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 َكِلَمُة السَّيد َرِئيس الَجاِمَعة  اأُلسَتاذ الدكتور َأحَمد ُبوَطرَفاَية 
 8102 -8102ِفي َحْفِل اخِتَتاِم السََّنِة الَجاِمِعيَِّة  

 أيها السيدات والسادة:
إننا إذ نحافظ على هذا التقليد فألننا نستشعر فرحة األولييياب بيابينيا يهي  
والتي هي من فرحة االستاذ بطلبته، فنتشرف أن تشاركونا في تيكيريي  
طلبة أبوا إالَّ أن يتركوا بصماِت على صفحات مسيييرتِيهي  اليةياميعيييِة، 
فتبوؤوا المراتَب األولى في مشواِره  الدراسي بكل ةدارٍة واستحقاق، 
إستيفابا لةهودنا ةميعا في مسعى البناب الوطني، فإننيي أحيييي كيافية 
أفراد األسرة الةامعية على المةهود الةبار الذي قاميوا بيه فيي إبيعياد 

بإنةاح عملييية   0202/0202التراكمات عن السنة الةامعية القادمة 
والتي كانت مرهونية بيإنيهياب السينية  0202استقبال حاملي باكالوريا 

 الةامعية الحالية، وهو ما ت  بنةاح والحمد هلل.
يَهيا اليةيميك  اليَكيِريي ، َبيلَيَ  َعيَدُد  اَدة األََفاِضل، أيُّ الَسيِّدات الفُْضلَيات، السَّ

َنة يِةيَن َهِذه السَّ ( 2109)   تسعة آالٍف وأربيعيِمياَ ية وسيبيعية عشير  الِخرِّ
ِل )اليلسيييَسياْني (  6295 َطالِباً َوَطالَِبًة، ِمْنُه  :  يْوِر األَوَّ طياليبيا فِيي اليطَّ

انِي )الَماْسَتر(. 1110و ْوِر الثَّ  طالبا فِي الطَّ
أُْطيُروَحيَة  052أطروحة )دكتوراه(،   29 وفي الطور الثالث  نوقشت :

اِْهييِل اليَةياِميِعييِّ َهيِذِه   مذكرة َماِةْستِير 09 ُدْكُتوَراه كالسيك،  و َُناَقَش التَّ
َنَة ستون )  0156وعلى صعيد التربصات فقد اْسيتِيَفياَد   ( أُْسَتاذاً،52السَّ

اليطياليب ميعيليوميات عين اليحيقيا يق تكسك ك    طالبا من تربصات مييدانييية
االقتصادية والتقنية للبالد وتحقق له إدماةا تدريةيا في الوسط المهنيي، 

% فيي ةيميييك 91نسبة النيةياح قيد بيليهيت هيذه السينية  وعموما فإن 
 المستويات والتخصصات.

َها الَحضور الَكِري ،  اَدة األََفاِضل، أيُّ لقيد بيلي  فيي الَسيِّدات الفُْضلَيات، السَّ
ميخيبيرا أحيدثيهيا ميخيبير  11عدد المخابر المعتمدة مةال البحث العلمي 

وينشيط اليبيحيث  مخابر بحث ةديدة، 29ت  اقتراح فتح اللهات األةنبية و
طياليبيا وطياليبية  0209أستاذا بياحيثيا يشيرفيون  عيليى  0011العلمي 

ميقياال،  0051عدد المقاالت العلمية كما بل   ،LMDدكتوراه  في نظا  

 و    Aفي المقاالت المصينيفية  9252وصل عدد االستشهادات فيها إلى 

SCOPUS 
وفي إطار النشاطات المرتبيطية بيالصينيدوق اليوطينيي ليليبيحيث اليعيليميي  

فقد ت  تهي ة وتيةيهيييم ميةيميك ميخيابير  ،( FNRوالتطوير التكنولوةي )
 مخابر بحث معتمدة. 22تةهيم مخبرا وت   02البحث العلمي ب

كما نعمل بنسبة متقدمة على تهي ة ميقير وتيةيهيييم األرضييية اليتيقينييية  
تيهييي ية ميقير وتيةيهيييم ميركيم االبيتيكيار وكذلك للتحاليل الفيميوكيميا ية 

والتحويل التكنولوةي في علو  الطبيييعية واليحييياة ب بيقيطيب اليحياةيب 
 مليون دينار.  16بهالف يقدر بـ 

ا بخصوص التكوين اإلقامي بالخارج  فقد استفاد  : أمس
اطار البرنامج الوطني االستثنا ي، مومعييين عيبير أهي   في  أساتذة، 22

الةامعات الفرنسيية، اليتيركييية، اليدنيمياركييية واليبيليةيييكييية، اإلييطيالييية 
يْكيِويين اإلَِقياِميي   01واإلسبانية،  طالبا وطالبية فياموا فِيي ُمَسياَبيَقيات اليتَّ

بِالَخاِرِج وه  من طلبة  تخصصات اللَُهة االنةليمية، الرياضيات، اإلعال  
 اآللي وعلو  المادة. 

( فيي 20و في إطار برامج التعاون للتكوين بالخارج  : استفاد طالبان )

 -مين بيرنياميج اليتيعياون اليةيما يري  +PROFASالدكتوراه بمنحتين 
طليبية  دكيتيوراه مين صيييهية اإلشيراف اليثينيا يي  21استفاد الفرنسي و
طالبا واستاذا كل في مستواه من منيح تيعيمييم اليكيفيابات  021واستفاد 

، مينيذ بيدايية هيذا + ERAMUSبالخارج في إطار البراميج األوروبييية
طالبا من منحة تكوين خيالل هيذا  06أستاذا و 16الترنامج، أين استفاد 

 1الموس  الةامعي الحالي في مختليف اليتيخيصيصيات، ميومعييين عيليى 
 (.دول )إيطاليا، اسبانيا، البرتهال، المةر، استونيا 6ةامعات لـ 

أسيتياذ  10إطار برامج تعاون مختليفية  كما استقبلت ةامعة بسكرة في 

اتيفياقييية  11في حين بل  عدد االتفاقيات ، دولة 02من   وطالب أوروبي

دولية مبرمة مك ةامعات دولية و مخابر بحث مرموقة المستوى العلمي 
اتفاقية أبرمت خالل السنة الةامعية اليحيالييية ميك  00و األكاديمي منها 

ةييامييعييات رومييا، قييرونيياده، ميييييالنييو،  بييورج، مييرسيييييليييييا، بييارييي ، 
 بيدابست، ...الخ

ِحي ِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِ  َللَاِ الرَّ
يِن  اَلُ  َعَلى أَْشَرِف الُمْرَسلِيَن َوَعلَى آلِِه َوَصْحبِِه إِلَى َيْوِ  الدِّ اَلةُ َوالسَّ  َوالصَّ

الُ  َعلَْيُك  َوَرْحَمُة َللاِ َوَبَرَكاُتُه، ومرحبا بك   السَّ
، فإنه يشرفني ويسعدني باس  الطاق  المسؤول عن المؤسسة أن أراك  تشاركوننا 2018/2019ونحن على مشارف توديك السنة الةامعية 

 من فرحة إختتا  سنة دراسية ل  تكن لتكتمل لوال الةهود المضنية التي قدمها أفراد األسرة الةامعية واللذين برهنوا خاللها على مستوى عال
لسنة ا االوعي ومن تحمل للمسؤولية، إننا إذ نقف اليو  أما  المةتمك وأما  المسؤولين والفاعلين في المةتمك، فإننا نسعد بان نعلن أننا أتممن

رة. 0201/0202الةامعية   بنةاح وباننا قد حققت نسبة مرضية من األهداف المسطس
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وفي إطار برامج البحث والتعاون الدولية، فقد ت  اعتماد مشروعيي 
بحث في تخصص التعدين وتخصص الهندسة المعمارية بةامعيتيي لييياج 

 وبريكسال البلةيكيتين.

 ميحيميد  ةياميعية  شاركيت  ،PRIMAواالختراع  البحث اطار برامجأما في 

 تيخيصيص  فيي  اإلطيار، األول   هيذا  فيي  بيحيث  بمشروعي  بسكرة -خيضر
الييري تييحييت إشييراف األسييتيياذ دبييابييش مييحييمييود، بييهييالف مييالييي    عييلييو 

المراعييية تيحيت اشيراف األسيتياذ   العلو  في أورو، و الثاني 056222
 أورو.  062222طراي ناصر بهالف مالي   

% مين 62وفي برنامج تحسين المستوى بالخارج، ت  تخصيص نسيبية 
اإلعتمادات المالية الخاصة بمختلف برامج تحسين الميسيتيوى بياليخيارج 
لطلبة الدكتوراه الطور الثالث وكذا األساتذة اليبياحيثييين اليميسيةيلييين فيي 

حيث بل  عدد المستفيدين مين ميخيتيليف هيذه اليبيراميج دكتوراه العلو ، 
مشياركية بيميداخيالت  51طياليب دكيتيوراه، و 059مستفيدا منه   910

 علمية في ملتقيات دولية .
أما برنامج تداريب تحسين المستوى الخاصة بالف ة اإلداريية واليتيي      

تهدف إلى ترقية مستوى اإلداريين واليتيقينييييين مين خيالل اليتيعياقيد ميك 
اليتيكيويين اإلداري فيقيد اسيتيفياد مةال مؤسسات دولية معترف بها في 

موظفا من مختلف الرتب واألسالك من دورات تكوينيية عيليى  012
مدار سنة ةامعية كياميلية. ومين اةيل تيقيديي  خيدمية عيميومييية 

لتكويين واليرسيكيلية فيي خاصا با فقد اولينا اهتماما  عصرية،
مةال التسيير المالي والمحاسبي والصفقيات اليعيميومييية 

لييلييمييسييتييخييذييين اإلداريييييين لييفييا ييدة األميينيياب الييعييامييييين 
والمديرين الفرعيين ورؤسياب اليميصياليح، حيييث 

إداري بدورة تكوينية متخصصية  052استفاد 
في المعهد الوطني ليننيتياةييية واليتينيمييية 

َوليييَتيييْرقِيييييييِة ، INPEDالصيينييياعييييييية 
اِدَرِة َعْن َةياِميَعيِة  ِة الصَّ الَمَةالِت الِعْلِميَّ

محمد خيييضير بسيكيرة واالعيتيراف بِيَهيا 
ْشِر الِعْلِميِّ َعيلَيى  ة النس َدْولِياً، َفَقْد دعمنا ُمِديِريَّ

ُمْسَتَوى اليَةياِميَعية بياإلميكيانيييات اليالممية َحيْييُث 
ِت  ْرَنا فريقا متخصصا من أَْةِل َفيْهيَرَسيِة اليَميَةيالَّ َسخَّ

ْولِيَيية ( فِي 02) التسعة َعْشر  ُمْخَتلَِف َقَواِعِد الَبَياَناِت اليدَّ
ٍط لِتْطِويِر َمَضاِمينَِها، بِيَميا  الُمْعَتَرِف بَِها، َكَما َت َّ اقتَِراحُ  ُمَخطَّ

ية  ْولِييَّ ْولَِية، اَلِسَيَما َما َتَعلَّيَق بِياليلسيَةياِن اليدَّ َيَتَواَفُق َوالَمَقايِي  الدَّ
ة ِمْن َبْيِن أَْكَبِر االختصاصيييين،  لِْلقَِراَبة، َواْختَِيار الَكَفاَبات الَمْرِةِعيَّ

ية سيَميحيت، بيتيرقييية ميةيلية اليعيليو  اإلنسيانييية  ية اليَحيَييِويَّ َهِذِه الَعِملييَّ
 واالةتماعية، ومةلة أبحاث اقتصادية.

َدة التِي َتْطَبُك أَنِشَطَة الَبْحيِث بِياليَةياِميَعية  ُيَضاُف إِلَى َذلَِك الَوتِيَرة الَةيِّ
يَميت األَْقَسياُ  َواليُكيلِّيَيياُت  ة، َحيْييُث َنيظس ْولِيَّ ة الدَّ َظاُهَرات الِعْلِميَّ ِمْن ِخاَلِل التس

ة  َنة الَةاِمِعيَّ يٍة  10  0201/0202َوَمَخابَِر الَبْحِث ِخاَللَ السَّ َتَظاُهَرٍة َدْولِيَّ
ة َُشاِرِك فِيَها    استاذا ِمْن َداِخِل الَوَطِن َوَخاِرِةه. 160َوَوَطنِيَّ

وفي إطار األنشطة المقدمة من طرف هي ات اليةياميعية اليميسياعيدة 
على المقاوالتية، التشهيل و االبتكار: فقد سةلت دار الميقياوالتييية خيالل 

طياليبيا مين ميخيتيليف  0029، تحسيي  0201/0202السنة الةامعية 
طالبا من دورات تيكيويينييية، كيميا نيةيح  016التخصصات، و قد استفاد 

مكتب المرافقة الذي أنشئ هذا العا  وت  تدشينه من قيبيل وميير اليعيميل 
طياليبيا، ليتيتيوج هيذه  56والتشهيل و الضمان االةتماعي فيي ميرافيقية 

 النتا ج بإنشاب ثالث مؤسسات من قبل طلبة الةامعة.
وعلى مستوى مركم المسارات المهنيية وميكيتيب اليربيط ، فيقيد تي  
تدشين نادي البحث عن الوظيفة من قبل السفييير اليبيرييطيانيي فيي إطيار 
مشروع توظيف المؤطر من قبل المنظمة العالمية للشهل، و قد ت  عيليى 

خيرييةيا مين اليةياميعية مين عيدييد  001مستوى هيذا الينيادي تيكيويين 

التخصصات تكوينا تطبيقيا في البحث عن الوظيفة من قيبيل مسيتيشياري 
 الوكالة الوال ية للتشهيل.

طالب في السنوات النها ية حول تقنيييات اليبيحيث  022وكذلك ت  تكوين 
عن الوظيفة بتاطير من أساتذة مركيم اليميسيارات اليميهينييية ليليةياميعية، 
باإلضافة إلى  تنظي  موا د مستديرة ميك ميميثيليي اليقيطياع االةيتيمياعيي 

 واالقتصادي برعاية المكتب الدولي للشهل.
ستفتح آفاق أخرى للةامعة عليى مسيتيوى هييي يات  0202وفي سبتمبر 

المقاوالتية والتشهيل لتعمم الةامعة بهي ة ةيدييدة تيتيميثيل فيي حياضينية 
 مؤسسات.

كما قد  مركم دع  التكنولوةيا واالبتكار لةامعة بسكرة عدة أنشطة 
تهدف إلى تمكين المبتكرين على مستوى الةامعية مين اليحيصيول عيليى 
المعلومات التكنولوةية والعلمية من خالل محاضرات و دورات تكوينييية 
قدمت لطلبة الدكتوراه  واألساتذة ترتكم أساسا على كيفية كتابة بيرابات 

برابة ابتيكيار مينيهي   00االختراع، وللعل  فإن ةامعة بسكرة تحوم على 
 ثالثة  سةلوا هذه السنة.

وفي األخير، وألهمية الفعل االتصالي الداخلي واليخيارةيي  فيقيد، حيييث  
قمنا بتحسين موقك الواب وتعميم الحوار الداخلي وتعمييم اليتيعياميل ميك 

 وسا ل اإلعال  والتفتح على المحيط.
ال من ةميييك  َمِميالتي وُمِمال ي األََساتذة، أََخَواتِي وإِْخِوانِي والُعمَّ

 االصناف  والرتب:
، اليتيي 2019/ 2018أَْغَتنُِ  فُْرصة توديك السنة الةامعية 

ل  تكن لتكتمل لوال الةهود المضنية التي قدمها أفيراد 
األسرة الةامعية ةميعا، وأخص مينيهي   اليمميالب 
األساتذة اللذين برهينيوا عيليى مسيتيوى وعيي 
ه  ومسؤولية راقيين. وال يسعني إال أن أَُنيوِّ
ال الِذي لَِعَبُه كيل مينيكي  فيي  ور الفعس بِالدَّ
إطار صالحياته إلنيةياح هيذا اليميوسي  
الدراسي اإلستثنا ي، َفُشْكراً لَيُكي  َةيِميييعياً 
َعلى ُكلِّ َما َبَذلُتُموه، وُشْكراً لَُك  َعلى َتَعاُوُنُك  
ييَرَكيياب  ييِمييُكيي . َكييَمييا أشييكيير الش  وَصييْبييِرُكيي  وَتييَفييهُّ
يهي   االةتماعيين على الدور السِذي لَِعبوه ِمْن ِخالل َتبنِّ
ية لِيَنيْقيل  ية وَراقِييس لِلِحَوار الُمَباِشر َكاَداة تيواصيل َحَضياريس
يِكيييَنيِة  االنشهاالت واليَبيْحيث َعيِن اليُحيلُيول فِيي َةيوس ِميَن السَّ

 والُهُدوب.
 أَيُّها الَحضور الَكِري ،

يييد َوالِيي ِواَليية  ُه َتْقِديراً َخاصاً إِلَى السَّ لِي َهَذا، أَُوةِّ في نهاية َتَدخُّ
بسكرة َعلَى الَمَكاَنة التِي َخصَّ بَِها َةاِمَعة محمد خيضر بسيكيرة، َوَعيلَيى 
ية، َوِحيْرِصيِه َعيلَيى أَْن  َنة الَةاِمِعييَّ َدْعِمِه َوَتْشِريفِِه لََنا فِي َحْفِل اْختَِتاِ  السَّ
يلَيَبية  َقاِت ِمْن أَْبيَنيا ِيَنيا َوَبيَنياتِيَنيا اليطَّ قِيَن َوالُمَتَفوِّ َيقُوَ  بَِنْفِسِه بَِتْكِريِ  الُمَتَفوِّ
ْكر َمْوُصول َكَذلَِك إِلَى  السيد ر ي  اليميةيلي  الشيعيبيي  الَِبات، َوالشُّ َوالطَّ
الوال ي والسيد األمين العا  للوالية ور ي  بيليديية بسيكيرة. كيميا أشيكير 
النواب في غرفتي البرليميان عيليى دعيميهي  وحضيورهي  ليكيل نشياطيات 
الةامعة، كما أشكر بهذه المناسبة وسا ل اإلعال  الميكيتيوبية والسيميعييية 

 والبصرية على تهطيته  ومرافقته  لكل نشاطات الةامعة.
 َفُشْكراً لَُك  َةِميعاً َعلَى َتلبَِيتُِك  َدْعَوَة ُحُضوِر َهَذا الَحْفل.

 أشكرك  على كر  اإلصهاب والسال  عليك 
 

 
 0202ةويلية  01بسكرة  فِي 

 األٌسَتاذ أَْحَمد ُبوَطْرَفاَية
 َر ِيُ  َةاِمَعِة محمد خيضر بسكرة
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  المجرية  Obudaحوار العدد مع السيد مدير جامعة 

في زيارة قادته إلى جامعة محمد خيضر بسكرة يوم الخممميم  

تشرفت مجلة أصداء الجامعة بإجراء مقابلة مع  2019جوان  22

“ KOVACS Levente” المجرية السميمد  Obudaمدير جامعة 

حول االتفاقيات المبرمة بين الجامعتين واآلفاق المستقبلميمة المتمي 

 تتطلع إليها من خالل هذه الشراكة ونقاط أخرى. 

أصداء الجامعة:   أصالة عنا نحن  فرينخ خلينة امعن م           

واالتصال وباسم األسرة الجامعية نرحن  بمنم سنيد          

مرة أخرى ونسعد بزيارتمم المشرفة لنا فني جامعتننا         

بصفة خاصنة وبلندنا الجزائنر بنصفة عامنة  كمنا نف نر                

بتجديد عهد الشراكة بيننا التي تعنود بنال ير المرينر           

 لملتا الجامعتي . 
   أود في بداية حديثي أن أقدم شكري وثنائي المخمالم

على حسن استقبالكم لنا ممذ وطم ت أقمداممنما ممطمار ممحمممد 

خيضر بسكرة في هذه المواليمة السماحمرة المممعمروفمة بمكمرم 

أهلها وهو ما لمسناه من حسن ضيافتكم وكرم معاملتكم لنا، 

حقا أنا سعيد جدا بهذه الزيارة وبتواجدي هنما ممعمكمم داخم  

 أسوار هذه الجامعة الطموحة.

نحن مسرورون كثيرا بهذه الشراكة، ونعم  ما استطعنا 

إليه سبيال من أج  البحث في إمكانية تطوير هذه المعمالقمات 

نظرا للتشابه الكبير الحاص  بين الجامعات في البملمديمن ممن 

حيث نوعية ومستوى التعليم، ولهذا يتوجب علينا مواصملمة 

 الشراكة بيننا والحفاظ على استمراريتها.

أصننداء الجامعننة: مننا كننو رأيننق سننيد  فنني   ننا           

 التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عموما؟
  عموما لدينا فمكمرة مسمبمقمة عملمى المجمزائمر،  لم  أن

طلبتكم منخرطون في الجامعات المجرية منذ وقمت طمويم ، 

ومن خالل تجارب الطلبة رأينا أنهم يستطيعون االندماج في 

الحياة الجامعية بالجاممعمات المممجمريمة، كممما أنمهمم عماشموا 

تجارب متنوعة، واكتمسمبموا خمبمرات جمديمدة سمممحمت لمهمم 

 بتوظيفها واالستفادة منها في حياتهم اليومية.

وهو ما يوحي ب ن السياسة المنتهجة في قطاع التمعملميمم 

العالي والبحث العلمي في الجزائر تسعى إلى تقديم المجمودة 

والتميز للتعليم البيداغموجمي والمتمكمويمن والمبمحمث المعملمممي 

تكوينا هادفا ونافعا يمَكن الطالب من تفعيلمه مميمدانميما وهمي 

 السياسة المعمول بها في العالم. 
أصداء الجامعة: ما كو ان باعمم األول حنول جامعنة         

 محمد خيضر بسمرة؟
  في الحقيقة أنا سعيد لتواجدي في هذا الصرح العلممي

الشاسع على عك  الجامعات المممجمريمة المتمي تمعمانمي ممن 

مشك  المساحة، نحن اآلن نسعى إليجاد سب  مع المحمكموممة 

لتوسيع الجامعات المجرية فهي تتفانى فمي تمقمديمم ا فضم  

ممن خمالل مممجمهممودات ا فمراد الممفماعمملميممن داخم  الممجمامممعممة 

 وخارجها إلى جانب الحكومة.

أقول مضيفا أنه ومن خالل الزيارة الميدانية التي قمممنما 

بها وقفنا على مدى جاهمزيمة المهميماكم  المجماممعميمة وجمممال 

البنايات وطرازها العمراني الفريد الذي يمدل عملمى اهمتمممام 

 القائمين بالبيئة والمحيط لجامعتكم.

أصنداء الجامعنة: منا الهند  من   جنراء اتفا ياتمننم              

 المبرمة مع جامعتنا؟
  بناء على ما تمت مناقشته في االجتمماع المذي أجمري

فمإن ممن إحمدى المممحمماور  2019جموان  29يموم السمبممت 
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ا ساسية التي طرحت هي التبادل العلمي بالمدرجمة ا ولمى، 

 ل  أننا نطمح لتبني بعض ا بحاث في الجامعات المجمريمة، 

هذا فضال عن رغمبمتمنما المجماممحمة فمي فمتمح أبموابمنما عملمى 

مصرعيها الستقبال الطلبمة المجمزائمريميمن فمي إطمار شمبمكمة 

التعاون بين الجامعات، التي نستطيع من خاللها العمم  ممعما 

لجذب التموي  لألبحاث من مختلف الجهات كقطاع الصناعة 

مثال.. والتي تعزز من توطيد العالقات بين البلدين وهذا همو 

 الهدف ا سمى من الشراكة.

نتمنى أال تمكمون همذه المزيمارة ا خميمرة لمهمذه المواليمة 

الجميلة والجامعة الراقية برقي أفرادها، أمال منا ب ن يتجمدد 

لقائنا بكم في السنتين المقبلتين دعما من االتحماد ا وروبمي 

 الستكمال مشوار البحث من خالل هذه االتفاقية.

وبنمماء علممى هممذا التمويمم  ومممن خممالل زيممارتكم المرتقبممة لنمما 

شهر نوفمبر فإننا نسعى لتفعي  وتطوير بنود همذه االتفاقيمة 

 لنكَون معا مستقبال مكلال باإلنجازات العلمية.

أصننداء الجامعننة: مننا رأيننق فنني ال لبننة الجزائريينن             

المتواجنندي  فنني جامعنناتمم المجريننة سننواء علنن           

 الصعيد العلمي أو ال لقي؟
  في الحقيقة ودون أية مجاملة فإن المستوى المعملمممي

للطلبة الجزائريين في الجامعات المممجمريمة ممطمابم  تمممامما 

لطلبتنا في المجر، ال ننكر أننا نختلف بمعمض االخمتمالف فمي 

نقاط لع  مردها كوننا من بلدين وثقافتين ممخمتملمفمتميمن وأن 

مث  همذه المفمروقمات تمعمد أممرا طمبميمعميما إال أن المكمفماءات 

والقدرات التحصيلية للطلبة ممتمقماربمة إلمى حمد بمعميمد، كممما 

الحظنا أن الطلبة الجزائريين عندنا يتميزون بمالمقمدرة عملمى 

التكيف والت قلم في المحيط المعملمممي المذي يمتمواجمدون فميمه 

 بشك  سريع وهذا مؤشر جيد.

دون أن ننسى الثناء على ا خالق الحمميمدة واالنضمبماط 

والجد والمثابرة في العم  لهؤالء الطلمبمة المذيمن يمعمكمسمون 

 الوجه الحقيقي لهذا البلد المكافح.

فغالبا ما يمي  البشر للتعام  مع من هم من نف  الملمغمة 

والثقافة إال أن العم  ممع جمنمسميمات ممخمتملمفمة يمفمتمح  فماقما 

مستقبلية واعدة وهذا ما نتطلع إليه من خالل شمراكمتمنما ممع 

 الجزائريين.

وما شد انتباهي في هذه الواليمة همو المتمرابمط ا سمري 

والتالحم بين أفراد المجتمع وهذه النقطة بالذات تشمتمركمون 

فيها مع المجتمع المجري الذي يعتبر مث  هذه الروابط أممرا 

 مقدسا وهو ما يزيد من درجة التفاهم والتعايش بيننا.

أصداء الجامعنة: مناذا يممننق أق تقنول سنيد  فني               

نهاية كذه الجلسة الحوارية الممتعنة عمنا عنشتموه         

 عل  كامش كذه الزيارة الرسمية؟
  في الحقيقة لقد استمتعنا كثيرا بتل  الخرجة السياحية

إن صح القول التي قادتنا إلى واحمات بملمديمة طمولمقمة المتمي 

تزخر بمناظرها الخالبة، فبالرغم من حرارة المممنماال إال أن 

جمال الطبيعة الساحر أنسانما مشمقمتمه، كممما تمعمرفمنما عملمى 

 التراث الشعبي الغني الذي تتميز به الوالية.

أما عن ا طباق التقليدية فمهمذا ممعمروف عمن المجمزائمر 

 بتنوع مطبخها بين ا صالة والمعاصرة.

طب  الشخشوخة الذي تتميز به والية بسكرة المضيافمة 

طب  شهي ولذيذ استمتعنا بتذوقه  ول مرة فقد كمان لمذيمذا 

 حقا.
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 هي رياضية تنافيسية ترتكيم عليى القيوة pétanque أو  الكرة الحديدية المطثة،

والنشاط والممارسة كميا تعتميد أييضا عليى اليذكاب والتكتيكيات والتركييم العيالي فيي 

نيشات هيذه اللعبية فيي   حمل الكرة ورميهيا فيي الهيدف، وهيو مكيان تيصويب الكيرة،

 ، وتعد واحدة من الرياضات القليلية اليتي ييسمح 0229بلدية السيوتا الفرنسية عا 

لعبية شيعبية   فيها اللعب للرةال والنساب والمنافسة في نف  المةموعة معاً أو ضيد،

 .يهواها ويمارسها الصهار والكبار في ةميك أنحاب العال 

يةتام الشباب في كثير من األحييان عقبيات مين أةيل الوصيول إليى 
بةامعيية  11القميية لبلهوشييات سيييف اإلسييال ل عييون أميين ووقاييية رقيي 

محمد خيضر بيسكرة مثيل فيي االةتهياد والمثيابرة، أحيب رياضية الكيرة 
الحديدية وأبدع فيها أصبحت هوايتيه المفيضلة اليتي يطميح مين خاللهيا 
لبلوغ مدارك النةومية وتيشريف األليوان الوطنيية فيي المحافيل الدوليية 
من خالل وفا ه لتقاليده في إصيابة الهيدف ومهاراتيه اليتي تتماشيى ميك 

بواليية  0211مين موالييد سينة  طريقة لعب الكبار فيي اإلمتياع والفيوم،
بدأ مسيرته كاي العب في العال  في حيي شيعبي بميسقط رأسيه   بسكرة،

كالعب كرة قد  في فريق وداد أمل بيسكرة وكيان فيي نفي   0225سنة
الوقت يمار  رياضة الكرة الحديدية التي توةه إليها واختار المواصلة 
فيها كونه كان مولعا بها منيذ نعومية أظيافره عيشق مداعبية هيذه الكيرة 

ُعيرف بهيا وأصيبح مين   التي سكنت روحه والتي أصبحت من أولوياته،
 روادها. 
ُ  أبةديتها أنداك أوةبه االنضما  إلى ةمعية الهادي الطيب لدار تعلُ 

الشباب في ذات السنة ليشرع بعد التحيضيرات الالممية فيي الميشاركات 
على المستوى الوال ي والوطني بعيد تلقيي اليدع  والتوةيهيات عليى ييد 
مدربييه الييسيد نورالييدين شييطي الييذي كييان مييدربا وطنيييا لييصنف اإلنيياث 

 ور يسا للرابطة الوال ية للكرة الحديدية حاليا.
قاده الفضول إلى تطوير قدراته وصقل موهبته ليصبح بيذلك قطعية 
أساسية فيي الكيرة الحديديية بواليية بيسكرة واليتي تعيد الميسيطرة عليى 
الييشرق الةما ييري ميين حيييث بطوالتهييا والةوا ييم الييتي تحييصلت عليهييا 
فبفضل اةتهاد أعضاب الفريق أصيبحت بيسكرة مين بيين األربيك والييات 
فييي الةما يير قاطبيية الييتي يحييسب لهييا ألييف حييساب فييي هييذه الرياضيية 

العبييين منخييرطين فييي الفريييق الوطييني للكييرة 1الييشعبية فهييي انةبييت 
الحديدية، استمر في التحديات والمشاركة في المنافسات صنف األشيبال 

ل  يكن راضييا عليى آدا يه وقتهيا رغي   0220إلى غاية 0229منذ سنة
أنييه تحييصل علييى المرتبيية الثانييية فييي البطوليية الوطنييية مييرتين، واحييدة 

حيصد أول لقيب ليه  .بالةما ر العاصمة واألخرى بواليية سييدي بلعبيا 
بالبلييدة أيين تيوج بكيا  الةما ير للكيرة  0220في صينف األكيابر سينة

سيف الدين نة  يستحق أن نسلط عليه  .الحديدية عن ةدارة واستحقاق
األضواب في هذا الركن من مةلة أصداب الةامعة نظيرا لعيداده اليذي لي  
يتوقييف ميين إحييرام العديييد ميين الميييداليات والكييؤو  رافعييا بييذلك راييية 

لقبا  06الوطن في العديد من األعرا  الرياضية، تحصل على أكثر من 
في بطولة الةما ر صنف األواسط أختير من بيين أحيسن الالعبيين عليى 
مستوى الةما ر ليلتحق بالفريق الوطني ويشارك في منافيسات عالميية 
لكيين ظييروف الحييياة حالييت دون ان تكتييب لييه االسييتمرارية مييك الفريييق 

 الوطني.
في األلعاب اإلفريقية اليتي ةيرت  0206مثل الةما ر أول مرة سنة

في الكونهو برامافيل أين تحيصل عليى الميداليية البرونميية، كميا شيارك 
في البطولة اإلفريقيية اليتي أقيميت بواليية ميستهان  أيين افتيك الميداليية 

الذهبية في اختصاصه )فردي(، وميدالية برونمية أخرى في )الثالثيي(، 
كانت هذه المحطة من أةمل اليذكريات اليتي عاشيها سييف فيي ميشواره 
الرياضي تتيويج فتيح أماميه المةيال والرغبية فيي حيصد ألقياب أخيرى، 
ولقطييك أشييواط أخييرى ميين التميييم واكتييساب خييبرات ةديييدة فييي هييذه 
الرياضييية ارتيييات ومارة اليييشباب والرياضييية أن ترسيييله رفقييية ممال يييه 
إلةييراب العديييد ميين التربييصات بالخييارج تركيييا، ايطاليييا ليكونييوا أكثيير 

ألعياب البحير األبييض   .ةاهمية للخوض في منافسات ةديدة والفوم بهيا
فييي   والييتي تقييا  كييل أربييك سيينوات كييان حاضييرا فيهييا 0201المتوسييط 

تاراغونا اإلسبانية كانت مشاركة مقبولة إلى حد كبير حيث تحصل على 
المركييم الخييام  بعييد خروةييه فييي الربييك النهييا ي، واصييل ميييسيرته 
بالمييشاركة فييي مناسييبات أخييرى هييذه الييسنة مثييال سييةل حييضوره فييي 

 األرةنتين.
وهو مقبل في األيا  القليلة القادمة على التوةه نحو المهرب ليدليو 
بييدلوه فييي البطوليية الدولييية المقييرر إةراؤهييا باغييادير، أمييا عيين شييهر 
أكتوبر المقبل فسيشارك في البطولية اإلفريقيية اليتي سيتكون فيي واليية 

الحديث عن سيف يةبرنا على الثناب بمدى قدرته على التوفيق  .غرداية
بين عمله وهوايته مثابر منظ  يقضي نهاره في العمل مساهما بذلك في 
توفير الحماية لةامعة بسكرة ليشرع مسابا في عملية التدريب المنتظي  
اليومييي ميين األحييد إلييى األربعيياب ميين كييل اسييبوع ليييسافر كييل خمييي  

المنافييسات المختلفيية والمييسطرة حييسب رمناميية الموسيي    للمييشاركة فييي
للفدرالية الوطنية للكرة الحديدية باحثا بذلك عن تتويةات أخرى تضاف 

مييشوار رياضييي حافييل ليي  يخلييو ميين العراقيييل  .إلييى رصيييد نةاحاتييه
مييادي فاحيانييا يييضطر الالعبييين بعييد نفيياذ   والمنعطفييات منهييا مييا هييو

الميمانيييييية اليييييسنوية لتيييييسديد 
مييستحقات بعييض الييدورات ميين 
مييياله  الخييياص حبيييا فيييي هيييذه 
اللعبيييييييية وإصييييييييرارا علييييييييى 
االسييتمرارية فييي هييذا المنييوال 
لتشريف الكرة البسكرية خاصة 

 والةما رية عامة.
سيييف اإلسييال  بلهوشييات واحييد 
ميين ةنييود الخفيياب فييي ةامعيية 
بيييسكرة يطميييح لتحقييييق نتا يييج 
إيةابية أخرى ومعانقة السحاب 
بيييييالفوم ذات ييييييو  بالبطولييييية 
العالمييية ورفييك راييية الييشهداب 
عاليا فعميمتيه حتميا سيتذلل ليه 

 كل العقبات.

كيييييل التوفييييييق واليييييسداد فيييييي 

 .مشواره الرياضي والمهني

 سيٌف  اطع... ألشواط م  العمل والمرابرة سعيا نحو النجومية
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بقاعة المناقشات د/محمد بوراكي يوما دراسيا  2019أفري   09نظمت شعبة الفرنسية  بكلية اآلداب واللغات ا جنبية يوم     

 لفائدة طلبة هذه الشعبة بعنوان :
" Parenthèse Cinématographique  :Les Marques de La Littérarité dans Le Cinéma Mondial "  

هذا اليوم الدراسي منظم من قب  الدكتور " محي الدين إسالم بلعيد" بمشاركة أساتذة باحثين من عدة جامعات منمهما جماممعمة 

 باتنة، سطيف، خنشلة، بسكرة  وغيرها.. المهتمين بدراسة أساليب التدري  الجديدة للتقرير السينمائي ا دبي.

حضر اليوم الدراسي رئي  قسم اآلداب واللغات ا جنبية  الدكتور كربوع سليم ونخبة من أساتذة وطلبة القسم، حيث تضمممن 

مداخالت تتمحور حول دراسة الدالالت والرموز والعالمات ا دبية في السينما العالمية سواء كانت فمرنسميمة، أممريمكميمة،  00ست 

يابانية، حيث يعتبر هذا النوع من ا يام الدراسية  فضاء لتبادل ا فكار والخبرات بين مختلف الجامعات الموطمنميمة بماإلضمافمة إلمى 

 كونه  فرصة لطلبة شعبة الفرنسية إلثراء رصيدهم المعرفي نظرا  همية موضوعه في مسارهم الدراسي.

إيمانا من إدارة الجامعة بضرورة االنفتاح على المحيط االقتصادي والثقافي والتكنولوجي بإشراف من األستاذ الدكتوور  ححومود 
حفريل من كل سنة  نظم البهو التكنولوجي بجامعة محومود ضويوضور بسوكورة حبووابوا  61بوطرفاية  ، وبمناسبة يوم العلم الموافق لو 

مفتوحة لكافة الباحثين والفعاليات العلمية ولكل البرامج البحثية والتصاميم الضالقة بهدف إحياء الفعل التكنولوجي الوموتونامون مو  
 هذا اليوم.

تضومونوت هوذب األبووال موضوتولوف الوعوروت واالضوتوراعوات  
في تضصص الومويوكوانويو ،  2الضاصة  لطلبة الدكتوراب والماستر

حيث كان نائل مدير الجامعة المكولوف بوالوتوكوويون الوعوالوي فوي 
الطور الثالث والتأهيل الوجواموعوي والوبوحوث الوعولوموي والوتوكوويون 
العالي فيما بعد التدرج  األستاذ الدكتور   نوور الوديون نمووري  
مووتووواجوودا حيوون طوواف بوومووضووتوولووف حجوونووحووة عوورت االضووتووراعووات 
المتنوعة، حيث كانت له دردشة  م  الطلوبوة الوعوارضويون وقوام 

 بتشجي  وتثمين مثل هذب المبادرات البناءة والفعالة. 
وكما جاء على لسان مسؤول البوهوو الوتوكونوولووجوي السويود 

اسماعيل  فإن القائمون علوى هوذا الوبوهوو يسوعوون إلوى  قتالة  

تحفين وتفعيل وتجسيد كل مشاري  البحث العلمي المنجنة  من 
فرق البحث المهتموة بوالونوموذجوة، وكوذا الوبواحوثويون الوحوامولويون 
للمشاري  الجديدة والمتجددة إضافة للمشاري  القابلوة لوجنوجوان 

 والنوادي العلمية الحاملة لمشاري  اإلنجان.

 أبواب مفتوحة عل  البهو التمنولوجي  بمناسبة يوم العلم

 يوم دراسي بعنواق:  
" Parenthèse Cinématographique  :Les Marques de La Littérarité dans Le Cinéma Mondial " 
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أساتااا نام نلتلا   83التي أشرف عليهاا اسساتاا الادرتبر باعير علاد الملياد لفا ادة  9102فيفري  01استكماال للدورة السابقة المنجزة بتاريخ 
أفريل بقاعة المحاضرات اللاصة بطللة  93أستااا نم المررز الجانعي بريكة، نظمت يبم  09ننهم نم جانعة نحمد خيضر بسكرة و  99التلصصات 

فقة الليداغبجية مراالماجستير بكلية الحقبق والعلبم السياسية في القطب الجانعي شتمة الدورة الثانية لهذه اسيام التكبينية، أشرفت عليها ننسقة خلية ال
 . 9103/9102لألساتذة حديثي التبظي   الدرتبرة العيدي صبنية للسنة الجانعية 

إن الغاياااااة الاااااتي تاااااسعل إلااااال تحقيقهاااااا خلياااااة 
المرافقااااة الليداغبجيااااة  ااااي تعرياااا  اسساااااتذة 
حااااديثي التبظياااا  بسياسااااة وأ ااااداف التكبياااام 
الجااااااااانعي وتزويااااااااد م بالنااااااااصب  القانبنيااااااااة 
والقااارارات المنظماااة لمهاااام اسساااتاا الجاااانعي، 
فهاااااي تهااااادف إلااااال إراااااسابهم نجمبعاااااة نااااام 
المعارف العلمية والمهارات الليداغبجية والفنية 
والعمليااااااااة اات العة ااااااااة بمهنااااااااة التدرياااااااا  
والممارساااااة الليداغبجياااااة، فاااااضة عااااام الر اااااي 
باااااسااب الليااااداغبجي لألسااااتاا الجااااانعي إلااااال 

 نستبيات احترافية اات الجباة العالمية. 
اشااتمل فااي الياابم اسول ناام الاادورة التكبينيااة  

تقااديم ورشااة بعناابان الليااداغبجيا وعلاام النفاا  
الليااداغبجي نااات اسساااتاا الااادرتبر ناااصر الديااام 
جاااابر والااادرتبرة فتيحاااة ذبيااال  اللاااذان  تنااااوال 
بالطرح الب بف علل العدياد نام الماصطلحات 
الاااتي تلااادم  اااذا المبضااابح أ مهاااا ناااصطلحي 
التعلام والتعليم  ورذا الليداغبجيا والتعليمياة أو 
الدياادارتيد وناام راام عاارح علاال الحاادي  عاام 
اسسااااالبف والفاااااروق الفراياااااة وراااااذا ناااااصطل  

العلااااصية باعتلار ااااا أ اااام نااااصطلحات علاااام 
النف ، و د تللل النقاش نداخةت بناابة نام 
حيم آلخر نم  لل اسستاا المسؤول عام خلياة 
الجااباة نلااارر بحااري باعتلاااره عااضبا فااي خليااة 
المرافقة الليداغبجية، ناسا ما باذلد فاي إراراب 

 المبضبح المطروح .
ونااا ناايز البرشااة ناام جهااة  ااب اعتماااا اسسااتاا 
المكااااابن للطريقاااااة التفاعلياااااة الحبارياااااة التااااااي 
انعكست باإليجاف علل اسساتذة المكبنيم نا 
سم  لهم بمنا عة اسفكار المطروحاة واإلاالب 
بااااامرا هم حبلهاااااا، حيااااا  ال ااااات  اااااذه اسياااااام 
التكبينيااااة استحااااسانا ناااام  للهاااام، وناااام جهااااة 
أخااااار  فااااامن   اااااذه المحاضااااارات والبرشاااااات 
تلااضت إلااال تقييااام فاااي نهاياااة رااال نحاضااارة أو 

 ورشة والد وفق نعايير أساسية .
لياابم الثاااني ألقاال ناادير جانعااة بااسكرة أنااا فااي ا

اسسااتاا الاادرتبر أحمااد ببذرفايااة علاال نااسانت 
اسساتذة حاديثي التبظيا   نحاضارة جاد  يماة 
وبنااااابة تحاااات عناااابانا المااااسؤولية اسخة يااااة 
والمهنياااة للجانعاااةا  ااادم نااام خةلهاااا ناااصا   

تبجيهية غاية في اس مية لكل اسساتذة حديثي 
 التبظي  بالجانعة.

ونام جملاة النااصا   الاتي وجههااا الاسيد أحمااد 
ببذرفاية المسؤول اسول بالجانعة أنه الباد نام 
خلق جب نام الحيبياة أرنااب تقاديم الادرو  نات 
نراعاة جملة نم الاعرو  والمعاايير والمؤرارات 
للبصبل إلال الغاياة نام العمال رذساتاا جاانعي،  
رماا أراد علال أ مياة التباضات واحاترام الب اات 
المحدا للحصص المقدنة وراذا االناضلا  فاي 
تذايااة العماال فهااب واجااب والتغيااب أو التماذاال 
في تذاياة اسساتاا لعملاه لام يعابا بالاضرر علياه  
رفاارا فحااسب باال يتعااد  اسناار الااد ليعتلااار 
إسااااهانا نلاشاااارا فااااي تااااد بر عماااال المؤسااااسة 

 الجانعية ركل.
فالماااستب  العلماااي والقااادرات العلمياااة العالياااة 
ناايزات البااد وجببااا أن يتحلاال بهااا اسسااتاا إلاال 
جانااب انتااةر المعلبنااات والليانااات الااضرورية 
وعلل حد  بل اسستاا الدرتبر أحمد ببذرفاياة 
فاسسااااتاا الجااااانعي نطالااااب بمنتاااااح المعرفااااة، 
وأصال  لزاناا علياه التماشاي نات تطابرات العلام 

 2018/2019دورة تموي  األساتذة حديري التوظيف للسنة الجامعية           
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ونطاللااااه وخاصااااة التعاناااال باللغااااات اسجنلياااااة 
خاصة ننها اللغة اإلنجليزية ربنهاا شاانا أم أبيناا 

 في الب ت الرا م لغة العلم بيم الععبف.
وفي ختام عرضه أراد علال ضارورة الحاضبر    

والمعاررة في أشغال اللجان الليداغبجياة علال 
ناااااستب  اس اااااسام والكلياااااات والعمااااال علااااال 
اسااتغةل رافااة الفاار  المبفاارة لألسااتاا ااخاال 
المؤسااسة ونحاولااة االسااتفهام عاام أي غمااب  

 يباجه اسساتذة.
في حيم  ام اسستاا نلارر بحري بتقديم ورشاة 

نااااداخةت حاااابل جااااباة  18عماااال تااااضمنت 
التعليم العاالي ضامم نحاضارة بعنابان ا ننا ا  
ونمااااح تجبيااد الاالران  التكبينيااةا تناااول فيهااا 
بالاعرح جملااة ناام  ليااات إنااعاب بااران  تكبياام 
نبافقااة لجااباة أنظمااة التعلياام والتكاابيم حياا  
شاادا اسسااتاا علاال أ ميااة التعاناال خااةل إلقاااب 
المحاضااارات والااادرو  بلغاااة واحااادة وبطريقاااة 
نلاااسطة راااي يتاااسنل لجميااات الطللاااة االنااادناح 

 وتلقي المعلبنة بكل سةسة.
أنا فاي اليابم الثالا  للادورة، وبقاعاة اسنترنيات 
المتباجدة في المكتلاة المررزياة بجانعاة نحماد 
خيضر بسكرة،  دنت رل نام اسساتااة البيازة 
سلطانا ور يسة خلية التعليم عم بعد نم نرراز 
الااااعلكات وأنظمااااة اإلعااااةم اآللااااي واالتااااصال 

ا نحاضااارة قرفمممةوالتعليااام عااام بعاااد اساااميرة 
وورشاة لفا ادة المتربااصيم 

بعنااااااابانو تكنبلبجياااااااات اإلعاااااااةم واالتاااااااصال  
ا اسرضاااااااااااية اإللكترونياااااااااااة نااااااااااابوال TICا
ا بمشااااااراف ناااااام ننااااااسقة خليااااااة Moodleا

المرافقة الليداغبجية لألساتذة حديثي التبظي  

 الدرتبرة صبنية العيدي.
افتتحااات المحاضااارة بتقاااديم تمهياااد للمبضااابح 
حااابل تطبيااار أسااااليب التعليااام الجاااانعي التاااي 
تحقااااااق الجااااااباة و الفعالياااااااة الاااااااتي تتماشااااااال 
ونتطللااااات التطاااابر المااااستمر، والتذريااااد علاااال 
أ مياااة تطلياااق تكنبلبجياااات اإلعاااةم واالتاااصال 
في التعليم الجانعي التي تضمم تحقيق الجباة 
للمنظبنااة التعليميااة فااي الجانعااة والمتمثلااة فااي 
التعليم الجانعي عم بعد باعتلاره وسيلة نرتلطاة 
بالتقاااادم التكنبلبجااااي، الااااذي يحاااابل اسسااااتاا 
الحااادي  والمعاصااار إلااال أساااتاا ر ماااي نرافاااق 

 للطالب للناب تعلماته وتطبير رفاباته.
خطاة البرشااة تاضمنت الحادي  عاام تكنبلبجيااا 

ا وبعااال المفا يااام TICاإلعاااةم واالتاااصالا 
 المتعلقة بها. 

رماااااا و اااااد تناولااااات اسساااااتااتان باااااعيب نااااام 
نام  Moodleالتفصيل الحدي  عم برنان  

خااااةل تليااااان اساوار الملتلفااااة فااااي اسرضااااية 
اإللكترونية ورذا اساوات التعليمية لمنصة  اذا 
اللرنان ، لتستذنفا العر  بتقاديم نثاال تطليقاي 
عاام  ااذه المنااصة، وناام راام تكلياا  اسساااتذة 
المتربااااااصيم بتطليااااااق النمااااااباح علاااااال شاشااااااة 

 الحاسبف التي زوا رل واحد ننهم بها.
إن جانعااة بااسكرة بمااا فيهااا اإلاارة العليااا       

تعمل جا دة علل تبفير رل اإلنكانات المااياة 
واللااعرية إلنجاااح نثاال  ااذه الاادورات التكبينيااة 
والمرافقاااااة الليداغبجياااااة ساااااعيا ننهاااااا لتحقياااااق 
الفا ااادة المرجااابة لاااصال  رااال الفباعااال ااخااال 
الجانعااااة، وضاااامانا لتحااااسيم جااااباة التكبيااااام 
وتذنيم شرو  االرتقاب به باستمرار إلال ناستب  
العالميااة اسااتجابة للمتغاايرات العلميااة الحاصاالة 
والد أن   طااح التعليام العاالي أصال   ياعكل 
نااااصدر تماااابيم  ااااام علاااال نلتلاااا  اسصااااعدة 
،حيااا  يعمااال  الكااااار اإلااري العلماااي وعلااال 
رأساااااه نااااادير الجانعاااااة علااااال التكفااااال الجااااااا 
بالمبا اب والاد نام خاةل تبفاير رافاة الااسلل 
والبسا ل  للبصبل إلل تكبيم إذارات بقدرات 
نبارلاااااة لعاااااصر الر مناااااة  فاااااي نجاااااال تطبيااااار 

 .اسبحاث واال تمام  بنبعية المنت  التعليمي
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 يوم دراسي بعنواق
 "RESEARCH METHODOLOGY Data Analysis : Approaches and Methods" 

هذا الحدث منظم ممن قمبم  المدكمتمورة "صملميمحمة شملمي" 

، 2بمشاركة أساتذة باحثين من الجامعمة وممن جماممعمة بماتمنمة

مستغانم، معسكر، وهران و ورقلة، ممن أجم  تمكمويمن طملمبمة 

الدكتوراه تكوينا بيداغموجميما وتموعميمتمهمم بضمرورة المتمحملمي 

بالسلوك العلمي البحت تفاديا للوقوع في ا خطاء المتمحملميملميمة 

 في مجال البحث العلمي .

ألقت الدكتورة كلمة افتتاحية رحبت من خاللها بالحضور، 

مشيرة إلى المحاور ا ساسية التمي سميمتمم تمنماولمهما فمي همذا 

مداخلة قدممهما نمخمبمة ممن ا سماتمذة  19اللقاء، حيث  تضمن 

والتي تتعل  في مجملها بالبحث العلمي وطرق تحلي  النتمائم  

وتفسيرها من منظور أخالقمي، كممما تضمممنمت  دراسمات فمي 

مناه  البحث العلمي وخاصة المنه  التجريبي، وما ميز همذا 

اللقاء هو الوقوف على محطات استثنائيمة لميمتمسمنمى لملمطملمبمة 

تقديم أسئلتهم ونقاشاتهم حول ما تم عرضه من قب  ا سماتمذة  

المؤطرين الذين قدموا بدورهم تموضميمحمات  وإجمابمات عملمى 

 أسئلة الطلبة .

يعتبر هذا النوع من ا يام الدراسية  فضاء لتبادل ا فكمار  

والخبرات بين مختلف جامعات الموطمن بماإلضمافمة إلمى كمونمه  

فرصة لطلبة الدكتوراه لشعبة اإلنمجملميمزيمة إلثمراء رصميمدهمم 

 المعرفي نظرا  همية موضوعه في مسارهم الدراسي.

ويجدر التمنمويمه إلمى ا هممميمة المكمبمرى المتمي يمكمتمسميمهما 

الموضوع بالنسبة للطلبة الممقمبملميمن عملمى المتمخمرج، ونمظمرا 

لتشعبه واتساعه تطمح الهيئة المنظمة لهذا الحدث أن تمدرج 

مث  هذه المبادرات في ا يمام المممقمبملمة إلفمادة المطملمبمة أكمثمر 

 والغوص في مختلف الجزئيات الخاصة بالبحث العلمي .

 2019مماي  02نظمت شعبة االنجليمزيمة  صمبميمحمة يموم 

بالمجمع الثقافي والعلمي التابع لملمجماممعمة المممركمزيمة يمومما 

دراسي لفائدة طلبة الدكتوراه خصيصا وطلبة الماستمر لمهمذه 

 الشعبة بعنوان :

Research Methodology Data Analysis : 

Approaches and Methods 

 

 جامعة بسمرة تنظم أبوابا مفتوحة لفائدة حاملي شهادة البمالوريا

جامعة محمد ضيضر بسكرة على غرار نظيراتها عبور كوامول الوتورال 
الوطني تهنئ التالميذ المتحصلين على شهادة البكالووريوا لوهوذب السونوة 
وتفتح حبوابها لهم من ضالل تنظيم حيام إعالمية حول مضتلف المويواديون 

جوويولويوة  22إلوى غوايوة 61والتضصصات التي تتوفر عليها وهوذا مون 
 .بمكتبة كلية اآلدال واللغات بالجامعة المركنية

العملية وكما جرت العادة اتسمت بالتنظيم والجاهنية لضدمة الطلبة 
الجدد وتنويرهم من ضالل اإلجابة على مضتلف استفوسواراتوهوم مونوهوا موا 
تعلق بالتضصصات ومعدالت القبول فيها ومنها ما توعولوق بوموسوتوقوبولوهوم 
المهني بعد اضتيار ححد الوتوضوصوصوات الوموتواحوة حسوئولوة وحضور  وجودت 
طريقها نحو اإلجابة من طرف الطاقم الوموسوضور والوموكوون مون حسواتوذة 
داريين حكفاء يقومون بالمهام الموكلة إليهم على حكومول وجوه. توجودر  وا 
اإلشارة إلى حن عملية التسجيالت األولية التي سوتونوطولوق 

جويلية ستوكوون فوي ذات الوموكوان مو  تووفويور كول 21إلى غاية 22يوم
اإلمكانيات الالنمة لتسهيل العملية على الطوالول الوجوديود مونوهوا تووفويور 

 حنترنت عالية التدفق تسرع الولوج إلى الموق  الوناري بكل سهولة.
ومن هذا المنبر ندعو كافة الناجحين في هذا االمتحان الوموصويوري 
حن يتوجهوا إلى الجامعة لتجنل حي ضطأ حرصا منا على ضوموان إجوراء 

 هذب المرحلة في ححسن الظروف.
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بقاعة المحياضيرات اليكيبيرى  0202مار   00عقد صبيحة 
للةامعة المركمية اةتماع تنسيقي حول مرافقة كيانات البحث 
العلمي وشرح كيفية تقيي  نتا ج اليبيحيث وصييياغية تيميوييليه 

وتعديالت أبواب بنود ميمانية  PNRومشاريك البحث الةديدة 

 البحث.
أشرف على االةتماع كل من السيد المدير الفرعيي ليبيرميةية 
البحث واالشراف ل عيسى مفةخل و السيد الميديير اليفيرعيي 
لتمويل البحث ل مراد ناقة ل والسيد المدير الفرعي ليليتيقييييي  
والتحليل ل عمار توفيق سرايل من المديرية العامة ليليبيحيث 
العلمي والتطوير التكنولوةي بحضور السيد ميديير اليةياميعية 
االستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية ونواب مدير الةامعة والسادة 

 مدراب مخابر البحث ورؤساب فرق البحث العلمي. 
افتتحت الةلسة مين طيرف السيييد اليميديير اليفيرعيي   

لبرمةة البحث واالشراف الذي قيد  عيرضيا حيول مينيظيومية 

البحث العلمي بصيفية عيميلييية ميذكيرا بيميراحيل تيقييييي  هيذه 
المنظومة وأهدافها المسطرة، كما تنياول فيي حيدييثيه السيبيل 
الكفيلة بتحسين عملية البحث العلمي من خالل التقيي  الدقييق 
إضافة إلى ضرورة شرح وفه  ميدونية الينيفيقيات اليميرتيطيبية 

 بةانب التمويل الموةه لهذه البحوث.
كما أكد في مةمل حديثه على ضرورة انسةا  عمليية 
التمويل اليميوةيه ليليبيحيث اليعيليميي ميك االهيداف األسياسييية 
المرتبطة به، خاصة فيما يتعليق بيتيةيسيييد مشيارييك بيحيثييية 
وعلمية في إطار مشيروع اليميؤسيسية وفيييميا ييتيعيليق بيدور 
الومارة الوصية نوه المدير األستاذ لعيييسيى ميفيةيخل ايضيا 
إلى المةهودات المبذولة من طرف هذه األخيرة خاصة فيييميا 
يرتبط بالتمويل اآللي والمباشر لطالب الدكيتيوراه فيي مسياره 
البحثي والعلمي، ليقد  في األخير حوصلة حيول بيعيض فيرق 
البحث العلمي على مستوى العدييد مين االقسيا  بياليةياميعيات 

 الةما رية.
وفي نهاية حديثه ت  فتح باب النقاش لطرح األسي يلية 
أما  الحضور والتي تيميحيورت فيي غياليبيهيا حيول اليظيروف 

 المادية واالدارية المحيطة بالباحث في مساره العلمي.  

 اجتما  تنسيقي حول مرافقة كيانات البحث العلمي 

ضم مدارء م ابر البحث العلمي لجامعة بسمرة وممرلي  

 ع  المديرية العامة للبحث العلمي والت وير التمنولوجي

ا سمتما   2019مماي  11عقد صبيحة يوم االثنين المواف  ل 

الدكتور أحمد بوطرفاية اجتماعا استثنائيا للمجل  العلمي لجامعة 

بسكرة و ل  بقاعة االجتماعات بمديمريمة المجماممعمة، تضمممن همذا 

االجتماع  نقاشا واسعا حول كيفية اسمتمدراك الموضمعميمة المحمالميمة 

الستكمممال المممقمرر  2019 – 2018للدراسة في الموسم الجامعي 

 البيداغوجي.

االجتماع حضره أعضاء المجل  العملمممي  ممن نمواب ممديمر 

الجامعة ، عمداء الكليات ، رؤسماء ا قسمام وأسماتمذة حميمث قمدم 

مدير الجامعة في بداية كلمته حوصلة حول النسبة العامة المنجزة 

من المقرر البيداغوجي منذ بداية الموسم الجاممعمي المحمالمي  فمي 

ظ  ما عرفته الجامعة من انقطاع عن المدراسمة، لميمحميم  المكملمممة 

بممعممدهمما لمملممسممادة عمممممداء الممكمملمميممات مممن أجمم  عممر  تصمموراتممهممم 

واقتراحاتهم الكفيلة بتدارك هذا الت خر وف  ما تضمنته لمقماءاتمهمم 

 مع رؤساء ا قسام و ا ساتذة  وممثلي الطلبة .

عمداء الكليات قدموا في تدخالتهم جملة من اإلجراءات المتمي 

شملت برمجة حص  تعويضية ، إضافة إلى اقتراح تحديد تاريم  

إجراء امتحانات السداسي الثاني واالمتحانات االسمتمدراكميمة وكمذا 

مناقشة مذكرات تخرج الطلبة وف  الحجم السماعمي المكمافمي لمهمذا 

 الغر  .

وفي ختام هذا االجتماع حدد رئي  المجل  العلمي للجماممعمة 

ا ستا  الدكتور أحمد بوطمرفمايمة المخمطموط المعمريضمة السمتمكمممال 

المقرر البيداغوجي وكذا السنة الجامعميمة ، كممما أعمطمى المحمريمة 

للسادة المعمممداء فمي اتمخما  اإلجمراءات المممنماسمبمة فمي المحماالت 

االستثنائية التي من ش نها تدارك الت خر المسج  ضمن ك  كملميمة، 

خاصة الكليات التي سجلت ت خرا كبيرا في إنمجماز بماقمي المممقمرر، 

  خذا بعين االعتبار ظروف الطلبة .

كما شدد على ضرورة توفير اإلمكانيات المساعدة  لمتمحمقميم   

استمرارية مسارهم الدراسي،  منوها بمدى أهمية توعية المطملمبمة 

وتحسيسهم بمصيرهم البميمداغموجمي ، وكمذا ضمرورة المتمحماقمهمم 

 بالمقاعد البيداغوجية في أقرب اآلجال . 

 انعقاد مجلس علمي استرنائي بجامعة بسمرة
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 بالجزائر و جامعة بسمرة  +ERASMUSلقاء عمل بي  الممت  الوطني 

فمي  2019أفمريم   02عقد صبيحة يوم االحد المواف  لـمـم 

قاعة االجتماعات بكلميمة المعملموم المدقميمقمة وعملموم المطمبميمعمة 

  +ERASMUSوالحياة، لقاء عم  بين المكمتمب الموطمنمي 

 بالجزائر وجامعة بسكرة .

أشرف على هذا اللقاء ا ستا  الدكتور محمود دبابش نائمب 

مدير الجاممعمة لملمعمالقمات المخمارجميمة والمتمعماون والمتمنمشميمط 

واالتصال والتظاهرات العلمية وبحضور ك  من مليكة كمبمري 

الجزائر،   +ERASMUSالمنسقة الوطنية للمكتب الوطني 

منال بودهان مسيرة المممشماريمع لملمممكمتمب، وممحمممد مموممن 

 بجامعة بسكرة. +ERASMUSالمسؤول عن برنام  

هذا اللقاء سيستمر على مدار ثالثة أيام لطمرح المعمديمد ممن 

،  +ERASMUSالنقاط حول الشمراكمة فمي إطمار مشمروع

حميمث تمم الممتمطممرق فمي الميموم ا ول إلممى ممنمماقشمة بممرنماممم  

ICMED    ما يعرف ببناء المممؤسمسماتCAPACITY 

BUILDING OF HIGHER EDUCATION )

باعتباره تكت  يضم عدة جامعات في إطار تبادل الخبرات فيما 

 بينهم.

أما في الفترة الصباحية من الميموم المثمانمي قمد تمنماول فميمه 

 القائمون على الحدث مكانة جامعمة بسمكمرة ضمممن بمرنمامم 

ERASMUS+   واآلليات الكفيلة بتطوير سب  التعماون ممع

 الجامعات ا وروبية، واإلنجازات المحققة في هذا المجال.

حيث قدم السيد ممحمممد مموممن المممسمؤول عمن المبمرنمامم  

بجامعة بسكرة عرضا حول االتفاقيات المبرمة مع العديد ممن 

الجامعات االوروبية  اسبمانميما، إيمطمالميما المبمرتمغمال، فمرنسما( 

وغيرها من الجامعات، إضافة إلى تقديمه إلحصائيات خماصمة 

بتنق  ا ساتذة، الطلبة وموظفي جامعة بسكرة وكذل  البعثات 

 الوافدة إلى الجامعة.

وبشرح ممفمصم  تمنماول فميمه ممراحم  المتمسمجميم  وشمروط 

المشاركة ومعايير اخمتميمار ا سماتمذة والمطملمبمة المجماممعميميمن 

 والموظفين المرشحين لالستفادة من هذا البرنام  .

كما شهد اللقاء عدة مداخالت من طرف المنسقة الموطمنميمة 

للمكتب إلى جانب نائب مدير الجماممعمة لملمعمالقمات المخمارجميمة 

والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية والذي أكمد 

في مجم  حديثه على ضرورة وضع اسمتمراتميمجميمات وحملمول 

لتذلي  بعض الصعوبات التي تواجه الوفمود المعملممميمة خماصمة 

 منها القادمة إلى جامعات الوطن.

أما الفترة المسائية من اليوم الثانمي فمخمصمصمت لمممنماقشمة 

 . AFRICAINبرنام  
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 2019/2018للموسم الجامعي نعقاد اجتما  المجلس العلمي للجامعة في دورته الرانيةا

عقد السيد ندير الجانعة اسستاا الدرتبر أحاماد بابذارفااياة االجاتامااح 
الثاني للمجل  العلمي للجانعة برسم  ذا المبسم الجانعي صليحة يابم 

في  اعاة االجاتامااعاات باماديارياة الاجااناعاة،  9102أفريل  92اللمي  
بحضبر رافة أعضاب المجل  الاعالاماي، حايا  تامات اراساة جامالاة نام 
المباضيت الليداغبجية والعلمية، وننا عة جدول أعمال تناول فيه أعضاب 
الاامااجاالاا  اراسااة ا ااتااراحااات فااتاا  ناالاااباار الاالااحاا  الااعاالاامااي لااماالااتاالاا  
التلصصات الجانعية رالعلبم الزراعية والدراسات التاريلية والاماحااسالاة 
الجلا ية والتد يق، وفاي  اذا السايااق أراد الساياد ناديار الاجااناعاة عالال 
ضرورة إنعاب الملابر الجانعية لللحا  لامالاتالا  الاتالاصاصاات بصافاة 
إلزانية للمسا مة في التكبيم الليداغبجي للطالاب، حايا  شادا الساياد 
ندير الجانعة علل اس مية اللالغة لعملية فت  الملاابار الاجااناعاياة والاتاي 
نم شذنها تاماكايام الاطالالاة الاجااناعايايام نام ناباصالاة اراسااتاهام وتاطالاياق 
تجاربهم وحل اشكالياتهم وبالتالي الاحافاال عالال روح الالاحا  الاعالاماي 
بتنعاتهم رلاحثيم  دفهم اسول واسخير تطبير اللح  العلمي، إا الباد 
نم إبراز الملابر الجانعية وذنيا وتكبيم الطللة ليكبنبا نتميزيم وبالتالي 
البصبل لةستغةل اسنثل للطا ات التي تزخر بها الجانعة واللةا عالال 

 .حد سباب
وضمانا لجباة التكبيم في التعليم العالي تدخل السياد باحاري نالاارر 
ر ي  خلية ضمان الجباة بالجانعة، بالتعقيب علل ناا جااب عالال لساان 
المتدخليم ،نؤردا علل ضرورة انتهاح فرق اللح  العلماي لالاطاة عامال 
تعاونياة، وتاقاديام نعااريات وفاق  لاياات وناياكاانايازناات واضاحاة الاماعاالام 
ليتسنل للطالب واللاح  العمل ضمنها، واستاعاعاار أ اماياة اور ناماثالاي 

 .الهياات العلمية بالنسلة للجباة في التكبيم العالي
وفيما يتعلق با تراحات فت  عرو  التكبيم في الطبر الثال  اراتابراه 

تاقادم ناا اب ناديار الاجااناعاة الساياد  9191-9102للمبسم الجانعي 
زنبري نبرالديم بعر  لجملة نم نقترحات عرو  إعااة فت  وتاجاماياد 

عدة تلصصات في الدرتبراه، رما سلط الضبب علال نادار  الادراتابراه 
ورمم فت  التكبيم فيها والاد ضامام اتافاا اياة ياتام تاقادياماهاا نام خاةل 

  PROGRES ننصة
ونم بيم النقا  التي تمت اراستها خةل  ذا المجل  العلمي بران  
التعاون والتلاال بيم الجانعات، حي   دم نا ب ناديار الاجااناعاة الساياد 
نحمبا ابابش بدوره نللصا حبل نلتل  بران  التاكابيام فاي الالاارح 

، راامااا تااطاارق  PNE وباارناااناا  BROFAS+بااذنااباعااهااا راالاارناااناا 
للتربصات الطبيلة و صيرة المد  اللاصة باسساتذة واإلاارييم والاطالالاة 
وراال االتاافااا اايااات الااماالاارنااة ناات الااجااانااعااات اسوروباايااة فااي  ااذا الاامااجااال  

  ERASMUS و PRIMA  راتفا يتي
ونم بيم اسعمال التي تلللت برنان  الاماجالا  الاعالاماي لاهاذا الايابم 
أيضا تقديم عار  تاعاريافاي لالالاياة تاكابيام اسسااتاذة حادياثاي الاتابظايا  
بالجانعة، التي تعد  ياة نرافقة بيداغبجياة لاألاسااتاذة حادياثاي الاتابظايا  
علل نستب  جانعة بسكرة ورذلد المررز الجانعي لللدية بريكة تتكافال 
بتنظيم اورات وحصص تدريلياة راي ياتام تابحاياد نساتاب  تاقادم الاعامال، 
حي  تم إنعاب نب ت خا  لهذه الللية به رافة الالايااناات والاماعالابناات 

 .اللاصة بها واالعمال التي تقدنها
وفي  ذا السياق أشاار الساياد ناديار الاجااناعاة لضارورة بارناجاة إعاااة 
للدورات التكبينية لألساتذة الذيم لم تتسنل لهم المعاارراة فاياهاا خاةل 

 .الفترة السابقة
وفي ختام االجتماح أرد نرة أخار  الساياد ر ايا  الاماجالا  الاعالاماي 
للجانعة اسستاا الدراتابر أحاماد بابذارفااياة عالال أ اماياة تاحاسايام جاباة 
التكبيم في جميت اسذبار ورذا وجبف تفعيل االستغاةل اسناثال لاكاافاة 
المبارا التي تزخر بها الجانعة نااية رانت أم بعرية وشدا عالال ضارورة 
الجدية في العمل والتحلي بالمسؤولية ضمانا للسير الاحاسام لامالاتالا  

 .العمليات

15 



 8102/8102الدورة الرانية لمجلس  دارة الجامعة للموسم الجامعي

16 

االجتماح حضره أعضاب نجل  اإلاارة بالجانعة بر اسة السيد ارشاياد 
سيافا نمثة للسيد وزير التعليم الاعاالاي والالاحا  الاعالاماي إلال جااناب 
ندير الجانعة اسستاا الدرتابر اأحاماد بابذارفااياةا وناباباه، اسنايام الاعاام 
لاالااجااانااعااة، عاامااداب الااكاالاايااات وناامااثاالااي الساالااطااات الاابال اايااة لااماالااتاالاا  
القطاعات، إضافة إلل حضبر نمثلي اسساتذة  والطللة، نبظفي وإاارياي 

 وتقنيي الجانعة.
تضمم االجتماح ننا عة جدول أعمال  ذه الدورة المتكبن نم سالاعاة 
نحاور أساسية تمثلت في عر  حصيلة نعااذاات الاجااناعاة إضاافاة إلال 

وراذا  9102ونعروح الميزانية اإلضافية لسنة  9103استهةر نيزانية 
 .   9191نعروح الميزانياااااااااااة اسولية 

رذلد نم بيم النقا  التي تمت ننا عتها خةل  اذا الالاقااب نعاروح 
النظام الداخلي اللا  بالطللة، ورذا النظام اللا  لمكتلاات الاجااناعاة 

 إلل جانب نتفر ات نتنبعة.
افتت  االجتمااح باكالاماة تارحايالاياة ألاقاا اا الساياد ناماثال وزيار الاتاعالايام 
واللح  العلمي نحية بعد الد الكالاماة لالاساياد ناديار الاجااناعاة الاذي 
تطرق في ذرحه إلل جامالاة نام اإلحصاا اياات بالاغاة اسر اام تانااول فاياهاا 

، ورذا اعتماااات 9103وضعية التسديد اللاصة بميزانية التسيير لسنة 
، إضافة إلل الملالاا الامالاصاص والاماقاتارح 9102نيزانية التسيير لسنة 

 .9191لميزانية سنة 
رما  دم بطا ة فنية عم جانعة بسكرة والهاياارال الاتاي تاتابفار عالاياهاا، 
حي  أشار في سياق حديثه إلل ضرورة نباصلة التحديد الاعاماياق لاناظاام 

فااي تساياايار الاماسااار الالااياداغابجااي لالااطاالااب  progressالاماعاالابناات 
وتعميمه علل اسذبار الثةرة للتكبيم باإلضافة إلل اعم ونرافقة الطالب 
في نساره التكبيني وخاصة إاناجه في عالم العغل، ورذا ضرورة ضمان 
جباة التكبيم في الدرتبراه وإضفاب نر ياة أفضال عالال اإلناتااح الاعالاماي 
وغير ا نم الجهبا الملذولة للر ي بمستب  اسساتذة والطالالاة عالال حاد 

 سباب.
ليفتت  المجال أنام الحضبر نم أجال ناناا عاة وذارح اساتافاسااراتاهام 
علل السيد ندير الجانعة وتقديم الاماةحاظاات حابل ناا تام عارضاه نام 

 للهم، حي  أبد  المدير بدوره ترحيله بكل الملاارات الماقاتارحاة الاتاي 
 تهدف إلل تحسيم نستب  الجانعة والر ي بها.

إلل جانب الد   دم اسساتااا الادراتابر ناحامابا ابااباش ناا اب ناديار 
الجانعة المكل  باالاعاة اات الالاارجاياة والاتاعااون والاتاناعاياط واالتصاال 
والتظاا ارات الاعالاماياة شاروحاات حابل تاعااوناياة الاجااناعاة وشاراراتاهاا نات 

  +erasmusالجانعات اللارجية في إذار بران  التعاون اسوروبية 
اختتم االجتماح بمصاا ة أعضاب نجل  إاارة الجانعة الامابسات عالال 

ورذا نعاروح الامايازاناياة اسولاياة لساناة  9102نعروح الميزانية اإلضافية 
9191  

رما خرح  ذا اللقاب بعدة تبصيات  انة  دنها السيد ندير الاجااناعاة 
حي  اعا إلل ا تراح سلاعاة نالاابار جاديادة إلال جااناب ضارورة تسادياد 
الديبن اللاصة باسساتذة نتيجة التر يات السريعة، رما أرد علل حتماياة 

ناقاعاد باياداغابجاي  وراذا رفات الاتاجاماياد عام  0111رفت التجميد عام 
المزرعة النمباجية بالبذاية وبع   ذا المعروح نم جديد، باإلضافة إلل 
ذلب إعااة النظر في القرار البزاري اللا  بالمجال  التذايلية في ظال 
تسارح المعلبنة اإللاكاتاروناياة وعادة تابصاياات أخار  انصالات رالاهاا فاي 
الصال  العام للاجااناعاة خااصاة لالاطاالاب باالادرجاة اسولال ساعاياا لاتاقاديام 

 اسجبا وتبفير الجب المة م لتحصيل بيداغبجي أفضل.

اجتماح نجل  اإلاارة المبست في اورته الثانية لهذا المبسم  2019انعقد صليحة يبم اسربعاب الرابت والععرون نم شهر أفريل 
 الجانعي بقاعة االجتماعات بمديرية جانعة نحمد خيضر بسكرة.



 خلية مرافقة المشاريع الدولية لألبحاث العلمية

 COSTو برنامج  H2020تنظم يوما إعالميا حول البرنامج األوروبي 

تطبيقا للتوجيهات التي حكد عليها السيد مدير الجامعة األستاذ الدكتور ححمد بوطرفاية في اجتماع مجلس الجامعة الومووسو    
السابق المنعقد األسبوع المنصرم، نظمت ضلية مرافقة المشاري  الدولية للبحث العلمي يوما إعالميوا تووعوويوا حوول الوبورنواموج 

لفائدة مدراء المضابر ورؤساء فرق الوبوحوث وكوذا  2062جوان  20وذل  يوم  COSTوبالتحديد برنامج  H2020األوروبي 
 األساتذة الباحثين في مضتلف التضصصات، في قاعة المحاضرات بمجم  المضابر الصيد بهاللي لجامعة محمد ضيضر بسكرة.

حضر اللقاء السيد مدير الجامعة األستاذ الدكوتوور ححومود 
بوطرفاية، نوال المدير، مدير معهد علوم وتقنيات النشاطوات 
البدنية والرياضية، عمداء الكليات، رؤساء األقسام باإلضوافوة 

 إلى األساتذة الباحثين.
استهل الحدث بعرت مفصل مون 
قبل رئيس ضولويوة مورافوقوة الوموشواريو  
الودولويوة لوثبوحواث الوعولومويوة األسوتواذ 
الدكتور بلقاسم بووموعوراف حوول هوذا 
المشروع من ضوالل توقوديوموه توعوريوفوا 

الذي يعد   H2020مفصال للبرنامج 
برنامجا حوروبيا حديثا ممووال لولوبوحوث 
واالبووتووكووار الووعوولووموويوويوون، والووذي يووهوودف 

بدورب إلى مرافقة ودعم المشاري  المنجنة من قبول الوبواحوثويون 
ومتابعتها بدءا من طرح الفكرة األولية إلى غاية إنجانها، هذا 
وقد نوب السيد رئيس الضلية إلى حن جمي  الوجوهوات الوفواعولوة 
في مجال البحث واالبتكار العلميين مؤهلة لتوفوعويول الوبورنواموج 
واالنضراط ضمنه، السيما المشاركين في البحوث الوعولوموي فوي 

 التعليم العالي.
كما وضح ماهية برنامج الوتوعواون األوروبوي فوي موجوال 

كوونوه موؤسوسوة توموول إنشواء  COSTالعلوم والتكنوولووجويوا 
الوتوي  COST ACTIONشبكات بحثية حطلق عليها اسوم  

تتويوح موجواال ضصوبوا لولوتوعواون بويون 
العلومواء مون جومويو  حنوحواء حوروبوا 
وضوارجووهووا، وبووالووتووالووي تووعووطووي دفووعووة 

 للبحث واالبتكار.
وفوي ضوتووام الومووحواضورة حتويوحووت 
الفرصة للفاعولويون لومونواقشوة موا توم 
عرضه من قبل رئيس الضلية محاوال 
اإلجوووابوووة عووولوووى كووول الوووتوووسووواؤالت 
المطروحة، واالستماع إلى جل االقوتوراحوات الوتوي قودموت مون 

 قبلهم.
ولجشارة فإن ضلية مورافوقوة الوموشواريو  الودولويوة لولوبوحوث 

تووجود فوقوط فوي جواموعوة  2062العلمي والتي تأسست سنة 
 محمد ضيضر بسكرة وبعت من الجامعات الجنائرية.
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 ينظم طاولة مستديرة في دورتها الثالثة CDCمركز المسارات المهنية  

نظم مركن المسارات المهنية لوجواموعوة موحومود ضويوضور بسوكورة 
طاولة مسوتوديورة فوي دورتوهوا  2062جوان  02صبيحة يوم األحد 

نشواء  الثالثة وذل  حول تدعيم ممارسات التربص فوي الوجواموعوة وا 
شبكة ضريجي الجامعة بدعم من ضبير مكتل الشغل الدولي السويود 

 رضا عالل وبإشراف من الدكتورة سماح صولح.
االجتماع حضورب نوائول موديور الوجواموعوة الوموكولوف بوالوعوالقوات 

الضارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والوتوظواهورات الوعولومويوة  
األستاذ الدكتور محوموود دبوابوذ وكوذا نوائول موديور 

الجامعة المكلف بالتكوين العالي فوي الوطووريون 
األول والثاني والتكوين المتواصل والشوهوادات 
والتكوين العالي في التدرج األستاذ الودكوتوور 
عبد الملي  بشير إلى جوانول موموثولويون عون 
الجامعة من مضتلف الرتل وممثلوي الوقوطواع 
االجتماعي واالقتصادي باإلضافة إلى حضوور 

 هيئات التشغيل في الوالية.
استهل االجتماع بكلمة افتتاحية حلقوتوهوا مسوؤولوة 

مركن المسارات المهنية الدكتورة سماح صولح  تطرقوت فويوهوا إلوى 
عدة نقاط من بينها تقديم نبذة عن المركن بمضتلف نشواطواتوه مونوذ 
تأسيسه إلى يومنا هذا، كما قدمت حوصلة عما سيتم تناوله ضوالل 
هذب الجلسة لتحيل بذل  الكلمة للنائبويون الولوذيون حشوارا مون جوهوة 
حضر  إلى حهمية المركن ودورب الفعال في متابعة ضريجي الوجواموعوة 
في مساراتهم المهنية تركينا منه على التربصات الميدانية لولوطولوبوة 

في مضتلف المؤسسات االقتصادية ، إلى جانل توطوويور كوفواءاتوهوم 
الووعووموولوويووة، ولووجووشووارة فووإن الوومووركوون سوواعوود فووي تووكووويوون حنيوود موون 

 طالل منضرط في تقنيات البحث عن العمل.600
وقبل البدء في مناقشة التقرير الوذي سوبوق إعودادب مون قوبول 
الضبير محمد ياسين من ضالل الدورة الثانيوة لوهوذا الولوقواء لوموركون 
المسارات المهنية حول تشضيص وضعويوة الوتوربوص فوي الوجواموعوة 
وشبكة ضريجي الجامعة، باإلضافة إلى تقديوم موضوطوط عومول 
من حجل التفعيل الجيد للطالل الجاموعوي والوجواموعوة 
والموؤسوسوة، فوتوحوت الودكوتوورة صوولوح سومواح 
المجال حمام الحضور لولوتوعوريوف بشوضوصوهوم 
ومعرفة مد  حهمية موضووع الونوقواذ لود  
مووضووتوولووف الوومووصووالووح والوومووسووتووويووات عوولووى 

 اضتالفها.
تناول السيد رضا عوالل عودة نوقواط مون 
ضالل عرت تطرق فيوه إلوى الوهودف األسواسوي 
لهذا اللقاء الذي يرمي إلى ضدمة المؤسسة وذل  مون 
ضالل محاولة التوفيق بين احتياجات المؤسسة من التوظيوف ومون 
برامج الجامعة المقدمة، وكوذا ضودموة الوطوالول مون ضوالل توطوويور 

نشاء مهارات ضاصة في العمل المهني.   وا 
انطالقة الدورة الثالثة  كانت بتاريخ اليوم  من جاموعوة بسوكورة 
لتتواصل حشغالها في كل من واليوتوي بوجوايوة وتولوموسوان فوي األيوام 

 المقبلة.
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اجتماع مجلس الجامعة الموس  برئاسة مدير الجامعة األستاذ الدكتور ححمود  2062جوان  62عقد صبيحة يوم الضميس
بوطرفاية، وذل  بقاعة االجتماعات بمديرية جامعة محمد ضيضر بسكرة، الذي ضصص لوتوقويويوم السويور الوبويوداغووجوي لولوسونوة 

، ضم حعضاء مجلس الجامعة من نوال مدير الجامعوة، 2062/2020والتحضير للدضول الجامعي  2062/2062الجامعية 
 مسؤول ضلية ضمان الجودة، عمداء الكليات ورؤساء األقسام.

االجتماع تضمن منواقشوة جودول األعوموال الوموتوموثول فوي 
تقييم وضبط المواعيد البيداغوجية للسنة الجامعيوة الوحوالويوة، 
وذل  من ضالل فحص دقيق في إنجان المقررات البيداغوجويوة 
المسطرة، إضافة إلى بورموجوة اموتوحوانوات السوداسوي الوثوانوي، 
االمتحانات االستدراكية، مناقشوة موذكورات الوتوضورج، وكوذا موا 

 تعلق  بتسليم الشهادات.

افتتحت الجلسة بكلمة حلقاها السيد مدير الوجواموعوة الوتوي 
حكد فيها على وجول التكفل بالصعوبات الظرفية التي عرفتوهوا 
الجامعة على غرار الجامعات الوطنية من جوهوة، موؤكودا مون 
جهة حضر  على حن عملية استقبال الونواجوحويون فوي اموتوحوان 

تووبووقووى موورهووونوة بووإنووهوواء السوونووة  2062شوهووادة الووبووكووالوووريوا 
الجامعية الحالية، إلى جوانول االنوعوكواسوات الوموحوتومولوة عولوى 
المستويات واألطوار الجامعويوة األضور  عولوى غورار عومولويوات 
االنتقال والتضرج إضافة إلى االلتحاق بالماستر والمشاركة في 
 مسابقات الدكتوراب وكذا مسابقات االلتحاق بالمدارس العليا.

إطار ضمان السير البيداغوجي الحوسون شودد موديور   وفي
الجامعة على الحورص عولوى اسوتوكوموال الونمون الوبويوداغووجوي 
إلنوهوواء السوونووة الووجووامووعوويوة والووحووفوواظ عوولووى سووموعووة الشووهووادة 
الجنائرية، مضيفا في سيواق حوديوثوه عولوى ضورورة موواصولوة 
الحوار م  الطلبة واألساتذة ضمانا للسير الوحوسون لوثنشوطوة 
نهاء البرامج، وكذا التعامل بحكمة م  مكونوات  البيداغوجية وا 
األسرة الجامعية السيما في ظل التوترات واالستفنانات التي قد 

 تطرح من حين آلضر. 

وفي هذا الشأن قودم عوموداء الوكولويوات ورؤسواء األقسوام 
حصيلة دقيقة شملت استئناف وسير الدراسة إلى جانل تقييم 
توونووفوويووذ الووبوورامووج الووبوويووداغوووجوويووة بووعوونوووان السوونووة الووجووامووعوويووة 

على مستو  الكلويوات واألقسوام، ومون ضوالل  2062/2062
اجتماعات عقدتها اللجان البيداغوجية على جمي  المستويات 
حشاروا إلوى مود  جواهونيوة هويوئوة الوتودريوس وقودرتوهوم عولوى 

جووان  22استكمال المقررات البيداغوجية المسطرة، بوتواريوخ 
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م  برمجة مكثفوة لولوحوصوص وتوجونويود كول الووسوائول  2062
البيداغوجية المساعدة على ذل ، وكذا استوغوالل يووم السوبوت 

 في تقديم الدروس.

كما توم ضوبوط الوموواعويود الوبويوداغووجويوة لونوهوايوة السونوة 
 حسل الرننامة اآلتية:2062/2062الجامعية 

جووان  22امتحانات السداسي الثاني: ستكون ابتداء من 
 .2062جويلية  00إلى 

 01إيداع مذكرات التضرج ليسانس/ ماستر: ابوتوداء مون 
 . 2062جوان 

 .2062جوان  61المناقشات: ابتداء من 

 62جويليوة إلوى  62االمتحانات االستدراكية: ابتداء من 
 .2062جويلية 

 .2062جويلية  60المداوالت النهائية: ابتداء من 

جويلية  22جويلية إلى  20تسليم الشهادات: ابتداء من 
2062. 

ولجشارة فإن المستويات واألطوار التي لم تشهد حي تأضر فقد 
 .2062جوان  61برمجت امتحاناتها ابتداء من يوم األحد 

هذا وقد حشار مسؤول ضلية الجودة األستواذ الودكوتوور موبوار  
بحري إلى ضرورة تنظيم العمل البيداغوجي إلنجاحه، كما حكد 

لوتوكوويون الوعوالوي فوي بوابدورب نائل مدير الوجواموعوة الوموكولوف 
الطوريون األول والوثوانوي والوتوكوويون الوموتوواصول والشوهوادات، 
والتكوين العالي في التدرج األستاذ الدكتور عبد المليو  عولوى 
ضرورة إعادة توجيه طلوبوة السونوة األولوى، حموا نوائول موديور 
الجامعة المكلف بالوعوالقوات الوضوارجويوة والوتوعواون والوتونوشويوط 
واالتصال والتظاهرات العلمية  األستاذ الدكتور محمود دبابذ 
فقد تطرق إلى شبكة األبوحواث الوضواصوة بواألسواتوذة والوطولوبوة 

 الباحثين من ضالل ضلية متابعة المشاري .

تناول السيد مدير الجامعة ثالث مسوائول حسواسويوة قودم مون  
ضاللها عدة توجيهات تمثلت األولى في البيداغوجويوا والوحويواة 
الطالبية، وذل  من ضالل دعوته إلى تنظيم حملة تحوسويوسويوة 
إعالمية لفائدة موتورشوحوي الوبوكوالووريوا، بوهودف اإلسوهوام فوي 
تحسين عملية توجيههم، والوحورص عولوى تسولويوم الشوهوادات 
للطلبة الناجحين مباشرة بعد إجراء الوموداوالت، وكوذا تشوجويو  
األساتذة على تأليف المراج  البيداغوجية للطلوبوة، كوموا شودد 
في ضضوم تووجويوهواتوه لضورورة السوهور عولوى حداء الوهويوئوات 
العلميوة والوموصوالوح اإلداريوة فوي موعوالوجوة مولوفوات مونواقشوة 
حطروحات الدكتوراب والتأهيل الجامعي، ووض  حد ألي تماطول 

 حو تعسف يعرقل السير العادي لهذب العملية.
حما بالشق المتعلق بالمينانية فقد عرج السيد مديور الوجواموعوة 
إلى عدة محطات من بينها التنويه بأهمية ضوموان االنسوجوام 
بين مينانية التسيير ومينانية الوتوجوهويون ومويونانويوة الصونودوق 
الوطني للبحث العلموي، السويوموا فويوموا يوضوص بوعوت حبووال 
النفقات مثل اقتناء األجهنة والمعدات وحشغال الصيانة وغيرهوا 

 من النقاط.
وبضصوص الموارد البشرية فقد نوب السيد مدير الجامعة على 
ضرورة التركين على التكوين والرسوكولوة فوي موجوال الوتوسويويور 
المالوي والوموحواسوبوي والصوفوقوات الوعوموومويوة لولوموسوتوضودمويون 
اإلداريوويوون، ضصوووصووا لووفووائوودة األموونوواء الووعوواموويوون والوومووديووريوون 

 الفرعيين ورؤساء المصالح.
اضتتمت فعاليات الجلسة بكلمة حثنوى فويوهوا السويود موديور 
الجامعة ححمد بوطرفاية عولوى موجوهوودات حعضواء الوموجولوس 

  ضمانا إلنجاح السنة الجامعية.
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  36جامعة بسكرة تحيي الذكرى الـ 

 9193ماي  91لعيد الطالب 

من خالل المديرية الفرعية لألنشطة العلمية المثمقمافميمة 

والرياضية بالتنسي  مع النوادي العلمية، أحيت جامعة محمد 

 2019مماي  19خيضر بسكرة صبيحة يوم ا حد المواف  لـ 

الذكرى الثالثة والسمتميمن لملمعميمد الموطمنمي لملمطمالمب بمالمحمرم 

الجامعي، بإشراف شخصي من والي الوالية المحمتمرم السميمد 

أحمد كروم، والوفد المراف  له من سلطمات ممحملميمة، ممدنميمة 

وأمنية باإلضافة إلى ا سمرة المثموريمة ورجمال اإلعمالم، إلمى 

جانب مدير الجامعة ا ستا  الدكتور أحمد بوطرفمايمة ونموابمه 

 وعمداء الكليات وأساتذة وكذا نخبة من الطلبة.   

استهلت فعاليات هذه الذكرى بزيارة روضمة الشمهمداء 

ترحما على أرواحهم الطاهرة، بقراءة سورة الفاتحة ووضمع 

إكلي  من الورود ورفع العلم واالستماع إلى السالم الموطمنمي، 

لينتق  بعدها السيد والي الوالية رفقة الحضور إلى المجماممعمة 

المركزية في وقفة رمزية عند النصب التذكاري عرفانا بمدور 

الطالب ومجهوداتهم البناءة خالل ثورة المتمحمريمر المممجميمدة، 

أين تم إلقاء كلمة باسم المطملمبمة بمخمصموص همذه المممنماسمبمة 

 الوطنية.

التظاهرة اشتملت أيضا على معر  متنوع منظمم ممن 

طرف النوادي العلمية النشطة على مستوى الجماممعمة، حميمث 

كان هذا المعر  المحطة ا خيرة التي أنهى خماللمهما السميمد 

الوالي الممحمتمرم والضميموف جمولمتمه وزيمارتمه رفمقمة ممديمر 

الجامعة، أين طافوا بمختلف ا جمنمحمة المممخمصمصمة لمعمر  

إبداعات الطلبة باختالفها، حيث أبدوا ثنائهم على المجهودات 

المبذولة البارزة والمتميزة من طرف المنموادي إلنمجماح همذه 

الفعاليات بمساهمتها الفعالة في تنشيط الجو العلمي والثقافي 

 بالجامعة.

ووفقما  2019/2020في إطار التحضير للموسم الجامعي 

للبرنام  المسطر من طرف وزارة التعلميمم المعمالمي والمبمحمث 

العلمي، نظمت جامعة محمد خيضر بسكمرة أبموابما ممفمتموحمة 

من شهمر  00  –  29لفائدة مترشحي شهادة البكالوريا  يومي 

أفري ، حيث شهد المجمع الرياضي بالجامعة المركزية افتتاح 

فعاليات هذا الحدث بحضــور مدير الجامعة ا ستما  المدكمتمور 

" أحمد بوطرفاية " رفمقمة نمائمب ممديمر المجماممعمة المممكملمف 

بالتكوين العالي والتمكمويمن المممتمواصم  والشمهمادات ا سمتما  

الدكتور " عبد المالي  بشير " إضمافمة إلمى حضمور عمممداء 

 الكليات وبعض مسؤولي الجامعة.

مدير الجامعة وخالل زيمارتمه المتمفمقمديمة لمألجمواء طماف 

بمختلف ا جنحة الخاصة بجميع التخصصمات المممتمواجـمـمـمدة 

بالجامعة، أين لم  مدى جاهزية المطماقمم المممسمخمر لمتمقمديمم  

 العديد من الشروحات من طرف المؤطرين لك  تخص  .

ما ميز هذه ا بواب المفتوحة إقبال عدد هائ  من تالمميمذ 

مختلف الثانويات ، ولإلشارة فقد  تم توفير حافالت ممن قمبم  

 إدارة الجامعة لتسهي  عملية تنقلهم إليها.

أبدى المترشحون استحسانهم لمث  هذه المبادرات المتمي  

ساهمت وبشك  كبير في تكويمن صمورة جملميمة عمن جماممعمة 

 محمد خيضر بسكرة والتخصصات المتوفرة فيها.

اقتربنا من بعض المؤطرين لنتعرف عن كثب على طبيعة 

مهامهم في هذه ا بواب أين قاموا بتقديمم تموضميمحمات حمول 

كيفية استمالة المترشحين واستقطابهم وترغيبهم في اختيمار 

التخص  المناسب ملتزمين في  ل  بمعايير علمميمة تمعمكم  

مدى أهمية كم  تمخمصم  عملمى حمدى، والمتمي ممن شم نمهما 

مساعدتهم في االختيار ا مث  لمممسمارهمم المبميمداغموجمي فمي 

  .الجامعة وحتى مستقبلهم المهني

أبواب مفتوحة على جامعة بسكرة لفائدة الطلبة  

 9091المقبلين على اجتياز البكالوريا  
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 جامعة محمد خيضر بسكرة

 9091/9139جويلية 09لعيدي االستقالل والشباب  95تحيي الذكرى

لمعميمدي االسمتمقمالل والشمبماب بمقماعمة  72المذكمرى الـم 2019جويملميمة  08أحيت جامعة محمد خيضر بسكرة يوم االثنين 

المحاضرات الكبرى و ل  من خالل المديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية وبالتنسيم  ممع المنموادي المعملممميمة 

والثقافية، بإشراف من مدير الجامعة ا ستا  الدكتور أحمد بوطرفاية وحضور عمداء الكليات، أساتذة وطلبمة، بماإلضمافمة إلمى 

 .ا سرة اإلعالمية وا سرة الثورية التي مثلها المجاهد بشير زاغز وكذا ا مين الوالئي لمنظمة المجاهدين

22 

استهلت فعالميمات همذا المحمدث بماالسمتممماع إلمى المنمشميمد 

الوطني، ليفتتح اللقاء بكلمة ألقاها السيد عميد كملميمة المعملموم 

اإلنسانية واالجتماعية ا ستا  الدكتور بلقاسم مميمسموم المذي 

تحدث فيها عن أحداث الثورة التحريرية المجيدة مشميمرا فمي 

 ات السياق إلى بطوالت ثوارها السترجاع السيادة الموطمنميمة 

ف صبحوا بذل  رمزا لمألنمفمة والمكمراممة والمفمداء، ونمممو جما 

 .للمقاومة من أج  الحرية والعدالة

ليست نف االحمتمفمال بمعمر  شمريمط وثمائمقمي ممن إعمداد 

المديرية الفرعية لألنشطة العلممميمة والمثمقمافميمة والمريماضميمة 

لجامعة بسكرة يبرز بعضا من وقائع  كمرى عميمد االسمتمقمالل 

التي تكرس أماني وطموحات الشعب المجمزائمري فمي المحميماة 

الكريمة، والوفاء لشهدائنما ا بمرار المذيمن ضمحموا بمالمنمفم  

والنفي  دفاعا عن القيم والدين ورفع راية الحرية، هذا وقمد 

قدم ا ستا  الدكتور بلقاسم ميسوم مداخلة بعنوان خصمائم  

الثورة الجزائرية التي تعد كما قال مال  بن نبي أكمبمر نمكمسمة 

عرفتها البشرية، استكماال منه لفقرات المعمر  المتماريمخمي، 

 .إثراء لفعاليات هذا الحدث

التظاهرة اشتملت أيضا على وصملمة شمعمريمة ممن ابمداع 

واحدة من طالبات الجماممعمة تمعمبمر فميمهما عمن حمب الموطمن، 

ف حدثت بكلمماتمهما المذهمبميمة وصموتمهما الشمجمي تمفماعمال ممع 

 .الحضور

بعدها شرع القائمون على الحفم  فمي إجمراء المممسمابمقمة 

الثقافية التاريخية والتي اختصت بتاري  المثمورة المجمزائمريمة 

المجيدة خاصة بالطلبة جرت في جو حماسي تم ممن خماللمهما 

 .تكريم المشاركين الفائزين في هذه المسابقة

تخل  إحياء هذه المناسمبمة أيضما عمدة تمكمريمممات أخمرى 

مست كال من عميد كليمة المعملموم اإلنسمانميمة واالجمتممماعميمة، 

المجاهد الفاض  بشير زاغز وكذا ا مميمن الموالئمي لمممنمظمممة 

 .المجاهدين

أما المحطة الموالية فقد كمانمت عمبمارة عمن رحملمة عمبمر 

الزمن سافرنا إلى حقبة الثورة مع المجاهد بشيمر زاغمز ممن 

خالل شهادته الحية التي تروي مما عمايشمه  فمتمرة االحمتمالل 

تحدث فيها عن الثورة التحريرية ومعاناة الشعمب المجمزائمري 

من االستدمار الفرنسي، كما سرد بعضا من حمقمائم  اإلنمجماز 

التاريخي للثورة التحريرية المجيدة، معربما فمي حمديمثمه عمن 

 .شرفه بالحضور في هذا اليوم

وعلى هامش هذا االحتفال أقميمممت ممبماراة لمكمرة المقمدم، 

مواجهة شطرن ، معر  تاريخي لمتحف المجاهد، ممعمر  

 .للرسم، وكذا معار   نشطة النوادي العلمية والثقافية

أسدل الستار على فعاليات همذا الميموم المممبمارك بمعمر  

فيديو مصور تخليدا لشهداء الثورة التحريرية، الذين بمفمضم  

تضحياتهم الجسام استرجع الوطمن سميمادتمه لمتمصمبمح  كمرى 

االستقالل منبرا وعيدا نستذكر فيه مالحم  بائنا وأجدادنا ممن 

 .أج  وحدة الوطن وتالحمه تحت سقف ا من واالستقرار

فتحية  بمطمال المجمزائمر فمي  كمرى االسمتمقمالل والمممجمد 

 .والخلود لشهدائنا ا برار
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برنام  الزيارة كان متنوعا انمطملم  صمبميمحمة يموم 
من شهر جوان، والمذي تضمممن اجمتممماعما  29السبت 

موسعا ضم ك  من المديرْين السادة والسميمدات نمواب 
المديرْين إلى جانب العمداء، و ل  بقاعة االجتمماعمات 

 بمديرية الجامعة بحضور ا سرة اإلعالمية.
اللقاء أدرج ضمن مساعي ترقية المبمحمث المعملمممي 
الجامعي باإلضافمة إلمى أنمه يمعمكم  عممم  المعمالقمات 
التاريخية التي تفر  على البلدين التوجه إلمى ممزيمد 
من التنسي  في مختلف المممجماالت، تمثممميمنما  واصمر 
الصداقة خاصة في مجال ا بحاث والجماممعمات، و لم  
من خالل بمذل المممزيمد ممن جمهمود الشمراكمة فمي همذا 
القطاع وما توطميمد المعمالقمات بميمن جماممعمتمي بسمكمرة 

ال وجه من أوجه همذا المتمعماون المنموعمي إ   obudaو
و لمم  مممن خممالل عممديممد االتممفمماقمميممات المممممبممرمممة بمميممن 

والتي أعطت نتائ  إيجابيمة  2011الجامعتين منذ سنة 
كثيرة و فاق مستقبملميمة واعمدة، كممما يمعمد أيضما همذا 

+ بميمن Erasmusاللقاء العلمي بداية لتفعي  برنام  
 الجامعتين.

افتتحت الجلسة بكلمة للسيد مدير الجامعة ا سمتما  
الدكتور أحمد بوطرفاية قدم خاللها إحصمائميمات عماممة 
عن جامعة بسكرة مشيرا إلمى نمظمام المتمعملميمم المعمالمي 
السائد في الجزائر موضحا ضرورة الجدية في تطبيم  
محتوى االتفاقيات، كما تطرق في عرضه إلى المتمبمادل 

 الثقافي بين الشعبين والبلدين.

هذا وقد تمم عمر  روبمورتماج ممن إنمتماج خملميمة 
اإلعالم واالتصال عن الجامعة يموضمح المعمنمايمة المتمي 
توليها الجامعة للطالب الذي يعد العنصر ا ساسي فمي 
المعادلة الجامعية والمتمثلمة فمي عمدة نمقماط كمتموفميمر 
الجو المناسب لملمدراسمة ممن جمهمة وتسمهميم  المحميماة 

 الجامعية من جهة أخرى.

بدوره كان قد قدم عمرضما  obudaمدير جامعة 
استهله بالموقع الجغرافي لمدولمة المممجمر وجماممعمة 

obuda  كما سلط الضوء عليها من خالل تمقمديمممه
بممطمماقممة فممنمميممة تممنمماول خمماللممهمما مممخممتمملممف الممكمملمميممات 
والتخصصات التي تحتوي عليها هذه الجامعة التمي 
يقف على ناصميمتمهما، كممما أشمار إلمى المممؤتمممرات 
العلمية التي تقام ك  سمنمة بمهمدف تمنممميمة المبمحمث 
العلمي في شتى المجاالت ممعمبمرا فمي المخمتمام عمن 
إعجابه الشديد بجامعة بسكرة وبالمساعي الحثميمثمة 
الممتممي تسممهممر إدارة جممامممعممة بسممكممرة مممن خمماللممهمما 
الوصول إلى مصماف المجماممعمات المكمبمرى، ممجمددا 
استعداده لمزيد من التعاون خاصة ما تعل  بمتمبمادل 

 ا ساتذة الموظفين والطلبة.
بعد  ل  أحيلت الكلمة للسادة نواب مدير جامعمة 
بسكرة الذين بدورهم قدموا عرضا مختصرا لممهمام 
النيابات ا ربع، فمي حميمن أن السميمد نمائمب ممديمر 
الجامعة المكلف بالتكوين العالي في الطمور المثمالمث 
والت هي  الجامعي والبحث العملمممي وكمذا المتمكمويمن 
العالي فيما بعد التدرج ا ستا  الدكتور نمور المديمن 
زموري قد قدم عرضا مفصال عن المبمحمث المعملمممي 

 في جامعة بسكرة.
خليمة ضمممان المجمودة كمانمت حماضمرة بمعمر  
مفص  تناوله مسؤولها السيد مبمارك بمحمري المذي 
تطرق إلى جملة من النقاط منوها إلى أنه البمد  ي 
مممؤسممسممة أن تممعممرف الممنممقممائمم  الممتممي تممواجممهممهمما 
لتحسينها ضمانا للجودة، وهو ما تسعى إلميمه إدارة 
الجامعة من خالل هذه الخلية في جمميمع المممجماالت 
والمستويات كما قدم رؤية مستمقمبملميمة لممما تمطمممح 

 الجامعة لبلوغه.
أحيلت الكلمممة أيضما لملمسمادة عمممداء المكملميمات 

في إطار تعزيز التعاون الدولي المستمر بين المجمزائمر والمبملمدان ا جمنمبميمة فمي قمطماع المتمعملميمم المعمالمي      
والبحث العلمي، تشرف مدير جامعة محمد خيضر بسكرة رفقة مسؤولي إدارته باستمقمبمال وفمد ممن جماممعمة 

 "obuda المجرية مكون من نواب مدير الجامعة، عمداء الكليات يترأسهم مدير الجامعة السيد "kovacs 

levente    والتي دامت إلى غاية الفاتح من شهر جويلية. 2019جوان  22و ل  يوم الخمي 
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لجامعة بسكرة لتقديم إحصائيات ونبمذة ممخمتمصمرة 
عن الكليات الست ومعمهمد المنمشماطمات المريماضميمة 
والبدنية، وتمجمدر اإلشمارة إلمى أن السميمدة حمنمان 
جودي عميدة كلية العلوم االقتمصماديمة والمتمجماريمة 
وعلوم التسيير قد تطرقت إلى التعريمف بمالمممراكمز 
ا ربعة دار المقاوالتية مكتب الربط بيمن المجماممعمة 
والمؤسسات، مركز المسارات المهنية، مركز دعمم 

 التكنولوجيا واالبتكار.
بعد هذا فتح المجال أمام الوفمد المممجمري المذي 
قممدم بممدوره عممرضمما عممن مممخممتمملممف الممكمملمميممات 

 .obudaوالتخصصات التي تتوفر عليها جامعة 
تخل  الملمقماء عمدة تمكمريمممات رممزيمة ممن كمال 
الطرفين تعبيرا عن االمتنان وعمم  المعمالقمة بميمن 

 البلدين.

وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الطلبمة ممن جماممعمة 
 70بسكرة المتواجدين في الجامعات المجرية قد بملم  

منهم ينتمممون إلمى  07طالبا في مختلف التخصصات، 

أسماتمذة فمي إقماممة  07اإلضافة إلى ب  obudaجامعة 
علمية  ات مستوى عالي، وهذا منذ االتفاقية المبرمة 

فممي إطممار الممتممعمماون والشممراكممة بمميممن  2011سممنممة
 الجامعتين.

كما تضمن هذا البرنام   و المسعى العلمي 
والثقافي زيارة ميدانية لمختلف مراف  الجامعة، كان 

 مدير جامعة "kovacs levente" قد قام بها السيد

obuda  المجرية رفقة فري  إدارته، الزيارة شملت
مختلف الكليات، المعاهد والهياك  ومختلف المراف  
على مستوى جامعة محمد خيضر بسكرة وكذا القطب 

الجامعي شتمة، حيث استهلت هذه الجولة بزيارة 
الكليات المتواجدة على مستوى الجامعة المركزية 

ومجمع مخابر البحث العلمي الصيد بهاللي باإلضافة 
المركزية، المديرية الفرعية لألنشطة  إلى المكتبة

العلمية الثقافية والرياضية وكذل  المراكز ا ربعة 
دار المقاوالتية، مكتب الربط بين 

الجامعة والمؤسسات، مركز المسارات المهنية 
ومركز دعم التكنولوجيا واالبتكار وباقي المراف  

 .ا خرى
بعد  ل  توجه الضيوف إلى القطب الجامعي شتمة 
أين قاموا بمعاينة المكتبة، مركز التعليم المكثف 

للغات وكذا الكليتين، حيث راف  الوفد منذ بداية هذه 
الجولة السيد نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية 
ا ستا  الدكتور محمود دبابش لتقديم الشروحات 

 .الالزمة حول ما تتوفر عليه الجامعة

الوفد المجري وقف على جاهزية جامعة بسكرة 
وطاقمها لتقديم ا فض  للبحث العلمي والطالب على 
حد سواء حيث أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم 

بهذا الصرح العلمي  ا المستوى المرموق على جميع 
ا صعدة مفتخرين بهذه الشراكة التي ستعود بالخير 

 الكثير على كلتا الجامعتين.

وعلى هامش هذه الزيارة الرسمية استمتع 
الوفد بخرجة سياحية إلى واحات بلدية طولقة 

للوقوف على المناظر الخالبة التي تزخر بها والية 
بسكرة باإلضافة إلى الفلكلور والتراث الشعبي الغني 

 الذي تتميز به هذه الوالية المضيافة.
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 امتحانات السداسي الثاني بجامعة بسكرة

وفقا لما توص  إليه السيد مدير الجماممعمة ا سمتما  المدكمتمور أحمممد 
بوطرفاية والسادة عمداء الكليات في االجتماع ا خير لمجل  الجامعة 
الموسع، وحسب الرزنامة المجممع عملميمهما لمهمذا الممموسمم المجماممعمي 

انطلقت كلية العملموم اإلنسمانميمة واالجمتممماعميمة وكملميمة   2018/2019
 22الحقوق والعلوم السياسية بمممخمتملمف المتمخمصمصمات يموم السمبمت 

في إجراء امتحانات السداسي الثاني و ل  بعمد اسمتمكمممال  2019جوان
البرنام  البيداغوجي المقرر لهذه السنة، كممما وقمد بماشمرت فمي همذه 

كال من كليمة اآلداب والملمغمات، كملميمة  2019جوان  29العملية بتاري  
العلوم الدقيقة وعلوم الطمبميمعمة والمحميماة، كملميمة المعملموم االقمتمصماديمة 
والتجارية وعلوم التسيير، وكلية العلوم التكنولوجية وكذا معهد عملموم 

 وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.

االمتحانات سارت في  ظروف حسنة اتسمت بالتنظيم وتموفميمر كم  

الظروف البيداغوجية الالزمة لراحة الطالب ضمانا لسير العممملميمة فمي 

 .مجراها العادي

 انطالق عملية مناقشة مذكرات التخرج

 للطور الثاني بجامعة محمد خيضر بسكرة

تطبيقا للرزنامة التي شممملمت ضمبمط المممواعميمد 

 2018/2019البيداغوجية لنهاية السنة الجامعميمة 

والتي أجمع عليها أعضاء مجل  الجامعة الموسمع 

في اجتماعه ا خير، فإن عمليمة ممنماقشمة ممذكمرات 

التخرج للطور الثاني قد انطلقت وبالتحديد من كليمة 

اآلداب واللغات ا جنبيمة إلمى جمانمب كملميمة المعملموم 

الدقيقة وعلوم الطبيمعمة والمحميماة، وكمان  لم  يموم 

، أما معهد علوم وتمقمنميمات 2019جوان  22السبت 

النشاطات البدنية والرياضية فإن عملية المنماقشمات 

جوان من همذه السمنمة، همذا وقمد  29به تمت في الـ

  2019جويلية  00التحقت بهذا الموكب يوم السبت 

كاَل من كلية العلوم االقتصادية والمتمجماريمة وعملموم 

التسيير، كلية العلوم التكمنمولموجميمة، كملميمة المعملموم 

اإلنسانية واالجتماعية، وكذا كلية الحقوق والمعملموم 

السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة، حيمث تمممت 

عملية مناقشة مذكرات تخرج طملمبمة الممماسمتمر فمي 

جميمع المتمخمصمصمات فمي ظمروف حسمنمة اتسمممت 

 بالتنظيم المحكم والسير العادي.

فهنيئا لطلبتنا ا عزاء بهذا التتوي  لمجهوداتهم 

المبذولة طيلة خم  سنوات من المجمد واالجمتمهماد، 

تهانينا الخالصة لهم مع تمنياتنا للجميع بمالمتموفميم  

 في مسارهم ا كاديمي والمهني. 

26 



27 



 الطلبة المتفوقين في الليسانس:

 المعدل   
 

16:41 

14:14 

16:94 

15:03 

13:28 

14:10 

13:04 

15:33 

14:02 

13:93 

15:17 

17:78 

15:88 

15:32 

13:80 

17:10 

16:40 

16:40 

15:99 

14:87 

14:87 

13:89 

14:64 

16:73 

16:93 

16:02 

16:02 

15:90 

 التضصص      
 

  قانون عام
داري  تنظيم سياسي وا 

 FRMالطاقات المتجددة في الكهروتقني 

 آلية

 طاقوية

 هندسة الطرائق

 هندسة مدنية

 FRN الري

 هندسة معمارية

 تسيير المدن

 الكيمياء التحليلية

 الفينياء األساسية

 بيو كيمياء

 FRNفالحة  

 نظم معلوماتية

 رياضيات

 علم النفس العيادي

 علم االجتماع

 تاريخ عام

 التدريل الرياضي التنافسي

 اقتصاد نقدي وبنكي

 تسويق

 محاسبة وجبائية

 إدارة حعمال

 لغة فرنسية

 لغة إنجلينية

 لغة إنجلينية

 لسانيات عامة

  

 لقل واسم الطالل   
 

  شكال رانيا
 رابحي عيسى

 بناح نهلة
 طيار محمد لضضر

 كلفالي محمود
 مضلوفي محمد اإلسالم
 رماضنة آية الرحمان

 ضميلي ضليل

 حواجلي حسماء كننة

 مقراني المية
 شريف رانيا

 نوبيري بالل

 درارجة إيمان
 قرون سوسن حورية

 سعدي ابتسام

 منصر إيمان
 هروشة صبرين

 تمريست فدو 
 شرقي حم هاني

 صيدو جيهان

 بن عبد اهلل سندس
 بلول بلقيس
 ورشان وسام

 شنشونة حماني

 ميمون ححمد حمين
 هميلي حميدة بنت

 سحنون بثينة

 هاني تونس
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 الطلبة المتفوقين في الماستر

المعدل   

17:16 

15:41 

15:28 

17:11 

1659 

15:31 

15:89 

16:11 

13:53 

16:97 

16:61 

15:52 

16:47 

17:16 

16:71 

16:79 

16:97 

16:09 

16:76 

16:72 

16:88 

15:49 

16:70 

17:17 

16:93 

التضصص   

 القانون اإلداري
 العالقات الدولية
 شبكات كهربائية

 الكتروني  األنظمة المضمنة
 طاقوية

 هندسة كيميائية

 طرق ومنشآت فنية

 الري الحضري
 عمران وتسيير المدن

 كيمياء صيدالنية
 فينياء طاقوية وطاقات متجددة

 ميكروبيولوجيا تطبيقية
 حماية النباتات

 ذكاء اصطناعي
 رياضيات تطبيقية

 علم االجتماع الحضري

 إدارة المؤسسات الوثائقية والمكتبات
 النشاط البدني والرياضي المدرسي

 اقتصاد دولي
 تسويق مصرفي
 محاسبة وتدقيق

 إدارة الموارد البشرية
 حدل وحضارة فرنسية
 علوم اللغة االنجلينية

 حدل عربي حديث ومعاصر

لقل واسم الطالل   

 حميني وردة

 ضضراوي إكرام

 معنصر صبرينة
 سراوي عصام

 شتير عبد الرحمان

 عنري نعيمة

 عيساوي سليمان

 بركات حيول
 علوي صباح الريان

 ضلفة نجالء

 العابد مداني
 عدوان عائشة

 شدادي مريم

 صولي صابرين

 نيد فردوس

 نوشي وردة
 نميري ضولة

 بونغران نعيمة
 ضضراوي راوية

 حرنلي هالة

 معلى حنان
 بن بونيد شامة

 غانم فاطمة النهراء

 هنابرة مرو 

 بوحوذ هد 

 الطلبة المتفوقين األجانل:
 شتيوي علي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية -

 ضلوط رانية، كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة، قسم الرياضيات -
 الطلبة المتفوقين األجانل:

 60:12قاسم حسن من دولة فلسطين متحصل على شهادة الليسانس في القانون العام بمعدل  -
 60:22اللل عيسى من دولة موريتانيا متحصل على شهادة الماستر في الميكاني  بمعدل  -
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صمبماحما    2019جويلميمة    20اسدلت جامعة محمد خيضر بسكرة الستار على هذا الموسم الجامعي يوم الثالثاء  

بقاعة المحاضرات الكبرى الشهيد عمر عساسي وسط أجواء عائلية مميزة اتسمت بالبهجة صمنمعمهما أهمالمي المطملمبمة  

المتفوقين، تشرفت الجامعة بحضور ك  من والي الوالية المحترم السيد أحمد كروم، والوفد المراف  لمه ممن سملمطمات  

محلية مدنية وأمنية باإلضافة إلى رئي  المجل  الوالئي وكذا ا مين العام للوالية، كان في استقبالهم مدير المجماممعمة  

ا ستا  الدكتور أحمد بوطرفاية وإطارات الجامعة كما حضر هذا الحف  ا ساتذة ا جالء والطلبة، االحتفمال أقميمم عملمى  

 طالب وطالبة ا وائ  على الدفعة في جميع ا طوار والتخصصات.   77شرف  

استهلت الفعاليات بكلمة السيد مدير الجامعة ا ستا  الدكتور أحمد بوطرفاية، هن  من خاللها الطلبة المتفوقميمن   

و ويهم نظير تفوقهم، و نهم اختاروا أن يختلفوا في ختم مشوارهم الدراسي بتميزهم واعتالئهم المراكز ا ولى معربا  

عن سعادته وسروره بهذا المستوى العلمي المتميز، وهو يقتسم بذل  الفرحة مع أوليائهم بتفوق أبنائهم الذين ثمابمروا  

للوصول إلى منصة التكريم نتاج جهد حثيث وتحم  المسؤولية، هذا وقد قدم شكره لألساتذة الذين كانوا لهم نعم السنمد  

ولم يدخروا أي جهد ليساعدوهم في الوصول إلى هذا المستوى، متمنيا لهم االستمرار فمي مسميمرة المجمد واالجمتمهماد  

 والتفوق حتى يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم ووطنهم. 

وفي  ات السياق قدم البروفيسور إحصائيات عن عدد الطلبة في الجامعة، مشيرا إلى أن نسمبمة المنمجماح لمهمذا  

%، في جميع المستويات كما توقف من خالل حوصلة شاملة عند أهم اإلنجازات المتمي حمقمقمتمهما  20الموسم قد بلغت  

وفي ختام كلمته اغتنم فرصة توديع هذه السنة التي لم تكن لتكمتممم  لموال تضمافمر جمهمود المطماقمم   .الجامعة هذه السنة 

الجامعي دون إستثناء وإحساسهم بالمسؤولية، الذي دفعهم لمضاعفة الجهود ومسابقة الزمن إلنمجماح همذا الممموسمم  

 الجامعي. 

والي الوالية المحترم بدوره توجه بالترحيب الحمار لمكمافمة المحمضمور كم   

باسمه ومركزه معربا عن سعادته في تواجده بيننا وسط هذا الجمع الغفير لتكمريمم  

الطلبة النجباء، مشيدا باإلصالحات التي تبنتها الدولة في قمطماع المتمعملميمم المعمالمي  

والبحث العلمي لترقى إلى المستويات العليا في ظ  التكنولموجميما، كممما وقمف فمي  

كلمته على  كرى عيد االستقالل وقفة إجالل موجها تحية خاصة لمكمافمة عمائمالت  
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الشهداء والمجاهدين، هذا وقد استغ  من منبره فرصة تهنئة الشعب الجزائري والفري  الوطنمي بمالمفموز المممسمتمحم   

الذي أثل  صدورنا جميعا، مشيرا إلى أن حب الوطن من اإليمان داعيا طلبتنا ب ن يكونوا خير خلف لمخميمر سملمف وأن  

يكونوا  خرا لهذا الوطن، وحثهم على بذل مزيد من الجهود في إتمام رسالتهم النبيلة إيمانا منمه بم ن المممتمفموقميمن همم  

 القاعدة ا ساسية لبناء مجتمع صالح في الحاضر والمستقب  معلنا في ختام كلمته عن اختتام هذا الموسم الجامعي. 

وخالل هذا العرس العلمي تم تكريم نخبة من خيرة أبناء جامعتنا المتفوقين على اعتالئهم المراتمب ا ولمى ممن  

قب  السيد والي الوالية ومدير الجامعة وبعض من إطارات الوالية والجامعة، بدًء بالمتفوقين المتحصلين علمى شمهمادة  

الليسان ، ثم الطلبة المتفوقون في الماستر، وصوال إلى طالبيمن ممن المطمور المثمالمث دكمتموراه الملمذان أنمهميما إنمجماز  

ا طروحة تقيدا بالشروط وفي اآلجال القياسية المحددة، عرفانا لهما عملمى المممثمابمرة والمجمد واالجمتمهماد فمي تمحمدي  

وما ميز هذا اللقاء البهي  هو تكريم الطلبة ا جانب ا كثر تفوقا في جاممعمتمنما ممن المدول   .الصعوبات وتخطيها بجدارة 

الشقيقة فلسطين، موريطانيا واليمن، باإلضافة إلى تكريم خاص حضي به الطالب كمال مرابط الذي أبدع فتحص  علمى  

 براءة اختراع بإنجازه لضاغطة حرارية إلعداد العينات للمواد المركبة للبالستي . 

ليعلن بذل  عن إسدال الستار على سنة جامعية مميزة وحافلة بالمنمجماحمات عملمى أمم  أن تمكمون فمي طملميمعمة  

 التحديات. 

 مبارك نجاحكم طلبتنا ا عزاء دمتم فخرا لنا وعنوانا لتميزنا. 
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 ...فمن جد وجد ومن زرع حصد 




