری�ة ف�ي  (Lacomofa)نظم م�خ�ب�ر               

اطار المخطط الرئیسي للتنمیة والتعم�ی�ر ت�ب�ع�ا ل�ل�ب�رن�ام�ج 

وذلك بالتعاون مع م�دی�ری�ة "   مؤسستي مدینتي"  الوزاري 

التع�م�ی�ر وال�ھ�ن�دس�ة ال�م�ع�م�اری�ة وال�ب�ن�اء ل�والی�ة بس�ك�رة 

DUAC    مركز البحث العلمي والتق�ن�ي ل�ل�م�ن�اط�ق وكذا

، یوم�ي  URBA Biskra ا ذك  CRSTRA الجافة 

 . 2018نوفمبر  13و  12

ال��ن��ش��اط ع��ب��ارة ع��ن ورش��ات وم��ح��اض��رات  

إلى بدء نقاش وتأمالت حول الطرائق واالستراتیجیات والسبل التي سیتم اعتمادھا القتراح مخططات التوجھ ال�ع�م�ران�ي تھدف 

، وبالتالي التمكن من تحدید التحدیات الحالیة المتعلقة بالب�ی�ئ�ة واالس�ت�دام�ة " شتمة   -الحاجب  -بسكرة"  المستقبلي لتجمع بلدیات 

 ملتقیات وایام دراسیة
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نـوفـمـبـر  15و  14نظم قسم العلوم االنسانیـة یـومـي       

 –بقاعة المـحـاضـرات الـكـبـرى بـالـقـطـب الـجـامـعـي  2018

مؤتمرا دولیا بعنوان الظاهرة اإلعالمیة واالتصالیة   -شتمة 

في ظل البیئة الرقمیة بالتعاون مع مخبر الدراسات النفسیة 

واالجتماعیة ومخبر التغیر االجتـمـاعـي والـعـالقـات الـعـامـة 

في الجزائر إلى جانب مخبر المسألة التربویـة فـي الـجـزائـر 

 .في ظل التحدیات الراهنة 

افتتح هذا العرس العلمي من طرف مدیر الجامعة 

األستاذ الـدكـتـور أحـمـد بـوطـرفـایـة، نـیـابـة عـن السـیـد والـي 

والیة بسكرة والذي دعا من خالل كلمته إلى تحسین مكانة البحث العلمي وجعـلـه یـرتـقـي الـى الـمـسـتـوى الـعـالـمـي، كـمـا تـطـرق إلـى 

 .أهمیة موضوع الملتقى مؤكدا على ضرورة العمل المتواصل لدفع  جامعة بسكرة إلى مصاف الجامعات الكبرى

تمیز اللقاء بحضور مكثف من قبل السلطات األمنیة والمدنیة  ونخبة من مجاهدي الوالیة ومسؤولو الجامعة على جـمـیـع   

المستویات إضافة لألساتذة والطلبة ، حضي الحدث بتغطیة إعالمیة من مختلف الوسائل السمعیة والبصریة لما یكتسیه الـمـوضـوع 

 .من أهمیة بالغة في الوقت الراهن من تحوالت یفرضها النظام الرقمي بتعاظم قوته في جمیع المیادین

 86مداخـلـة مـن داخـل الـوطـن تـم انـتـقـاء  450تلقت اللجنة العلمیة للمؤتمر عددا هائال من المداخالت حیث تم استقبال  

 . مداخلة منها من عشرة دول 24مشاركة وتم انتقاء  150مداخلة منها، أما خارج الوطن فقد تم استقبال 

جلسات بالنسبة للباحثین األكادیمیین كما كان لطلبة التكوین في الدكتوراه لـلـطـور الـثـالـث حـظ فـي  06قسمت على مدار  

المشاركة بهذا الملتقى من خالل المشاركة بورشات عمل بهدف فك متغیرات االشكالیة الرئیسیة للمؤتمر والـتـوصـل إلـى جـمـلـة مـن 

  .التوصیات والعمل بها وتفعیلها میدانیا
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 " منھجیـة إعــــداد البحــــوث العلمیــــة":ملتقى وطني حول                  

 21نظم مخبر العلوم االقتصادیة وعلوم الت�سییر بقاع�ة المناق�شات ف�ي كلی�ة العل�وم االقت�صادیة والتجاری�ة وعل�وم الت�سییر ی�وم  

ملتقى وطني حول منھجیة إعداد البحوث العلمیة، ح�ضره ال�سید م�دیر الجامع�ة ونواب�ھ وال�سادة عم�داء الكلی�ات وم�دیر المعھ�د  2018نوفمبر 

 .وأساتذة من داخل وخارج الجامعة وسط حضور كثیف من الطلبة من مختلف المستویات والتخصصات

استھل الحدث بكلمة كل من السید مدیر مخبر العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر االس�تاذ خلیف�ي عی�سى وال�سید عب�د الوھ�اب ب�ن بریك�ة عمی�د   

كلی��ة العل��وم االقت��صادیة والعل��وم التجاری��ة 

وعل���وم الت���سییر عل���ى التوال���ي  مرحبی���ن 

بال����سادة ال����ضیوف حی����ث ق����دموا أس����طر 

توض�یحیة ألھ��م م�ا یت��م دراس�تھ م��ن خ��الل 

ھ��ذا الملتق��ى، وم��ن ث��م تق��دم ال��سید مدی��ر 

الجامعة  االس�تاذ ال�دكتور أحم�د بوطرفای�ة 

بكلمتھ مرحب�ا بالحاض�رین وم�شیدا بأھمی�ة 

مث���ل ھ���ذه الملتقی���ات وموض���حا ألھمی���ة 

الملتق��ى خصوص��ا للطلب��ة بك��ل الم��ستویات 

والتخص��صات الجامعی��ة ف��أي بح��ث علم��ي 

الب��د ل��ھ م��ن قاع��دة منھجی��ة یرتك��ز علیھ��ا 

ویتح���دد م���ساره م���ن خاللھ���ا، مثمن���ا ھ���ذه 

المب���ادرة ودع���ا بالمناس���بة ال���ى ض���رورة 

 .التفاف كل االساتذة إلنجاح الملتقى وبالتالي تعمیم الفائدة العلمیة من خاللھ

تضمن الملتقى خالل یومھ األول جلستین، الجلسة االولى مكونة من ثالث�ة م�داخالت، المداخل�ة األول�ى بعن�وان أھمی�ة البح�ث الوث�ائقي ف�ي      

في حین أن المداخل�ة الثانی�ة قدم�ت .  إعداد البحوث العلمیة وقدمت من قبل االستاذ حجازي اسماعیل و الدكتورة معالیم سعاد من جامعة بسكرة

والمداخل�ة .    IMRADمن قبل الدكتور بختي إبراھیم من جامعة ورقلة ج�اءت بعن�وان ال�دلیل المنھج�ي إلع�داد البح�وث العلمی�ة وف�ق طریق�ة 

 .الثالثة قدمت من قبل األستاذ منصوري كمال من جامعة بسكرة تحت عنوان االجراءات المنھجیة في اعداد البحث العلمي

ھ�ا قدمالجلسة الثانیة لھذا الیوم تضمنت أربعة مداخالت تم من خاللھا التطرق ألسالیب تحلیل البیانات بین النظریة والتطبیق من خالل مداخلة 

االستاذ شعوبي محمد فوزي من جامعة ورقلة، وتقدم االستاذ موسي عبد الناصر من جامعة بسكرة بمداخلة بعن�وان األمان�ة العلمی�ة ف�ي اع�داد 

أم البحوث، وتم ایضا تقدیم دراسة ببلیومتریة لجودة التعلیم العالي من قبل كل من الدكتور شرقي خلیل والدكتورة یحی�اوي فتحی�ة  م�ن جامع�ة 

 .البواقي

 .المداخلة الرابعة قدمت من قبل األستاذ الدكتور الطیب داودي بعنوان طرق ومنھجیة كتابة البحوث في العلوم االقتصادیة

 . تضمن الملتقى عدة نقاشات ساھمت في اثراء الموضوع حیث افاد الحاضرون واستفادوا من مختلف المداخالت القیمة 
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، بكلی�ة العل�وم 2018نوفم�بر  28:  ی�وم"  نقاشات حول إصالحات الجیل الث�اني ف�ي الجزائ�ر "  افتتحت فعالیات  الملتقى الوطني الموسوم بـ

 .االنسانیة واالجتماعیة لمدة یومین

المسألة التربویة في الجزائر في ظل التحدیات الراھنة  حضره السید مدیر الجامعة ونواب�ھ وال�سادة عم�داء   الملتقى من تنظیم مخبر           

 .الكلیات ومدیر المعھد وأساتذة من داخل وخارج الجامعة وسط حضور الطلبة من مختلف المستویات والتخصصات

 استھل الملتقى بكلمة السید مدیر المسألة التربویة في الجزائر ف�ي ظ�ل التح�دیات الراھن�ة االس�تاذ ن�ور ال�دین زم�ام مرحب�ا بال�سادة ال�ضیوف

حیث قدم عرض ألھم ما یتم دراستھ من خالل ھ�ذا الملتق�ى ، وم�ن ث�م تق�دم ال�سید م�دیر الجامع�ة  االس�تاذ ال�دكتور أحم�د بوطرفای�ة  بكلمت�ھ 

مرحبا بالحاضرین مثمنا ھذه المبادرة ومشیدا بأھمیة الملتقى خصوصا للطلبة بكل المستویات والتخصصات الجامعیة ذات العالقة بمضمون 

 .الذي یدرسھ الملتقى ، وبالمناسبة  دعا الى ضرورة التفاف كل األساتذة في المجال إلنجاح الملتقى و أعلن عن افتتاح الملتقى

تضمن الملتقى خالل یومھ األول جلستین وأربعة ورشات ، الفترة الصباحیة خصصت للجلسات العلمیة ، حیث كانت الجل�سة االول�ى مكون�ة 

، في حین تضمنت الجل�سة "، المسیلة 01، باتنة  02تیارت، بسكرة ، البلیدة "  مداخالت مقدمة من قبل دكاترة وباحثین من جامعات  05من 

 .مداخالت من قبل أساتذة من جامعات بسكرة ، ورقلة، باتنة 05الثانیة للملتقى كذلك 

ورشات، خ�الل الف�ترة الم�سائیة ت�م عق�د  06الفترة المسائیة من الیوم األول للملتقى خصصت للورشات العلمیة، والتي قدرت في مجملھا ب 

ورشات علمیة تضمنت دراسة ونقاش لمختلف النق�اط والمح�اور األساس�یة للملتق�ى، كأس�س ومنطلق�ات المن�اھج، واإلص�الحات الجدی�دة  04

والبرامج الدراسیة، البیداغوجیات والممارسة المقترحة، حی�ث ت�ضمنت ھ�ذه الورش�ات م�داخالت مقدم�ة م�ن قب�ل دك�اترة وب�احثین م�ن ع�دة 

 "  02، قسنطینة 02، قالمة، معسكر، غردایة، المسیلة، الجلفة، سطیف 02جیجل، الجزائر" جامعات 

 تھ�اأما الیوم الثاني للملتقى فسیتم من خاللھ استكمال الورشات العلمیة المتبقیة وفقا للبرنامج الم�سطر للملتق�ى واس�تخالص توص�یات ت�م تالو

 في الختام على أمل أن یتم تفعیلھا میدانیا 

 نقاشات حول إصالحات الجیل الثاني في الجزائر    :ملتقى وطني بعنوان 
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توال���ت الطبع���ات الوطنی���ة لملتقی���ات الھندس���ة الكھربائی���ة 

بجامعة محمد خیضر بسكرة ،وھ�اھو ق�سم الھندس�ة الكھربائی�ة بكلی�ة 

العلوم والتكنولوجیة الیوم الثاني من  دیسمبر سنة ألفین وثمانیة عشر 

ینظ��م موع��دا آخ��ر ذا بع��د دول��ي، م��ن خ��الل الطبع��ة الثانی��ة لملتق��ى 

الھندس��ة الكھربائی��ة وذل��ك ف��ي المجم��ع العلم��ي الثق��افي والریاض��ي 

 .بالجامعة المركزیة والذي ستوزع أشغالھ على مدار یومین

 

افتت��اح الملتق��ى ال��دولي ك��ان بقاع��ة المحاض��رات الك��برى   

، حی��ث ح��ضره ك��ل م��ن ال��سید "عم��ر عساس��ي"  للجامع��ة المركزی��ة 

م��دیر الجامع��ة، ال��سید عل��ي رزق��ي م��دیر الجامع��ة س��ابقا، ال��سیدة  

لخذاري فطوم المدیرة السابقة لمركز البحث العلمي والتقني للمناط�ق 

الجافة ، السید مدیر سونلغاز السید افلح ، السادة نواب م�دیر الجامع�ة 

، ال���سادة عم���داء الكلی���ات، ال���سادة رؤس���اء األق���سام بكلی���ة العل���وم 

والتكنولوجیا، األساتذة المشاركین بفعالیات الملتقى من داخل وخارج 

 . الوطن، طلبة الھندسة الكھربائیة من كافة األطوار

استھل الملتقى بكلمة ترحیبیة من قبل األستاذ الدكتور محمد بومھراز 

ب��صفتھ رئی��سا للملتق��ى وال��تي ت��ضمنت ع��دة معطی��ات فیم��ا یخ��ص 

فعالیات الملتقى، أحیلت الكلمة لل�سید م�الس مك�ي عمی�د كلی�ة العل�وم 

والتكنوجیا وال�ذي وبع�د الترحی�ب بالح�ضور تق�دم بال�شكر والعرف�ان 

لل��سادة الق��ائمین عل��ى الملتق��ى س��واء لجن��ة علمی��ة أو لجن��ة تنظیمی��ة 

للملتقى لما ق�دموه م�ن جھ�د ومث�ابرة م�ن أج�ل إحی�اء الملتق�ى الدول�ي 

الثاني للھندسة الكھربائیة ، من ثم تفضل األستاذ حاتم غضبان رئیس 

قسم الھندسة الكھربائیة ب�دوره وألق�ى كلم�ة ترحیبی�ة بكاف�ة الح�ضور 

شاكرا كافة الم�ساھمین ف�ي انعق�اد ھ�ذا الملتق�ى وخ�ص بال�ذكر ال�سید 

مدیر الجامعة والذي مد ید العون والتوجیھ وحرص على توفیر كاف�ة 

الظ�روف الح�سنة النعق��اد الملتق��ى ف��ي أبھ��ى حل��ة ، م��ن خ�الل كلمت��ھ 

استحضر السید حاتم غضبان رئیس قسم الھندسة الكھربائی�ة خلفی�ات 

تطور فكرة الملتقى ال�دولي للھندس�ة الكھربائی�ة وال�ذي ت�رأس طبعت�ھ 

األس��تاذ المرح��وم أرزق��ي مناص��ر، ودع��ا كاف��ة  2014األول��ى س��نة 

المھندسین م�ن أس�اتذة وطلب�ة للم�شاركة الفعال�ة والج�ادة إلنج�اح ھ�ذا 

 .الملتقى

ت�شرف الملتق��ى بح��ضور ال��سید م��دیر الجامع��ة األس��تاذ ال��دكتور       

أحم��د بوطرفای��ة ب��صفتھ الراع��ي األول لھ��ذا الن��شاط وال��ذي رح��ب 

بدوره بالسید مدیر الجامعة سابقا السید علي رزق�ي وال�سیدة لخ�ذاري 

فطوم المدیرة السابقة لمركز البح�ث العلم�ي والتق�ني للمن�اطق الجاف�ة 

وكافة الحضور من أساتذة وطلبة وقائمین على الملتقى، استھل ال�سید 

م��دیر الجامع��ة كلمت��ھ بتھنئ��ة كاف��ة أس��اتذة الھندس��ة الكھربائی��ة عل��ى 

 .رأسھم األستاذ بومھراز محمد على تنظیمھم للطبعة الثانیة للملتقى

   الملتقى الدولي الثاني للھندسة الكھربائیةالملتقى الدولي الثاني للھندسة الكھربائیةالملتقى الدولي الثاني للھندسة الكھربائیة   
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إلى تكثیف جھ�ودھم وتطوی�ر دراس�اتھم  1986منذ سنة   

وأبحاثھم والرق�ي بھ�ا لم�صاف األبح�اث العلمی�ة األص�یلة 

االستك��شافیة واآلنی��ة ، وط��البھم بتح��سین ال��سیرة الذاتی��ة 

لألس�اتذة م��ن أج�ل الوص��ول لعق��د م�شاریع م��ع الجامع��ات 

األجنبی��ة، حی��ث حف��ز الب��احثین للعم��ل ف��ي اط��ار م��شاریع 

PRIMA  ، حی��ث تق��دم بن��صیحة للطالب��ات والطلب��ة ف��ي

السنة األولى دكتوراه تخصص الھندسة الكھربائیة مفادھا 

أھمی��ة اختی��ار مواض��یع جدی��دة مواكب��ة للتط��ور الحاص��ل 

،كما تطرق السید مدیر الجامعة خالل كلمتھ إلى ض�رورة 

تحمیل كافة المق�االت الخاص�ة بالتظ�اھرات العلمی�ة عل�ى 

م��ستوى موق��ع الجامع��ة ع��بر المن��صة المخص��صة ل��ذلك تفادی��ا إلش��كال 

وتطرق أی�ضا ال�سید م�دیر الجامع�ة .  السرقة العلمیة لألعمال واألبحاث

" م���ن خ���الل كلمت���ھ للح���دیث ع���ن اإلش���راف الثن���ائي م���ا یع���رف بـ��� 

Cotutelle    " منح��ة  13وال��ذي خص��صت جامع��ة ب��سكرة م��ن خالل��ھ

لل�ضفر بالمنح�ة المقدم�ة وعلی�ھ دع�ى  06تق�دم فق�ط  13ولكن من بی�ن 

السید مدیر الجامعة الطلبة والطالبات الم�سجلین بال�دكتوراه لالستفاض�ة 

من ھذه الفرصة القیمة علمیا، من ھذا المنبر دعى  السید مدیر الجامع�ة 

األس��اتذة لالس��تغالل األمث��ل  والعقالن��ي للترب��صات الق��صیرة الم��دى، 

وكذلك الطلبة حیث شدد على أھمیة اختیار البلد من حیث الشروط الت�ي 

توفر إستفادة علمیة أرقى مستوى من ما ھو متوف�ر ف�ي بل�دنا وھ�ذا ھ�و 

 .المغزى من الذھاب لمثل ھذه التربصات

و أفاد السید مدیر الجامعة إل�ى أن�ھ خ�الل ش�ھر ج�انفي الق�ادم 

وبخ��صوص المن��ح المقدم��ة ف��ي اط��ار البرن��امج اإلق��امي االس��تثنائي 

من��صب منح��ة للخ��ارج  2400أن الدول��ة خص��صت  PNEبالخ��ارج 

للخمسة سنوات القادمة، وعلیھ طلب السید م�دیر الجامع�ة م�ن المعنیی�ن 

بالموض��وع الب��دء الف��وري ف��ي التح��ضیر م��ن أج��ل االس��تفادة م��ن ھ��ذه 

 )+B(  المن����ح، خاص����ا بال����ذكر الطلب����ة الم����سجلین ف����ي ال����دكتوراه 

PROFS حی��ث ش��دد ال��سید م��دیر الجامع��ة أھمی��ة البح��ث العلم��ي ف��ي

 .الخارج بالنسبة لھذا التخصص من أجل الوصول للتطور المنشود

 في ختام كلمتھ التي ألقاھا بالمناسبة جدد السید مدیر الجامعة شكرهو

 

لكاف��ة الق��ائمین عل��ى تنظی��م الملتق��ى ال��دولي للھندس��ة الكھربائی��ة م��شیدا 

بالحضور الكثیف للطلبة ، خاص�ا بال�ذكر األس�تاذ ح�اتم غ�ضبان نظی�ر 

جھوده المبذولة والملحوظة، وتفضل بإعطاء إشارة اإلنط�الق لفعالی�ات 

ھ��ذا اللق��اء العلم��ي المم��یز، وال��ذي ج��اء كتح��صیل حاص��ل لإلرتق��اء 

 .بالطبعات الوطنیة السابقة بعد نجاحھا وبعد اكتساب الخبرة منھا

وكم��ا ج��اء ف��ي كلم��ة رئی��س الملتق��ى األس��تاذ ال��دكتور محم��د 

مداخلة في ش�تى  266بومھراز فإن اللجنة العلمیة قد تلقت ما یربو عن 

مجاالت البحث في الھندسة الكھربائی�ة وخاص�ة می�دان التحك�م والطاق�ة 

ومعالجة اإلشارة اآللیة قام بمراجعتھا وتحكیمھا طاقم مكون من حوالي 

اس�تاذا م�ن خ�ارج  15جامع�ة جزائری�ة و 15استاذا متخصصا من  50

 190بحث��ا أك��د منھ��ا  197ال��وطن وح��سب ذات الم��صدر ت��م انتق��اء 

حضورھم وتمت عملی�ة اإلختی�ار بن�اءا عل�ى األھمی�ة العلمی�ة واإلب�داع 

وفاعلیة النت�ائج المستخل�صة وس�یتم ن�شر بع�ض األعم�ال المنتق�ات ف�ي 

المجل��ة العلمی��ة للجامع��ة وك��ذا بع��ض ال��دوریات ذات التحكی��م ال��دولي، 

أثیرت ھذه البح�وث ف�ي ش�كل محاض�رات  ق�دمت بقاع�ة المحاض�رات 

م�ت عل�ى م�ستوى المجم��ع ظورش�ات  ن 6و"  عم�ر عساس�ي"  الك�برى 

العلم��ي والریاض��ي والثق��افي بالجامع��ة المركزی��ة، وال��تي كان��ت بمثاب��ة 

فضاء جمع بین الباحثین من مختلف جامعات ال�وطن وجامع�ات أجنبی�ة 

لتب���ادل الخ���برات وع���رض تج���اربھم ونت���ائج أبح���اثھم العلمی���ة وك���ذا 

 .استعراض أھم ما توصلت إلیھ التكنولوجیا
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بـقـاعـة الـمـحـاضـرات الـكـبـرى كـمـال بـولـنـوار الـمـلـتـقـى  2018دیسـمـبـر 3نظم مخبر التغیر االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر یـوم  

الـمـلـتـقـى  هـذاالوطني الموسوم بسوسیولوجیا الحیاة الیومیة في المدینة الجزائریة لحل إشكالیة كیف تبدو الحیاة الیومیة في المدینة الـجـزائـریـة یـهـدف 

إلى لفت العـنـایـة إلـى بـعـض الـمـواضـیـع الـتـي طـالـمـا احـتـواهـا 

ــخــطــاب وأســالــیــب الــتــعــبــیــر وأشــكــال الــفــعــل  ــغــة ال الــظــل كــل

اإلجتماعي اتجاه الفضاءات الطبیعیة والمشیـدة كـذلـك الـوقـوف 

على القیم والمعاییر التي تحكم الفضاءات العـامـة فـي الـمـدیـنـة 

 . الجزائریة

حضــر الــمــلــتــقــى كــل مــن مــدیــر الــجــامــعــة األســتــاذ  

الدكتور أحمد بوطرفـایـة والـمـدیـر السـابـق عضـو فـي الـبـرلـمـان 

حالیا السید بـلـقـاسـم سـالطـنـیـة إلـى جـانـب عـمـیـد كـلـیـة الـعـلـوم 

اإلنسانیة واإلجتماعیة السید أحمد فریجة إضـافـة الـى األسـاتـذة 

استهل الحدث بكلمة تـرحـیـبـیـة .  والطلبة من مختلف المستویات

من طرف رئیس اللجنة العلمیة للملتقى الدكتور شوقـي قـاسـمـي 

والذي قدم حوصلة شاملة كانت یدایتها حول موضوع الـمـلـتـقـى 

 .بهدف فتح نقاش یتفاعل فیه مختلف األكادمیین والباحثین 2018جویلیة 4والذي تم اإلعالن عنه یوم

موضوع المدینة یعد أحد أبرز إهتمامات أسرة المخبر إذ یتوغل في السلوكات المختلفة لألفراد ولإلشارة فإن القائمین عـلـى هـذا الـمـلـتـقـى   

 80فتحوا باب المشاركة لجمیع التخصصات بتنوعها إیمانا منهم بضرورة تنویع وجهات النظر وفـي هـذا الصـدد تـلـقـت الـلـجـنـة الـعـلـمـیـة مـا یـعـادل 

محاور شارك فیها نخبة من األسـاتـذة الـذیـن وفـدوا مـن مـخـتـلـف الـجـامـعـات الـوطـنـیـة  6مداخلة قسمت على 32مداخلة وبعد تحكیمها اختیرت منها 

الملتقى جاء تكملة لملتقیین سابقین كما صرحت مدیرة المخبر الدكتورة میمونة منـاصـریـة وتـطـرقـت .  إلثراء النقاش واإلدالء بدلوهم في هذا الموضوع

تـلـتـهـا كـلـمـة .  خالل كلمتها للعدید من النقاط حول المدینة بدءا بالتجمعات العمرانیة عبر الحضارات وصوال إلى مایشهده العالم الیوم من مدن ذكـیـة

د لـمـ عمید الكلیة والتي رحب من خاللها بحفاوة برئیس الجامعة السابق وكل الحاضرین وأشاد بالدور الریادي للسیـد مـدیـر الـجـامـعـة لسـعـیـه الـدؤوب

مـدیـر الـجـامـعـة وخـالل .  الید الداعمة للكلیة كما وصف موضوع الملتقى بالحساس كونه یهتم بمختلف الظواهر التي تـقـتـضـي الـتـمـحـیـص والـتـدقـیـق

إعالنه الرسمي عن افتتاح أشغال الملتقى تناول عدة نقاط حـیـث دعـا 

المخابر إلى عرض خبراتهـا فـي حـل مـخـتـلـف مشـاكـل الـوالیـة وطـرح 

حلول فعالة وایجابیة على األقل على المستوى المحلي كما حث علـى 

االهتمام بالبحث العلمي وٕابراز نتائـجـه عـلـى الصـعـیـد الـدولـي وشـجـع 

الطلبة لنشر مقاالتهم في مجالت عالمیة لإلرتقاء بالجامعة وأكد على 

. ضــرورة الــتــحــلــي بــروح الــجــمــاعــة والــتــنــســیــق بــیــن مــخــتــلــف األطــراف

تضمنت الجلسة الشرفیة أیضا تكریم األستاذة الدكتورة عـبـیـدة سـبـطـي 

وفـي نـهـایـة هـذا .  الرتقائها لرتبة األستاذیة و نظیر مجهوداتها الملفـتـة

الحدث العلمي تم استخالص جملـة مـن الـنـتـائـج والـتـوصـیـات وتـكـریـم 

 .األساتذة المشاركین في هذه الفعالیات

 

                              رزاا دا  وة اا ووو ول وط  
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أشـغـال مـلـتـقـى وطـنـي  2018فتتحت یوم الرابع من شهر مارس ا 

، بـقـاعـة الـمـنـاقشـات ) الـواقـع والـرهـانـات(  الحقوق المدنیـة والسـیـاسـیـة " بعنوان 

لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الملتقى من تنظیم كلیة كلیة الحقـوق والـعـلـوم 

السیاسیة ، قسم الحقوق، مخبر أثر االجتهاد القضائي على حـركـة الـتـشـریـع، 

 .مخبر الحقوق والحریات في األنظمة المقارنة

أشرف على افتتاح الملتقى السید مدیر الجامعة األسـتـاذ الـدكـتـور   

أحمد بوطرفـایـة، والـذي عـرف حضـور السـادة نـواب مـدیـر الـجـامـعـة والسـیـد 

األمین العام، السادة عمداء الكلیات ، السادة ممثـلـي اإلدارة الـمـحـلـیـة، السـیـد 

لـة لـدو مدیر األمن الداخلي لوالیة بسكرة، ممثلي مختلف القطاعات األمنیة والهیئات التنفیذیة ، السـیـد رئـیـس الـمـحـكـمـة اإلداریـة، السـیـد مـحـافـظ ا

یـة للمحكمة االداریة، مدیر المركز الجامعي لوالیة إلیزي، السید مدیر مركز الـتـسـهـیـل، األسـتـاذ الـدكـتـور بـوزیـد لـزهـاري عضـو الـلـجـنـة االسـتـشـار 

 .سویسرا، السید عضو الرابطة الوطنیة لحقوق االنسان، وكذا طلبة واساتذة من مختلف الوالیات –لمجلس حقوق اإلنسان األممي بجنیف 

البدایة كانت بكلمة ترحیبیة من قبل السید رئیس قسم الحقوق األسـتـاذ عـاشـور نصـر الـدیـن، مـن ثـم تـقـدم السـیـد دنـش ریـاض رئـیـس  

بـش عـبـد دبـااللجنة العلمیة للملتقى بكلمة ترحیبیة، والتي من خاللها شرح اشكالیة الملتقى واهم المحاور التي سیتم تداولها والنـقـاش فـیـهـا، السـیـد 

 درةالرؤوف عمید كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تقدم بكلمة ترحیبیة بالحضور، من ثم أحیلت الكلمة للسیـد مـدیـر الـجـامـعـة الـذي ثـمـن هـذه الـمـبـا

ي ودعا بالمناسبة الى ضرورة التفاف كل االساتذة إلنجاح الملـتـقـى والـرقـي بـاإلنـتـاج الـبـحـثـي مـبـرزا أهـمـیـة الـوصـول بـاألبـحـاث واالنـتـاج الـمـعـرفـ

 .للمستوى الدولي

 تمیز الملتقى الوطني الموسوم بالحقوق المدنیة السیاسیة الواقع والرهانات بمداخلة افتتاحیة قدمها األستاذ الدكتور بوزید لزهـاري عضـو 

دور لـجـنـة الـحـقـوق الـمـدنـیـة والسـیـاسـیـة األمـمـیـة فـي تـعـزیـز "  سویسرا، تحت عنوان   –اللجنة االستشاریة لمجلس حقوق اإلنسان األممي بجنیف 

 ".حقوق االنسان

یهدف هذا الملتقى الوطني لتحقیق جملة من األهداف أهمها تحدید نطاق الحقوق المدنـیـة والسـیـاسـیـة، الـتـعـرف عـلـى آلـیـات الـحـمـایـة  

یـاسـیـة السـالدولیة والداخلیة المرتبطة بمجال الحقوق المدنیة والسیاسیة، والوصول القتراح حلول ممكنة لتفعیل وتعزیز الحقوق والحریات الـمـدنـیـة و 

للمواطن، وللوصول لهذه األهداف سیتم الدراسة والنقاش من خالل عدة مداخالت تقدم من طرف المشاركین بأشغال هـذا الـمـلـتـقـى تـنـدرج ضـمـن 

االطــار الــتــأصــیــلــي :  ثــالث مــحــاور أســاســیــة وهــي 

والــنــظــري لــلــحــقــوق الــمــدنــیــة والســیــاســیــة، الضــمــانــات 

المتصلة بالحقوق المدنیة والسـیـاسـیـة، الـعـوائـق الـتـي 

تواجه ممارسة الحقوق المدنیة والسیاسـیـة وكـذا آفـاق 

 .إصالحها

مــداخــلــة مــن مــخــتــلــف  60ضــم الــمــلــتــقــى  

الجامعات الجزائریة أثیرت على مدار یومین كامـلـیـن 

والتي كانت محل دراسـة  2018دیسمبر  05 - 04

ونــقــاش لــكــل مــحــاور الــمــلــتــقــى لــلــخــروج بــاقــتــراحــات 

 .لتعزیز وتفعیل الحقوق والحریات المدیة للمواطن

 )اوا وارت( اوق اد وا " وط وان 
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في إطار زیارة تفقد وعمل قادت معالي وزیر العمل والتشغیل والض�م�ان االج�ت�م�اع�ي الس�ی�د  

، ح�ظ�ی�ت  2018أكت�وب�ر  08مراد زمالي للھیاكل التابعة لقطاعھ الوزاري بوالیة بسكرة یوم االثنین 

جامعة محمد خیضر بسكرة بزیارة معالیھ رفقة والي والیة بسكرة السید أحمد كروم لدار ال�م�ق�اوالت�ی�ة 

بالجامعة، حیث أشرف السید الوزیر على افتتاح دورة تكوینیة للطلبة الجامعیین المؤطرین من ط�رف 

 ). ANSEJ(الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

كان في استقبال معالیھ السید مدیر الجامعة رفقة كل من السادة نواب م�دی�ر ال�ج�ام�ع�ة، ع�م�ی�د  

كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، وك�ل م�ن م�دی�رة دارة ال�م�ق�اوالت�ی�ة، رئ�ی�س 

مكتب الربط بین الجامعة والمؤسسة االقتصادیة، مسؤولة مركز المسارات المھنیة، حیث تمت تغط�ی�ة 

 .الحدث من قبل مختلف وسائل اإلعالم السمعیة والبصریة

 اجتماعات وزیارات
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احت���ضنت قاع���ة المحاض���رات الك���برى  

عم���ر عساس���ي ص���بیحة ی���وم التاس���ع ع���شر 

نوفم��بر الفی��ن وثمانی��ة ع��شر فعالی��ات اللق��اء 

ال���ذي جم���ع مختل���ف ال���شركاء االجتماعیی���ن 

" توظی�ف"واالقتصادیین بخ�صوص م�شروع 

المعی���ن م���ن قب���ل المنظم���ة العالمی���ة لل���شغل 

والمم���ول م���ن المملك���ة البریطانی���ة المتح���دة 

وینتھي شھر  2016والذي ابتدأ منذ سبتمبر 

 .2019جوان 

ح���ضي الح���دث بح���ضور شخ���صي م���ن  

سعادة سفیر المملك�ة البریطانی�ة المتح�دة ف�ي 

الجزائر إلى جان�ب وال�ي والی�ة ب�سكرة ال�سید 

المح��ترم أحم��د ك��روم و ال��سید م��دیر جامع��ة 

ة نظم�بسكرة االستاذ الدكتور أحمد بوطرفایة إلى جانب وفد من الشخصیات واالطراف الفاعلة بھذا المشروع م�دیر مكت�ب المغ�رب العرب�ي الت�ابع للم

؛ "توظی�ف"العالمیة للشغل ومسؤولین من وزارتي التعلیم الع�الي والبح�ث العلم�ي و وزارة العم�ل والت�شغیل وال�ضمان االجتم�اعي، فری�ق م�شروع 

. اطالمدراء الوالئیین، ممثلي الشركات االقتصادیة بالوالیة أما حصة االسد من الحضور فكانت م�ن ن�صیب الطلب�ة ك�ونھم الجمھ�ور الم�ستھدف للن�ش

 .المستقبلیة التي یتطلع لبلوغھا تضمن ھذا اللقاء تعریفا بالمشروع بدایتھ اھم المراحل التي تضمنھا واآلفاق 

افتتح اللقاء من قبل عمی�د كلی�ة العل�وم االقت�صادیة والتجاری�ة وعل�وم الت�سییر ب�صفتھ من�سقا و ال�ذي ش�رح كیفی�ة عم�ل الفری�ق وق�دم ال�شكر   

ي م�ادوالعرفان للسید الوالي الذي یعتبر الجامع�ة م�ن أولویات�ھ، كم�ا اش�ار لل�دور الكب�یر لم�دیر الجامع�ة ف�ي اعط�اء الم�شروع دفع�ة قوی�ة بدعم�ھ ال

والمعنوي،  توالت بعد ذلك تدخالت القائمین عل�ى الح�دث منھ�ا تدخ�ل 

سعادة السفیر الذي تمیز بإلقاء كلمتھ باللغة العربیة م�شیرا إل�ى م�دى 

نجاح العالقات بین الجامعة ومختلف المؤس�سات الحكومی�ة م�ن جھ�ة 

كم�ا ح��ث عل��ى ض��رورة  توس��یع دائ�رة االت�صال ك��ي تتعم��م مث��ل ھ��ذه 

المب��ادرات م��ن جھ��ة أخ��رى لیعل��ن بع��دھا وال��ي الوالی��ة المح��ترم ع��ن 

اإلفتتاح الرسمي ألشغال ھ�ذه الن�دوة وال�تي ت�ضمنت ع�دة محاض�رات 

تعریفیة للمشروع كما كانت منبرا لحث الطلبة على ضرورة اإلنخ�راط 

ف��ي ال��دورات التكوینی��ة ال��تي ت��سعى دائم��ا المراك��ز بتنظیمھ��ا خدم��ة 

للطالب لمساعدتھ في إیجاد وظیفة م�ستقبال ف�ي حیات�ھ المھنی�ة وفت�ح 

 . المجال أمام بعض الطلبة المنخرطین للتعبیر عن طموحاتھم المھنیة

بعد ذلك توجھ الوفد إلى المجمع اإلداري كي یقوم س�عادة س�فیر  

شروع ر مالمملكة البریطانیة بتدشین نادي البحث عن الوظیفة الذي ھو عبارة عن ھیكلة تعاون بین جامعة بسكرة والوكالة الوالئیة للتشغیل في إطا

، حیث یقدم ھذا النادي دورة تكوینیة لخریجي الجامعة في كل التخصصات م�ن تن�شیط مست�شارین م�ن الوكال�ة الوالئی�ة للت�شغیل وتق�وم "  توظیف"  

الی�ة م والجامعة على إدارة ھذا النادي من حیث التسییر، تعتبر جامعة والیة بسكرة أحد أقطاب المشروع إلى جانب والیة تلمسان وبجایة لتلتح�ق بھ�
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بقاع�ة    2018ف�ي ال�سابع والع�شرین م�ن ش�ھر س�بتمبر 

اجتم�اع  مجل�س الجامع�ة االجتماعات بمدیریة الجامع�ة، ت�م عق�د 

الموس��ع برئاس��ة ال��سید م��دیر الجامع��ة، وبح��ضور ك��ل م��ن ن��واب 

م��دیر الجامع��ة، عم��داء الكلی��ات ورؤس��اء األق��سام، األمی��ن الع��ام 

للجامع���ة، م���سؤول مرك���ز ال���شبكات وأنظم���ة اإلع���الم اآلل���ي 

واالتصال والتعلیم المتلفز والتعلیم ع�ن بع�د، رئی�س خلی�ة ض�مان 

الج��ودة، م��سؤول مرك��ز التعلی��م المكث��ف للغ��ات، م��سؤول مرك��ز 

السمعي البصري، مدیرة دار المقاوالتیة، رئیس مكتب الربط بین 

 .الجامعة والمؤسسة االقتصادیة، مسؤول مركز المسارات المھنیة

بتقدیم عرض تقییمي من قبل السادة عم�داء   البدایة كانت

الكلیات والسید مدیر المعھ�د  لمجم�ل ن�شاطات  الكلی�ات والمعھ�د 

، ومن ثم تم ع�رض  2019  –  2018البیداغوجیة للسنة الجامعیة 

-2018حصیلة التكوین في الطور الثالث دكتوراه للسنة الجامعیة 

في النظامین القدیم والجدید وكذا الماج�ستیر وتح�ضیرات   2019

 .مسابقة التكوین في الطور الثالث لھذه السنة

كم��ا ت��م تق��دیم ع��رض ش��امل لن��شاطات نیاب��ات مدیری��ة 

، وكذا برامج نشاطات السنة من قبل 2019-2018الجامعة للسنة 

 :كل من

األمانة العامة للجامعة، مركز الشبكات وأنظمة اإلع�الم   

اآللي واالتصال والتعلی�م المتلف�ز والتعلی�م ع�ن بع�د، خلی�ة ض�مان 

الجودة، التعلیم المكثف للغات، دار المقاوالتیة ومكتب ال�ربط بی�ن 

 .الجامعة والمؤسسة االقتصادیة، ومركز المسارات المھنیة

م�شروع المؤس�سة قدمت كافة ھذه الع�روض ف�ي ض�وء  

-2018الجامعیة من خالل عرض ستقدمھ الجامعة خالل ال�سنة 

 .بیداغوجیا، بحثیا وإداریا  2019

في ختام االجتماع قدم السید مدیر الجامعة عدة توجیھات  

وتوص��یات لل��سادة الح��ضور للعم��ل بھ��ا ف��ي ض��وء م��ا ق��دموه م��ن 

    .برامج ونشاطات بھدف تحسین األداء في جمیع المستویات
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بـقـا�ـة  2018نومفرب  26صبی�ة  2019-2018انعقد جملس ٕادارة اجلامعة يف دورته أ�وىل �لس�نة اجلامعیة    
�ج��ات مبد�ریة اجلامعة السا�ة التاسعة صبا�ا، �راسة �دول ٔ�عامل تضمن حصی� ال�ـشـاطـات لسـ�ـنـة 

 .واملصادقة �لهيا 2019ومرشوع مزيانیة الس�نة املالیة  2018، مزيانیة ال�س�یري لس�نة  2018

�ج�ع مض لك من الس�ید مد�ر اجلامعة ونوابه أ�مني العام ، معداء اللكیات ومد�ر املعهد، حمافظ املكـ�ـبـة 
الرئ�س�یة، ، رئ�س جملس �دارة الس�ید ممثل وز�ر العلمي العايل والبحث العميل، اعضاء جملـس إالدارة مـن 
ممثلني �لوزارات الوصیة والسلطات املعنیة، ممثل عن الس�ید وايل الوالیة ، ممثيل أ�ساتذة �للكیات واملـعـهـد، 

 .ممثلني عن أ�ساتذة املسا�د�ن، ممثلني عن املوظفني �داریني والتق�یني وعامل اخلدمات، ممثلني عن الطلبة

اف�تح �ج�ع من طرف رئ�س جملس إالدارة الس�ید س�یاب رش�ید مد�ر �امعة عباس لغرور ��ش�، ومـن 
مث اس�هتل �ج�ع �لكمة أ�س�تاذ ا�كتور ٔ�محد بوطرفایة اليت قدم من �اللها حصـیـ� �شـاطـات اجلـامـعـة 

كام ٔ�شار ٔ�ول تق�مي من طرف �لیة ضامن اجلودة ؤ�عطى بعض املؤرشات اخلـاصـة �جلـامـعـة،  2018لس�نة 
تطرق لعدة نقاط ٔ�خرى، ؤ�ح�لت اللكمة �لس�ید أ�مني العام �ل�امعة وا�ي قدم عرض حول مزيانیة النفقات 
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 2018دیسمبر   03  یوم انعقد اجتماع مجلس الجامعة الموسع  

بقاعة االجتماعات بمدیریة الجامعة لدراسة جدول أعمال تضمن 

، التكوین في  2019-2018النشاطات البیداغوجیة للسنة الجامعیة  تقییم 

الطور الثالث دكتوراه، عرض نشاطات مدیریة التنمیة والتوجیھ 

واالستشراف، عرض نشاطات مدیریة العالقات الخارجیة، التبادل، 

 . 2019-2018التعاون والتظاھرات العلمیة للسنة الجامعیة 

األمین العام للجامعة،  االجتماع  ضم كل من السید مدیر الجامعة ونوابھ، 

عمداء الكلیات ومدیر المعھد، رئیس خلیة ضمان الجودة، محافظ المكتبة 

الرئیسیة ، مسؤول مركز الشبكات وأنظمة االعالم اآللي واالتصال 

والتعلیم المتلفز والتعلیم عن بعد، مسؤول مركز التعلیم المكثف للغات، 

مسؤول مركز السمعي البصري، مدیر مدیریة المنشورات العلمیة 

الجامعیة، مدیرة دار المقاوالتیة، مسؤولة مركز المسارات المھنیة، 

 .مسؤول مكتب الربط بین الجامعة والمؤسسات االقتصادیة

االجتماع عبارة عن عروض مقدمة من قبل السادة نواب مدیر الجامعة، 

كانت البدایة مع العرض المقدم من قبل السید بشیر عبد الملیك نائب مدیر 

بالتكوین العالي في الطورین األول والثاني والتكوین  الجامعة المكلف

المتواصل والشھادات، وكذا التكوین العالي في التدرج والذي تمحور 

عرضھ حول برمجة االمتحانات للسداسي األول ، والذي من خاللھ تم فتح 

باب النقاش والوصول لتحدید رزنامة االمتحانات العادیة واالستدراكیة 

للسداسي األول، بطریقة زمنیة ال تؤثر على برنامج دروس السداسي 

 .الثاني 

حیث تقدم السید مدیر الجامعة باقتراح تقلیص فترة االمتحانات من إلى أقل 

مع  .من عشرة ایام وذلك لعدم التأثیر على الحجم الساعي للسداسي الثاني

مراعاة جانب مقدرة الطالب على اجتیاز االمتحانات من خالل وضع 

برنامج إلجراء االمتحانات فیھ تناسب والمقاییس المقررة لكل تخصص ، 

للخروج برزنامة عمل مناسبة تتوافق والمدة الزمنیة الخاصة بالسداسي 

  .الثاني

نائب مدیر الجامعة المكلف  من جھتھ تقدم السید زموري نور الدین

بالتكوین العالي في الطور الثالث والتأھیل الجامعي والبحث العلمي ، وكذا 

في بدایة حدیثھ بشكر السید نائب مدیر  التكوین العالي فیما بعد التدرج،

الجامعة السابق عبد الحمید قتالة على جھوده المقدمة والملحوظة في 

حیث طالب بتقدیم حصیلة دقیقة للمسجلین في التكوین بالطور  العمل، 

الثالث الدكتوراه ودكتوراه العلوم ،كي تكون اساس متین للعمل وأساس 

ذلك المعطیات المقدمة من األقسام على وجھ الخصوص ، فالطریقة االمثل 

لتحقیق تقدم ملحوظ ھي التركیز على التواصل الداخلي من خالل طرح 

اقتراحات لتنظیم برنامج او رزنامة تسمح بتحقیق تطور ملحوظ في 

العمل، وھذا ما سیتم تطبیقھ على أرض الواقع من خالل عقد اجتماعات 

  .دوریة لكافة شؤون نیابة مدیریة الجامعة
 

22 



التظاھرات    في ما یخص 

-2018   للسنة الجامعیة   العلمیة

فقد شدد السید مدیر الجامعة    2019

على االنضباط خاصة في ما یخص 

تنظیم الملتقیات والتي أفاد انھ البد 

أن یتم طرح اقتراحات تنظیمھا على 

المكلف  مستوى نائب مدیر الجامعة

بالعالقات الخارجیة والتعاون 

والتنشیط واالتصال والتظاھرات 

وتعرض لدراستھا على  العلمیة، 

المجلس العلمي للجامعة  مستوى 

وفق رزنامة واضحة محددة نمكن 

من اإلعالن علیھا على موقع 

الجامعة بمدة زمنیة كافیة تتیح 

وصول المعلومة وكذا المشاركة بھا ، كما تم التطرق  

والتي اتفق الجمیع  لموضوع التربصات في الخارج بالنسبة للكلیات 

على ضرورة استغاللھا بالصفة األفضل لكي تحقق المغزى من 

 .ایجادھا

وفیما یخص التنمیة واالستشراف والتوجیھ ركز السید   

مدیر الجامعة على ضرورة التنسیق بین نیابات مدیریة الجامعة 

االربعة وعمداء الكلیات من خالل عقد اجتماعات دوریة لتحقیق 

 .االستغالل األمثل لتسییر موارد الجامعة وھیاكلھا
 

-2018   للسنة الجامعیة   التظاھرات العلمیة   في ما یخص 

فقد شدد السید مدیر الجامعة على االنضباط خاصة في ما    2019

یخص تنظیم الملتقیات و التي أفاد انھ البد أن یتم طرح اقتراحات 

المكلف بالعالقات الخارجیة  تنظیمھا على مستوى نائب مدیر الجامعة

وتعرض  والتعاون والتنشیط واالتصال والتظاھرات العلمیة ،

المجلس العلمي للجامعة وفق رزنامة واضحة  لدراستھا على مستوى 

محددة نمكن من اإلعالن علیھا على موقع الجامعة بمدة زمنیة كافیة 

تتیح وصول المعلومة وكذا المشاركة بھا ، كما تم التطرق لموضوع 

والتي اتفق الجمیع على  التربصات في الخارج بالنسبة للكلیات 

 .ضرورة استغاللھا بالصفة األفضل لكي تحقق المغزى من ایجادھا

وفیما یخص التنمیة واالستشراف والتوجیھ ركز السید   

مدیر الجامعة على ضرورة التنسیق بین نیابات مدیریة الجامعة 

االربعة وعمداء الكلیات من خالل عقد اجتماعات دوریة لتحقیق 

 .االستغالل األمثل لتسییر موارد الجامعة وھیاكلھا

و كمحطات متفرقة خالل ھذا االجتماع فتح السید مدیر الجامعة باب  

 :النقاش في عدة مواضیع أھمھا

االھتمام بشؤون الطلبة من ناحیة الھندام واالنضباط األخالقي إذ  ·

 .البد من االھتمام بھا على كافة المستویات

اإلشكال المطروح بخصوص اإلشراف لمدة زمنیة تتجاوز     ·

خارج االجال  اآلجال المحددة والذي یساھم في خلق مناقشات

 .المحددة 

  .الحجم الساعي للتدریس ومحاولة توزیعھ بطریقة موضوعیة ·

االھتمام بالھیاكل البیداغوجیة من الناحیة األمنیة واالستغالل الجید  ·

 .والصیانة الدوریة لھا

المنشورات العلمیة الجامعیة التي تندرج ضمن المستوى الداخلي  ·

للجامعة غیر الوطنیة ، وكیفیة طرح المقاالت بھا من خالل 

االنضباط بالمعاییر التي تضبط النشر وبالتالي اصدار المجلة وفق 

 .البرنامج المحدد لھا

شدد السید مدیر الجامعة على االستغالل األمثل للھیاكل  ·

 .البیداغوجیة المقدمة من قبل الجامعة

ضرورة االلتزام بخطة العمل وفق النماذج والتوقیت، في  ·

 .الداخلي على كافة المستویات بالجامعة العمل 

السید مدیر الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفایة  في األخیر دعا

إلى ضرورة ترشید التحكم في االمكانیات المتوفرة سواء ما 

شدد على أھمیة  باإلمكانیات المادیة أو البشریة ، كما    تعلق
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 تحت رعایة السید والي والیة بسكرة
 الجامعات الجزائریة تصفیات مسابقة البرمجة بین  نادي اإلعالم اآللي  نظم

" BISKRA COMPUTER SCIENCE CLUB "   

ف�ي   "  BISKRA COMPUTER SCIENCE CLUB "  تحت رعایة السید والي والیة بسكرة ینظم نادي اإلعالم اآلل�ي

التصفیات الج�زائ�ری�ة ل�م�س�اب�ق�ة  مبادرة تعد األولى من نوعھا

 .البرمجة

وھي مسابقة عالمیة تنظم كل ع�ام ب�إح�دى ال�دول،  

حیث تقوم كل دولة بالتصفیات الوطنیة الخاصة بھا، وم�ن ث�م 

، تتأھل الفرق الف�ائ�زة إل�ى ال�م�س�اب�ق�ة ال�ع�رب�ی�ة ث�م ال�ع�ال�م�ی�ة

ال��ت��ص��ف��ی��ات ال��ج��زائ��ری��ة ن��ظ��م��ت م��ن ط��رف ن��ادي االع��الم 

بجامعة م�ح�م�د  Biskra computer science club اآللي

 BISKRA   "خیضر بسكرة، بالتعاون مع جمعیة بسكرة تقرأ 

READS    "الثقافیة. 

بالم�ك�ت�ب�ة  2018أكتوبر  02-01حیث جرت المسابقة یومي 

فریق من مختلف الجامعات الجزائریة الذین یتنافسون لحل المسائل البرمجیة ، ب�ح�ض�ور أعض�اء ل�ج�ن�ة  40المركزیة للجامعة ،  بمشاركة 

 .مصرو تونس التحكیم من دولتین عربیتین

تمت عملیة تسجیل الفرق وافتتحت المسابقة صبیحة الیوم، في حین كان المساء مخصصا لتقدیم ارشادات وتعلیمات ب�خ�ص�وص ال�م�س�اب�ق�ة، 

 .على أن تقوم الفرق بتدریباتھا استعدادا للمسابقة بالمكتبة المركزیة للجامعة 

  .ومن ثم تم التعرف على الفرق المتأھلة للتصفیات العربیة  2018أكتوبر  02وتم إجراء المسابقة رسمیا یوم  

 النشاطات العلمیة والثقافیة والریاضیة

24 



 

 1961أكتوبر  17ذكرى الیوم الوطني للھجرة المصادف لمظاھرات إحیاء 

أحیت مجموعة من النوادي الطالبیة التي تنشط على مستوى الجامـعـة  2018-10-17بتاریخ           

بالمجمع الثقافي والریاضي بالجامـعـة  1961أكتوبر  17ذكرى الیوم الوطني للهجرة المصادف لمظاهرات 

المركزیة من خالل وقفة رمزیة تضمنت العدید من المحطات المتنوعة ، عروض مسرحیـة ثـوریـة، أنـاشـیـد 

الـیـد بـحـضـور /  دورة ریاضیة في كرة الـقـدم   وطنیة وعرض لفیلم قصیر عن المناسبة باإلضافة إلى تنظیم

 .بعض المسؤولین والطلبة 

ویـعـود لـمـا  أكتوبر من كل سنة وهو حـدث تـاریـخـي یـخـلـد كـل عـام ،  17الیوم الوطني للهجرة یصادف 

قدمته الجالیة الجزائریة المهاجرة في فرنسا من دعم للثورة في أحلك مراحلها بالرغم من بعدها عن الوطـن، 

من خالل المظاهرات السلمیة بباریس وضواحیها رغم الحظر المفروض آنذاك على المسلمیـن الـجـزائـریـیـن 

مما كان دلیال قاطعا إلمكـانـیـة نـقـل الـثـورة لـداخـل الـتـراب الـفـرنسـي وبـالـتـالـي الـعـمـل عـلـى تشـتـیـت طـاقـة 

المستعمر الفرنسي بهدف تخفیف الضـغـط عـلـى الشـعـب الـجـزائـري داخـل الـبـالد الـذي كـان یـعـانـي حـربـا 

 .تدمیریة
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نظمــت )  2018نوفمــبر  01   -  1954نوفمــبر  01(تخلیــدا للــذكرى الرابعــة والــستون النــدالع ثــورة التحریــر المجیــدة   

 2018أكتوبـر  30المدیریة الفرعیة لألنشطة الثقافیة والعلمیة والریاضیة بجامعة محمد خیضر بسكرة تظاهرة ثقافیة وریاضیة  یـوم 

 .صباحا بالمجمع الثقافي والریاضي بالجامعة المركزیة 

هذه التظاهرة الثقافیة والریاضیة ضمت مختلـف النـوادي الثقافیـة والریاضـیة الناشـطة بالجامعـة والـتي یقـدر عـددها بأربعیـن 

 .نادیا  ثقافي و علمي، وریاضي ناشطة في شتى المجاالت والتي تسهم في اثراء الحراك الثقافي والریاضي في الجامعة 40

بعد عزف النشید الوطـني  مـن قبـل الفرقـة النحاسـیة وسـط حـضور كثیـف لألسـرة الجامعیـة عمـداء الكلیـات ومـدیر المعهـد 

وأساتذة  ومسؤولي الخدمات الجامعیة، النوادي الطالبیة وكذا الطلبة من كافة الفـروع والتخصـصات بالجامعـة،  تقـدم الـسید المدیـر 

 .الفرعي لألنشطة الثقافیة والعلمیة والریاضیة بكلمة ترحیبیة بهذا الصدد

ومن ثم أحیلت الكلمة للسید نائب مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین األول والثاني  والتكـوین المتواصـل  

والشهادات، والذي اعلن عن افتتاح التظاهرة  وبالتالي الشروع في اجراء المباریات الریاضیة والبدایة كانت من خالل مباراة في كرة 

كما وأجریت كذلك مباراة في كرة .  القدم بین كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة مع كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

الید إناث بین كل من مدیریـة الخـدمات الجامعیـة شـتمة و بیـن كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة  ومنهـا سـتكون هنـاك جـوالت اخـرى 

 .للتأهل وتمثیل جامعة بسكرة وطنیا 

.  

 المخلدة الندالع ثورة التحریر المجیدة 64التظاھرة الثقافیة والریاضیة المخلدة للذكرى 
 2018نوفمبر  01  - 1954نوفمبر  01
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استقطب الحدث حضورا كثیفا للطلبة الذین طافوا بمختلـف االجنحـة المخصـصة للتعریـف بانـشطة النـوادي الجامعیـة كمـا 

 .كانت هنالك عدة مقابالت فردیة وجماعیة  في الشطرنج وتنس الطاولة 

تضمنت التظاهرة عدة إلقاءات في الشعر من قبل الطـالب بمناسـبة ذكـرى انـدالع ثـورة التحریـر المجیـدة، وكـذا تـم  تقدیـم 

جملــة مــن األنــشطة الثقافیــة  متمثلــة فــي بعــض األناشــید الوطنیــة و مــسرحیات تجــسد معانــاة الجزائــر إبــان ثــورة التحریــر المجیــدة 

 .  وعرض فیلم تاریخي

كمــا وســتنظم جامعــة بــسكرة التــصفیات المحلیــة المؤهلــة للبطولــة الوطنیــة للریاضــة الجامعیــة  ذكــور و إنــاث فــي كــل مــن 

هـذه التـصفیات تـدخل ضـمن مقـابالت البطولـة الوطنیـة .كـرة الیـد   –كرة القدم   –كرة الطائرة   –كرة السلة :  الریاضات التالیة الذكر

إلـى   2018نوفمـبر  01والـتي انطلقـت مـن   ترقیة الممارسة الریاضیة داخـل الوسـط الجـامعي  :تحت شعار للریاضات الجامعیة 

) قسنطینة، البلیدة، ورقلة، الجلفة، الوادي، سطیف، بجایـة، تیـارت(  والیات  08، ، المشاركین وفدوا من 2018دیسمبر  13غایة 

 .للتنافس في التصفیات التي اجریت على مستوى جامعة بسكرة

نوفمبـر  01في حین سیكون للفرق الممثلـة لجامعـة محمـد خیـضر بـسكرة مـشاركات ایـضا بهـذه التـصفیات بنفـس التـاریخ 

ولكن بعدة والیات، حیث نجد أن الفریق الممثل لجامعة بسكرة في ریاضة كرة الید إناث سیجري مقابلة مع  الفریق الممثل  2018

 .للخدمات الجامعیة بومرداس ویكون مكان المقابلة بجامعة تیارت

وفیما یخص كرة السلة ذكور فنجد أن الفریق الممثل لجامعة بسكرة سیجري مقابلـة مـع الفریـق الممثـل للخـدمات الجامعیـة 

 .تلمسان ویكون مكان المقابلة بجامعة البلیدة

وآخر فریق یمثل جامعة بسكرة بهـذه التـصفیات یخـص كـرة الطـائرة إنـاث فنجـد أن الفریـق الممثـل لجامعـة بـسكرة سـیجري 

 .مقابلة مع الفریق الممثل للخدمات الجامعیة سعیدة ویكون مكان المقابلة بجامعة البلیدة
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أحمد بوطرفایة، بأحر التهاني لألساتذة الذیـن تـرقـوا إلـى /  یتقدم السید مدیر الجامعة األستاذ الدكتور 

 . ، كل التوفیق ومزیدا من النجاحات في مشوارهم العلمي والمهني 40و  39رتبة أستاذ، في الدورتین 

 متفرقــــات

أحمد بوطرفایة، نیابة عـن األسـرة /  یتقدم السید مدیر الجامعة األستاذ الدكتور 

 الجامعیة بتعازیه الخالصة للذین فارقونا، وانتقلوا إلى جوار ربهم، 

 محمد حدید. أ  

 مناصریة أرزقي. أ  

 

 إنا هللا وٕانا إلیه راجعون
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بجامعة�محمد�خيضر��سكرة،�ل�س�ببعـيـد�ـفـاملسـافـة�ـقصـ�ـ�ة�ـوالـفـ�ـ�ـة�ـصـغـ�ـ�ة،��2018-2017اختتام�السنة�ا��امعية� 

لك��ا�ف��ة�زمنية�جد�ثمينة،�باعتبار�ا�عر�ون�فالح�وعنوان�نجاح�أللئك�املتـخـرجـ�ـن�ـالـذيـن�ـتـوجـوا�ـعـمـال�ـمضـ�ـيـا�ـوجـ�ـدا�

شـ�ـادات�ـلـطـاملـا�ـحـلـمـوا�ـ�ـ�ـا�ـوذو�ـ�ـم�ـ�ـانـو�ـقـد�.   ج�يدا�ب�يل�ش�ادات�التخرج�عـن�ـأيـدي�ـأسـاتـذة�ـبـررة�ـو�ـرعـايـ�ـ�ـم�ـوغـايـ�ـ�ـم

س�روا�ل�ا�ومن�أجل�ا�ـآنـاء�ـالـلـيـل�ـوأطـراف�ـالـ�ـ�ـار،�.  اختاروا�تخصصا��ا��شغف،�وعاشوا�ل�ا�مدة�دراسية�شاقة�ومتعبة

 .لينخرطوا�بفضل�كس��ا����عالم�جديد�إما�م�نيا�وإما�بمز�د�من�التعمق����البحث�والتحصيل�العلمي

الش�ادة�ال���يحسب�ل�ا�ألف� -وأيضا��انت�سانحة�غنية�باألفراح�ال���مألت�بيوت�وقلوب�النا���ن����ش�ادة�البا�الور�ا

حساب�كو��ا�ال��ل�الذ����لتخطي�مرحلة�دراسية�والدخول����مرحلة�أخرى�ع���جسر�يصعب�اجتيازه�ـإال�ـمـن�ـطـرف�

ومفتاح�أبواب��نتماء�لألسرة�ا��امعية�ـالـ�ـ��ـتـنـقـل�ـمـن�ـالـتـحـق��.أولئك�الذين�ام��ج�ليل�م�ب��ار�م�بحثا�عن�قارب�نجاة�يمرون�ع��ه�إ���شاطئ��خر

إ�ـ�� بصفوف�ا�إ���مصاف�السيادة�الذاتية،�والشعور�بمدى�أ�مية�تلك�السيـادة،�ـوذلـك�ـالشـعـور�ـيـنـجـم�ـعـن�ـذلـك�ـمـن�ـخـواتـم�ـأعـمـال�ـتـؤ�ـل�ـصـاحـ�ـ�ـا�ـّ

 .�نخراط����املجتمع�بقوة،�و�ندماج�فيھ�بمقدرة�تز�د����حلقات�سلسلة�و�أطراف�انتاجھ

��عد��ذه�الف��ة�ال���مسكت�املجد�من�أطرافھ،��ا���جامعة��سكرة�ال���أخرجت�شطأ�ا�و�لغت�شأو�ا�قد�التأمت�عنـاصـر�ـا�ـ�ـراك�ـالـعـلـمـي�ـفـ�ـ�ـا�ـمـن

أساتذة��وطلبة�وكوادر�مس��ة�و�أعوان�سا�ر�ن�وأفراد�محيط�ا�من�مسؤول�ن�محلـيـ�ـن�ـومـجـتـمـع�ـمـد�ـي،�ـاملـ�ـيـ�ـل�ـ�ـ��ـمـنـظـمـات�ـوتـنـظـيـمـات�ـوجـمـعـيـات�

 .وفعاليات�من�أعيان�ووج�اء�واطارات�سابقة

���توافق�تام�وا�سام�ج���بارز�للعيان�ل�ش�دوا�ـجـمـيـعـا�ـ�عـالن�ـالـرسـمـي�ـالفـتـتـاح�ـالسـنـة���2018التأم�ا��ميع����قاع��ا�الك��ى����الثامن�عشر�س�تم���

 .و�ل�م�يجمعون�ب�ن�ا��ماسة����العمل�والتع�د�بالدعم�واملآزرة�والتعاضد�2019-2018ا��امعية�

لسـيـد�ة�ـاتفان����العمل�ابرزتھ�مداخلة�السيد�مدير�ا��امعة��ستاذ�الدكتور�أحمد�بوطرفاية�،�ـوالـ�ـ�ام�ـبـالـدعـم�ـواعـ�ـ�اف�ـبـر�ـ��ـا�ـ�ـامـعـة�ـأتـت�ـبـھ�ـ�ـلـمـ

وا���الوالية�أحمد�كروم،�الشأن�الذي�يص���بت�امل�وا���ب�ن�جامعة�محمد�خيضر��سكرة�ومحيط�ا�الفاعل�الذي�من�املفروض�أنـھ�ـإذا�ـوعـد�ـو�ـ��

ا�شـد�ـوإذا�قال�فعل�من�منطلق��أنھ�يملك�مفاتيح�ا��زائن�ال���ل�ا�أن�ـ�سـا�ـم�ـ�ـ��ـتـنـمـيـة�ـا�ـ�ـامـعـة�ـالـ�ـ��ـ�ـ��ـ�ـ��ـحـد�ـذا�ـ�ـا�ـالـتـنـمـيـة�ـالـ�ـشـر�ـة�ـالـ�ـ��ـيـ�ـ

الـذي�ـأقـره�ـاملـجـلـس�ـالـوزاري�ـ�خـ�ـ��ـوالـذي�ـأو�ـ�ـ��ـبـالـتـجـنـد�ـ�ـأكـ�ـ��ـمـن�ـأجـل��ـ2019الوطن�و����املـجـال�ــالـذي�ــح�ـ�ـ��ـبـالـدعـم�ـاملـا�ـ��ـ�ـ��ـقـانـون�ـاملـالـيـة�ـ

 .املحافظة�عليھ�وتحس�نھ،�والنمو�الديموغرا������البالد�يز�د�بأك���من�مليون��سمة����العام

بـل�ـعـلـ�ـ�ـا�ـأن�.  إذ�ع���ا���ات�املعنية�محليا�ووطنيا�أن�تتجاوب�مع��ذه�العناية�فت�سط�يد�ا��ل�ـالـ�ـسـط�ـنـحـو�ـا�ـ�ـامـعـة�ـ�ـوال�ـتـلـلـ�ـا�ـ�ـ��ـحـقـ�ـا�ـاملشـروع

 .تدعم�ا�بما��ستحق�من�قدرات�إضافية�تجعل�ا�تحقق�اضافات�جديدة�متتالية�عازمة�عل��ا�أو�مطلو�ة�م��ا

ملا�" الفالح" وحيث�أه�لوال��ذا��خ���"  معلم���ديھ�،�وجندي�يحميھ،�وفالح��غذيھ" ومن�منطلق�أن�ا��ياة�السعيدة�للمجتمع����أيدي�ثالثة�من�أبنائھ� 

 .حصلت�ال�داية،�وملا�وجدت�حماية�ألن�للمنجل�فضل�ع���القلم�وع���البندقية�وعليھ

 .فا��دير�بالذكر،�ومايلفت��ن�باه�و�جذب�البصر�و�أخذ�بالبص��ة��و�التوفيق����اختيار�الدرس��نموذ����الفتتاح�السنة�ا��امعية

ره�فإذا��ان�من�ناحية�أن�ا��امعة�متعودة�عليھ�كتقليد�سنوي،�فإنھ�من�حيث�موضوع�ـ�فـتـتـاح�ـ�ـعـلـق�ـبـاألمـن�ـالـغـذا�ـي�ـ�ـ��ـا�ـ�ـزائـر�ـالـذي�ـنـظـره�ـوحضـ

والذي��ان�باحثا�أ�اديميا�قيما�صادقا�تطرق�بـوفـاء�ـإ�ـ��ـمـخـتـلـف�ـأ�ـعـاد�ـ�مـن�ـالـغـذا�ـي�ـ،�ـكـمـا�ـالـوفـرة�.......  وألقاه�بتفوق�يثمن�عاليا��ستاذ�الدكتور 

م�مـواملأمونية�وإم�انية�ا��صول�عليھ�عامليا�وج�و�ا�ووطنيا،�كمرجعيات�وعناصر�تم�يدية�ومدى�أ�ميتھ�ـكـونـھ�ـيـحـوز�ـ�ـ��ـاملـقـام�ـا�ـ�ـاص�ـ�ـ��ـحـيـاة�ـ� 

والشعوب�،�فإن��ختيار�أصاب�ال�دف�متمـاشـيـا�ــمـع�ـالـوضـع�ـالسـائـد�ـوتـلـك�ـ��ـمـيـة�ـمـن�ـتـأثـ�ـ��ـمـبـاشـر�ـعـ�ـ��ـاملسـتـوى�ـاملـعـ�ـ�ـ�ـ��ـلـلـمـوطـن،�ـوحـ�ـ��ـعـ�ـ��

زا�و�ـ�ـقرارات�السيادة�الوطنية�فقد�ركز�السيد�املحاضر����درسھ�و�جدارة�عن��من�الغذا�ي����ا��زائر�و�صفة�خاصة�ع���الفالحة�دعما�وانـتـاجـا�ـ

 .باعتبار�ا���ر�الزاو�ة�واملرتكز��سا�������توف����من�الغذا�ي�كونھ�وحده�املوصل�إ���بر��مان�و�رسو�بأ�لھ�ع���شاطئ�النجاة

أال�جـب�ـإن�الدرس��نموذ���الغذا�ي��ذا�يكون����مجمل�أ�عاده،�قد�استجاب�للمعاي���الدولية���قوق���سان�ال���تتفق�جميعا�عـ�ـ��ـأن�ـ��سـان�ـيـ

 .يخاف�من�ا��وع�وال�يخ����الوقوع�فيھ��وتتحمل�ذلك�الدول�ال���يجب�عل��ا�أن�تحرر���سان�من�شبح�ا��وع�املخيف

ر�تـحـر وأيضا�ذلك�ما�كرسھ��تحاد��ورو�ي�إذ�أعد�التحرر�من�ا��وع�من�الشروط��ر�عة�ـالـ�ـ��ـتـدخـل�ـ�ـ��ـأولـو�ـات�ـحـقـوق�ـ��سـان،�ـوالـ�ـ��ـيـجـب�ـأن�ـتـ

 .التحرر�من�ا��وف،�حر�ة�التعب��. حر�ة�التحرر�من�ا��وع. حر�ة�العبادة:  م��ا�شعوب�املعمورة�و��

تحت�ـرئـاسـة�ـفـخـامـة�ـرئـ�ـس�ـا�ـ�ـمـ�ـور�ـة�ـعـنـد�ـإعـداده���2018س�تم����26و�و��مر�الذي�أكد�مواصلة�اح��امھ�مجلس�وزراء�ا��زائر�املنعقد�يوم��ر�عاء�

إذ�ـيـتـعـ�ـد�ـبـاملـز�ـد�ـمـن�ـا�ـ�ـرص�ـعـ�ـ��ـتـوفـ�ـ��ـالـغـذاء�ـبـكـمـيـات�ـ�ـافـيـة�ـلـ�ـل�ـأفـراد�ـعـن�ـطـر�ـق�ـدعـم�ـ�سـر،�ـو�ـل�ـمـا�ـيضـمـن�ـعـدالـة�.  2019مشروع�م��انية�

 .اجتماعية،�وخدمة�عمومية

 .مليار�دينار�جزائري�سواء�أ�ان�ذلك�من�خالل��عتماد�ع���صيغة��املطلق�أو�عن�طر�ق�ال�س����ليا��ان�أو�جزئيا�1400ورصد�من�أجل�ذلك�أك���من�

ل��كذا�تكون�جامعة��سكرة�قد�أف��ت����اختيار�درس��من�الغذا�ي�تماشيا�مع�الوضع�املع�ـش،�ـوا��ـ�ـامـا�ـمـع�ـقـرارات�ـالـدولـة�ـووعـود�ـا�ـتـجـاه�ـتـحـمـ

املسؤولية�دعم��سر��وتحقيق�عدالة�اجتماعية�وضـمـان�ــا�ـ�ـدمـة�ـالـعـمـومـيـة�ـو�ـل�ـذلـك�ـيصـب�ـ�ـ��ـخـانـة�ـ�مـن�ـالـغـذا�ـي�ـومـا�ـيـوفـر�ـمـن�ـأسـبـاب�ـ�مـن�

�ذا�وقد�اختتم�ا��فل�ال��يج�املتفائل�بتكر�م�من��ستحق�التكر�م�من�ـ�سـاتـذة�ـ�فـاضـل�ـو�ـ��ـمـقـدمـ�ـ�ـم�ـأسـر�ـالـذيـن�.  و�ستقرار�والسيادة����القرار

 .واف��م�املنية�خالل�عطلة�الصيف�رحم�م�هللا�وطيب�ثرا�م


