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I- التكوين اإلقامي طويل المدة بالخارج 

 

 

الناجحين في المسابقة الوطنية للسنة الجامعية و ،تكوين الطلبة األوائل على الدفعة. 1
2018-2019: 

 طالبة في المسابقة الوطنية للنيل منح تكوين إقامي بالخارج 13نجاح  جامعة محمد خيضر بسكرةعرفت 
منهم تخصص  02منهم تخصص إنجليزية،  05: اآلتيةفي التخصصات و للعديد من الجامعات الدولية

حددت الوزارة  بحيث ،كيمياء المواد وطالبة واحدة في تخصص اإلعالم اآللي 03فيزياء المواد،  02رياضيات، 
 األردن وتونس. تكوينهم بكل من فرنسا، بريطانيا،الوصية 

 

 المجموع بريطانيا تونس األردن فرنسا 

 2 - - 1 1 الرياضيات

 2 - - 1 1 الفيزياء

 3 - - 3 - الكيمياء

 5 2 2 1 - اإلنجليزية

 1 - 1 - - اإلعالم اآللي

 13 2 3 6 2 المجموع

 

 المجري -برنامج التعاون الجزائري. 2

، والماستر سانسياألوائل على دفعات الل منطلبة  03جامعتنا ترشح من في إطار برنامج هذا التعاون، 
لنيل منح بدولة والهندسة المدنية  الري، في تخصص العلوم الزراعية طلبة ( 03حيث أضفت النتائج على نجاح )

 طالب يزاولون تكوينهم إلى غاية هذا التاريخ. 19 لـ:افة ضإ ، المجر
 

 المجموع 2020-2019 2019-2017 السنة الجامعية

 22 3 19 عدد الطلبة

 

 : PNEالبرنامج الوطني االستثنائي للتكوين اإلقامي. 3
والخاصة بتكوين األساتذة الدائمين والطلبة  ،بين الجامعات في إطار برامج التعاون والشراكة ما

أساتذة من البرنامج  12  - 2018/2019خالل السنة الجامعية  -جامعتنا  استفاد منفقد  .المسجلين في الدكتوراه
 ،البلجيكية، اإليطالية ،موزعين عبر أهم الجامعات الفرنسية، التركية، الدنماركية PNE الوطني االستثنائي

 .والتونسية اإلسبانية
 

 ،البرنامجهذا دكتوراه لنيل منح تكوين إقامي في إطار الطالب مسجل في  43كما سجلت جامعتنا ترشح 
 مترشحا. 36حيث تم قبول 
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 PNE البرنامج الوطني االستثنائي للتكوين اإلقامينامج المستفيدين من برتخصصات 

 

 
 PNE البرنامج الوطني االستثنائي للتكوين اإلقاميالمستفيدين من  مختلف وجهات

 
 :+Profas Bالفرنسي -برنامج التعاون الجزائري. 4

في تخصصات الهندسة الكهربائية،  LMDطالب مسجل في الدكتوراه  17بعد مشاركة أزيد من 
في مقابلة تقييم المستوى مع خبراء متخصصين، تم  وعلوم الطبيعة والحياة  الهندسة المعمارية، اإلعالم اآللي

قبول ترشح طالبتين مسجلتين في الدكتوراه تخصص إعالم آلي وعلوم الطبيعة والحياة لالستفادة من منح 
للموسم الجامعي المقبل  +PROFAS Bالفرنسي  –تكوين طويل المدة بالخارج في إطار برنامج التعاون الجزائري 

2019/2020 

تخصص هندسة معماريـة في إطّار هذا البرنامج مع نهاية شهر جوان  نتهاء تكوين طالبيناكما تم 
2019. 
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II- التظاهرات العلمية 
 

مخابر و األقسام ،لكلياتبالتنسيق مع ا 2019-2018احتضنت جامعة بسكرة خالل السنة الجامعية 
 13ويوم تكويني  11يوم دراسي  35وطني، 11ملتقى دولي و 11تظاهرة علمية مختلفة تنوعت بين  81 ،البحث

 .أستاذا سواء من جامعـة بسكرة أو من خارجها 300شارك فيها مـا ال يقل عن و  محاضرة.
ندوة، 
محاضرة

 

41128 

325 

2226 

136212 

72411446 

11 

33 

11 11 35 11 13 81 

 تظاهرة 81

 
 

 -III برنامجERASMUS+  2018/2019للسنة الجامعية 
 

وموظفي  ،يسمح بتنقل أساتذة، طلبةالذي برنامج للتبادل بين الجامعات األوروبية  ERASMUSيعتبر +
مستفيدا من هذا البرنامج منذ  108تنقل  حيث .هالشريكة فيبية ومن وإلى أهم الجامعات األور جامعة بسكرة

 طالبا. 56أستاذا، إداريا و 52منهم  ،2015سنة 
 

 
 2015منذ سنة  +ERASMUSبرنامج حصيلة عامة ل

 طالب 56من األساتذة واإلداريين و 52مستفيد منهم  108
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في مختلف من منحة تكوين  أستاذا 22و طالبا 33استفاد ( 2019-2018في السنة الجامعية )

يوم  263موزعة على  دول )إيطاليا، اسبانيا، البرتغال، المجر، استونيا( 5جامعات لـ  8التخصصات، موزعين على 
 .من هذا البرنامج المستفادةجامعة بسكرة من أولى الجامعات الجزائرية  مما يجعل شهرا. 117و

 

 الجامعة البلد
 عدد المستفيدين

 المجموع
 األساتذة الطلبة

 اسبانيا

Cadiz 2 3 5 

Politècnica de València 2 2 4 

 إيطاليا

Padua 9 8 17 

Bari 2 2 4 

University of Molise 5 3 8 

 Obuda Budapest  0 9 9 المجر

 Covilha (UBI) (Portugal) 2 4 6 البرتغال

 استونيا
Tallinn University of 

Technology 
0 2 2 

 55 33 22 المجموع

 
 

طالبا وأستاذا أجنبيا من مختلف  19أكثر من لجامعة بسكرة باستقبال ولإلعالم فإن هذا البرنامج سيسمح 
 .2020-2019 ة الجامعيةسنالالجامعات الشريكة خالل 

 

IV- برامج البحث واالختراعPRIMA   

 

 ،اإلطار هذا في بحث بمشروعي بسكرة -خيضر محمد جامعة شاركت واالختراع، البحث برامج إطار في
 .الزراعية العلوم تخصص الثانيو  الري علوم تخصص في األول

 
 عنوان المشروع التخصص المنسق الجزائري للمشروع

 الري علوم دبابش محمود . أ
GroundWater Assessment and adaptive 

management strategies 

 الزراعية العلوم طراي ناصر .أ
Towards circular horticulture: closing the loop 

on Mediterranean greenhouses 
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V-  2018/2019اتفاقيات اإلشراف الثنائي  
 

تأطير وإشراف ثنائي على طلبة الدكتوراه الطور الثالث ابتداء من  ةاتفاقي 11 هذه السنة تم إبرام
 التسجيل الثاني، حيث يستفيد الطلبة من تأطير ثنائي ألطروحة الدكتوراه.

  الجامعة عدد الطلبة البلد

 فرنسا

1 Université Paris-Est 1 

1 Université Paris-Sorbonne 2 

1 Université d'Artois 3 

1 Normandie Université 4 

1 Université Angers 5 

2 Université de Toulon Var 6 

1 Université de Valenciennes 7 

1 Université de Picardie Jules Verne 8 

1 Université polytechnique des Hauts-de-France 9 

 Université de Liège 10 1 بلجيكا

 المجموع 11

 

VI- 2018/2019الشراكة و اتفاقيات التعاون  
 

ترجم انفتاح جامعة بسكرة على المحيط الجامعي والخارجي إبرام العديد من االتفاقيات الوطنية 
 46الوطنية  االتفاقياتبلغ عدد خالل السنة الحالية، لي وطنية 10دولية و ةاتفاقي 11تم إمضاء  حيثوالدولية، 

 اتفاقية 34الدولية  االتفاقياتفي حين بلغ عدد  ،اتفاقيات مع مؤسسات ذات طابع اقتصادي 09منها اتفاقية 
 مبرمة مع أهم الجامعات الدولية ومخابر البحث ذات المستوى العلمي واألكاديمي العالي. 

 اتفاقيات دوليـة اتفاقيات وطنيـة

 إيطاليا-جامعة ميالنو  1 الصحراويةالمعهد التقني لتنمية الزراعة  1

 فرنسا، مرسيليا –المدرسة العليا للهندسة المعمارية  2 المحافظة السامية لتطوير السهوب 2

 تونس –جامعة المنستير  3 مديرية التكوين والتعليم المهنيين لوالية بسكرة 3

 قرونوبل، العمارةالمركز العلمي والتقني في  4 المؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار 4

 تونس، المعهد العالي في علوم الزراعة، شط مريم 5 المؤسسة العمومية االستشفائية الدكتور سعدان بسكرة 5

 فرنسا -معهد ماناجيو باريس 6 المؤسسة الوطنية الخاصة بأشغال اآلبار 6

 المجر –األكاديمي والعلمي  مركز البحث 7 المركز الوطني للدراسات واألبحاث الخاصة بالعمارة 7

 إسبانيا -جامعة قروناد 8 بسكرة –مديرية المصالح الفالحية  8

 إيطاليا-جامعة رومة  9 إذاعة بسكرة الجهوية 9

10 
المدرسة العسكرية العليا لإلعالم واالتصال الناحية العسكرية 

 األولى
 إيطالياUNITELMA -روما  الجامعة االفتراضية  10

 فرنسا –جامعة ريمس  11  

 

http://univ-angers.fr/
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VII- برامج التعاون والتبادل الدولية 

 
في إطار برامج البحث والتعاون الدولية، تم اعتماد مشروعين مع بلجيكا األول تخصص تعدين والثاني 

 معمارية. ةتخصص هندس
 عنوان المشروع البلد التخصص للمشروع الجزائري المنسق

 تعدين زكرياء بومرزوق.أ

 بلجيكا

Soudage d’alliages métalliques 
semblableset non-semblables 

 Mobilité Maghreb هندسة معمارية زموري نورالدين .أ

 
 3، تم اقتراح Tassili PHC Maghreb  و  LABEXأما في ما يخص برنامجي البحث والتعاون  -

 ، في انتظار النتيجة الحقا. Tassiliمشاريع  4و   LABEXمشاريع 

 

VIII-  برنامج تحسين المستوى بالخارج 

 
وضعت جامعة بسكرة استراتيجية فعالة لتكوين ذا مستوى عالي، ركزت في ذلك على تخصيص نسبة 

 وكذا من اإلعتمادات المالية الخاصة بمختلف برامج تحسين المستوى بالخارج لطلبة الدكتوراه الطور الثالث 50%
باإلضافة إلى ما تقدمه اإلقامات العلمية ذات المستوى العالي  الدكتوراه علوم.األساتذة الباحثين المسجلين في 

تعزيز قدرات لفئة األساتذة واألساتذة المحاضرين  وكذا المشاركة في الملتقيات الدولية والذي ينعكس على 
  .التأطير والبحث وترقية الكفاءات الذاتية لالجامعة في مجا

 167مستفيدا منهم  732( من مختلف هذه البرامج 2018/2019ل سنة حيث بلغ عدد المستفيدين )خال
 مداخالت مكتوبة في ملتقيات دولية.مشاركة ب 63طالب دكتوراه، 

 
 (2018السنة المالية ) نامج تحسين المستوى بالخارج المستفيدين من بر مختلف وجهات
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اإلداريين مستوى ترقية تحسين المستوى الخاصة بالفئة اإلدارية فهي تهدف إلى  أما برنامج تداريب

 180واستفاد أزيد من  ،التكوين اإلداريمجال التعاقد مع مؤسسات دولية معترف بها في حيث تم  ،والتقنيين
 .موظفا من مختلف الرتب  واألسالك من دورات تكوينية

 
 (2018)السنة المالية  فئةحسب كل  المستوى بالخارجعدد المستفيدين من برنامج تحسين 

 

 
 

 
 (2018السنة المالية )مج تحسين المستوى بالخارج حسب الكليات عدد المستفيدين من برنا

 
 

للسنة الماضية حيث تم مالي الغالف نفس الاستفادت جامعتنا من  ،أما خالل هذه السنة الجامعية
توزيعه بدقة على الكليات، المعهد وكذا الجامعة المركزية، اعتمدنا في ذلك على نسبة كل فئة المحددة في 

، الطلبة والمستخدمين المستوفي الشروط ألساتذة، وكذا عدد ا29/12/2014المؤرخ في:  2010القرار الوزاري رقم 
 . في كل كلية
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 (2019السنة المالية )مج تحسين المستوى بالخارج برناحصص كل كلية من 

 
 

IX- مشاركة األساتذة األجانب 
 

تنوعت الزيارات العلمية لجامعة بسكرة من طرف أساتذة  ،في إطار مختلف برامج التعاون والتبادل الدولي
قاموا بنشاطات ، زائرا 82 حيث بلغ عدد الزوار .دولة 18ألزيد من جنبية وعربية أجامعات  عدةمن أجانب وطلبة 

 لمشاركة بمداخالت في ملتقيات دوليـة أو تقديم محاضرات وندوات للطلبة.تتمثل في ا
 

 عدد الزائرين البلد الرقم

1  1 المملكة العربية السعودية 

2  1 كندا 

3  1 إستونيا 

4  4 المجر 

5  1 إيرلندا 

6  1 األردن 

7  2 المغرب 

8  3 البرتغال 

9  4 تونس 

10  3 بلجيكا 

11  3 مصر 

12  22 فرنسا 

13  1 العراق 

14  27 إيطاليا 

15  2 ليبيا 

16  1 موريتانيا 

17  2 رومانيا 

18  3 إسبانيا 

 82 المجموع

 


