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    0202/02020202/0202افتتاح الحفل الوطني للدخول الجامعيافتتاح الحفل الوطني للدخول الجامعي
" أحمد بن بلة" صبيحة يوم 1احتضنت جامعة وهران 

، الحفل الوطني للدخول الجامعي 9112اكتوبر  11اإلثنين

وذلك بإشراف شخصي من وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي األستاذ الدكتور طيب بوزيد وذلك بحضور مدراء 

المؤسسات الجامعية من بينهم مدير جامعة محمد خيضر 

 بسكرة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية.

  كلمة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلميكلمة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  91919191--91029102بمناسبة فعاليات افتتاح السنة الجامعية بمناسبة فعاليات افتتاح السنة الجامعية 

 معالي السادة الوزراء،
 السيد والي والية وهران،
 السيدات والسادة الحضور،

 السيدات والسادة ممثلو وسائل اإلعالم،
 

ُيسعدني أن أحييكم وأرحب بكم وأن أتقدم لكم بخالص 
الشكر والعرفان على تلبية دعوتنا لحضور فعاليات االفتتاح 

. واسمحوا لي، 9191-9102الرسمي للسنة الجامعية 
بداية، أن أشكر، أصالة عن نفسي ونيابة عنكم جميعا، 
األستاذ عبد المجيد صنوبر، على مضمون الدرس االفتتاحي 
الذي تكّرم بتقديمه بهذه المناسبة، والذي تناول فيه موضوع 
" هل الصحة الرقمية المبتكرة هي حّل معجزة"، وأن أُْثِني 

 .على حصافة رأيه وعقالنية مقاربته ووضوح بيانه
 

إن مدينة وهران وهي تتشرف، هذه السنة، نيابة عن 
المدن الجامعية األخرى، باحتضان فعاليات االفتتاح الرسمي 
للموسم الجامعي الحالي، لجديرة حّقا بهذا التكريم. إنها 
المدينة المضيافة التي تعّد من أجمل حواضر الجزائر، 
والمعروفة بأصالتها العريقة الضاربة في أعماق الزمن، 

 .وتاريخها التليد الحافل باألمجاد
 

إّن مدينة وهران الجامعية التي تتوّطن فيها، حاليا، ثالث 
جامعات، وخمس مدارس وطنية عليا، وُينتظر أْن تتزّود، 
قريبا، بمراكز بحث جديدة، بعد االنتهاء من البرامج قيد 
االنجاز، هي بصدد التحّول، ِبفْضل الّتوسع المشهود في 
مرافقها التعليمية والبحثية وقُدراتها البشرية والعلمية، إلى 
حاضنة لالمتياز في مجال التكوين والبحث والتطوير 
واالبتكار، يمكن، من خالل ما ُتتيحه من خريطة تكوين 
متنوعة وبرامج بحث مفيدة أن َتتمْفَصل مع النسيج 
الصناعي الذي ما انفكت كثافته تتزايد باستمرار، لتشّكل 
قطبا اقتصاديا جاذبا، من شأنه أن ُيسهم في تقديم اإلضافة 

النوعية المأمولة، وُيضفي ميزات تنافسية أكيدة على عملية 
خلق القّيم المضافة في الحقل اإلنتاجي في إطار التوّجه نحو 

 .اقتصاد جديد يرتكز أساسا على المعرفة والمهارة
 

وال شك أّن تعزيز الهياكل البيداغوجية والتعليمية 
، على غرار استالم المرافق  0والبحثية لجامعة وهران 

الجديدة لكلية الطب التي يلتئم فيها حفلنا هذا، وكذا استالم 
المباني الجديدة لكلية العلوم اإلسالمية بذات الجامعة، سيوّطد 
المكانة التي يتطلع إلى تبوئها إقليم التعليم العالي والبحث 

 .العلمي في مدنية وهران في السنوات القليلة القادمة
 

 السيدات الفضليات، السادة األفاضل،
 

لقد تمّكن القطاع، بفضل الجهود المبذولة، إِْن على 
مستوى اإلدارة المركزية أو على مستوى المؤسسات 
الجامعية، وبفضل ما رافق تلك الجهود من تدابير 
واستعدادات، من ضمان دخول جامعي في ظروف حسنة، 
وفي كنف الرصانة واالستقرار، وذلك على الرغم من 
تسجيل بعض التأخر في انطالق النشاطات البيداغوجية في 
عدد محدود من المؤسسات الجامعية، بسبب لجوء تلك 
المؤسسات، اضطرارا، إلى استكمال بعض المتطلبات 
التعليمية ذات الصلة بإنهاء السداسي الثاني للسنة الجامعية 

  .الماضية
 

وفي هذا الشأن، فقد استقبلت مؤسسات التعليم العالي 
طالبا جديدا من الحائزين على شهادة البكالوريا،  951.662

وبذلك فإنه ُينتظر أن تبلغ التعدادات اإلجمالية للطلبة 
المسجلين في كل أطوار التعليم العالي ومراحله، بعد 
االنتهاء من مسابقات االلتحاق بالماستر والدكتوراه والتكوين 

طالب. أما  0.011.111اإلقامي في العلوم الطبية ، نحو 
عدد الخريجين على مستوى الطورين األول والثاني فقد بلغ 

 .خّريجا جديدا 051.111
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يؤطر التعدادات المذكورة هيئة تدريس يقدر قوامها 
أستاذ باحث موزعين على مختلف  60..51حاليا بنحو 

األسالك المهنية والرتب العلمية. ومن المتوقع أن يرتفع 
التعداد اإلجمالي لألساتذة الباحثين خالل الموسم الجامعي 

، بعد استكمال العمليات الجارية للتوظيف 9102-9191
الخارجي، على مستوى مختلف مؤسسات التعليم العالي، إلى 

أستاذ باحث، أي بمعدل تأطير بيداغوجي وطني  52.121
 .طالب 96يقدر بأستاذ واحد لكل 

 

وبخصوص التأطير اإلداري والتقني فإّن القطاع يعمل 
على دعمه ليواكب التطور السريع للهياكل اإلدارية 
والبيداغوجية، بما يجعله يقترب شيئا فشيئا من المعايير 

  .الدولية
 

وعلى صعيد تعزيز قدرات االستقبال على المستويين 
البيداغوجي والخدماتي، فإن القطاع سيستلم إلى غاية نهاية 

مقعد بيداغوجي جديد،  0.211.شهر ديسمبر المقبل نحو 
 0.609.621وهو ما يرفع قدرات االستقبال اإلجمالية إلى 

  .مقعد بيداغوجي في كل الشبكة الجامعية للتعليم العالي
 

كما يتوقع أن يستلم القطاع خالل نفس الفترة نحو 
سرير جديد، وهو ما يرفع القدرات الوظيفية  60.001

  .سرير 511..56اإلجمالية لإليواء إلى 
 

 السيدات الفضليات، السادة األفاضل،
 

لقد تمّيز الدخول الجامعي الحالي بتعزيز البعد المهني 
لعدد متزايد من عروض التكوين بالتنسيق مع القطاعات 
المستعملة، علما أّن التوّجه يندرج ضمن المقاصد الكبرى 
إلصالحات التعليم العالي، وتطوير مهام الجامعة، وتعزيز 
قدراتها في مجال االستجابة للمالمح التي يتطلبها المحيط 
االقتصادي واالجتماعي. كما تميز هذا الدخول أيضا بتعزيز 
شبكة المدارس العليا وذلك بترقية المدرسة التحضيرية 
للعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير إلى مصف 
مدرسة عليا جديدة متخصصة في علوم التسيير واالقتصاد 
الرقمي، وكذا فتح أقسام تحضيرية جديدة في تخّصصات 
نوعية على غرار الطاقات المتجددة والغابات واإلعالم 

 .اآللي
 

وفي مجال الحوكمة، فقد اّتسم الدخول الجامعي الحالي، 
على وجه الخصوص ببعث ديناميكية تسيير جديدة في إطار 
تحسين الحوكمة الجامعية وترقيتها، من خالل تغيير الطواقم 
اإلدارية لعدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، 
وذلك اعتمادا على مقاربة نوعية جديدة ارتكزت، خاصة، 
على تصنيف مالمح الُمسّيرين المرّشحين لمثل هذه المهام، 
وفقا لمعايير محّددة تستند إلى المهارات واالستعدادات 

المطلوبة، حسب منطق للتسيير ال يقتصر على اإلمكانات 
 .المتاحة فحسب بل يعتمد بشكل أساسي على النتائج المحققة

 

ال شك أّن ضمان السير العادي لمجريات الدخول 
الجامعي الحالي على الصعيد البيداغوجي يتطلب، أيضا، 
إيالء عناية خاصة لقطاع الخدمات الجامعية والعمل على 

  .تعزيز استقراره وتحسين أدائه
 

في هذا اإلطار فقد تّم هذه السنة اتخاذ تدابير خاصة 
على مستوى الديوان الوطني للخدمات الجامعية بغرض 
متابعة مجمل العمليات ذات الصلة بإيواء الطلبة الجدد 
وإعادة إسكان الطلبة القدامى في اإلقامات الجامعية، فضال 
عن تأمين الخدمات الجامعية المرافقة، وفي مقدمتها خدمة 
النقل التي يعكف الديوان عن طريق المديريات الوالئية 
التابعة له على التكفل باإلشكاالت والصعوبات الظرفية التي 
تطرحها، وقد أّكدت جلسات التقييم لمسّيري الخدمات 
الجامعية الحاجة الملحة على إدخال إصالحات عميقة على 
نظام الخدمات الجامعية من أجل تحسين أدائه وترشيد 

 .حوكمته
 

وعلى صعيد آخر، فإّن القطاع يواصل جهوده الرامية 
إلى تحسين األوضاع االجتماعية لألساتذة الباحثين، السيما 
في مجال توفير السكن الوظيفي لمستحقيه، حيث تم تسليم 

سكنا وظيفيا لفائدة األساتذة في السنوات األخيرة، إال  6069
مسكنا مازالت  ..90أّن حصة كبيرة من السكنات تقدر بـ 

في طور االنجاز، فيما لم يتم إلى حّد اآلن االنطالق في 
مسكنا،  9551إنجاز الحصة السكنية المتبقية والمقدرة بـ 

بسبب إجراءات التجميد التي شملت عددا من مشاريع 
االستثمار والتجهيز. وبناء عليه فقد اقترح القطاع على 
السلطات العمومية المخّولة، من أجل تسريع وتيرة إنجاز 
البرنامج الجاري، توفير االعتمادات الالزمة الستكماله. كما 
يتعّين العمل على االستفادة من كل البدائل والصيغ األخرى 
المتاحة في مجال السكن من أجل مضاعفة فرص األساتذة 

  .الباحثين في الحصول على سكن مناسب في آجال معقولة
وغني عن البيان أّن تحسين الوضعية االجتماعية 
لألساتذة وتوفير أفضل الشروط التي تمكنهم من أداء 
التزاماتهم المهنية ال تقتصر على السكن وحده بل ينبغي أن 
نسعى إلى تطوير إطار العمل والحياة في داخل المجمعات 
الجامعية من خالل تهيئة الفضاءات المالئمة في هذا الشأن 
على غرار مكاتب األساتذة وقاعات عمل والنوادي 

  .االجتماعية
 

 السيدات الفضليات، لسادة األفاضل،
 

إّن تعزيز بناء القُدرات ُيشّكل هدفا رئيسيا من أهداف 
التطوير واإلصالح لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، 
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حتى يتمّكن من االستجابة، بالشكل المالئم، للطلب 
َيتزايُد   االجتماعي على التعليم العالي الذي ما انفكّ 

باستمرار، من جهة، ومن تلبية ُمتطلّبات الّنوعية والجودة 
التي باتْت َتقتضيها المنظومة الجامعية، أّكثر من أ ي وقت 
مضى، على صعيد التكوين والبحث والَحْوَكمة، من جهة 

 .أُخرى
 

في هذا اإلطار، فإن القطاع يعمل في إطار تنفيذ برنامج 
العمل الذي سطره على المدى القصير والمتوسط، على 
تجسيد عدد من العمليات ذات األولوية. ويتعلق األمر على 

 :وجه الخصوص بـ
 

استكمال مسار اعتماد مشروع القانون المتضمن تحديد 
مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، 
وتشكيلته وتنظيمه، وكذا ما يترتب عن ذلك من 
تعديل بعض أحكام القانون التوجيهي للبحث 

 .العلمي والتطوير التكنولوجي
 

ُمراجعة أحكام القانون التوجيهي 
للتعليم العالي ونصوصه التطبيقية 
على غرار القوانين األساسية 
لمؤسسات التعليم العالي، وتنظيم 
الدراسات، وضبط العالقة مع 

 .المحيط
 

ُمراجعة خريطة التكوين ، بما 
يضمن تنويع طرائق التعلّم وإدخال 
أنماط جديدة للتكوين على غرار 
التكوين عن بعد والتكوين التناوبي، 
وبما يجعل عروض التكوين متالئمة، 
مع احتياجات التنمية ومتطلبات تهيئة 
اإلقليم، من جهة، ومتساوقة مع 
التطورات العلمية والتكنولوجية والمهنية 
التي يعرفها العالم من حولنا، من جهة 

 .أخرى
 

َمأَْسسة العالقة بين الجامعة والمحيط االجتماعي 
واالقتصادي من خالل إنشاء آلية للتنسيق في ما بين 

 .القطاعات
 

استحداث وكالة وطنية لالعتماد وضمان الجودة في 
التعليم العالي، بما يتوافق مع ُمتطلّبات الّنماذج الدولية األكثر 

 .نجاحا في هذا المضمار
 

تطوير تعليم اللغات األجنبية وتعزيز استعمال اللغة 
اإلنجليزية في مختلف الفروع والتخصصات، والعمل 

تدريجيا وفق رؤية مستقبلية وخطة عمل متكاملة على 
توسيع نطاق استعمالها في مجاالت التكوين والبحث والنشر 
العلمي، لتحسين مقروئية الشهادات الجامعية الوطنية، 
وترقية مرئية مؤسسات التعليم العالي على الصعيدين 

 .اإلقليمي والدولي
 

إنشاُء جامعة لالمتياز بمدينة سيدي عبد هللا بوالية 
الجزائر ترتكُز على االستعمال الُمكّثف للغة االنجليزية 
وتوظيف أساتذة باحثين من ذوي المستوى العالي عن طريق 
إعالن وطني ودولي، واستقبال طلبة متفوقين في امتحان 
البكالوريا، وطلبة دكتوراه من ذوي المشاريع االبتكارية 

 .الذين يتمُّ إلحاقُهم بأَْجَود مخابر البحث الوطنية
 

دعم القُدرات الهيكلية والتنظيمية للشبكة الجامعية 
من خالل اقتراح ترقية عدد من المراكز الجامعية 

التي تستوفي المقاييس البيداغوجية والعلمية 
 .والمادية إلى مصف جامعات

 

تعزيز الالمركزية في التسيير عن 
طريق ُمراجعة القوانين األساسية 
للجامعة والمركز الجامعي والمدرسة 
العليا، بما يكفُل تعزيز صالحيات 
مدير المؤسسة في مجاالت التسيير 
اإلداري والبيداغوجي، بما في ذلك 
التوقيع على الشهادات وتسيير نظام 

 .المعلومات المدمج
 

ُمراجعة التنظيم اإلداري لإلدارة 
المركزية، بما يضمن إضفاء االنسجام 
المطلوب على أنشطتها في مجال 
اإلسناد والّدعم واالستشراف والرقابة، 
فضال عن تعزيز صالحياتها في مجال 

الرقمنة والعصرنة، تماشيا مع برنامج عمل 
 .الحكومة المتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية

 

الجامعية وفق   الشروع في إصالح نظام الخدمات
ُرؤية شاملة في تصورها، تشاركية في مسعاها، وتدريجية 
في كيفيات وضعها موضع التنفيذ. وترتكز هذه الرؤية على 

عن طريق االنتقال تدريجيا   إصالح منظومة الّدعم الحالية،
من نمط الّدعم غير الُمباشر إلى نمط الّدعم الُمباشر، وذلك 
بهدف ترشيد اإلنفاق وَعْقلنة التسيير وتحسين الخدمات 
الجامعية الُمقّدمة للطالب. وُيمِكن في هذا السياق اعتماد 
آليات ُمّبتكرة في مجال الُمرافقة من خالل استحداث منحة 
امتياز لُمكافأة التفوق، ليس فقط في مجال أنشطة التكوين 
والبحث، بل أيضا في مجال النشاطات الرياضية والثقافية، 
بما ُيسهم، في المدى المنظور، في تكريس أْجود الُممارسات 
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  .في المجاالت المذكورة
 

تمكين األسرة الجامعية والعلمية من إعادة امتالك الفضاء 
الجامعي، وترقية األخالقيات واآلداب الجامعية األصيلة التي 
تكّرس فضائل الحوار والتشاور، بعيدا عن كل أشكال العنف 

 .والتطرف
 

 السيدات الفضليات، لسادة األفاضل،
 

إّن تعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وربطهما 
باحتياجات التنمية، ُيعّد مقصًدا رئيسًيا من مقاصد مسعى 

 .التطوير واإلصالح الذي اعتمده القطاع
وفي هذا السياق، فقد عرف البحث العلمي خالل األشهر 
الماضية نقلة نوعية من حيث توطيد شبكة مرافق البحث 
وكياناته، وذلك بإحداث مراكز بحث جديدة في مجاالت ذات 
أولوية على غرار الميكانيك، والعلوم الصيدالنية، والبيئة، 
وتهيئة اإلقليم والتعمير، وتكنولوجيات التغذية الزراعية، 
والفالحة الرعوية، وينتظر أن يتعّزز هذا المسعى ليشمل 

 .إحداث كيانات إضافية في مجاالت أخرى
 

كما تّم خالل الفترة ذاتها استكمال بناء الصرح 
المؤسساتي الذي أقّره القانون التوجيهي للبحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي، حيث صادقت الحكومة على ُجملة من 
النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء مخابر البحث وتنظيمها 
وسيرها، وشروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية 
للبحث، وتحديد مهام كل من الوكاالت الموضوعاتية للبحث، 
والندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي 

 .والتكنولوجي
 

وفي مجال البحث والتطوير، فقد ترّكزت جهودنا على 
تفعيل الُمقاربة القطاعية المشتركة، وذلك من خالل تعزيز 
آليات التواصل، وإْحكام ميكانيزمات التنسيق بين مختلف 
الفاعلين، واعتماد روابط دائمة بين كيانات البحث 
والقطاعات المستعملة، في إطار المسعى الرامي إلى تثمين 

 .نتائج البحث العلمي والتكنولوجي
 

 السيدات الفضليات، السادة األفاضل،
 

إّن التحوالت العميقة التي تشهدها بالدنا، وتلك التي 
يعرفها العالم من حولنا، تجعل الجامعة الجزائرية في قلب 
هذه التحوالت، بوصفها حاضنة لتكوين الُنخب، وموطنا 
للتنوير الفكري، وفضاء لإلشعاع المعرفي والعلمي والثقافي، 
بما يجعل منها َمْعَقَد آمال األمة وَمَحّط أنظارها في الّتقدم 
والتنمية، ويحّتم عليها أن ُتطّور رؤيتها المستقبلية، وطرائق 
أداء مهامها في التكوين والبحث وخدمة المجتمع، وأن تعمل 
على ترقية أساليب عملها وأنماط سيرها، بما يستجيب 

 .والتحديات المطروحة  للرهانات

إن الجامعة، من هذا المنظور، مطالبة اليوم، أكثر من أي 
وقت مضى، بترشيد حوكمتها، وتطوير أدائها التعليمي، 
ورفع الكفاءة المعرفية والمهارية لخّريجيها، وتعزيز 
منظومتها للبحث واالبتكار وريادة األعمال، فضال عن 
تطوير مراكزها ذات الصلة بمصادر المعلومات والمعرفة 
الرقمية. وهي مطالبة كذلك بعدم إهمال الحقول المعرفية ذات 
الصلة بالعلوم االنسانية واالجتماعية حتى تواكب التطّور 
الحاصل في مجال المهارات التطبيقية والتكنولوجية، وذلك 
من أجل اإلسهام في بناء مجتمع راشد ومتوازن علميا 

  .واجتماعيا وثقافيا
لقد أدى انفجار المعارف والّتقانات وتسارع وتيرة 
تقاُدمها إلى بروز مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة الذي 
سيؤدي بدوره إلى زوال مهن قائمة وموجودة حاليا، وُيْفضي 

 .إلى ظهور مهن جديدة وُمستحدثة
 

إّن المهن الجديدة التي سيتطلبها سوق العمل في المستقبل 
ستّتجه نحو تلك المالمح ذات الصلة بالمتخصصين الذين 
يمتلكون المهارة والخبرة في مجاالت الذكاء االصطناعي 
والتعلّم اآللي، ومجاالت تحليل البيانات والتحّوالت الرقمية. 
كما أّن ِمَهًنا مثل التجارة اإللكترونية والتسويق اإللكتروني 
ستفتح، بالتوازي مع التغيرات التي سيحدثها تعميم الرقمنة 
والتقنيات الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، آفاقا واعدة 

 .جديدة، وتشّكل مصدرا حقيقيا لفرص التشغيل في المستقبل
 

وال شك أن التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي في 
بالدنا ستزداد َوْطأَُتها في قادم السنين، وهو ما يتطلب العمل 
مع كل الفاعلين في األسرة الجامعية والعلمية على بلورة 
رؤية إصالحية متكاملة كفيلة ببعث ديناميكية جديدة في مجال 
تكوين الكفاءات عالية التأهيل فائقة المهارة، وجعل جامعة 
الغد قادرة، بالفعل، على مسايرة التحّوالت الجارية، ومستعدة 
لالستجابة لمتطلبات المهن المستحدثة والمهارات الجديدة، 

 .والّتساُوق مع عالم بات الّتغُير المستمر ميزُته األساسية
 

تلكم، السيدات الفضليات السادة األفاضل، بعض الجوانب 
المّتصلة بهذا الدخول الجامعي، والمالمح الكبرى لجامعة 
الغد التي تفرض علينا رهانات وتحديات جديدة في سبيل 
االرتقاء بأداء الجامعة الجزائرية، تكوينا وبحثا وحوكمة، إلى 
مستوى المرجعيات القياسية الدولية. وسمحوا لي في الختام 

 .9191-9102أن أعلن رسميا عن افتتاح السنة الجامعية 
 

 أشكركم على كرم اإلصغاء والسالم عليكم

 
 الطيب بوزيد

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي

07 



08

مجلة اصداء الجامعة في حوار العدد استضافت مديرة مركز المساعدة النفسية لجامعة مجلة اصداء الجامعة في حوار العدد استضافت مديرة مركز المساعدة النفسية لجامعة 

  بسكرة االستاذة الدكتورة وسيلة بن عامربسكرة االستاذة الدكتورة وسيلة بن عامر

س/ حتى يتعرف الطالب الجامعيي أكيثير عيليى ميركيز اليميسياعيدة 

النفسية بجامعة محمد خيضر بسكرة، هل من تيعيرييف حيول هيذا 

 المركز، وما المقصود بالمساعدة النفسية؟

 

: تم إنشاء مركز المساعدة النفسسسيسة بسجسامسعسة مسحسمسد مديرة المركز

 خيضر بسكرة، في أواخر شهر سبتمبر، تبعا لتعليمة وزارية.

والمساعدة النفسية، تبنى من خالل عالقة مهنية بين أستاذ جسامسعسي 

)مختص نفسي( تخصصه في مسجسال عسلسم السنسفسس، وبسيسن طسالسب 

)مفحوص( هذه المساعدة معدة للطلبة داخسل السجسامسعسة، تسساعسدهسم 

على استجالء وتفهُّم نظرتهم في حياتهم، وتعلمهم كيف يصلون إلى 

تحقيق أهدافهم المحددة من خالل اقتراح برامج وقائية أو عالجسيسة، 

تدخل في سسيساق حسل مشسكسالتسهسم، مسرتسبسطسة أسساسسا بستسحسصسيسلسهسم 

 األكاديمي بالدرجة األولى.

وقد طرحت هذه الفكرة من طسرف مسديسريسة تسحسسسيسن إطسار حسيساة 

الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي، وهي تابعة إلى وزارة التعليسم 

 العالي والبحث العلمي.
 

 س/ ماهي الوحدات المتوفرة في المركز ؟ 
 

يحتوي المركز على عدة وحدات، وزعسنساهسا طسبسقسا  : مديرة المركز

للتعليمة الوزارية، الوحدة األولى خصصت لالستشارات السنسفسسسيسة، 

تقدم على شكل وقاية من الوقوع في الضغوطات السنسفسسسيسة، وتسقسدم 

أيضا على شكل تنمية للقدرات والمهارات لدى الطالب السجسامسعسي، 

كذلك تعتبر استشارات تدخل في إطسار السفسحسص السنسفسسسي لسبسعسض 

 الحاالت التي لديهم مشكالت تتعلق بالجانب النفسي والدراسي.

ويوجد أيضا وحدة البرامج الوقائّية، وهي خاصة بكل السنسشساطسات  

التي تدخل في تطوير الذات، ومن األدوات المساعدة أيضا  إجسراء 

الفحوص واالختبارات النفسسيسة، مسن أجسل تسقسديسر إمسكسانسيسة تسقسديسم 

 الخدمات النفسية، والحرص على فعاليتها.

أيضا تعمل هذه الوحدة على إعداد برامج الوقاية، بسهسدف تسحسسسيسن 

 إطار حياة الطالب داخل الجامعة.

وتقوم أيضا بتقديم بعض البرامج الوقائية  لتفادي بعض  السظسواهسر 

االجتماعية، كاالنحراف، الجريمة والمخدرات، ومسحساولسة السوقسايسة 

منها، وأن ال يكون للطالب استعداد ليؤدي بنفسه إلى التهلكة، وذلسك 

 من خالل أيام تحسيسّية خاصة على مستوى االقامات الجامعية.  

لدينا أيضا وحدة التربص، والتي تعنى بتربصات السطسلسبسة، خساصسة 

في مجال علم النفس العيادي، ألن هدفنا هو تكوين الطالب ومتابعسة 

 تكوينهم بهدف إدماجه في عالم الشغل.

كما يتوفر المركز على وحدة الدورات التكوينية، التي خصصسنساهسا 

حسب التعليمة الوزارية لسلسمسمسارسسيسن السنسفسسسانسيسيسن السعسامسلسيسن فسي 

اإلقامات الجامعية، ولكن هذا ال يعني أن الطالب غير معسنسي بسهسذه 

الدورة التكوينية، وخاصة المقبلين على التخرج وطسلسبسة السدراسسات 

العلسيسا، مسن خسالل كسيسفسيسة تسذلسيسل الصسعسوبسات السخساصسة بسبسعسض 

االختسبسارات السنسفسسسيسة، أو كسيسفسيسة الستسدخسل لسلسمسسساعسدة أو بسعسض 

 االستراتيجيات الخاصة بالتنظيم الذاتي.

وآخر وحدة هي وحدة الدراسات والبحوث، ونعمل فيها على تنظيسم 

بعض الندوات والملتقيات لتبادل الخبرات والهدف السرئسيسس مسنسهسا، 

هو تزويد الطلبة بالمعارف الالزمة إلعسداد مشساريسعسهسم السبسحسثسيسة، 

 وتسهم في تطوير االنتاج العلمي داخل المحيط الجامعي .
 

س/ هل المساعدة النفسية تقدم فقط لليطيليبية اليذيين ييعيانيون مين 

 مشكالت أو للطلبة بصفة عامة ؟
 

الهدف من المسساعسدة هسو تسحسسسيسن وتسجسويسد حسيساة  : مديرة المركز

الطالب الجامعي، ليصل إلى أعلى درجاته العلمسيسة، وتسعسمسل عسلسى 

مساعدته لكي يكون في صحة نفسية سليمة، أو من أجل أن يتجاوز 

 تلك العقبات التي تسبب له مشاكل نفسية.

لذلك على الطالب الجامعي أن يدرك و يميز بسيسن السمسسساعسدة الستسي 

تقدم لتنمية قدراته وحتى ال يشعر بأي إحراج عند زيارته للمسركسز، 

ألن هناك فرق بين المساعدة النفسية التي تقدم لحل مشكسلسة يسعسانسي 

منها الطالب وتعرقل له مساره الدراسي  والمشسكسالت الستسي تصسل 

الى حد المرض النفسي والتي يجسب أن يستسدخسل فسيسهسا السى عسيسادة 

طبيب مختص في األمراض العقلية والنفسية، والكثير مسن السطسلسبسة 

يأتوا خجولين، على أساس أنه قد ينظر السيسهسم أنسهسم  يسعسانسون مسن 

مرض نفسي، وهذا خطأ ومن واجبنا تحسين وتغييسر هسذه السنسظسرة 

داخل المحيط الجامعسي أو خسارجسه، ألن السمسشساكسل السنسفسسسيسة، إذا 

تطورت الى اضطسرابسات وأمسراض نسفسسسيسة  فسسيسكسون الشسخسص 

بحاجة إلى تدخل طبيب مختص في الصحة العقلية والنفسية  لتلسقسي 

 العالج المناسب، وهذا طبعا يتجاوز مهام مركز المساعدة النفسية.

 



09 

س/ يسعى المركز ومنذ تأسيسه إلى التقرب من الطالب الجامعيي، 

فما هي الخطط المتبعة إليصيال فيكيرة اليميركيز، وإلينيا  اليطياليب 

 الجامعي بها؟

في الوقت الحالي بسدأنسا بسأول خسطسوة وهسي تسقسديسم  : مديرة المركز

محاضرات الى الطلبة الجدد خاصة، بحكسم انستسقسالسهسم مسن مسرحسلسة 

تعليمية إلى  مرحلة تعليمية جديدة مسغسايسرة تسمسامسا ومسخستسلسفسة عسن 

سابقتها، وبيئة جامعية جديدة بالنسبة لهم تتطلب منهم الستسكسيسف مسع 

 كل مستجداتها.

إذا تحدثنا من ناحية المعارف السابقة وعمليسة ربسطسهسا بسالسمسعسارف 

الجديدة، فنجده بحاجة إلى نوع من المرافقة، ألجل هذا سعسيسنسا إلسى 

تقديم بعض المحاضسرات لسلسطسلسبسة، السذيسن يسدرسسون فسي السجسذوع 

المشتركة، وكانت البداية مع كلية الحقوق والسعسلسوم السسيساسسيسة، ثسم 

كلية العلوم والتكنولوجيا، باالتفاق مع عميد كل كلية ورئيس القسم، 

 وال زالت العملية متواصلة.

كما قدمنا أيضا محاضرة في إطار الدعسم السنسفسسسي بسالستسنسسسيسق مسع 

بعض النوادي السمستسواجسدة عسلسى مسستسوى كسلسيسة السعسلسوم 

اإلنسانية واالجتماعية، قسّدمست مسن طسرف أسساتسذة 

أعضاء بالمركز، فضال عن طسلسبسة السدكستسوراه 

الذين ساهموا في إنجاح هذه المسبسادرة الستسي 

لقيت تجاوبا كبيرا، مسن مسخستسلسف الشسعسب 

 والتخصصات.
 

س/ هل ستبقى العملية مقيتيصيرة عيليى 

طلبة الجذو  المشتركة واليميتيخيرجييين 

فقط، أم أنيهيا سيتيتيوسيم إليى ميخيتيليف 

 المستويات األخرى؟
 

فسسي السسحسسقسسيسسقسسة، كسسانسست  مييديييرة الييمييركييز:

المحاضرات موجهة إلى السسنسة األولسى بسدرجسة 

أولى بغرض مسرافسقستسهسم، إالّ أن السحسضسور لسم يسكسن 

مقتصرا على الفئة األولى فقسط، بسل السدعسوة عسامسة لسمسن يسريسد 

الحضور من طلبة  السنة الثانية و السسنسة السثسالسثسة وطسلسبسة مسرحسلسة 

الماستر، هذا يعني أن هناك توجيه من طسرف اإلدارة دعسمسا لسهسذه 

المبادرة، وأعتقد أن المركز يوم افتتاحسه ظسهسر اإلعسالم أكسثسر مسن 

 خالل موقع الجامعة.
 

س/ هل من إحصائيات تعكس التوافد الواسيم عيليى اليميركيز مين 

 مختلف المستويات العلمية ؟
 

بالرجوع إلى وحسدة االسستسشسارة، نسجسد أن السطسلسبسة   مديرة المركز:

المقبلين على المركز لالستشارة، ينتمون إلى تخصصسات مستسعسددة، 

ما يعكس حجم االهتمام به، فنجد إقباال من قسم اإلنجليزية، السعسلسوم 

االجتماعية، علوم اإلعالم واالتصال، قسم الرياضيات، االقستسصساد، 

الفلسفة، األدب العربي، قسم اللغة الفرنسية وغيرهسم، وفسي مسقسابسل 

ذلك نحن نسعى إلى تنظيم أبسواب مسفستسوحسة عسلسى السمسركسز لشسرح 

 مهامه والخدمات التي يقدمها بشكل أوسع .
 

 س/ ما هي اإلسهامات التي لّدمها المركز إلى غاية اليوم ؟
  

: في حقيقة األمر، المركز حديث النشأة كما تعلمسون، مديرة المركز

يعني مّر على نشأته وافتتاحه شهرين، إالّ أنه استطاع أن يسستسقسبسل 

طالب بجسامسعسة مسحسمسد خسيسضسر بسسكسرة، وهسو رقسم  911حوالي 

مقبول، يعكس مدى اهتمام السطسالسب ورغسبستسه، فسي الستسخسلسص مسن 

مشكالته وأزماته النفسية، المتعلقة بالجانب السنسفسسسي واالجستسمساعسي 

ومشاكله األسرية الستسي يسعسانسي مسنسهسا أيضسا وعسالقساتسه بسالسمسحسيسط 

الجامعي، وهذا ما استخلصناه من خالل تصريحات الكثسيسر مسنسهسم، 

 فضال عن المشاكل المتعلقة باإلقامة الجامعية، ومع الطلبة أنفسهم. 
 

س/ بالحديث عن نشاط المركز داخل اإللياميات اليجياميعييية ونيقيل 

 أنشطته إليها، هل هناك برنامج لزيارة الطلبة داخل اإللامات؟
 

نعم، كانت أول ندوة منظمة األسبوع الماضي حول   : مديرة المركز

مؤشرات الصحة النفسية، ولكن تسم تسأجسيسلسهسا الستسزامسا بسالستسعسلسيسمسة 

الوزارية التي مفادها تأجيل األنشطة، كمسا أن هسنساك 

محاضرات أخرى تتعلق بأيام تحسسسيسسسّيسة حسول 

المسخسدرات وانسعسكساسسهسا عسلسى حسيساة السفسرد 

والمجتمع، يسبسقسى فسقسط السوقست السمسنساسسب 

 لتنفيذها . 
 

هل من نماذج تذكرينيهيا لينيا عين   س/

الييحيياالت الييتييي تصييلييكييم لصييد أخييذ 

 االستشارة النفسية من المركز؟ 
 

: العديد من الطسلسبسة لسديسهسم مديرة المركز

مجمسوعسة مسن السمسخساوف، قسد تسعسود إلسى 

الطفولة، حيث وصلتنا بعض السحساالت الستسي 

تعسود مسخساوفسهسا إلسى األمساكسن الضسيسقسة أو مسن 

الحيوانات األليفة، في هذه الحالسة يسمسكسن لسلسمسركسز أن 

يقدم المساعدة، من خالل تطبيق  استراتيجيات عالجية مستمدة مسن 

نظريات علم النفس، بالتعاون مع  أساتسذة مستسخسصسصسيسن فسي عسلسم 

 النفس.

من ناحية أخرى هناك حاالت قلق تصل أحيانا الى ما يسمى بسقسلسق 

االمتحان، ويظهر هذا بعد عملية التشخيص للحسالسة، لسنسقسوم بسعسدهسا 

بعملية العالج، وذلك بانتقاء أساليب معمول بها في إطار المسساعسدة 

 النفسية، حتى يتخلص الطالب من مشكالته.

ولكن هناك بعض الحاالت التي تعاني من اضطرابسات الشسخسصسيسة 

تصل الى حد ايذاء النفس واضطرابات السمسزاج كساالكستسئساب السحساد 

وغيره، يجب احالتهم الى طسبسيسب مسخستسص فسي الصسحسة السعسقسلسيسة 

والنفسية خارج الجامسعسة ألنسهسا تستسجساوز مسهسام مسركسز السمسسساعسدة 

النفسية، الذي يقدم استشارة نفسية فقط وليس عالج وتسقسديسم أدويسة، 

 وهذا ما على الطالب الجامعي أن يتفهمه.



جامعة بسكرة تنظم المسابقة الوطنية لاللتحاق بالطور الثالث دكتوراه للموسم الجامعي جامعة بسكرة تنظم المسابقة الوطنية لاللتحاق بالطور الثالث دكتوراه للموسم الجامعي 

02020202  --  02020202  
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شهد هذا الحدث اقباال كبيرا من طرف المترشحين الذي 

مترشح قدموا من جميع واليات الوطن  9448بلغ عددهم 

منصب  434يتنافسون على افتكاك احد المناصب من اصل 

،حيث خصصت الجامعة في هذا االطار عدة مراكز موزعة 

 على قطبين هما الجامعة المركزية والقطب الجامعي شتمة.

المسابقة جرت في ظروف جد حسنة يسودها التنظيم 

المحكم والشفافية المطلقة في جميع المراحل بدءا بصياغة 

االسئلة التي شارك فيها نخبة من االساتذة االكفاء من جامعة 

بسكرة ومن مختلف جامعات الوطن، للوصول الى مرحلة 

التصحيح واإلعالن عن النتائج بعد التدقيق والتركيز من 

طرف اللجان المكلفة بتأطير مختلف العمليات وذلك من اجل 

تكريس الطابع الوطني للمسابقة واضفاء المصداقية على مثل 

هذه المسابقات المصيرية، وفي ذات السياق تم تخصيص 

مجموعة من االساتذة لإلشراف على الرقابة  بقاعات اجراء 

 االمتحان .

اشرف مدير الجامعة االستاذ الدكتور احمد بوطرفاية 

شخصيا رفقة نائب مدير الجامعة المكلف بالتكوين العالي في 

الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين 

العالي فيما بعد التدرج االستاذ الدكتور نور الدين زموري 

على انطالق هذا االمتحان حيث وقف على مدى جاهزية 

الطاقم المكلف بسير المسابقة من جهة ومن جهة اخرى تواجد 

اثناء عملية انتقاء سؤال المسابقة من اصل ثالث نماذج 

مختلفة في أظرفة محكمة الغلق من طرف مترشحين تم 

 اختيارهما بشكل عشوائي.

تميزت ادارة الجامعة  في ضبط  جميع          

االجراءات والترتيبات المتعلقة باستقبال المترشحين بدءا 

باالستقبال والتوجيه، حيث تم تخصيص مكتب بمدخل 

الجامعة المركزية وآخر بالقطب الجامعي شتمة ،يضم كل 

منهما عددا من المنظمين والمؤطرين إلرشاد المترشحين 

خاصة القادمين من خارج الوالية، اضافة الى طاقم من 

االخصائيين النفسانيين من مركز المساعدة النفسية للجامعة 

بغية التكفل النفسي ومساعدة المترشحين في التقليل من 

 الضغوطات المصاحبة ألجواء هذه المسابقات الوطنية.  

باإلضافة الى مرافقة المترشحين في عملية االلتحاق    

بقاعات االمتحان من خالل توجيههم المبكر الى مراكز 

االمتحان حسب الشعب والتخصصات اضافة الى توفير جميع 

االمكانيات المادية خدمة لراحة المتسابقين، وهذا ما تم رصده 

في تصريحات بعض المشاركين حيث عبروا عن ارتياحهم  

للجهود المبذولة في هذا االطار خاصة فيما تعلق بالجانب 

 االداري والتنظيمي.   

تجدر االشارة انه في اطار التحضيرات والترتيبات 

المسبقة لهذه المسابقة فقد تم عقد اجتماع تنسيقي بتاريخ 

برئاسة الجامعة تحت إشراف السيد المدير،  439/894/38

األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية إلى جانب نائب مدير الجامعة 

المكلف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي 

والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج االستاذ 

الدكتور نور الدين زموري كما ضم كل من نواب العمداء 

رؤساء لجان فرق التكوين، مهندسي االعالم االلي وخلية 

االعالم واالتصال للجامعة، باإلضافة الى العديد من 

االجتماعات الدورية لضمان نجاح تنظيم هذه المسابقة 

 الوطنية.

مسابقة االلتحاق بالطور الثالث دكتوراه  9191أكتوبر  91نظمت جامعة محمد خيضـر بسكـرة يـوم السبت 

 تخصص  وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زواال الى غاية الخامسة مساءا. 47شعبة  و 19في 
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  انطالق الدورات التكوينية بالمجمع االداري لفائدة طلبة جميع المستوياتانطالق الدورات التكوينية بالمجمع االداري لفائدة طلبة جميع المستويات

هذه الفعاليات التي عهدت المراكز االربع بالجامعة عسلسى 
تنظيمها بإشراف مجموعة من المؤطرين تتسكسون مسن اسساتسذة 
الجامعة الى جانسب مسكسونسيسن مسن وكساالت الشسغسل السوطسنسيسة 
المتعاقدة مع هذه المراكز، والتي تسعستسبسر كسحسلسقسة وصسل مسع 
الطلبة ، حيث يهدف مركز دار المقاوالتية من خسالل السدورة 
المنظمة على مستوى مكاتبه الى تحضير وتوجيه الطلبة نحسو 
إنشاء مؤسساتهم ،من خالل تكوينهم بصورة صحيحة في هسذا 
االطار ،مع تحسيسهم بأهمية الخطوات المتسبسعسة فسي مسراحسل 

 .انشاء مؤسساتهم الخاصة
مسؤولة التكوين بالمركز خديجة بن زيد اكدت في حديثها 
ان الهدف العام من تنظيم مثسل هسذه السدورات هسو اسستسهسداف 
الطلبة وتأهيلهم للدخول في عالم االعمال من خالل تسعسريسفسهسم 
بأساسيات المقاوالتية ، اضافسة السى ارشساد وتسوجسيسه حسامسلسي 
المشاريع ومرافقتهم في مسارهسم السمسهسنسي ، حسيسث خصسص 

 www.me.univ-المركز في هذا االطار موقعه االلكتروني

 biskra.dz   من اجل تسجيل السطسلسبسة بسهسذه السدورة لضسمسان

 . مشاركة اكبر وبالتالي تحقيق االهداف على نطاق اشمل

وبالموازاة مع ذلك نادي البحث عن الوظيفسة و السمسؤطسر 
من قبل مركز المسارات المهنية حسرص بسدوره ايضسا عسلسى 
تنظيم دورة تكوينية ، ليقدم من خاللها تكويسنسا عسمسلسيسا مسوجسه 
للطلبة في كل التخصصات من خالل تبيان كسيسفسيسات تسطسبسيسق 
تقنيات عملية في البحث عن العمل تحت تسأطسيسر مسستسشساريسن 
من الوكالة الوطنية للشغل ،وكمسثسل بساقسي السمسراكسز خصسص 
نادي البحث عن الوظيفة في اطار تشجيع الطلبسة لسلسمسشساركسة 

 في مثل هذه الدورات التكوينية

مسسسسوقسسسسع السسسسكسسسستسسسسرونسسسسي لسسسسلسسسستسسسسسسسسسجسسسسيسسسسل فسسسسي هسسسسذه 
b .السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدورة i s k r a . d z-w w w. c d c . u n i v  

هذه الدورات التكوينية التي شرع فيها ستستمر وتيرتها حسب 
االطوار والمستويات المشاركة فيها، والتي تعتبر بمثابة بوابة 
للوصول بالطالب الجامعي الى تحقيق رؤيته المستقبليسة نسحسو 

 . عالم الشغل

نظمت جاميعية ميحيميد خيييضير ابيتيداء مين ييوم 
بياليميجيميم االدار   9112أكتوبر  19األربعاء 

من خالل دار اليميقياوالتييية ونياد  اليبيحيث عين 
نية لطلبة جميم المستويات يالوظيفة، دورات تكو

بهدف توجييهيم وتيهيييئيتيهيم نيحيو عياليم الشيغيل 
 مستقبال.

  لفائدةلفائدة  الرقميالرقمي  األسبوعاألسبوع  تنظمتنظم  بسكرةبسكرة  جامعةجامعة
  التوظيفالتوظيف  حديثيحديثي  األساتذةاألساتذة

نظمت خلية التعليم عن بعد مع خلية المرافقة البيداغوجية 
لألساتذة حديثي التكوين لجامعة بسكرة بالتنسيق مع خلية 

األسبوع الرقمي لفائدة  0التعليم عن بعد لجامعة قسنطينة 
 9102أكتوبر 5األساتذة الجدد ابتداءا من يوم األحد

 .ليستمر على مدار أسبوع وذلك بالمكتبة المركزية
افتتح هذا الحدث من طرف نائب مدير الجامعة 
للبيداغوجية األستاذ الدكتور بشير عبد المليك 
إلى جانب رئيس خلية المرافقة البيداغوجية 

 .لألساتذة الجدد الدكتورة صونية لعيدي
يهدف هذا التكوين الى تقييم ومعرفة مدى تحكم 
هؤالء األساتذة وتوظيفهم لتكنولوجيا المعلومات 
 .واالتصال والتعليم عن بعد في أداء مهامهم التعليمية

يشرف على تأطير هذه األيام اربع أعضاء من كل قسم من 
اقسام الكليات رئيس القسم، رئيس الشعبة إلى جانب 
أستاذين وكذا أعضاء من مركز الشبكات واألنظمة 

المعلوماتية وذلك بتخصيص كل يوم لكلية معينة ابتداء من 
  .اليوم إلى غاية نهاية هذا األسبوع

دورة تكوينية لفائدة أعضاء امانة المجالت دورة تكوينية لفائدة أعضاء امانة المجالت 
  العلمية لجامعة بسكرةالعلمية لجامعة بسكرة

اكستسوبسر  00أقامت مديرية المنشورات الجامعية يوم الخميس 
بالمكتبة المركزية دورة تكوينية مخصسصسة ألعضساء  9102

أمانة المجالت العلمية لجامعة محمسد خسيسضسر بسسكسرة تسحست 
اشسسراف االسسستسساذ السسدكسستسسور رابسسح خسسونسسي مسسديسسر 
المنشورات بالجامعة ومن تأطير الدكتور العسيسد 
  قسسسسريشسسسسي مسسسسن جسسسسامسسسسعسسسسة جسسسسيسسسسجسسسسل

تضمنت هذه الدورة التسكسويسنسيسة السعسديسد مسن 
المحاور أبرزها المحور الخاص بسمسعسالسجسة 
المقاالت الواردة الى حساب السمسجسلسة عسلسى 
المنصة اإللسكستسرونسيسة لسلسنسشسر االلسكستسرونسي 
للمجالت العلمسيسة السجسزائسريسة، مسحسور إسسنساد 
المقاالت السمسقسبسولسة لسلستسحسكسيسم السى السمسراجسعسيسن 
بالمنصة، متابعة ومعالجة المقاالت المسندة للمراجسعسيسن 
بالمنصة، تحرير المقاالت المقبولة للنشر بالسمسنسصسة ومسحسور 
اصدار العدد وفق شروط السمسنسصسة اضسافسة السى السعسديسد مسن 
النقاشات الشروحات المتعلقة ببرنسامسج وأهسداف هسذه السدورة 

 . التكوينية

http://www.me.univ-biskra.dz/?fbclid=IwAR1HbuucaKLRszttc-GMWpY9GywIovRrmrUPwgyaAMVnQqXEJTMdo-EG8Cs
http://www.me.univ-biskra.dz/?fbclid=IwAR1HbuucaKLRszttc-GMWpY9GywIovRrmrUPwgyaAMVnQqXEJTMdo-EG8Cs
http://www.cdc.univ-biskra.dz/?fbclid=IwAR1QTDV7-T-cm2M_HJv10YIrQZzHzJ2Z-cUgJzXIAy3nvDpc6x-cvKqayCU
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  كلية اآلداب واللغات األجنبية تنظم ملتقى دولي بعنوان األدب الرقمي رهانات وآفاقكلية اآلداب واللغات األجنبية تنظم ملتقى دولي بعنوان األدب الرقمي رهانات وآفاق

AUTOUR DE LA LITTERATURE NUMERIQUEAUTOUR DE LA LITTERATURE NUMERIQUE  

بقاعة المحاضرات الكبرى الشيهيييد  9112أكتوبر  10نظمت جامعة محمد خيضر بسكرة ابتداء من يوم االحد 
الملتقى الدولي الموسوم بـ االدب  SEPRADIS عمر عساسي من خالل كلية االداب واللغات وبالتنسيق مم مخبر

الرلمي ...رهانات وآفاق، تحت رئاسة كل من الدكتور بخوش علي رئيس لسم اآلداب واللغة العربية ، رئيس لسيم 

 . اآلداب واللغات االجنبية الدكتور كربو  سليم

افتتاح هذا الملتقي كان بإشراف مدير الجامعة االستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية الذي تطرق في كلمته الستسرحسيسبسيسة 
الى الدور الفعال الذي لعبته التكنولسوجسيسا 
في التقريب بين السعسلسوم واألدب مشسيسرا 
الى اهمسيسة هسذا السمسوضسوع فسي السوقست 
الراهن شاكرا مساعي القائمين على هسذه 

 . المبادرة

عميد كلية اآلداب والسلسغسات األسستساذ 
الدكتور ابراهيم كثيري أكد في تدخله أن 

تنظيم هذا الملتقى يعتبر بمثابة االعالن عن بداية انطالق النشاطات العلمية بالجامعة مثمنا جهود القائمين على تنظيسم 
هذا الحدث العلمي الدولي ،شاكرا في ذات السياق مدير الجامعة على دعمه المتواصل لمثل هذه الفعاليات التي تشسهسد 

 .حضورا مكثفا لألساتذة والطلبة نظرا ألهمية وحداثة مواضيعها

استقطب الملتقى العديد من المشاركات ألساتذة وباحثين من الجامعة ومن خارجها اضافة الى اساتذة أجسانسب مسن 
خارج الوطن تونس، مصر، االردن، فرنسا اللقاء، حيث تلقت اللجنة العلمية قرابة المئة مداخلة تم انتقاء األثرى منها 

ورشسة  90لإلجابة على إشكالية هذا المؤتمر بعد تمحيصها وتحكيمها من طرف أساتذة مختصين حيث قسمت عسلسى 
طلبة دكتوراه ، من واليات مختلفة بساتسنسة،  .1اساتذة اضافة الى  01استاذ باحثا من جامعة بسكرة و 00شارك فيها 

سطيف، ام البواقي، عنابة، بجاية، جيجل، ميلة، خنشلة، النعامة، الوادي، ورقلة، غرداية والمركز بالجامعي بريكة ، 
قصد الوصول الى توصيات هادفة تساهم في مواكبة التطور التكنولوجي الحاضر وإسقاطه عسلسى السكستسابسات االدبسيسة 
بمختلف اللغات، حيث يطرح الملتقى ثقافة جديدة النعكاس التكنولوجيا على جميع االصعدة تتمحور في غالبهسا حسول 

 مستقبل وأفاق العالقة بين األدب والرقمنة وتحدياتها في ظل وجود اصوات رافضة لهذه الفكرة و المبدأ اساسا،

تضمنت المداخالت األولى من طرف المشاركين محاولة تقديم تعريف مبسط عن اهدافه وما يطمح الى تسحسقسيسقسه 
من خالل معالجته لثقافة التحول من االدب الورقي الى االدب الرقمي في ظل طغيان التطور التكنسولسوجسي و تسحسديسد 
طبيعة هذه العالقة هل هي قطعية أم استمرارية، حيث وضحت الدكتورة منصور امال رئيسة اللجنة العلمية للمسلستسقسى 
ان الهدف المرسوم عبر برنامج هذا الحدث هو معالجة اشكالية عالقة األدب بالستسكسنسولسوجسيسا ، مسن نساحسيسة األداة او 
الوسيلة الى جانب المضمون وما يقدمه ومدى االرتباط بينهما في ضل التطور الحاصل في مجال الرقمنة والعصرنة 

 . مع دراسة ردود االفعال بين مؤيد ومعارض لهذا التقارب

ضمت الفترة الصباحية العديد من النقاشات والمحاضرات من بينها المداخلة التي قدمها االستاذ السدكستسور مسحسمسد 
صالح حسين سناجلة من جامعة األردن الذي يعتبر رائد ومؤسس مفسهسوم االدب السرقسمسي حسيسث قسدم رؤيسة خساصسة 

 ور ســـــارج بسوشسردونــــــباإلنسان االفتراضي الى جانب ملخص عن أهم أعماله، اضافة الى مداخلة االستاذ الدكت
( (Serge Bouchardon من جامعة فرنسا للتكنولوجيا حول تحديات الرواية الواقعية ووجسهسات السنسظسر السمسخستسلسفسة

سيخرج في ختامه بقراءة ألهم التوصيات وبستسوضسيسح  9102اكتوبر  10بشأنها. هذا الملتقى المستمر الى غاية يوم 
 .ألبرز االشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع العلمي الهام تماشيا مع زخم التكنولوجيا والركب الحضاري

وتجدر االشارة الى ان كلية اآلداب واللغات االجنبية تسعى لفتح وحدة بحث خاصة باألدب الرقمي بمخبر الكسلسيسة 
  . مستقبال
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بسالسمسكستسبسة  9102اكتسوبسر  00أقامت مديرية المنشورات الجامعية يوم الخميس 
المركزية دورة تكوينية مخصصة ألعضاء أمانة المجالت العسلسمسيسة لسجسامسعسة مسحسمسد 
خيضر بسكرة تحت اشراف االستاذ الدكتور رابح خوني مدير المنشورات بالسجسامسعسة 

 . ومن تأطير الدكتور العيد قريشي من جامعة جيجل
تضمنت هذه الدورة التكوينية العديد من المحاور أبرزها المحور الخاص بمعالجة 
المقاالت الواردة الى حساب المجلة على المنصة اإللسكستسرونسيسة لسلسنسشسر االلسكستسرونسي 
للمجالت العلمية الجزائرية، محور إسناد المقاالت المقبولة للتحكيم السى السمسراجسعسيسن 
بالمنصة ، متابعة ومعالجة المقاالت المسندة للمراجعين بالمنصة ، تحسريسر السمسقساالت 
المقبولة للنشر بالمنصة ومحور اصدار العدد وفق شروط المنصة اضافة الى السعسديسد 

 . من النقاشات الشروحات المتعلقة ببرنامج وأهداف هذه الدورة التكوينية

  دورة تكوينية لفائدة أعضاء امانة المجالت العلمية لجامعة بسكرةدورة تكوينية لفائدة أعضاء امانة المجالت العلمية لجامعة بسكرة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  يوما دراسيا موسوم بتحديات تطبيق الحوكمة في ظل التجارة اإللكترونيةيوما دراسيا موسوم بتحديات تطبيق الحوكمة في ظل التجارة اإللكترونية  نظمتنظمت

نظمت كلية العلوم االقتصاديسة والستسجساريسة وعسلسوم الستسسسيسيسر 

مسن خسالل مسخسبسر  9102أكتوبر  .9بجامعة بسكرة يوم االثنين 

    وبالتنسيق مع فرقسة السبسحسث LFBM المالية، بنوك وادارة اعمال

CNEPRU  للحوكمة في الجزائر، يوما دراسيا بقاعة مسنساقشسات

الكلية تحت عنوان تحديات تسطسبسيسق السحسوكسمسة فسي ظسل الستسجسارة 

االلكترونية وهذا بحضور السيدة عسمسيسدة السكسلسيسة االسستساذة حسنسان 

  جسسسسودي السسسسى جسسسسانسسسسب اسسسسساتسسسسذة وطسسسسلسسسسبسسسسة السسسسجسسسسامسسسسعسسسسة

االستاذة انصاف قسوري خالل اشرافها على انطالق فعاليسات هسذا 

اليوم الدراسي قدمت عرضا موجزا ألهم المحاور الستسي تسجسسسدت 

في العديد من المحاضرات قدمها مجسمسوعسة مسن اسساتسذة ودكساتسرة 

الكلية حول أهم المواضيع ذات الصلة منها الحوكمة االلسكستسرونسيسة 

والحكومة االلكترونية في مقاربة مفاهمية، السحسوكسمسة والسحسكسومسة 

االلكترونيتين تطبيقات وتسوجسهسات جسديسدة، اضسافسة السى تسأثسيسرات 

الحوكمة االلكترونية عسلسى جسودة السخسدمسة السعسمسومسيسة، واآللسيسات 

والتدابير المتخذة في تفعيل الحكومة االلكترونيسة مسن طسرف بسنسك 

الجزائر وغيرها من المحاور التي حساول مسن خساللسهسا السحسضسور 

رسم االهداف العامة لهذا اليوم الدراسي العلمسي مسن خسالل ابسراز 

أهمية الحوكمة وذلك من خالل تحديد اهم المبادئ والقواعد إلدارة 

ومراقبة المؤسسات بسالسطسرق االلسكستسرونسيسة، اضسافسة السى تسسلسيسط 

الضوء على اهم التدابير السمسسستسخسدمسة مسن أجسل ارسساء حسوكسمسة 

الكترونية وتفعيل العمل بها في الجزائر وكسذا اإلطسالع عسلسى اهسم 

القوانين واإلصالحات المتعلقة بالتجارة االلكترونية السمسعستسمسدة فسي 

المشرع الجزائري المنظم لكل المعامالت االلكترونية للوقسايسة مسن 

  الفساد والتحايل المتصل بتكنولوجيا االعالم واالتصال ومكافحستسهسا

هذا اليوم السدراسسي خسرج فسي خستسامسه بسالسعسديسد مسن الستسوصسيسات 

المرتبطة بالحوكمة وعالقتسهسا بسالستسجسارة اإللسكستسرونسيسة وتسحسديسات 

تطبيقها في ظل هذا الزخم االلكترونسي حسيسث دعست السى تسعسمسيسق 

الوعي بمفهوم الحكومة االلكتسرونسيسة مسن خسالل تسنسظسيسم السنسدوات 

والمحاضرات، والتخاذ تدابير احستسرازيسة مسحساسسبسيسة وتسنسظسيسمسيسة 

خاصة للنظام البنكي الجزائري، كما أشار االساتسذة السمسحساضسرون 

الى ضرورة توفير الوعي السقسانسونسي والستسشسريسعسات الستسي تسخسص 

التعامالت اإللكترونية الى جانب تطوير البسنسيسة الستسحستسيسة وتسهسيسئسة 

  االنسسسسظسسسسمسسسسة لسسسسمسسسسثسسسسل هسسسسذا السسسستسسسسشسسسسريسسسسعسسسسات والسسسسقسسسسوانسسسسيسسسسن.

وخالل هذا الحدث تم تكريم األساتذة المشاركين في هسذا السيسوم     

الدراسي نظير جهودهم واعتسرافسا بسدورهسم السمستسمسيسز فسي انسجساح 

 أشغال هذا اللقاء العلمي.



14 

مدير الجامعة االستاذ الدكتور احمد بوطرفاية الىى جىانىب 

والىتىعىاون والىتىنىشىيىط  نائبه الىمىكىلىف بىالىعىالقىات الىخىارجىيىة

واالتصال والتظاهرات العلمية االستاذ الدكتور محمود دبىابى  

اشرف على االعالن عن افتتاح هذه االيام ، اين نوه بىالىجىهىود 

المبذولة من طرف مديرة المركز الدكتىورة رقىيىة شىرون فىي 

 . النهوض بمجال براءات االختراع المسجلة لصالح الجامعة

كما دعا في كلمته جميع طلبة واساتذة الجامىعىة الىبىاحىثىيىن 

الى المشاركة وتسجيل جميع براءات االختراع لتحقيق التىمىيىز 

والرقي بتصنيف جامعة بسكرة الى مصاف الجامعىات االولىى 

عالميا وبالوصول بهذه االبىتىكىارات الىى مىرحىلىة الىنىشىر فىي 

المجالت الدولية كذلك ،مشيرا في الوقت ذاته الى دور الىدولىة 

الجزائرية في دعم هذا المسار من خالل توفير كل االمكانىيىات 

 . المادية والبشرية

مديرة المركز بدورها قدمت عرضا حول نشأة مركز دعم 

التكنولوجيا واالبتكار بجامعة بسكرة مشيرة الى دوره ومهىامىه 

خاصة في مجال طلبات تسجيل براءات االختراع ، كما قدمىت 

حصيلة حول اإلبتكارات التي تم ايداع طلبات تسجىيىلىهىا عىلىى 

 INAPI مسىىتىىوى الىىمىىعىىهىىد الىىوطىىنىىي لىىلىىمىىلىىكىىيىىة الصىىنىىاعىىيىىة

 . واالختراعات األخرى التي هي قيد االنجاز

 4/38اكىتىوبىر  /3هذه األيام المستمرة الى غاية تىاريىخ 

شهدت أيضا العديد من المداخالت من طرف أساتذة مشاركىيىن 

من داخل الجامعة وخارجها حيث قدم مدير الىمىعىهىد الىوطىنىي 

السيد عبد الحفيظ بلمهدي محاضرة  INAPI للملكية الصناعية

معنونه بالملكية الصناعية في الجزائر الى جانب مىداخىلىة عىن 

بعد للدكتور مصطفى رموش مستشار في الملكية الفكىريىة مىن 

حول موضىوع اسىتىراتىيىجىيىة الىبىراءات -فرنسا -ستراسبورغ 

واالبتكار إضافة الى العىديىد مىن الىمىحىاضىرات الىثىريىة الىتىي 

  شهدها هذا الحدث في يومه االول

كما تضمنت هذه الفعاليات عملية تقييم لمشاريىع االبىتىكىار 

المشاركة من طرف األسىاتىذة الىمىحىاضىريىن ايىن تىم عىرض 

مجموعة من اختراعات وابتكارات الطلبة ببهو المجمع ، كىمىا 

سبق االفتتاح عملية فتح باب التسجيل في الدورة التكوينية التي 

أعلن عنها المركز والخاصىة بىطىريىقىة كىتىابىة طىلىبىات بىراءة 

االختراع وخطوات اإليداع لىدى الىمىعىهىد الىوطىنىي لىلىمىلىكىيىة 

 .الصناعية

  دورة تكوينية لفائدة أعضاء امانة المجالت العلمية لجامعة بسكرةدورة تكوينية لفائدة أعضاء امانة المجالت العلمية لجامعة بسكرة

لجامعة محمد خيضر بسكرة يوم الثالثاء  TISC في اطار التظاهرات العلمية المبرمجة نظم مركز دعم التكنولوجيا واالبتكار

 االيام العلمية لالبتكار في طبعتها الثالثة وذلك بالتنسيق مع المعهد الوطني الجزائري للممملمكميمة الصمنماعميمة 9191أكتوبر  91

INAPI حيث احتضنت قاعة المناقشات بمجمع البحث العلمي االستاذ الدكتور بهاللي الصيد فعاليات هذه الطبعة . 

  الواقع والمأمولالواقع والمأمول--الممارسة اإلعالمية في الجزائر في ظل التحوالت السياسية الراهنة الممارسة اإلعالمية في الجزائر في ظل التحوالت السياسية الراهنة 

نوفمبر  10نظمت جامعة محمد خيضر بسكرة يوم األحد 

قسم -من خالل كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  9102

شعبة علوم اإلعالم واالتصال، يوما  -العلوم اإلنسانية

دراسيا بعنوان: الممارسة اإلعالمية في الجزائر 

الواقع  -في ظل التحوالت السياسية الراهنة 

المجمع  9بقاعة المناقشات  -والمأمول 

  -ب-البيداغوجي 

تميز اليوم الدراسي بحضور ثلة من دكاترة 

و أساتذة التخصص، فضال عن عميد كلية العلوم 

اإلنسانية واإلجتماعية، األستاذ الدكتور ميسوم بلقاسم، 

الذي افتتح أشغال اليوم الدراسي، إلى جانب نائب عميد الكلية 

الدكتور عماري طيب، ورئيس قسم العلوم اإلنسانية الدكتور 

مسعود كربوع، وجمع غفير من الطلبة، من أجل تدارس و 

مناقشة جملة من المحاور المتعلقة باإلعالم و التحوالت 

السياسية الراهنة وفك متغيرات اشكالية هذا 

اليوم الدراسي الذي يتسم باألهمية الكبرى 

خاصة في الوقت الحالي لما يلعبه اإلعالم 

من دور رئيسي في توجيه وتشكيل الرأي 

العام ونقل مختلف األحداث خاصة منها ما 

تعلق بالمشهد اإلعالمي إلى الجمهور المتلقي 

وذلك بغية الخروج بجملة من التوصيات من خالل 

 دراسة الواقع وتقديم حلول واقتراحات للعمل بها مستقبال.
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  جامعة بسكرة تحيي الذكرى الخامسة والستون الندالع ثورة التحرير المجيدةجامعة بسكرة تحيي الذكرى الخامسة والستون الندالع ثورة التحرير المجيدة

تميز الحدث بحضور مكثف لألسرة الجامعية بمختلف اطرافهسا 

السادة نواب مدير الجامعة ، عمداء السكسلسيسات، ومسمسثسلسي السسلسطسات 

المحلية المدنية واألمنية بالوالية الى جانب نخبة من اساتذة ودكاترة 

 .من داخل الجامعة وخارجها، اعضاء من االسرة الثورية

برنامج هذا الملتقي التاريخي العلمي كان ثريا بالمداخالت التي 

مداخلة مبرمجة تم تقديمها من طرف اسساتسذة مسن اغسلسب  01فاقت 

، السمسسسيسلسة، تسيسبسازة، 9، البسلسيسدة 9جامعات الوطن كجامعة سطيف

، الجلفسة، تسبسسسة، الشسلسف، خسمسيسس مسلسيسانسة، 0الوادي، عنابة، باتنة

 . وجامعة األمير عبد القادر قسنطينة

رئيس الملتقي الدكتور مسعود كربوع في كلمته اكسد اعسلسى ان 

هذا الملتقى يعد ثمرة لمجهودات الجامعة وجزء من سياستسهسا الستسي 

تسعى دائما الى االحتفال بهذه الذكرى الوطنية وغيسرهسا وذلسك مسن 

خالل مداخالت حول محطات مختلفة من تاريخ الثورة التسحسريسريسة 

، منوها في الوقت ذاته بدور مدير الجامعة االستاذ السدكستسور احسمسد 

بوطرفاية في انجاح هذا الحفل العلمي الى جانب عميد كلية السعسلسوم 

 . االنسانية واالجتماعية االستاذ الدكتور بلقاسم ميسوم

عميد الكلية بدوره اشار اثناء السجسلسسسة االفستستساحسيسة السى ابسرز 

محطات تاريخ السجسزائسر ابسان السثسورة السمسظسفسرة والسى االسسالسيسب 

االستعمارية التي اتبعها المحتل في احكام السيسطسرة حسيسث اكسد فسي 

كلمته ان هذا الملتقى سيخصص دراسسة هسذه السمسراحسل مسن خسالل 

 . زاوية الفعل االستعماري ورد الفعل الثوري

مدير الجامعة ومن خالل كلمته التي القاها نيابسة عسنسه االسستساذ 

الدكتور محمود دبابش نائب مدير السجسامسعسة لسلسعسالقسات السخسارجسيسة 

والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية ثمن فيسهسا احسيساء 

مسن اعسظسم  0262هذه المناسبة باعتبار ثورة الفاتح مسن نسوفسمسبسر 

الثورات التي عرفها التاريخ ، مشيرا السى حسرص ادارة السجسامسعسة 

على احياء كل هذه التظاهرات الوطنية وتركيزها على السمسلستسقسيسات 

التاريخية التي يؤطرها اساتذة متخصصسون فسي الستساريسخ والسعسلسوم 

المساعدة له، ومن هذا المنبر دعى جميع االساتذة وطسلسبسة االطسوار 

الثالث الى ضرورة التركيز على تاريسخ السجسزائسر عسامسة والسثسورة 

خاصة مبديا استعداد المديرية لتوفير المناخ السمسالئسم وتشسجسيسع كسل 

 . المبادرات التي من شانها ابراز تاريخ الجزائر

ليضيف ايضا ان جامعة مسحسمسد خسيسضسر تستسشسرف بسعسقسد هسذا 

الملتقى الذي خصصت اشغاله حول مسيرة الثورة الستسحسريسريسة مسن 

ناحيتين االولى هي سياسة فرنسا ورد الثسورة السجسزائسريسة اعستسمسادا 

على البحوث االكاديمية ليعلن بعدها عن االفتتاح الرسسمسي ألشسغسال 

 . هذا الملتقى

تميزت الجلسات االولى لبسرنسامسج هسذا السمسلستسقسى بسالسعسديسد مسن 

المداخالت التي دارت فسي مسجسمسلسهسا حسول اوضساع السجسزائسر مسن 

، 0262الى غاية الفاتسح مسن نسوفسمسبسر  0226مجازر الثامن ماي 

مسداخسلسة  9حيث قدم الدكتور فارس كعسوان مسن جسامسعسة سسطسيسف 

بسطيف في ضوء وثيقة خطسيسة  0226ماي  .معنونة بـ " مجازر 

السدكستسورة عسائشسة مسهسدي بسدورهسا  9معاصرة"، من جامعة البليسدة

قدمت مداخلة موسومة بـ " اثر تزوير انتخابات المجلس الجسزائسري 

، اضافة الى تدخل الدكستسور عسادل .022على حزب الشعب فريل 

قواسمية من جامعة االمير عبد القسادر حسول "االوضساع السسيساسسيسة 

والنشاط العسكري الذي عرفستسه السجسزائسر قسبسل السثسورة الستسحسريسرة 

الكبرى " الى جانب العديد من المداخالت التي ال يسمسكسن حصسرهسا 

 .ألساتذة من جامعات اخرى

قاعة المناقشات بمجمع الهندسة السمسعسمساريسة كسمسا ذكسرنسا انسفسا 

 شسسسهسسسدت هسسسي االخسسسرى جسسسزء مسسسن فسسسعسسسالسسسيسسسات هسسسذا السسسيسسسوم

حيث خصصت بها الجسلسسسة السثسانسيسة السمسعسنسونسة بـس انسدالع السثسورة 

التحريرية وردود الفعل " برئاسة الدكتورة فتيحة شلوق من جامسعسة 

بسكرة حيث تناول فيها االساتذة المتدخلون ابرز الظروف المحيطسة 

والمصاحبة إلعالن انطالق هسذه السثسورة حسيسث تضسمسنست مسداخسلسة 

الدكتورة جسازيسة بسكسرادة مسوضسوع " انسدالع السثسورة السجسزائسريسة 

المسار والتحديات " عنوان الملتقي الوطني الذ  نظمته جامعة بسكرة ييوم اليخيميييس  1209 – 1291الثورة الجزائرية التحريرية  "
لسم العلوم االنسانية وبالتعاون مم مديرية المجاهدين لوالية بسيكيرة  –من خالل كلية العلوم االنسانية واالجتماعية  9112اكتوبر  11

احياءا لذكرى اندال  الثورة المباركة وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى للجامعة الشهيد عمر عساسي وكذلك لاعية اليمينيالشيات بيميجيميم 
 .الهندسة المعمارية
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" ،اضافسة السى "دراسسة مسوقسف السحسركسة 0262بالمنطقة الخامسة 

الوطنية الجزائرية من اندالع هذه الثورة "عبر مسداخسلسة مسن تسقسديسم 

 . الدكتورة وافية نفطي من جامعة بسكرة

في ذات السياق تم تقديم شهادات حية من طرف بعض اعضساء 

االسرة الثورية لالستفادة من رواياتهم الشسفسهسيسة وجسعسلسهسا 

كحافز للحفاظ عسلسى السذاكسرة مسن خسالل السمسشساركسة 

 . تحقيق هذا الهدفالجماعية في 
لإلشارة فان برنامج هذا المسلستسقسى يستسضسمسن 

على مدار يسوم كسامسل جسمسلسة مسن السمسداخسالت 

والمحاضرات تضمنتها اربع جلسات ستتسطسرق 

اضافة الى ما تسم ذكسره السى نسقساط اخسرى مسن 

بينها "النشاط الثوري والسياسي الجسزائسري فسي 

مواجهة التحديات الداخسلسيسة والسخسارجسيسة لسلسثسورة 

الجزائرية " ،"الدعاية والدعاية المضادة" ، كمسا تسم 

رسم مساحة للمناقشسات حسول اهسم السنسقساط السمسرتسبسطسة 

 . بمحور وأهداف هذا الملتقى

وبالموازاة مع فعاليات هذا الملتقى الوطنسي نسظسمست السمسديسريسة 

الفرعية لألنشطة ببهو الجامعة من خالل النوادي العلمية والسثسقسافسيسة 

المعتمدة معرضا للصور التي تبرز اهم االحداث المتعلسقسة بسالسثسورة 

التحريرية الجزائرية الى جانب معرض مستسحسف السمسجساهسد لسواليسة 

بسكرة برواق قاعة المحاضرات والذي تضسمسن صسور ومسحسطسات 

 هذه المرحلة التاريخية.

محطة تاريخية مهمة شكلت نقطسة تسحسول فسي تساريسخ الشسعسب 

الجزائري تحييها جامعة بسكرة كل سسنسة وتسولسيسهسا أهسمسيسة كسبسرى 

بهدف استذكار هذه الحقبة المهمة في تاريخ الجسزائسر تسخسلسيسدا لسمسن 

  ضحو بالنفس والنفيس لنعيش نحن في كنف جزائر حرة مستقلة.

واستكماال للبرنامج المسطر إلحياء هىذه الىذكىرى عىرفىت 

العىديىد مىن الىنىشىاطىات  4/38اكتوبر  33الفترة المسائية ليوم 

وذلك بقاعة الىمىحىاضىرات عىمىر عسىاسىي بىحىضىور األسىرة 

الجامعية نواب مدير عىمىداء مسىؤولىيىن أسىاتىذة وطىلىبىة عىلىى 

رأسهم مدير الجامعة األستاذ الدكتور أحىمىد بىوطىرفىايىة وذلىك 

لحضور جانب من فعاليات الملتقى الوطني الىمىوسىوم بىالىثىورة 

الىمىسىار و الىتىحىديىات رفىقىة  24-44الجزائرية التحريرية 

الضيوف الكرام من سلطىات مىدنىيىة وأمىنىيىة افىراد 

الجي  الوطني الشعبي, مصالح االمن والحماية 

المدنية، الجمارك يتقدم هذا الوفد والي الوالية 

 .المحترم أحمد كروم

تضمن الحفل كلمة ألقاها مدير الجامعة 

بالمناسبة الى جانب كلمة السيد والي الوالية 

وكلمة للسيد مدير المجاهدين باإلضافة إلى 

العديد من المداخالت الثرية منها مداخلة 

السيد االمين الوالئي لمنظمة المجاهدين بعنوان 

" العوامل التي اتركزت عليها ثورة التحرير 

 الوطني في نجاحها.

مداخلة بعنوان " استراتيجية الثورة الجزائرية في مواجهة  -

للدكتور دحمان  3824- 3823في الفترة  OAS اجرام منظمة

تواتي ) المركز الجامعي تيبازة( واخرى بعنوان " اهمية 

المصادر الشفوية و سبل انتاجها واستثمارها في كتابة تاريخ 

للدكتور عثمان  3824- 3844الثورة التحريرية 

زقب ) جامعة الوادي( كذلك مداخلة بعنوان " 

اوضاع معتقلي المنظمة الخاصة داخل 

السجون االستعمارية للدكتور عبد السالم 

عكاش ) جامعة عنابة( ومداخلة تاريخية 

بعنوان " قراءة تحليلية الجتماعات 

القرارات الحاسمة لتفجير الثورة التحريرية 

بالمنطقة االولى من طرف االستاذ  3844

 .تمشباش محمد

عرفت االحتفاالت في اطار الحماية االجتماعية 

للمجاهدين وذوي الحقوق وقفات رمزية وذلك بتقديم 

مجموعة من التكريمات من طرف وزارة المجاهدين للسادة 

 :األفاضل

* شرون محمد )اوالد جالل ( : ابن شهيد )دراجة نارية ثالثية 

 ( العجالت

* ضحوي محمد لخضر ) طولقة ( :ابن شهيد )دراجة نارية 

 ) ثالثية العجالت

 * بشير بن عبة مجاهد : )كرسي متحرك كهربائي(

 * علمية خالدي )جمورة( : كرسي متحرك كهربائي

كما اشرفة السيد احمد كروم والي الوالية على مجموعة من  -

 التكريمات التالية

استشهد  //38عائلة الشهيد ونوغي ساكر من مواليد سنة  -

و هو أب لشهيدين اثنين الشهيد ونوغي محمد  3841سنة 

والشهيد ونوغي لزهر استشهدوا مع والدهم في نفس السنة، 

 . وقد تلقت أسرة الشهيد تعزية من العقيد شعباني آنذاك

 . المجاهد رحال محمد عضو جي  التحرير الوطني -

 تكريم الفائزات في مسابقة تصميم و إنجاز أحسن راية وطنية -

 : اآلنسة رماضنة نعيمةالتكريم األول -

 التكريم الثاني: اآلنسة خمخام فريدة -

 التكريم الثالث: اآلنسة شمالل فيروز -

تكريم الشاعرة لطيفة حساني من بلدية  -

سيدي عقبة و التي فازت بجائزة أول 

 4/38نوفمبر بعنوان سنة 

باإلضافة إلى تكريم وزير المجاهدين لكل 

من والى الوالية ومدير جامعة بسكرة ومدير 

 . المجاهدين لوالية بسكرة

 المجد والخلود لشهدائنا األبرار.
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    اختتام الدورة التكوينية لألساتذة حديثي التوظيفاختتام الدورة التكوينية لألساتذة حديثي التوظيف

، افمتمتمحمت االسمتماذة امونميمة المعميمدي 9192/9191في إطار انهاء فعاليات عملية المرافقة البيداغوجية لألساتذة الجدد دورة 

لكل من جاممعمة ممحمممد خميمضمر بسمكمرة والمممركمز  9192/9191منسقة خلية المرافقة البيداغوجية لألساتذة حديثي التوظيف 

الجامعي سي الحواس بريكة بقاعة المحاضرات التابعة لكلية الحقوق والعلوم السياسية بالقطب الجامعي شتمة األسبوع الرابمع 

 واألخير لهذه الدورة.

حيث أطره حسب ما هو مبرمىج كىل 
من االستاذ محمد جودي بتنىشىيىط ورشىة 
"إعداد وتقييم شىبىكىة الىمىهىارات" كىلىيىة 
اآلداب واللغات في يومه األول الىمىوافىق 

، واألسىتىاذ الىدكىتىور  493394/38/لـ 
محمود دباب  بىمىحىاضىرتىه "الىعىالقىات 

 493394/38/الخارجية" ليوم الثىالثىاء 
تىىلىىتىىه ورشىىة دفىىتىىر الشىىروط وخىىارطىىة 
الطريق في العملية التكوينية من تىنىشىيىط 
االستاذ حسام الىديىن غضىبىان واالسىتىاذة 

 .صباح غربي
اليوم الثالث والختامي شىهىد حضىور 
السيد مدير الجامعة االستاذ الدكتور احمد 
بوطرفاية الذي قدم محاضرة موسومة بـ 
"غايات التكوين الجامىعىي" حىيىث ابىرز 
فيها مدى أهمية هذه الدورات الىتىكىويىنىيىة 
عىىلىىى جىىمىىيىىع االصىىعىىدة الىىعىىلىىمىىيىىة، 
البيداغوجية، االجتمىاعىيىة واالقىتىصىاديىة 
بىىاعىىتىىبىىار الىىجىىامىىعىىة شىىريىىك اقىىتىىصىىادي 
واجتماعي للمؤسسات والهيئات المختلفىة 
،داعيا في نفس الوقت الى تعزيز العالقىة 
ما بين األستاذ وهذه المؤسسات في إطىار 
المهنية عبر اتفاقىيىات وهىو مىا يىنىعىكىس 
ايجابا علىى مسىار الىطىالىب فىي الىوسىط 

 .الىىىتىىىدريىىىبىىىي والىىىمىىىهىىىنىىىي مسىىىتىىىقىىىبىىىال
كما حث األساتذة عىلىى الىتىعىريىف بىدور 
الجامعة فىي الىوسىط االجىتىمىاعىي عىبىر 
مرافقة وتوجيه الىطىالىب وهىيىكىلىتىه وفىق 

المستىويىات الىمىخىتىلىفىة ومىنىح الىفىرصىة 
إلبراز القدرات باعتبار الجامىعىة صىرح 
معرفي، علمي، اقتىصىادي وثىقىافىي كىمىا 
دعىىاهىىم فىىي ذات السىىيىىاق الىىى مىىواكىىبىىة 
االصالحات المتخذة في نىظىام الىتىدريىس 
المعتمد والى بذل الجهد في عملية تىقىيىيىم 
قدرات الىطىلىبىة و الىعىمىل عىلىى تىغىيىيىر 
السىىلىىوكىىات والىىذهىىنىىيىىات الىىى األحسىىن 
باعتبار األستاذ الجامىعىي مىبىدع ومىنىتىج 
للمعرفة لىيىخىتىتىم مىداخىلىتىه بىجىمىلىة مىن 

النصائح القيمة التي تفيىد األسىتىاذ بشىكىل 
كبير وتسهل عليه أداء مهامه السامية من 
االنضىىبىىاط والىىتىىحىىلىىي بىىالضىىمىىيىىر الىىحىىي 
والىىمىىسىىؤولىىيىىة اتىىجىىاه الىىرسىىالىىة الىىعىىلىىمىىيىىة 

 .وغيرها
المحاضرة الختامية كانت من تىقىديىم 
األستاذ حسين زين الدين صىولىي والىتىي 
عنونها بـ " التكوين الجامعي بين نظام ل 
م د والنظام الكالسيكي: الواقع واآلفاق " 
والىىتىىي تىىمىىحىىورت حىىول االصىىالحىىات 

 LMD المصاحبة لبدايات تطبيق نىظىام
في الجامعات دوليا ووطنىيىا اضىافىة الىى 
العديد من النقاط فىي مىحىاولىة لىلىوصىول 
الى اجابة حول مدى نجاعة هىذا الىنىظىام 
في ظل هذه اإلصالحات الىجىذريىة الىتىي 
عرفها من خالل عىرض دراسىة سىابىقىة 
في هذا الشأن وغيرها من الىنىقىاط حىيىث 
تخلل هذه الجلسة العديد من النقاشات بين 
المسؤولين واألساتذة حىديىثىي الىتىوظىيىف 
حىىول مىىخىىتىىلىىف الىىنىىقىىاط الىىبىىيىىداغىىوجىىيىىة 

 .المتنوعة
لإلشارة فقد شهىدت هىذه الىدروة فىي 
نهايتها تىوزيىع شىهىادات عىلىى األسىاتىذة 
 .المتكونين من طرف السيد مدير الجامعة

  كلية العلوم والتكنولوجيا تنظم يوم دراسي حول التعدينكلية العلوم والتكنولوجيا تنظم يوم دراسي حول التعدين

نظمت كلية العىلىوم والىتىكىنىولىوجىيىا مىن خىالل قسىم الىهىنىدسىة 

نىوفىمىبىر  /3الميكانيكية لجامعة محمد خيىضىر بسىكىرة يىوم االحىد 

يوما دراسيا حول التعدين خاص بطلبة قسىم الىطىور الىثىانىي  4/38

ماستر والطور الثالث دكتوراه، حيث احتضنت قىاعىة 

المناقشات بمجمع مخابر البحث الىعىلىمىي بىهىاللىي 

الصيد فعاليات هذا اليىوم وذلىك بىاشىرف االسىتىاذ 

الدكتور بومرزوق زكرياء رئىيىس فىرقىة الىبىحىث 

وبحضور االستاذ الدكتور مىحىمىود دبىابى  نىائىب 

مدير الجىامىعىة لىلىعىالقىات الىخىارجىيىة والىتىعىاون 

والتنشيط واالتصال والتظاهىرات الىعىلىمىيىة، نىور 

الدين زموري نائب المدير المكلف بالتكوين الىعىالىي 

في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكىذا الىتىكىويىن 

 . العالي فيما بعد التدرج الى جانب اساتذة وطلبة الكلية بأقسامها

 FABIENNE ( قىدمىىت االسىىتىاذة الىدكىىتىورة فىبىىيىان دولىىنىوا

DELAUNOIS )  من جامعة مونس البلجيكىيىة خىالل هىذا الىيىوم

الدراسي محاضرة حول " عالج عيوب العينات الصناعية" ، حىيىث 

جاءت هذه المحاضرة تجسيدا لما هو مبىرمىج ضىمىن 

 اطار مشروع التعاون العلمي الجزائري البلجيكي

WBI  ليتم بعدها فتىح بىاب الىمىنىاقشىات وطىرح ،

االسئلة من قبل الحضور حول ابىرز مىا جىاء فىي 

 هذه المحاضرة العلمية.

كما سيشهد هذا اللقاء العىلىمىي حسىب مىا هىو 

مىحىاضىرة مىن  34مسطر في جدول اعماله تقديم 

طرف طلبة الدكتوراه بجامعة بسكرة تتمحور جىلىهىا 

 . حول موضوع هذا اليوم الدراسي
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  الملتقى الوطني االول حول اشكالية االبداع الفلسفي رؤية تاويليةالملتقى الوطني االول حول اشكالية االبداع الفلسفي رؤية تاويلية

  في سياقات الفلسفة العربية المعاصرةفي سياقات الفلسفة العربية المعاصرة
قسمم المعملموم   –نظمت كلية المعملموم االنسمانميمة واالجمتممماعميمة 

الملتمقمي الموطمنمي االول  9191نوفمبر  10االجتماعية يوم الثالثاء 

بعنوان "اشكالية االبداع الفلسفي رؤية تأويلية في سياقات الفلسفمة 

 . العربية المعاارة" بقاعة المحاضرات بالقطب الجامعي شتمة

شهد الملتقى حضورا مكثفا من قبل االسرة الجامعية بمممخمتملمف 

اطرافها على رأسهم مدير الجامعة االستاذ الدكتور احمد بوطمرفمايمة 

الى جانب عميد كلية العلوم االنسانية واالجتماعية االستاذ المدكمتمور 

بلقاسم ميسوم، رئيس قسم العلوم االجتماعية بالمكملميمة اضمافمة المى 

 .اساتذة وباحثين من مختلف جامعات الوطن

رئيس الملتقى الدكتور لزهر عقيبي اعتبر في كلمته هذا الحدث فرصة لمناقشة جميع المواضيع المتعلقة باإلبداع الفلسفي وجوانبه اذ 

 34ملخصا تم اختيار  /4يعد مساحة لدراسة كل العوامل المرتبطة به وبدراساته، كما اشار الى ان اللجنة العلمية للملتقى تلقت ما يقارب 

 . منه بعد التدقيق والتمحيص إلثراء هذه الفعاليات

واقع الفلسفة العربية المعاصرة الى جانب فلسفة الثورة من بين النقاط التي تطرق اليها الدكتور محمد زيان رئيس قسم العلوم 

االجتماعية في حديثه الذي اثنى فيه ايضا على المجهودات المبذولة من طرف مدير الجامعة في انجاح اشغال هذا الملتقى وكافة المحافل 

العلمية المبرمجة ضمن الرزنامة االنشطة العلمية للكلية حيث دعى جميع المشاركين من اساتذة وطلبة الى االستفادة من الموضوعات التي 

 . سيتم طرحها ومناقشتها خالل حيثيات هذا اللقاء العلمي

وخالل افتتاحه ألشغال هذا الملتقى السيد مدير الجامعة نوه بأهمية مثل هذه اللقاءات العلمية مثمنا في الوقت نفسه الجهد المبذول في 

 . سبيل الرقي باإلنتاج والبحث العلمي من طرف القائمين على هذه المبادرة

 4لتنطلق بعد ذلك الجلسات العلمية التي اتسمت بالثراء من حيث التنوع الذي شهدته المداخالت المبرمجة حسب المحاور مقسمة على 

والتي تناول فيها االشكال المتعلق بالترجمة واالبداع  4جلسات تتضمن ورشتين ، منها مداخلة الدكتور محمد جديدي من جامعة قسنطينة

التي عنونتها بـ" الجوانية من سؤال التقليد الى سؤال االبداع  3الى جانب مداخلة الدكتورة برتيمة وفاء من جامعة الحاج لخضر باتنة 

عثمان امين انموذجا" وعدت مداخالت اخرى تخدم اشكالية الملتقى للتوصل الى جملة من التوصيات والتي سيتم تالوتها في ختام هذا اللقاء 

 . العلمي باإلضافة الى توزيع شهادات مشاركة على االساتذة المساهمين

  يوم دراسي حول اإلستراتيجية التسويقية ودورها في تحسين اداء المنظمات في القطاع السياحييوم دراسي حول اإلستراتيجية التسويقية ودورها في تحسين اداء المنظمات في القطاع السياحي

نظم مخبر العلوم االقتصادية والتىسىيىيىر الىتىابىع لىكىلىيىة الىعىلىوم 

اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة محمد خيىضىر بسىكىرة 

من خالل فرقة " تنمية الموارد اإلستراتيجية لىلىمىنىظىمىة مىن خىالل 

يىومىا  4/38نىوفىمىبىر  34تسيير عالقتها بالمحيط " يىوم الىخىمىيىس

دراسيا تمحور حول اإلستراتيجية التسويقىيىة ودورهىا فىي تىحىسىيىن 

أداء المنظمات في القطاع السياحي وذلك بقاعة المناقشات بىالىكىلىيىة، 

بإشراف الدكتورة حنان جودي عمىيىدة كىلىيىة الىعىلىوم اإلقىتىصىاديىة، 

واألستاذ الدكتور صالح مفتاح رئيس الىمىخىبىر الىى جىانىب حضىور 

 . أساتذة وطلبة الطور الثالث دكتوراه وبقية األطوار األخرى

عميدة الكلية افتتحت فعاليات هذا الىيىوم حىيىث نىوهىت بىالىجىهىد 

المبذول خالل هذا اللقاء من طرف القائمين عليىه كىمىا أكىدت عىلىى 

أهمية ودور مثل هذه اللقاءات في الرقي بالمنتوج البحثي والعىلىمىي، 

كما تناولت الدكتورة فيروز قطاف رئيسة هىذا الىيىوم الىدراسىي فىي 

كلمتها أبرز المحاور والخطوط العريضة التي سيتم تىنىاولىهىا خىالل 

طىلىب  32هذا الموضوع كما أشارت إلى تىلىقىي الىلىجىنىة الىعىلىمىيىة 

 . 9/مشاركة اختير منها 

تميز البرنامج المسىطىر خىالل هىذا الىيىوم بىالىثىراء مىن خىالل 

جلسات علمية تضمنت العديد من المداخالت قدمها أسىاتىذة بىاحىثىيىن 

من جامعة بسكرة وبعض جامىعىات الىوطىن الىى جىانىب مىداخىالت 

لطلبة الدكتوراه من الجامعة والتي توسمت بالعديد من العناويىن مىن 

بينها " مالمح المزيج التسويقي في المنظمات السياحية ومستلزمىات 

نجاحه " إضافة إلى مداخلة بىعىنىوان " الىتىسىويىق فىي الىمىؤسىسىات 

الفندقية كمفتاح للريادة مع عىرض حىال مىجىمىوعىة مىن السىالىسىل 

الفندقية العالمية "وغيرها من المداخىالت الىتىي سىعىى مىن خىاللىهىا 

األساتذة المحاضرين والطلبة إلى تحقيق أهداف هذا المنبىر الىعىلىمىي 

والمتمثلة بالدرجة األولى في الىتىركىيىز عىلىى أهىمىيىة اسىتىراتىيىجىيىة 

التسويق في تحقيىقىهىا ألهىداف الىمىنىظىمىات فىي الىقىطىاع السىيىاحىي 

ومساعدتها في عملية تحسين أدائها من خالل دراسة كيفىيىة تىطىبىيىق 

هذه الوظيفة داخل المؤسسات والمنظمات إلى جانب التىعىرف عىلىى 

أثر استخدام التكنولوجيا على عناصر المزيج الىتىسىويىقىي السىيىاحىي 

وغيرها من األهداف العلمية المرجوة للخروج بجملة من التوصيات 

الهادفة والتي يسعى القائمون علىى هىذا الىحىدث لىرفىعىهىا لىلىجىهىات 

 .الوصية للعمل بها ميدانيا



19 

شهد هذا الحدث الوطني اقباال مكثفا من الوافدين من مسسؤولسي 
الجامعة يتقدمهم السيد المدير األستساذ السدكستسور أحسمسد بسوطسرفسايسة، 
الشركاء اإلقتصاديسيسن أسساتسذة مسن داخسل السجسامسعسة وآخسرون مسن 
مختلف المؤسسات الجامعية عبر الوطن إلى جانب حضسور مسلسفست 

 . لطلبة التخصص خاصة من الطور الثالث دكتوراه

تميزت الجلسة االفستستساحسيسة بسبساقسة مسن السكسلسمسات الستسرحسيسبسيسة 
والتوضيحية ، حيث جاء في كلمة رئيس الملتقى األسستساذ السدكستسور 
اسماعيل حجازي العديد من النقاط قدم من خاللها تعريف بالملستسقسى 
وأهدافه الذي يعد موضوعه تسكسمسلسة لسسلسسسلسة السمسلستسقسيسات السسابسقسة 
والمتنوعة فهو بمثابة نقلة مختلفة من مرحلة العام الى المتخسصسص 
حيث يهدف الى الكشف عن المشاكل والمخاطر التي تخسل بسالسسيسر 
الحسن للمنظمات وكذا ايجاد حلول لمواجهتها من جهة ولالسسستسفسادة 
من الموارد التي تمتلكها للرقي بتنافسيتها بالكشف عن االخستسالالت 

 . التي تؤثر في اداء االفراد لتحقيق اهدافها وغيرها

 090أهمية الموضوع دفعت إلى تلقي اللجنة العلمية ما يعادل 
منها وزعت عسلسى  60من المشاركات من عديد الجامعات تم قبول 

عدة جلسات عمل، حسب محاور الملتقى والتي سيحاول من خاللها 
األساتذة والطلبة المشاركين دراسة كل الجوانب األكاديمية والعملية 
للموضوع من بينها مداخلة الدكتورة هند بصير من جامعسة بسسكسرة 
والتي تناولت فيها "التدقيق اإلجتماعي، مقاربة مفاهمسيسة" تسطسرقست 

فيها الى تطور مفهوم التدقيق في ظل المقاربة االمريكية والمقساربسة 
الفرنسية وغيرهما ، كما جاء علسى مستسن مسداخسلسة األسستساذ مسحسمسد 
األمين مشرور من جامعة معسكر العسديسد مسن اإلضساءات حسول " 
تأثير البيئة السيكو اجتماعية على رفاهية الموارد البشرية مسؤسسسسة 
الجزائرية للمياة وحدة معسكر نموذجا" وغسيسرهسا مسن السمسداخسالت 

 .الثرية

عميدة كلية العلسوم اإلقستسصساديسة، الستسجساريسة وعسلسوم الستسسسيسيسر 
الدكتورة حنان جودي اعتبرت الملتقى كثقافة مرتبطة بإستراتيسجسيسة 
الكلية من خالل دراسة ومعالجة اشكاليات مختلفة خسدمسة لسألبسحساث 
التي تفيد الطلبة وتسعى بالتقدم في الموارد البشرية لدى المؤسسسات 

 .الوطنية التي تشهد تأخرا في هذا المجال

مدير الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفايسة وخسالل اعسالنسه 
عن االفتتاح الرسمي ألشغال الملتقى ثمن المجهودات المبذولسة مسن 
طرف الهيئة المنظمة إلنجاح فعاليات هذا اللقاء العلمي السذي يسخسدم 
طلبة الدكتوراه بالدرجة األولى ويساعدهم في التقدم في بحوثهم من 
خالل االحتكاك بأساتذة من مختلف الجامعات وتبادل األفكسار فسيسمسا 

 . بينهم في جو مالئم

اشغال الملتقى ستستمر على مدار يومسيسن لسمسنساقشسة اشسكسالسيستسه 
والخروج بجملة من التوصيات التسي سسيستسم تسالوتسهسا فسي السجسلسسسة 

 .اإلختتامية الى جانب توزيع شهادات على الباحثين المشاركين

كلية العلوم االلتصادية والتجارية وعلوم التسيير لجامعة بسكرة من خالل لسم التسيير ومخبر العيليوم اإلليتيصياديية بياليتيعياون ميم 
مخبر تحليل واستشراف وتطوير الكفاءات لجامعة مصطفى اسطنبولي معسكر تنظم الملتقى الوطني في طبعيتيه السيابيعية حيول تسييييير 

بيقياعية  9112نيوفيميبير  11  –  19الموارد البشرية والمعنون بـ " تطبيقات التدليق االجتماعي في منظمات األعمال " وذليك ييوميي 
 . المحاضرات الكبرى عمر عساسي

انطلقت الدورة التكوينية الثامنة لناد  البحث عن الوظيفة ييوم 
، وتيجيدر 9112نوفميبير  92نوفمبر وتستمر إلى غاية  11األحد 

اإلشارة أن ناد  البحث عن الوظيفة هو هيئة شراكة بين الجياميعية 
والوكالة الوالئية للتشغيل أنشئ في إطار مشرو  " مين اليجياميعية 
إلى عالم الشغل" المؤطر من لبل المكيتيب اليدوليي ليليشيغيل  حيييث 
تقوم الجامعة بتسيير الناد  من خالل تسجيل الخريجين ومتابعتهيم 
خالل ثالث أشهر بعد الدورة، أما الوكالة الوالئية للتشيغيييل فيتيقيوم 

 .بتنشيط الناد  خالل أسبوعين وهي مدة الدورة التكوينية
كما أن هذه الدورة موجهة في محتواها إلى خريجي اليجياميعية 
القاطنين ببسكرة والعاطلين عن العمل والمسجلييين بيعيد تيخيرجيهيم 
من الجامعة لدى الوكالة اليوالئييية ليليتيشيغيييل مين أجيل تيزوييدهيم 

 .بالمعرفة الالزمة للبحث عن العمل

الدورة التكوينية الثامنة نادي البحث عن الوظيفة الدورة التكوينية الثامنة نادي البحث عن الوظيفة 
CRE08CRE08    

الملتقى الوطني السابع حول تسيير الموارد البشرية بعنوان "تطبيقات التدقيق اإلجتماعي في الملتقى الوطني السابع حول تسيير الموارد البشرية بعنوان "تطبيقات التدقيق اإلجتماعي في 
  ""منظمات االعمالمنظمات االعمال
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  02020202ساتذة الموظفين منذ سنة ساتذة الموظفين منذ سنة الدورة التكوينية األولى للمرافقة البيداغوجية لألالدورة التكوينية األولى للمرافقة البيداغوجية لأل

انطلقت الدورة المتمكمويمنميمة األولمى لمممرافمقمة أسماتمذة 

بجامعة بسكرة  9191الجامعة الذين تم توظيفهم منذ سنة 

بمقماعمة المممحماضمرات  9191نموفمممبمر  99يوم الخميس 

 .الكبرى بالقطب الجامعي شتمة

 

نشط هذا اللقاء كل من مدير الجامعة األستىاذ الىدكىتىور 

أحمد بوطرفاية رفقة نوابه ومسؤول خلية ضىمىان الىجىودة 

بمؤسسة التعليم العالي وتىحىت اشىراف األسىتىاذة صىونىيىة 

العيدي منسقة خلية المرافقة البيداغوجية لألساتذة بحضىور 

 .األساتذة المعنيين ونخبة بعض المسؤولين بالجامعة

مدير الجامعة وفي تدخله خالل هذه الىدورة أشىار إلىى 

أهمية هذه العملية بعدما كانت مخصصة ومىقىتىصىرة فىقىط 

على األساتىذة حىديىثىي الىتىوظىيىف، حىيىث دعىى األسىاتىذة 

المشاركين الى استغالل كافىة اإلمىكىانىيىات الىمىتىوفىرة مىن 

تكوين وتربصات خارجية إضافة الى اإلستثمار في مخابر 

البحث العلمي من أجل تىطىويىر مىعىارفىهىم كىمىا أكىد عىلىى 

ضرورة نشر أبحاثهم وانتاجاتهم العلميىة عىلىى الىمىسىتىوى 

الدولى وهو ما ينعكس إيجابا على األستاذ والىطىالىب عىلىى 

 .حد سواء

 

وفيما تعلق بطرق توجيه الطلبة تطىرق السىيىد الىمىديىر 

إلى أهمية مرافقة الطالب في جميع المجاالت والمستىويىات 

مع اعتماد الصىرامىة والىمىصىداقىيىة فىي تىقىيىيىم الىمىعىارف 

وتحىري الىدقىة فىي مىحىتىوى الىدروم وكىذلىك مىواضىيىع 

اإلمتحانات إلىى جىانىب اإللىتىزام بىالىنىصىوص والىقىوانىيىن 

التنظيمية المرتبطة بالحجم الساعي للتدريس كما حىث فىي 

ختىام كىلىمىتىه الىحىضىور لىلىمىشىاركىة فىي أعىمىال الىلىجىان 

 البيداغوجية وفرق التكوين لما لهما من دور في معرفة 

ومعالجة انشغاالت الىطىلىبىة حىول مىحىتىويىات بىرامىج 

 . التدريس ومختلف المقاييس

 

االستاذ الدكتور بشير عبد المليك نائب مديىر الىجىامىعىة 

المكلف بالتىكىويىن الىعىالىي فىي الىطىوريىن األول والىثىانىي 

والتكوين المتواصل والشهادات ، وكذا التكوين العالىي فىي 

التدرج وخالل محاضرته أشار إلى العديد من النقاط مىنىهىا 

المتعلقة بفهم المسؤولية األخالقية والمدنية لألستاذ البىاحىث 

والمسؤوليات الىمىرتىبىطىة بىهىا، والىنىصىوص والىمىراسىيىم 

التنظيمية المتعلقة بهيئىة الىتىدريىس وغىيىرهىا ،الىى جىانىب 

محاضرة نائب مدير الجامعة المكلف بالعالقات الخىارجىيىة 

األستاذ الدكتور محمىود دبىابى  والىمىعىنىونىة "بىالىعىالقىات 

 ."الخارجية والتعاون الدولي

 

من جهته األستاذ الدكتور مبارك بحري مسؤول خىلىيىة 

ضمان الجودة بمؤسسة التىعىلىيىم الىعىالىي بىجىامىعىة بسىكىرة 

حرص على دعوة األساتذة للمشاركة في الورشات العلميىة 

واللجان البيداغوجية ، مؤكدا في الوقت ذاته على ضىرورة 

تطوير اآلليات والمؤهالت المتعلقة بالتقييم كمىا عىبىر عىن 

استعداد خلية ضمان الجودة للتواصل مع األساتذة لتىحىقىيىق 

 .األهداف المنشودة على جميع المستويات



    جتماع مجلس الجامعة الموسع في دورته الثانية برسم هذه السنة الجامعيةجتماع مجلس الجامعة الموسع في دورته الثانية برسم هذه السنة الجامعيةاا

افتتح السيد المدير الجلسسة مسرحسبسا بسالسسادة السحسضسور، حسيسث 
عرض عليه من طرف السادة عمداء الكليات تقارير حسول عسمسلسيسة 
انطالق الدراسة عبر االقسام إضافة الى تسقسديسم احصساءات بسلسغسة 

االرقام خاصة بتسجيالت حاملي شهادة البكالوريا، كسذلسك 
طلبة الماستر إلى جانسب تسسجسيسالت السدكستسوراه وكسذا 
تقديم مؤشرات حسول مسسار عسمسلسيسات الستسحسويسالت 
والتوجيهات ومعالجة الطعون المقسدمسة، وهسذا فسي 
اطار تقييم مرحلسي لسلسسسداسسي االول حسسب اول 

 . محور من جدول أعمال هذا االجتماع
السيد نائب مدير الجامعة المكلسف بسالستسكسويسن 
العالي في السطسوريسن األول والسثسانسي والستسكسويسن 
المتواصل والشهادات، وكذا التكسويسن السعسالسي فسي 
التدرج االستاذ الدكتسور بشسيسر عسبسد السمسلسيسك وفسي 

كلمته قدم هو االخر نسبة عسدد السطسلسبسة السمسوجسهسيسن 
للجامعة والعدد االجمالي للمسجلين فعليا بعد التوجيهسات 

االولية حيث اشار الى انه وعلى الرغم من انخفاض السنسسسبسة 
االجمالية مقارنة بالموسم الجامعي الفارط إال انه تم تسجيل تسفساوت 

 . في نسبة تسجيل وتوجيه الطلبة بين الكليات
كما اكد على ان الدراسة وبصفة خاصة قد انسطسلسقست بسالسنسسسبسة 

سبتسمسبسر  06لطلبة السنة االولى في الطور االول ليسانس بداية من 
، وفيما يخص عدد المقاعد البيداغوجيسة السمسفستسوحسة لسطسلسبسة 9102

 .مقعد 6211الماستر أشار الى انه تم فتح ما يقارب 
وفيما يتعلق بالمحور الثاني من االجتماع والخاص بالسدكستسوراه 
وفي عرضه اكد نائب مدير الجامعة المكلف بالتكويسن السعسالسي فسي 
الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث السعسلسمسي، وكسذا الستسكسويسن 
العالي فيما بعد التدرج االستاذ الدكتور نور الدين زموري علسى ان 

عملية التسجيل في الطور الثالث مستسمسرة بصسفسة عساديسة كسمسا 
أشار إلى عملية دراسة السمسلسفسات، وشسدد عسلسى اهسمسيسة 

اعداد وتنظيم مسابقة الدكستسوراه مسن خسالل ارسسال 
الدعوات بمدة ال تسقسل عسن اسسبسوع قسبسل تساريسخ 
اجراء المسابقة وعبر استعمال جسمسيسع وسسائسل 
االتصسسال، نشسسر االعسسالن عسسبسسر السسمسسوقسسع 
االلكتروني للجامعة، واالعالن على مستوى 
السسكسسلسسيسسات واألقسسسام قصسسد ابسسال  السسطسسلسسبسسة 
  المصنفين والمعنيين بالترشح لهذه المسابقة

 
مسؤول خلية ضسمسان السجسودة االسستساذ 
الدكتور بسحسري مسبسارك قسدم فسي مسداخسلستسه 

 –  9102برنامج العمل لسلسسسنسة السجسامسعسيسة 
حسسيسسث تسسنسساول فسسي عسسرضسسه السسمسسرجسسع  9191

الوطني لخلية ضمان الجودة بمسا يستسضسمسنسه مسن 
الطرق الكفسيسلسة لضسمسان تسفسسسيسر وقسراءة السنستسائسج 

المتوصل اليها بشكل دقسيسق، وكسذلسك االهسداف السمسراد 
التوصل اليها من خالل هذه الخطة في هذا الموسم السجسامسعسي 

عبر التطرق السى اهسم السنسقساط مسن بسيسنسهسا الستسكسويسن واالجسراءات 
الموصى بها في هذا االطار من تقاسم المسسسؤولسيسة فسي الستسدريسس، 

البحث العلمي وضرورة تزويد مخابر البحث بخدمات السكسرتساريسة 
الى جانب الصيانة الفعالة، الحوكمة، البنى الستسحستسيسة وغسيسرهسا مسن 
النقاط التي تضمنها هذا المحور الثالث المخصص لمناقشة خسطسة 

 . او برنامج العمل الثري لهذه السنة الجامعية
مدير السجسامسعسة فسي مسعسرض حسديسثسه اشسار السى 
ضرورة التوزيع العادل والدقيق للهياكسل داخسل كسل 
كسلسسيسسة مسسمسسا يسسساهسسم فسسي تسسسهسيسسل عسمسسلسسيسة السسدخسسول 
الجامعي، مع ضرورة تحضير هذا التوزيع نهسايسة 
كل سنة استعدادا للموسم الجامعي المسوالسي، ومسع 
انطالق الدراسة أكد على وجوب الضبط المسسبسق 
للتوزيع الزمني بالسنسسسبسة لستسدريسس السطسلسبسة، مسع 
مراعاة ضبط الحجم الساعسي لسألسسساتسذة والسلسجسوء 
السى السساعسات االضسافسيسة فسي حسالسة مسا إذا دعسست 
الحاجة الى ذلك كذلك ترشيد عملية تسفسويسج السطسلسبسة، 
مشددا في تسدخسلسه عسلسى االسستسعسمسال السعسقسالنسي لسهسيسئسة 

 . التدريس في جميع الرتب بالجامعة
وموازاتا مع الدخول الجامعي وانسطسالق السدراسسة دعسا مسديسر 
الجامعة جميع المسؤولين البيداغوجيين الى عقد لقاءات مسع اسساتسذة 
وطلبة السنة االولى عبر وضع برنسامسج لستسحسقسيسق ذلسك مسن خسالل 
تنظيم أيام تحسيسية، وتعيين كل اللجان البيداغوجية عبسر االتصسال 
بممثلي الطلبة وعقد اجتسمساعسات تضسم السطسلسبسة و رؤسساء االقسسام 

 . لتعريفهم بدور وأهمية هذه اللجان
باإلضافة إلى وجوب الستسحسكسم فسي االرقسام السخساصسة بسعسمسلسيسة 
التأطير على مستوى كل قسم ابتداء من سنة الستسوجسيسه إضسافسة السى 
ضرورة الشروع سريعا في توزيع مواضيع الماستر علسى السطسلسبسة 

أكتوبر كآخر أجل إلنهاء هذا اإلجراء، كسمسا حسث  06وحدد تاريخ 
الحضور على استقسبسال السطسلسبسة واالسستسمساع السى انشسغساالتسهسم 
ومحاولة ايجاد الحلول لها في اطسار احستسرام السقسوانسيسن 

 . المعمول بها والتقيد الصارم بما تنص عليه
وفيما تعلق بالفحص الطبي المسزمسع اجسراؤه 

عسلسى مسستسوى  9102في االول من اكستسوبسر 
الكليات الثالث، كلية اآلداب والسلسغسات، كسلسيسة 
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
كلية العلوم والتكنولوجيا، دعا مدير الجامعة 
السادة عمداء الكليات المعنية السى ضسرورة 
إيالء هذه العملية اهتماما كبسيسرا مسن خسالل 
اتخاذ جميع االجراءات السالزمسة الستسي مسن 
شأنها تعريف الطلبة بسأهسمسيسة هسذه السعسمسلسيسة 
وتحسسيسسسهسم بسدورهسا فسي السمسحسافسظسة عسلسى 
صحتهم حرصا منه على سسالمسة السطسلسبسة فسي 

 .الوسط الجامعي
اجتماع خرج بالعديسد مسن الستسوصسيسات تصسب 
كلها في تحسين الحياة البيداغوجية للطالب والرفسع مسن 
مستوى األداء للمسؤولين والمعنيين بالتسيير لتجنب أي خسطسأ 
يعرقل السير العادي لمختلف العمليات البيداغوجية في هذا المسوسسم 

 .الجامعي
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االجيتيميا   9112سيبيتيميبير  92عقد صباح يوم االحيد 
الموسم لمجلس الجامعة في دورته الثانية بقاعة االجتماعات 
بالمديرية، بحضور كل من مدير اليجياميعية االسيتياذ اليدكيتيور 
أحمد بوطرفاية الى جانب السادة نواب المدير، مسؤول خليية 
ضمان الجودة، عميداء اليكيليييات، رؤسياء األلسيام، وميدراء 

  مخابر البحث العلمي .
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    انعقاد المجلس العلمي للجامعةانعقاد المجلس العلمي للجامعة

اجتماع المجلس العلمي لجامعة بسكرة بقاعة االجتماعات بالمديرية بحضور كل  9102اكتوبر  90عقد صبيحة يوم االحد 
من مدير الجامعة االستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية الى جانب السادة نواب المدير، مسؤول خلية ضمان الجودة بمؤسسة التعليم 

األمين العام للجامعة السيد سعيد جودي وعمداء الكليات، رؤساء المجالس العلمية،  ،العالي االستاذ الدكتور بحري مبارك
  وممثلي اساتذة الجامعة .

السيد المدير افتتح الجلسة مرحبا بالحضور، مبرزا الخطوط 

العريضة لجدول اعمال هذا االجتماع، اولها المصادقة على نتائج 

مسابقات االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث )الدكتوراه( للسنة 

حيث قدم عمداء الكليات على التوالي  9191 – 9102الجامعية 

 02حصيلة حول المسابقة التي اجريت بجامعة بسكرة بتاريخ 

اين اكدوا على الظروف الحسنة التي تمت فيها  9102أكتوبر 

منوهين بجهود مديرية الجامعة في انجاح هذا االستحقاق العلمي 

كما قدموا في نفس السياق احصائيات بلغة االرقام تتعلق بأعداد 

المترشحين حسب كل تخصص، اضافة الى اعداد الناجحين 

مرورا بظروف واجراءات التصحيح وصوال الى المداوالت و 

اعالن النتائج والتي تمت في ظرف وجيز مع مراعاة الدقة وحفظ 

 . الحقوق

وفي كلمته الى رؤساء المجالس العلمية اكد مدير الجامعة على 

ضرورة تنفيذ القانون الجديد المتعلق بكيفيات انشاء مخابر البحث 

العلمي وتنظيمها وسيرها، حيث دعى الى السعي إلنشاء مخابر 

جديدة مع المحافظة على استقرار المخابر الموجودة سابقا المقدر 

مخبر بعد الحاقها بالكليات على ان ال تكون هذه  00عددها بـ 

 .الخطوة على حساب المخابر القديمة

وفيما تعلق بالنقطة الثالثة الخاصة بالمصادقة على برنامج 

التظاهرات العلمية اكد االستاذ الدكتور محمود دبابش نائب مدير 

الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال 

 21والتظاهرات العلمية في مداخلته انه تمت برمجة ازيد من 

تظاهرة علمية للسنة الجامعية الحالية تنوعت بين ملتقيات دولية، 

يام دراسية من تنظيم كليات ومخابر البحث العلمي، وفي أوطنية و

االطار المتعلق بالمصادقة على برامج التبادل والتعاون قدم نائب 

المدير ايضا عرضا مفصال حول االتفاقيات المبرمة وطنيا ودوليا، 

الى جانب اتفاقيات االشراف الثنائي للطلبة المسجلين في الدكتوراه 

 +ERASMUS وبرنامج تبادل الطاقم الجامعي والمعروف بـ

اضافة الى تقديمه شروحات حول البرامج الخاصة بالتكوين او 

تحسين المستوى بالخارج سواء الموجهة للطلبة او االساتذة حيث 

عرض باألرقام مجموع الطلبة المستفيدين من مثل هذه البرامج 

كبرنامج التعاون الجزائري مع المجر، فرنسا، تونس والبرنامج 

الذي استفاد منه اساتذة دائمون مسجلون في  PNE االستثنائي

 .الدكتوراه

مدير الجامعة اكد في تعقيبه على الملتقيات الدولية على 

ضرورة الحرص على المشاركة الفعلية في مثل هذه التظاهرات 

 .والرقي بها الى مستوى النشر الدولي

وفي سياق المصادقة على برنامج العمل للسنة الجامعية 

الحالية مسؤول خلية ضمان الجودة في الجامعة قدم بدوره وثيقة 

عمل تتضمن االساسيات والخطوات االولية الضامنة لتقديم منتوج 

احسن من بينها التوثيق الكتابي ، ضمان تدريس مجمل محتويات 

المواد، ضرورة تأطير نشاط مراقبة العملية البيداغوجية ، ضمان 

االدارة الفعالة للبحث العلمي والحرص على تحقيق النتائج 

المرجوة من خالله، االرشيف، الرقمنة وغيرها من النقاط 

والتوجيهات التي من شأنها الرقي بمستوى الجامعة ،حيث اشار 

مسؤول الخلية الى ضرورة التعاون وتكاتف الجهود لتحقيق 

االهداف المسطرة على جميع المستويات اإلدارية والبيداغوجية 

 . وذلك من خالل تحمل المسؤوليات

في الختام شدد مدير الجامعة على وجوب االستغالل االمثل لهيئة  

التدريس كما اشار الى ان الجامعة بصدد فتح باب التوظيف 

مستقبال ألساتذة اللغة االنجليزية لدعم التأطير، كما نوقشت نقاط 

اخرى ليتم بعدها المصادقة على النقاط المدرجة ضمن جدول 

االعمال وخاصة المصادقة على نتائج مسابقة التكوين في الطور 

الثالث دكتوراه حيث هنأ السيد مدير الجامعة الناحجين متمنيا لهم 

 . التوفيق والتألق خالل مسارهم االكاديمي
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    اللقاء الثاني بين المؤسسات والجامعة بمشاركة شركة سيالساللقاء الثاني بين المؤسسات والجامعة بمشاركة شركة سيالس

في إطار سعي إدارة جاميعية ميحيميد خيييضير بسيكيرة ليليرليي 

بالجانب البيداغوجي وحرصها على دعم اإلنتاج العلمي وتيحيسييين 

مستوى التسيير اإلدار  عيقيد األسيتياذ اليدكيتيور ميبيارك بيحير  

مسؤول خلية ضمان الجودة في مؤسسة التعليم العالي بياليجياميعية 

اجتماعا مم أعضاء الخلييية  9112نوفمبر  12مساء يوم الثالثاء 

 بقاعة المنالشات لمجمم مخابر البحث العلمي بهاللي الصيد.

االجتماع تضمن في جدول أعماله العديد من النقاط والسمسحساور 

حسيسث تسطسرق  المهمة من بينها مراجعة مسخسطسط السعسمسل السمسقستسرح

مسؤول الخلية في هذا الجانسب السى اهسمسيسة 

تبني مثل هذه اإلجراءات لألخذ بالمسسستسوى 

السسبسسيسسداغسسوجسسي واإلداري لسسلسسجسسامسسعسسة نسسحسسو 

األحسن، كما أشار إلسى أفضسلسيسة الستسركسيسز 

على المعياريسة فسي الستسقسيسيسم مسع ضسرورة 

تكاتف الجهود وتسحسمسل السمسسسؤولسيسات إلسى 

جانب األخذ من التسجسارب السنساجسحسة عسلسى 

مستوى جامعات أخسرى لسيسضسيسف إلسيسهسا جسمسلسة مسن السمسقستسرحسات 

واإلجراءات ضمن هذا المخطط والهادفة الى تحسين الجسودة داخسل 

 .مؤسسة التعليم العالي

طرق وكيفيات تحيين البرامج البيداغوجية سواء تعلق التحسيسيسن 

بالمقاييس أو المواد والتعرف على معايير التقييم وآلياته كسانست مسن 

بين النقاط التي تم التطرق اليها ضمن هسذا االجستسمساع إضسافسة السى 

محاور أخرى والمرتبطة بضبط طريقة عمل خلية ضمان السجسودة، 

إعداد مخطط عمل للخلية من ناحية التكوين والجسانسب الستسحسسسيسسسي 

الى غاية التحضيير للتقييم الذاتي المرتسقسب 

 .لجامعة بسكرة

كما تخلل هذا االجستسمساع السعسديسد مسن 

المناقشات واألسئلة المتعلقسة بسأبسرز وأهسم 

النقاط والمسحساور الستسي تسم عسرضسهسا فسي 

  .جدول اعماله

في إطار اللقاءات التواالية والتعاونية التي يعمل مكتمب المربم  

بين المؤسسات والجاممعمة عملمى عمقمدهما ممن حميمن  خمر تمحمقميمقما 

إلستراتيجيته، والمتمثلة في دعم وتفعميمل الشمراكمة والمتمعماون بميمن 

المؤسسات اإلقتصادية والجامعة وإنسجاما مع رؤيمة همذه األخميمرة 

وتوجهاتها الحديثة نظم مكتب الرب  لقاء ثانمي ممع شمركمة سميمالس 

بمقر مجمع مخابمر المبمحمث المعملمممي  9191نوفمبر 10يوم األربعاء 

 الدكتور بهاللي الصيد. 

هذا وقد أفتتح اللقاء على الساعة التاسعة صباحا بكلمة إفتتىاحىيىة 

أدلت بها السيدة صولح سماح مديرة مكتب الربىط بىيىن الىمىؤسىسىات 

والجامعة ومركز المسارات المهنية والتي رحبت فىيىهىا بىالىحىضىور 

لتتطرق بعدها مباشرة إلى تقديم عىرض مىوجىز عىن عىمىل مىكىتىب 

الربط وأهدافه ومهامه وما تم إنجازه منذ نشىأتىه وتىأسىيىسىه واآلفىاق 

التي يتطلع إلى تحقيقها في المستقبل من أجل تدعيم انفتىاح الىجىامىعىة 

 على المحيط اإلقتصادي واالجتماعي. 

ثم إنتقلت السيدة صولح سماح إلى تقديم الىوفىد الىمىمىثىل لشىركىة 

سيالم لتتيح لهم الفرصة في تقديهىم عىروضىهىم بىالىتىرتىيىب حسىب 

توزيع المداخالت المبرمجة في اللقاء بداية مىع السىيىد سىيىف الىديىن 

قينيدي مسؤول األلية بشركة سيالم الذي قدم شرحا توضيحىيىا عىن 

رصد حالة المحركات الكهربائية والتشخيص الىخىاطىآل لىفالت فىي 

 مصانع اإلسمنت. 

وإرتباطا بما عرضه السيد قينيدي سيف الدين قام زميىلىه السىيىد 

ياسين عزاز مسؤول الجودة بتقديم عرض مىوجىز مىرفىق بىالصىور 

عن رصد وتفاعل الكلنكر عبر التحاليل المجهرية، كما ذكر بىبىعىض 

المشاكل التي تعاني منها مصانع اإلسمنىت فىي الىجىزائىر كىالىتىشىبىع 

والفائض في اإلنتاج موجها بذلك دعوة إلى مدراء المخابر الىعىلىمىيىة 

للعمل والتعاون على إيجاد بعض الىحىلىول لىلىمىشىاكىل الىتىي تىواجىه 

الطرفين، حيث بعد اإلنتهاء من تقديم عرضىه جىرت مىنىاقشىة بىيىنىه 

وبين مجموعة من األساتذة ومدراء المخابر وعلىى رأسىهىم األسىتىاذ 

الدكتور عبد الواحد شالة الذي أكىد عىلىى جىاهىزيىة مىخىبىره لىتىلىبىيىة 

إحتياجات الشركة والتعاون معهم في مجىال الىتىحىالىيىل الىكىيىمىيىائىيىة 

 والفيزيائية. 

وعالقة بالعرض الذي خصص لشركة سيالم فىي هىذا الىلىقىاء 

وجهت الكلمة إلى السيد رجايمية محمد الهادي مدير الصيانة بشركىة 

سيالم ليعرض مداخلته والتىي تىمىحىورت حىول تىحىسىيىن اإلنىتىاج 

وخفض التكلفة وبعض العمليات الصنىاعىيىة كىالىتىزيىيىت والىتىشىحىيىم 

والتبريد كما تطرق إلى بعض المشاكل التي تعاني مىنىهىا الىمىصىانىع 

وحلولها، حيث تميزت مىداخىلىتىه بىنىقىاشىات وتسىاؤالت دارت بىيىن 

الجانبيىن حىيىث أكىدت الىدكىتىورة قىرقىازي سىعىديىة مىديىرة مىخىبىر 

الهيدروليك على أن مخبرها يعمل بنفس المجال ويركز على محاور 

 بحثية قد تهم الشركة وتفيدها في حالة التعاون المشترك بينهما.

  اجتماع خلية ضمان جودة التعليم العالي لجامعة بسكرةاجتماع خلية ضمان جودة التعليم العالي لجامعة بسكرة
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    02020202--  02020202اجتماع مجلس الجامعة الموسع في دورته الثالثة للموسم الجامعي اجتماع مجلس الجامعة الموسع في دورته الثالثة للموسم الجامعي 

فيما تناول المحور الثالث عرض لوضعيىة الىبىرامىج الىتىنىمىويىة 
 .بالجامعة قدمه نائب المدير المكلف بالتنمية والتوجيه واالستشراف

بداية أثار عمداء الكليات العديد من النقاط خالل عروضهم منها 
انطالق الدراسة وعدد الطلبة المسىجىلىيىن فىي كىل قسىم الىى جىانىب 
الحصص التوجيهية التي برمجت في بعض الكليات لتجسيد المرافقة 
الجماعية البيداغوجية للطلبة، إضافة الى العمل على تحديد مىعىايىيىر 
التقييم الخاصة باألعمال الموجهة كىمىا دعىوا الىى ضىرورة تىوحىيىد 
بعض المقاييس خاصة بالنسبة للسنوات األولى كذلك التعىريىج عىلىى 
الجانب المادي الخاص بالمرافقة البيداغوجية وكذلىك كىل مىا تىعىلىق 

 . باإلشراف على الطلبة وتأطيرهم
وفيما تعلق بالمحور الثاني لهذا االجتماع فقد قدم السادة العمىداء 
نسىىب تسىىجىىيىىل الىىطىىلىىبىىة فىىي الىىطىىور الىىثىىالىىث دكىىتىىوراه فىىي جىىمىىيىىع 
 .الىىىتىىىخىىىصىىىصىىىات الىىىمىىىفىىىتىىىوحىىىة عىىىلىىىى مسىىىتىىىوى كىىىل كىىىلىىىيىىىة
نائب المدير المكلف بالتنيمة والتوجيه واالستشراف قدم عرض حىال 
حول المشىاريىع الىمىتىعىلىقىة بىمىخىتىلىف الىمىنىشىاءات مىنىهىا الىمىقىاعىد 
البيداغوجية بالجامعة المركزية ،الىقىطىب الىجىامىعىي شىتىمىة وكىذلىك 
السكنات الوظيفية ونسبة تىقىدم االشىغىال الىمىنىجىزة وتىحىديىد تىاريىخ 
 استالمها كما اشار الى االعتمادات المالية المخصصة لهذا الغىرض

. 
وبخصوص اعتماد اللغة اإلنجليزية في المؤسىسىات الىجىامىعىيىة 
تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية أكد رئيس مركز الشبكات وأنىظىمىة 
اإلعالم اآللي واالتصال والتعليم المتلفز والتىعىلىيىم عىن بىعىد أنىه تىم 

% من المواقع الخاصة بالكليات الى اللغىة /9تحويل ما يقارب نسبة 
االنجليزية بنسب متفاوتة ، بىاإلضىافىة الىى إدخىال تىعىديىالت عىلىى 
األرضية الخاصة بمخابىر الىبىحىث الىعىلىمىي وكىذا ادراج مىذكىرات 
التخرج ، وفتح مواقع خاصة بالمجالت العلىمىيىة الىجىامىعىيىة بىالىلىغىة 

 .اإلنجليزية وغيرها من النقاط المختلفة
نائب مدير الجامعة المكلف بالتكوين العالي في الطوريىن األول 
والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التىكىويىن الىعىالىي فىي 
التدرج تطرق خالل هذا االجتماع الى المسائل المتعلىقىة بىالىمىشىاكىل 
التقنية التي تمس عملية ادراج النقاط والمحاضر النهائية لىلىمىداوالت 

داعيا في ذات السىيىاق  progres الخاصة بنتائج الطلبة عبر أرضية
جميع األساتذة ومسؤولي الجامعة الى اإلسراع في تسىويىة وضىعىيىة 
المداوالت الخاصة بالطلبة المحولين والمتخرجين واستكمال الىعىمىل 
لخلق قاعدة بيانات للطلبة من خالل هذه االرضيىة مىع ضىبىط نىقىاط 
الطلبة بدقة قبل إمضاء المحاضر وتحويلها الى النسخة االلكىتىرونىيىة 

  progres عبر نظام
االجتماع جاء تأكيدا على حرص إدارة الجامعة عىلىى تىحىسىيىن 
األداء في جميع المستويات وهذا ما تجسد في جملة التوجيهات الىتىي 
قدمها السيد مدير الجامعة التي تنوعت بىيىن تىأكىيىده عىلىى ضىرورة 
العمل على تحديد األولويات مسبقا فيما يخص المشاريع المستىقىبىلىيىة 

من خالل التعاقد مع مكاتب دراسات ذات كفاءة ، وكذلك ربط بىاقىي 
الكليات بشبكة األنترنت ومعالجة النقائص وتىداركىهىا وغىيىرهىا مىن 

 .النقاط في ما يخص الهياكل وصيانتها
أما ما تعلق بجانب تحسين وتطويىر األداء الىبىيىداغىوجىي أشىار 
ضرورة الشروع في إقامة دورات تكوينية لألساتذة الموظىفىيىن مىنىذ 

نزوال لباقي السنوات ، كما دعا الى فتح مكاتب األسىاتىذة  4/33سنة 
واستقبال الطلبة وتوجيههم على مستوى كىل كىلىيىة واالسىتىمىاع الىى 

 .انشغاالتهم والسعي في حلها والنظر فيها
وفيما تعلق بنشاط النوادي المعتمدة بالجامعة حث السيد الىمىديىر 
عمداء الكليات على تشجيع نشاطاتها سواء كانت علمية او ثقافيىة او 
رياضية من خالل احتضان هىذه الىنىوادي فىي مىقىرات الىى جىانىب 
توفير كل اإلمكانيات المادية لما لها من دور في دعم االنتاج العلىمىي 

 . للطالب الجامعي
مدير الجامعة رفع الجلسة بعد اسدائه لجىمىلىة مىن الىتىوجىيىهىات 
الصارمة خص بها مسؤولي الجامعة كل من منصبه أكد فيىهىا عىلىى 
ضرورة تعزيز التواصل بين مخىتىلىف األطىراف وذلىك بىالىمىتىابىعىة 
المستمرة والدراية بكل ما يدور في الكليات باإلضىافىة إلىى االلىتىزام 
والجد في العمل ومواصلة مسيرة الرقي بىالىتىحىلىي بىروح الىمىبىادرة 
وتقديم الحلول المناسبة لمختلف المشكالت الىتىي يىمىكىن أن تىعىرقىل 
السير السلس ألداء مختلف المهام كىمىا صىرح بىاألهىمىيىة الىقىصىوى 
للطالب الجامعي الذي يشكل المحور األساسي لمهام الجامىعىة وذلىك 
بالنظر في انشغاالته ومرافقته والتعامل بمرونة بتقىديىم الىتىسىهىيىالت 
من خالل استقباله وكذلك حث على ضرورة اعطاء الطالب حقه فىي 
ساعات التدريس دون تضييع أي دقيقة من الحجىم السىاعىي الىمىقىرر 
هذه التوجيهات وأخرى التي تلقى في جميىع االجىتىمىاعىات الىدوريىة 
التي يعقدها مدير الجامعة تصب كلها في خدمىة الىطىالىب وتىحىسىيىن 

 .جودة التعليم العالي في الوالية وبالتالي الوطن

بقىاعىة االجىتىمىاعىات  /4/4 -4/38اجتماع مجلس الجامعة في طبعته الثالثة لهذا الموسم الجامعي  4/38نوفمبر  1/عقد يوم الخميس 

بالمديرية ترأسه مدير الجامعة االستاذ الدكتور احمد بوطرفاية و بحضور كل من نواب المدير، السىيىدة والسىادة عىمىداء الىكىلىيىات، رؤسىاء 

 ديىراألقسام، رئيس مركز الشبكات وأنظمة االعالم االلي واالتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد، مدير المنشورات العلمية الجامىعىيىة، مى

مركز السمعي البصري، مديرة دار المقاوالتية، مديرة مكتب ربط الجامعة بالمؤسسات ومركز المسارات المهىنىيىة، وذلىك لىمىنىاقشىة جىدول 

األعمال الذي تضمن العديد من المحاور تمثلت في تقييم مرحلي للسداسي األول من خالل عرض قدمه السادة العمداء ومدير الىمىعىهىد حىول 

المرافقة البيداغوجية، حصائل اجتماعات اللجان البيداغوجية وفرق التكوين وذلك على مستوى كل كلية بأقسامها، المحىور الىثىانىي خصىص 

 ./4/4 – 4/38لمناقشة التكوين في الطور الثالث دكتوراه للسنة الجامعية 



 اللقاء االول لدار المقاوالتية مع هيئات دعم انشاء المؤسساتاللقاء االول لدار المقاوالتية مع هيئات دعم انشاء المؤسسات

 ""حول "مرافقة حاملي المشاريعحول "مرافقة حاملي المشاريع

في اطار توجه دار المقاوالتية لجامعة 
بسكرة الساعي الى مرافقة الطلبة حاملي 
المشاريع بعد تحسيسهم بروح المقاوالتية 
وتكوينهم تكوينا مناسبا وفق متطلبات هذا 
المجال نظمت هذه االخيرة يوم األربعاء 

اللقاء األول للمرافقة  4/38نوفمبر  33
مع ممثلي هيئات الدعم إلنشاء المؤسسات 

 .بالمجمع االداري للجامعة
يهدف هذا اللقاء إلى إعداد تشخيص 
لواقع مناخ المرافقة لحاملي المشاريع في 
والية بسكرة، من خالل عرض حول مهام 
وأنشطة كل هيئة في مجال مرافقة حاملي 
المشاريع في كل مرحلة من مراحل إنشاء 

 . المؤسسة
خالل افتتاحها لهذا اللقاء مديرة دار المقاوالتية األستاذة 
نوال براهيمي أكدت على أهمية مثل هذه اللقاءات ودورها في 

دراسة وتمحيص حالة وظروف إنشاء 
المؤسسات، كما قدمت في عرضها موجزا 
عن نشأة هذا المركز والمهام المنوطة به 

إلى جانب دوره في المرافقة القبلية 
والبعدية لحاملي المشاريع مرورا بمراحل 

هذه المرافقة إلى جانب تقديمها 
إلحصائيات حول ما تم تحقيقه في هذا 

 . الجانب
تميز هذا اللقاء حسب ما هو مسطر 
بالعديد من المداخالت قدمت من طرف 

المكلفين بالمرافقة بالهيئات الداعمة إلنشاء 
المؤسسات على مستوى والية بسكرة وهي 

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
ANSEJ الصندوق الوطني للتامين عن البطالة ، CNAC 

، مركز  ANGEM،الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
 . محضنة بسكرة –االستشارة والدعم، مشتلة المؤسسات 
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    لقاء مدير الجامعة مع مدراء مخابر البحث العلمي لجامعة بسكرةلقاء مدير الجامعة مع مدراء مخابر البحث العلمي لجامعة بسكرة

في اطار اللقاءات الدورية لتفقد سير العمل في مختلف      

المصالح عقد مدير الجامعة االستاذ الدكتور احمد بوطرفاية الى 

جانب نوابه، مسؤول خلية ضمان الجودة بمؤسسة التعليم العالي 

االستاذ الدكتور مبارك بحري والسيدة حنان كحول مسؤول مخابر 

اجتماعا  4/38نوفمبر  34البحث العلمي بالجامعة يوم الخميس 

مع مدراء مخابر البحث العلمي لجامعة بسكرة بقاعة 

 . االجتماعات بالمديرية

تضمن هذا االجتماع العديد من المحاور ذات    

االهمية لخصها السيد المدير في ستة نقاط 

كما جاء في جدول أعمال هذا اللقاء أبرزها 

 4/38، ميزانية 4/39صرف ميزانية 

المتعلقة بالتجهيز والتسيير إضافة إلى 

إجراءات اإليرادات والعوائد لفائدة المخابر 

وما تعلق بتخليص حقوق المشاركة في 

الملتقيات الدولية الى جانب اجراءات تسديد 

مستحقات المحققين ومتفرقات اخرى ذات 

 . العالقة باإلجراءات المحاسبية

استهل اللقاء بكلمة مدير الجامعة التي قدم فيها     

نسب حول صرف الميزانيتين المخصصتين لمخابر 

 4/38) تسديد المخلفات ( و  4/39البحث العلمي لسنة 

) التجهيز والتسيير (على التوالي حيث قدم في هذا النسق جملة من 

المالحظات والتوجيهات التي تحد من التأخر الذي يصاحب اعداد 

االبحاث الخاصة بطلبة الطور الثالث دكتوراه الى جانب ضرورة 

صرف المخصصات المالية المحددة لكل مخبر واستثمارها في 

دعم مثل هذه االبحاث العلمية بمختلف الطرق القانونية المنظمة 

 .لهذه العملية

بعدها أحال الكلمة للسادة والسيدات الحضور بدءا بمسؤولة     

مخابر البحث العلمي والتي دعت مدراء المخابر الى تفعيل 

التواصل وطرح االستفسارات واالنشغاالت حول اي غموض او 

لبس بخصوص جميع العمليات المتعلقة بصرف الميزانية وغيرها، 

وفي ذات السياق تدخل السيد المحاسب بتقديمه نسب 

 . دقيقة حول مضمون جدول االعمال

بعد ذلك فتح باب النقاش اما الحضور لتقديم 

حلول ملموسة لتدارك النقائص في اقرب 

وقت ممكن بعد طرحهم لمختلف العقبات 

التي تحول دون السير الحسن لعمليات 

 . الصرف ومختلف االجراءات االخرى

مدير مركز البحث العلمي والتقني حول 

المناطق الجافة بسكرة االستاذ الدكتور 

محمد بلحمرة كان حاضرا بصفته مدير 

مخبر حيث دعى على هام  هذا االجتماع 

مدراء المخابر الى التعاون وتبادل الخبرات 

اين رحب بجميع المبادرات التي من شأنها ترقية 

 . البحث العلمي محليا ووطنيا

وفي ختام هذا اللقاء اكد السيد مدير الجامعة على بذل جهد اكبر    

واستغالل الموارد المالية احسن استغالل واستثمارها في تحقيق 

مشروع كل مخبر باإلضافة الى التمكن في تسيير شؤون المخابر 

وخاصة االهتمام بانشغاالت طلبة الدكتوراه وتوفير جميع الوسائل 

المادية التي يحتاجونها في مسارهم االكاديمي وفق برنامج يهدف 

 .الى تطوير المخابر على جميع االصعدة
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اجتماع مجلس إدارة جامعة محممد خيمضر بمسكرة فمي دورتمه العاديمة األولمى  9191ديسمبر  17عقد ابيحة يوم األربعاء 

لهذا الموسم الجامعي، برئاسة ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور رشيد سميا  إلمى جانمب ممدير الجامعمة 

األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية وأعضاء مجلس اإلدارة من ممثلي وزارات مختلف القطاعات وممثمل المسيد الوالمي إضمافة إلمى 

األمين العام للجامعة السيد السعيد جودي، نوا  مدير الجامعة، وعمداء الكليات، ممثلي األساتذة، ممثلي المموظفين واإلدارييمن 

 . والتقنيين وعمال الخدمات وممثلين عن الطلبة

استهل اللقاء بكلمة ترحيبيىة مىن طىرف 

رئيس الجلسة الىذي تطىرق إلىى النقىاط التىي 

سيتم تناولهىا فىي جىدول أعمىال هىذه الىدورة 

والذي يتضمن عرض الحصيلة البيداغوجية 

البحثيىىة واإلداريىىة، الحىىصيلة الماليىىة لىىسنة 

، 4/38سىىىىىبتمبر  /3إلىىىىىى غايىىىىىة  4/38

وعىىىرض توزيىىىع الميزانيىىىة األوليىىىة لىىىسنة 

والمىىىصادقة عليهمىىىا باإلضىىىافة إلىىىى  /4/4

وعىدة  4/38عرض حصيلة التوظيف لسنة 

 . متفرقات أخرى

أحال بعدها رئيس الجلىسة الكلمىة للىسيد 

مىىىدير الجامعىىىة الىىىذي قىىىدم عرضىىىا حىىىول 

النىىىشاطات البيداغوجيىىىة والعلميىىىة ونىىىشاط 

األمانة العامة، حيث تطرق إلى عىدد الطلبىة 

المىىسجلين فىىي جميىىع األطىىوار والمقىىدر بـ 

طالىىب وكىىذلك عىىدد المناقىىشات فىىي  33393

كمىا  489أطروحات الدكتوراه والتي بلغىت 

 أشىىىىىار إلىىىىىى توسىىىىىيع اسىىىىىتعمال نظىىىىىام

PROGRES  في مختلف العمليات كإنجىاز

محاضر المداوالت، ملفات األساتذة والعمال 

 .والهياكل البيداغوجية للجامعة

كما عرج على واقع البحىث العلمىي فىي 

الجامعة وقىدم نىسبا وأرقامىا بخىصوص هىذا 

الىىشأن ومىىا يىىرتبط بىىه مىىن وضىىعيات ماليىىة 

والمتعلقىىىىة بميزانيىىىىتي التىىىىسيير والتجهيىىىىز 

وتطرق كذلك إلى الخطط والبرامج الخاصة 

بتجهىيز مختلىف الهياكىل البحثيىة والمخبريىىة 

في جميع أقطاب الجامعىة، وفىي ذات الىشأن 

 أشار إلى عدد المقاالت العلمية المنشورة في

SCOPUS A  إلىىى  4323والبىىالغ عىىددها

 33499جانىىب االستىىشهادات الىىتي عادلىىت 

، وبخىىىىصوص 4/38لىىىىسنة  /432منهىىىىا 

التكىىىوين اإلقىىىامي بالخىىىارج فىىىيزاول اآلن 

طلبىىا وطالبىىة مىىن  23بالجامعىىات األجنبيىىة 

مؤسىىستنا مىىسجلين فىىي الىىدكتوراه والماسىىتر 

أسىاتذة كمىا جىاء فىي عىرض  8/إلى جانب 

السيد المىدير كمىا تنىاول بالىشرح االتفاقيىات 

 . المبرمة للتكوين بالخارج

وسىىلط الىىضوء فىىي نقطىىة أخىىرى علىىى 

المرافقىىىىة البيداغوجيىىىىة لألسىىىىاتذة حديثىىىىي 

التوظيف وكذلك األسىاتذة المىوظفين مىا بيىن 

مىىن أجىىل التحكىىم فىىي  4/34و 4/33فىىترة 

عمليىىىىات التعليىىىىم عىىىىن بعىىىىد عىىىىن طريىىىىق 

، بعىىد ذلىىك تىىم عىىرض  MOODLEنظىىام

 /3إلىى غايىة  4/38الحصيلة الماليىة لىسنة 

سبتمبر ونىسبة اسىتهالكها إضىافة إلىى تقديىم 

حىىصيلة حىىول التوظيىىف لهىىذه الىىسنة والتىىي 

شىىىىملت المناصىىىىب والترقيىىىىات، وعىىىىرض 

 . /4/4توزيع الميزانية األولية لسنة 

وتجىىدر اإلشىىارة إلىىى أن مىىدير الجامعىىة 

تطرق إلىى العديىد مىن النقىاط األخىرى التىي 

تخىىص المىىصالح المىىشتركة بالجامعىىة ومىىا 

أنجزتىىىىىه إضىىىىىافة إلىىىىىى برنىىىىىامج العمىىىىىل 

ومىىىىدى تقىىىىدم نىىىىسبة إنجىىىىاز  /4/4لىىىىسنة

 .المشاريع وغيرها من النقاط

ممثىىىل وزيىىىر التعليىىىم العىىىالي والبحىىىث 

العلمي السيد رشىيد سىياب فتىح بىاب النقىاش 

أمام السادة األعىضاء لطىرح األسىئلة وتقديىم 

المالحظات واالقتراحىات بخىصوص مىا تىم 

عرضىىه مىىن طىىرف مىىدير الجامعىىة حيىىث 

تنوعت التدخالت وكانىت كلهىا بنىاءة تىصب 

فىىي خدمىىة الواليىىة والىىوطن منهىىا مىىا تعلىىق 

بتفعيل اللغة اإلنجليزيىة إلضىفاء المزيىد مىن 

المقروئيىىىة علىىىى األبحىىىاث والنىىىشر علىىىى 

المىستوى الىىدولي والبحىىث فىىي اآلليىىات التىىي 

سىىتيتم اعتمادهىىا لتطبيىىق التعلميىىة الوزاريىىة 

التي تنص علىى ذلىك، باإلضىافة إلىى عالقىة 

الجامعىىىة بالمؤسىىىسات اإلقتىىىصادية ومىىىدى 

تعاونهمىىىا للنهىىىوض بعمليىىىة التكىىىوين كىىىون 

الجامعة جزء من منظومة متكاملة والتركيز 

على الصعوبات خاصىة القانونيىة منهىا التىي 

تواجه الطالب في تجسيد مىشاريعه، والتكفىل 

بالطلبىىة حىىاملي المىىشاريع لتجىىسيدها وخلىىق 

فىىىرص عمىىىل مىىىن خىىىالل دار المقاوالتيىىىة 

 .والمراكز األخرى

كمىىىا اقترحىىىت ممثلىىىة الثقافىىىة تكثيىىىف 

االتفاقيىىات مىىع القطىىاع إذ أنهىىا تتعامىىل مىىع 

طلبىىة مىىن ثىىالث تخصىىصات علىىى مىىستوى 

الجامعىىىىىىة هىىىىىىي الهندسىىىىىىة المعماريىىىىىىة، 

األنثروبولوجيىىا وعلىىم المكتبىىات فىىي إجىىراء 

تربصاتهم حيث أفادوا واستفادوا مىن هىؤالء 

الطلبىىة كمىىا دعىىت إلىىى النظىىر فىىي إمكانيىىة 

إنشاء مخبر لفثار في قسم التىاريخ وغيرهىا 

من المداخالت الثرية التي عقب عليها مديىر 

الجامعىىىة مقىىىدما كىىىل التوضىىىيحات الكافيىىىة 

بخصوصىىها، ليتىىم بعىىد ذلىىك المىىصادقة علىىى 

جدول أعمال هذا االجتماع الىذي يعىد همىزة 

وصىىل وفرصىىة لاللتقىىاء وتواصىىل الجامعىىة 

بمحيطهىىىىىا الخىىىىىارجي وتبىىىىىادل األفكىىىىىىار 

والمقترحات حيث اجمىع الحىضور علىى أن 

جامعىىة بىىسكرة تعتىىبر مىىن أرقىىي جامعىىات 

الىىىوطن بفىىىضل المجهىىىودات الىىىتي تبذلهىىىا 

 . إدارتها على جميع األصعدة

خىىرج االجتمىىاع بجملىىة مىىن التوصىىيات 

منهىىا اقىىتراح فتىىح عىىروض التكىىوين مهنيىىة، 

مقعىىد بيداغوجىىي  ///4رفىىع التجميىىد عىىن

 .والعديد من التوصيات األخرى



    ابواب مفتوحة على نوادي كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياةابواب مفتوحة على نوادي كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة
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اشرفت المديرية الفرعية لألنشطة العلسمسيسة، السثسقسافسيسة والسريساضسيسة مسن خسالل 
مصلحة النشاطات العلمية لكلية العلوم الدقيقة علوم الطبيعة والحياة ابتسداء مسن يسوم 

بواب مفتوحة على النوادي المسعستسمسدة بسهسا، حسيسث أعلى تنظيم  9102سبتمبر  92
عرف بهو الكلية عرض العديسد مسن اعسمسال ونشساطسات السنسوادي السمسخستسلسفسة الستسي 

 . تحتضنها كلية العلوم الدقيقة
الهدف من هذه االبواب حسب القائمين على تنظيمها هو تعريف الطلبة بالنوادي 

الناشطة فيها باإلضافة الى اسستسقسطساب السطسلسبسة السجسدد لسالنسخسراط  وبجميع الميادين
والمشاركة في هذه النوادي بغية االسهام في تشجيع المواهب وإبرازها داخل الوسط 

 .الجامعي
تعتبر مثل هذه الفعاليات كإشارة النطالق نشاط النوادي في تسحسقسيسق بسرامسجسهسا 
المسطرة في كل موسم جامعي جسديسد، حسيسث تستسضسمسن هسذه السبسرامسج جسمسلسة مسن 
النشاطات التي يسعى اعضاء هذه النوادي الى تجسيدها عسلسى ارض السواقسع سسواء 

 .على المستوى العلمي الثقافي أو الرياضي والترفيهي

اكستسوبسر  10لإلشارة فقد استمرت هذه االبواب المفتوحة الى غاية يوم الخميس 
9102 .  

  كلية الحقوق والعلوم السياسية تنظم يوما اعالميا لفائدة طلبة السنة االولىكلية الحقوق والعلوم السياسية تنظم يوما اعالميا لفائدة طلبة السنة االولى        

نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة، الخميس 

بالتنسيق مع نادي منتدى االعمسال السقسانسونسيسة يسوم اعسالمسي  9102اكتوبر  10

خاص بطلبة السنة االولى جذع مشترك حول السنسصسوص السقسانسونسيسة السمسنسظسمسة 

 . للعملية البيداغوجية

يهدف هذا اليوم الى تسوجسيسه طسلسبسة السسنسة االولسى فسي مسسارهسم السدراسسي 

 . واطالعهم على مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بالمسار البيداغوجي

أشرف على تنظيم وتأطير هذا اليوم مجموعة من االساتذة ومسسؤول شسعسبسة 

الحقوق ومسؤولي التخصصات من خالل تقديم جملة من المحاضرات تضسمسنست 

في غالبها العديد من الشروحات والتوجيهات التي تخدم الطالب الجسامسعسي اثسنساء 

 .مشواره الجامعي

مدير الجامعة األستاذ الدكتور احمد بسوطسرفسايسة السذي كسان مستسواجسدا خسالل 

الحدث الى جانب عميد الكلية االستاذ الدكتور دبابش عبد الرؤوف ، قسدم بسدوره 

عدة نصائح قيمة للطلبة الحاضرين داعيا أيساهسم السى الستسحسلسي بسالسوعسي لستسأكسيسد 

الصورة المثلى للطالب الجامعي كما حثهم على ضسرورة بسذل السجسهسد لستسحسقسيسق 

 . النجاح

طاف السيد المدير طاف بأجنحة االبواب المفتوحة التي نظمها نادي مسنستسدى 

االعمال القانونية المعتمد بكلية الحقوق موازاة مع هذا اليوم االعسالمسي ، حسيسث 

عّرف النادي المذكور من خالل هذه االبواب بنشاطاته وأهدافه السمسسسطسرة، مسع 

تقديم بعض الشروحات والتوجيهات المتعلقة بتخصصات كلية الحقسوق والسعسلسوم 

 . السياسية
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    ليوم الهجرةليوم الهجرة  8585جامعة محمد خيضر تحيي الذكرى الـ جامعة محمد خيضر تحيي الذكرى الـ 

احيت جامعة ميحيميد خيييضير بسيكيرة مين خيالل اليميدييريية 

 11الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية ييوم اليخيميييس 

بالمجمم الثقيافيي اليذكيرى اليثيامينية واليخيميسيون  9112اكتوبر 

وميا ييعيرف بيييوم اليهيجيرة ، حيييث  1201اكتوبر  11لمجازر 

اشرف السيد مدير الجامعة االستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية عيليى 

افتتاح فعاليات هذا االحتفال رفقة عيميييد كيلييية اآلداب واليليغيات 

االستاذ الدكتور ابراهيم كتير  وعيميييد ميعيهيد عيليوم وتيقينيييات 

الينيشيياطيات اليبييدنيييية والييريياضيييية الييى جييانيب السييييدة الييميديييرة 

لألنشطة العلمية، الثقافية والرياضييية السيييدة شيهيرزاد  الفرعية

 . عثمان

وبالمناسبة القت المديرة الفرعية لألنشطسة السعسلسمسيسة السثسقسافسيسة 

والرياضية كلمة رحبت فيهسا بسالسسادة السحسضسور مشسيسرة السى ان 

االحتفال بمثل هذه المسنساسسبسات هسو رمسز لسلسوفساء والستسقسديسر لسكسل 

التضحيات المبذولة عبر محطات تاريخية مكنت فسي االخسيسر مسن 

استرجاع السيادة الوطنية بعد كفاح طويل ومرير، كما اشادت فسي 

نفس الوقت بمكانة المنظومة الجامعية وأهميتها في تحقيق التنسمسيسة 

و االزدهار المنشود وحرصها على احسيساء واسستسذكسار مسثسل هسذه 

 . المناسبات الوطنية

هذه الفعاليات التي شهدت اقبال طلبة الجامعة، تسخسلسلسهسا السقساء 

قصائد ووصالت شعرية مسن طسرف طسلسبسة السنسوادي السمسشساركسة 

اضافة الى ندوات علمية حول المناسبسة وعسرض وثسائسقسي ألبسرز 

 . احداث يوم الهجرة

مدير الجامعة طساف بسدوره عسلسى اجسنسحسة السمسعسارض الستسي 

خصصتها النوادي المعتمدة بالجامعة لعرض اهم نشاطاتها خاصسة 

 . التي لها صلة بالحدث

وتزامنا مع احياء هذه المناسبة التاريخية اشرف السسيسد مسديسر 

الجامعة على افتتاح برنامج الجوالت االولى السمسحسلسيسة والسوالئسيسة 

للبطولة الوطنية للرياضات الجامعية في طبعتها الثالثة مسن خسالل 

استعراضه لجميع الفرق الرياضية المشاركة لهذا الموسم الجامعي 

كما اعطى اشارة انطالق اول مباراة في هسذه الستسصسفسيسات والستسي 

 .خصصت لرياضة كرة اليد اناث

    إحياء إحتفالية المولد النبوي الشريفإحياء إحتفالية المولد النبوي الشريف

احياءا للذكرى الدينية الجليلة، أحيت المديرية الفيرعييية 
لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية وناد  الطالبة احتفياال 

 دينيا بمولد خير البريئة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم.

تخلل االحتفال معرضا لسنسادي السطسالسبسة لسلستسعسريسف بسه، 
ومجموعة من الصسور السديسنسيسة والسمسأكسوالت مسن مسخستسلسف 

األطباق التقليدية أين تعرف الحاضرون على تقالسيسد عسروس 
 الزيبان.

افتتح النشاط بترتيل آيسات بسيسنسات مسن السقسرآن السكسريسم، 
وباشر االحتفال بمجموعة من العروض المسرحيسة السثسقسافسيسة 
والدينية، وكذا األناشيد والقصائد التي تمدح فسي سسيسرة سسيسد 
الخلق محمد عليه أفضسل الصسالة وأزكسى الستسسسلسيسم، وإلسقساء 
قصائد شعرية دينية، وتضمن االحتفال مسابقة ثقسافسيسة ديسنسيسة 

 للحضور.

واستضاف النادي براعم روضة األفنان السثسقسافسيسة السذيسن 
اضفوا على الحفل بهاءا بتقديم وصالت إنشساديسه، أيسن القسى 
االحتفال صدى كبيرا بين الطلبة الذين تجاوبوا مسع بسرنسامسج 

 المناسبة الدينية. 
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  المجيدةالمجيدة  02810281نوفمبر نوفمبر   2020إلندالع الثورة إلندالع الثورة   5858إحياء ذكرى إحياء ذكرى 

فييي اطييار تيينييفيييييذ بييرنييامييج اليينييشيياط الييمييسييطيير يييوم 
، وبييميينيياسييبيية الييذكييرى 9112أكييتييوبيير   11الييخييميييييس

الخامسة والستيين النيدال  ثيورة اليفياتيو مين نيوفيميبير 

 المجيدة. 1291

ألامت المديرية الفرعية لألنشطة العلمية واليثيقيافييية 
والرياضية بالتنسيق ميم الينيواد  اليعيليمييية واليثيقيافييية 
الناشطة على مستيوى جياميعية ميحيميد خيييضير بسيكيرة 

 نشاطا ثقافيا ببهو الجامعة،

تضمن النشاط معرضا للصور التي تيعيبير عين أبيرز 
األحداث المتعلقة بالثيورة اليتيحيرييريية اليجيزائيريية مينيذ 
انطاللتها إلى غاية تحقيقها لالستيقيالل، أيين حياول مين 
خالله أعضاء النواد  تعيرييف اليطيليبية بيأهيم اليميراحيل 
والمحطات التي عرفتها الثورة المجيدة من خالل تيوزييم 

 مطويات.

حيث شهدت أجنحة هذا المعرض إليبياال كيثيييفيا مين 
طرف طلبة الجامعة الذين عبروا عن استحسانهم ليميثيل 

 هذه المبادرات خاصة المتعلقة بتاريخ الجزائر.

بداية التصفيات المحلية المؤهلة للبطولة الوطنية بداية التصفيات المحلية المؤهلة للبطولة الوطنية   البطولة الثانية الوطنية الجامعية للكرة الحديديةالبطولة الثانية الوطنية الجامعية للكرة الحديدية
  للرياضة الجامعيةللرياضة الجامعية

في اطار التحضير لفعاليات الطبعة الثانية للدورة 
في تخصص الكرة الحديدية،   الوطنية للرياضات الجامعية

 10والتي نظمتها مديرية الخدمات الجامعية باتنة وسط من 

 .9112نوفمبر  12إلى 

جامعة بسكرة التي كانت من المشاركين في هذه الدورة 

 أين افتكت المرتبة الثانية وطنيا

ضد جامعة باتنة بواسطة الطلبة شهاب شريط، عبد 
الرزاق بوجمعة، فرحات سلطاني وخالد بن الوليد تبر  

 بتخصص ثنائي.

فهنيئا لجامعة بسكرة 
 بهذا الفوز المستحق

وفييقييا لييلييبييرنييامييج 
اليييميييسيييطييير واليييخييياص 
بييتييفييعيييييل الييمييمييارسيية 
الييرييياضييييية بييالييوسييط 
الجامعي، انطيليقيت ييوم 

 9112أكيييتيييوبييير  91
الييتييصييفيييييات الييمييحييلييييية 

الخاصة باإللامات الجامعية عليى مسيتيوى اليميليعيب اليبيليد  
العالية الذ  جمم بين فريق اإللامة الجامعية الحاجب وفريق 

 االلامة الجامعية وسط بسكرة.

ولد حضر االفتتاح كل من المديرة المنهجية للرابطة 
الوالئية الجامعية ورؤساء مصالو النشاطات لكال اإللامتين 
والمديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية 

 للجامعة المركزية.

https://www.facebook.com/sdacs.univbiskra.dz/photos/a.555388354525151/2692884767442155/?type=3&av=216483968415593&eav=AfYgk0zbXlNZsaHRtfbcGuarcErCkuyuFwKTNwkadnAsSCa6OZ_xTAVX7MXQUQu0snE&theater
https://www.facebook.com/sdacs.univbiskra.dz/posts/2632997496764216?__xts__%5b0%5d=68.ARDmm2CH19LaZSAfdkvxGA9T8Ohn0ykhTVC5V_5j9UlyIZTa_TazhstXY0bG12qA8YHwtzSLOeWiHtFmrH4nPBgIrKZ4mdkc-0Rmh2eUdtkXUEbGFzaHOI4Apf68RQYHbt6GQuDhlGWwS9_OC82vJ2Ajdj3RMvEK5f9_adWs


مدير جامعة بسكرة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية يشارك في فعاليات الملتقى الختامي مدير جامعة بسكرة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية يشارك في فعاليات الملتقى الختامي   

  AFREQENAFREQEN::للمشروع ببلجيكاَ للمشروع ببلجيكاَ 

في إطار المشاركات الدولية لجامعة محمد خيضر 

بسكرة مدير الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطسرفسايسة 

يشارك في لجنة التوجيه البسيسداغسوجسي بسالسمسوازاة مسع 

وذلسك فسي  AFREQENالملتقى الختامي لمشسروع 

+ بصسسفسستسسه مسسمسسثسسال ERASMUSإطسسار مشسسروع 

لعضوية جامعة بسكرة في هسذا السبسرنسامسج وذلسك مسن 

 LOUVAIN LAبجسامسعسة  9102أكتوبر 00إلى2

NEUVE .ببلجيكا 

خسساص  AFREQENولسسإلسسشسسارة فسسإن مشسسروع 

بجودة التعليم العالي فسي السطساقسات السمستسجسددة لشسمسال 

وغرب افريقيا وتسعستسبسر جسامسعسة بسسكسرة إلسى جسانسب 

بسالسجسزائسر  ENSAالمدرسة الوطنية العليا لسلسزراعسة

المؤسستين الوحيدتين اللتان تمثالن دولة الجزائر فيمسا 

يخص هذا المشروع السذي يسنسدرج ضسمسن السبسرنسامسج 

 +.ERASMUSاألوروبي 

  جامعة بسكرة تستضيف األستاذ الدكتورجامعة بسكرة تستضيف األستاذ الدكتور

Felipe José Lacerada Neto Felipe José Lacerada Neto من جامعةمن جامعة::  

""BEIRA INTERIOT UBIBEIRA INTERIOT UBI  

 فييي اطييار بييرنييامييج تييبييادل الييطييالييم الييجييامييعييي
ERASMUS+  شييهييدت جييامييعيية بسييكييرة زيييارة

 FILIPE JOSÉ علمية من طرف االستاذ الدكتور
LACERADA NETO ميين جييامييعيية BEIRA 

INTERIOT UBI  أييام  11البرتغالية وهذا لميدة

 .9112اكتوبر  92ابتداء من يوم االثنين 

تخلل برنامج هذه السزيسارة حسسب مسا هسو مسسطسر 
العديد من النشاطات العلمية المتنوعة من بينهسا جسولسة 
عبر قسم الهندسة السمسعسمساريسة الستسابسع لسكسلسيسة السعسلسوم 
والتكنولوجيا، قاعة المحاضرات والمؤتمرات اضسافسة 

الى تقديمه محاضرات لطسلسبسة السقسسسم بسالسطسور االول 
ليسانس حول تعلم كيفيات التفكير في عمليات الهندسسة 
المعمارية وغيرها الى جانب االشراف على مشساريسع 
 البحث المعدة من طرف طلبة قسم الهندسة المعمارية 

للتذكير أن اليوم الثالث واألخير مسن هسذه السزيسارة 
سيخصص لجلسات المناقشة العلسمسيسة مسع جسمسلسة مسن 
اساتذة السكسلسيسة والسطسلسبسة حسول مسا تسعسلسق بسالسهسنسدسسة 
المعمارية اضافة الى االطالع على هسنسدسسة السعسمسارة 

 .المحلية عبر جوالت بالمنطقة
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سوليتو يحل ضيفا على جامعة سوليتو يحل ضيفا على جامعة   --سعادة سفير دولة اسبانيا بالجزائر السيد فرناندو موران كلفوسعادة سفير دولة اسبانيا بالجزائر السيد فرناندو موران كلفو  

    محمد خيضر بسكرةمحمد خيضر بسكرة

تزامنا مم تنظيم والية بسكرة للصالون الدوليي ليليتيميور 

في طبعته الخامسة سعادة سفييير دولية إسيبيانيييا بياليجيزائير 

سوليتو والوفد المرافق ليه حيل  -السيد فرناندو موران كلفو

ضيفا على جامعة محمد خيضر بسكرة صيبيييحية ييوم 

حيث زار مركز  9112نوفمبر  11االحد 

الييتييعييليييييم الييمييكييثييف لييلييغييات بييالييقييطييب 

 .الجامعي شتمة

اسيتيقيبييل ميديير اليجياميعيية األسيتيياذ 

الدكتور أحمد بوطرفاية رفقة نيائيبيه اليميكيليف 

بالعاللات الخارجية األستاذ الدكتور محمود دبابش إلى جانب 

مدير المركز، الوفد اإلسباني حيث طافوا بيميخيتيليف األلسيام 

المخصصة لتدريس اللغة اإلسبانية وتجيدر اإلشيارة إليى أن 

المركز لد تبنى تدريس هذه اللغة األجينيبييية مينيذ انيطيالليتيه 

والتي أصبحت لغة مقصيودة مين طيرف ميخيتيليف الشيرائيو 

 ويشرف على عملية تلقينها أربعة اساتذة.

سعادة السفير وخالل هذه الجولة كانت له دردشة 

مم أساتذة وطلبية اليميركيز، حيييث أبيدى 

استحسانه بالمستوى الذ  بلغه تعليم 

هذه اللغة في والية بسيكيرة، وخيالل 

تصريو له عبر عن سعيادتيه بيتيواجيده 

بالجامعة متمنيا مزيد مين اليتيعياون ليتيوطيييد 

 .العاللات بين البلدين في مختلف المجاالت
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  أبواب مفتوحة للتعريف بدور كل من المراكز األربع بالمجمع اإلداريأبواب مفتوحة للتعريف بدور كل من المراكز األربع بالمجمع اإلداري

افتتحت هذه االبواب او ما يطلق عليها االيام الىتىرحىيىبىيىة تىحىت 

اشراف السيد مدير الجامعة االستاذ الدكتىور احىمىد بىوطىرفىايىة الىى 

جانب نائب مدير الجامعة المكلف بالعىالقىات الىخىارجىيىة والىتىعىاون 

والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية محمود دباب ، حيث طىاف 

بمكاتب المجمع اين تلقى شروحات وافية حول مهام كل مىكىتىب مىن 

طرف السيدة سماح صولح مديرة مركز المسارات الىمىهىنىيىة ونىادي 

البحث عن الوظيفة ومكتب الربط بين المؤسسات، لينتقل بعدهىا الىى 

اجنحة المعرض بداية من جناح دار المقاوالتية للوقوف عىلىى دوره 

في توجيه الطلبة نحو انشاء مؤسساتهم الخاصة وطىرق تىحىسىيىسىهىم 

بروح المقاوالتية ،مرورا بباقي االجنحة كانت للسىيىد الىمىديىر وقىفىة 

مطولة عند قسم مركز دعم التكنولوجيا واالبتكار حيث اسىتىمىع الىى 

شروحات حول مهام هذا المركز خاصة فيما تعىلىق بىطىرق الىتىكىفىل 

بايداع براءات اختراع الجامعة على مستوى المعهد الوطني للملكىيىة 

الفكرية بالجزائر ومتابعة االجراءات الخاصة بهذه العىمىلىيىة اضىافىة 

الى تفاصيل حول عملية تقديم الدعم الىعىلىمىي والىتىقىنىي بىخىصىوص 

براءات االختراع والمراحل المتبعة في هذا الشأن، وفي هذا االطىار 

نوه مدير الجامعة بالجهود المبذولة في هذا الميدان داعىيىا فىي نىفىس 

الوقت الى ضرورة تعميم هذه المبادرات على مستوى جميع كىلىيىات 

الجامعة مشددا على ان تستهدف ايضا باقي الفئات والشرائىح خىارج 

 الجامعة بهدف تعريفهم بمهام هذه الهيئات وخلق الوعي لديهم .

هذه االبواب المفتوحة الهادفة بصفة عامة الى التحسيس بأهمىيىة 

دور كل هيئة وبالخدمات المقدمة من طرفها قصد مساعدة الىجىامىعىة 

 في االنفتاح على المحيط االقتصادي بشكل اوسع.
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في اطار االنمفمتمال عملمى المممحميم  االقمتمصمادي واالجمتممماعمي  

ومرافقة الطلبة في مسارهم الجامعي وكذلك المهني نظمممت جماممعمة 

بالمجمع االداري ابموابما  9191سبتمبر  90/90محمد خيضر يومي 

مفتوحة للتعريف بدور كل من دار المممقماوالتميمة، ممركمز المممسمارات 

المهنية، مكتمب المربم  بميمن المجماممعمة والمممؤسمسمات، ممركمز دعمم 

التكنولوجيا واالبتكار ونادي البحث عن الوظيفة، همذه المممراكمز تمم 

انشاؤها من طرف مديرية الجامعة تبعا لتوجيهات الوزارة المواميمة 

بهدف تعزيز وتقريب الجامعة من المؤسسات والمحي  االجمتممماعمي 

  واالقتصادي بدرجة اولى.

    نطالق عملية الفحص الطبي الموجه لطلبة السنة االولى بجامعة بسكرةنطالق عملية الفحص الطبي الموجه لطلبة السنة االولى بجامعة بسكرةاا

بناء على توصيات وزارة التعلسيسم السعسالسي والسبسحسث السعسلسمسي، 
اكستسوبسر  10اشرفت مديرية جامعة بسكرة ابتداء من يوم السثسالثساء 

بالتنسيق مع المركز الطبي للجامعة عسلسى افستستساح مسكساتسب  9102
الفحص الطبي الموجه لطلبة السنة االولى في جميع التخسصسصسات، 
حيث تم تنظيم هذه العملية على مستوى ثسالث كسلسيسات وهسي كسلسيسة 
اآلداب واللغات ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسسيسيسر، 
كلية العلوم والتكنولوجسيسا السى جسانسب السمسركسز السطسبسي بسمسشساركسة 

 . االولى بيولوجيا ومبادرة من طلبة السنة

هذا الفحص الطبي االلزامي لطلبة السسنسة األولسى مسن السطسور 
األول جاء في اطار دفع و تفعيل برامج الصحة الجامعية والمسطسر 
منذ مدة حيث ضم طساقسم طسبسي مستسكسامسل مسن أطسبساء ومسمسرضسيسن 
موزعين على المكاتب الثالث داخل الكليسات السمسذكسورة، وبسجسمسيسع 
التجهيزات الالزمة لسير هذه العملية حسيسث يسخسضسع السطسالسب السى 
جميع الفحوصات التي تشمل قياس القدرة التنفسسيسة وحسدة السبسصسر، 
قياس الضغط الدموي ونبضسات السقسلسب ومسعسرفسة السطسول والسوزن 
اضافة الى التعرف على الزمرة الدمويسة وتسحسديسدهسا، وفسحسوصسات 
اخرى متكاملة بهدف تكوين ملف قساعسدي صسحسي لسلسطسالسب او مسا 

 . يعرف بقاعدة البيانات الصحية

يهدف المركز الصحي من خالل هذه االيام التحسيسسسيسة حسسب 
رئيسه السيد احمد مرداسي طبيب عام بالمركز في شسقسه الستسوعسوي 
الى تقريب الوحدات الصحية من الطالب داخسل السحسرم السجسامسعسي، 

 . غرس الثقافة الصحية في ذهن الطلبة

وفي جانب اخر تهدف هذه السعسمسلسيسة ايضسا السى السكسشسف عسن 
االمراض في مراحلها االولى التخاذ الخطوات العالجية المناسبة ، 
احصاء الحاالت المرضية فسي السوسسط السجسامسعسي، تسدارك حساالت 
التلقيحات الغير مكتملة أو المتأخرة بعد الكشف عنها لتحويسلسهسا السى 
المصالح الصحية المختصة، الى جانب تحسيس الطلبسة وتسعسريسفسهسم 
 .ببعض االمراض واآلفات الصحية خاصة منها االمراض المتنسقسلسة

تعتبر هذه االيام الصحية التحسيسية المفتوحة من بسيسن اهسم بسرامسج 
الصحة الجامعية المخطط لها، حيث تسعى مسديسريسة السجسامسعسة السى 
تعميمها مستقبال على جميسع طسلسبسة السسنسوات كسمسا سستسشسمسل بساقسي 

 . الكليات كمرحلة ثانية



مدير الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية يعلن عن افتتاح الموسم اللغوي بمركز التعليم المكثف مدير الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية يعلن عن افتتاح الموسم اللغوي بمركز التعليم المكثف 

عيليى االفيتيتياح اليرسيميي  9112اكتوبر  91اشرف مدير الجامعة االستاذ الدكتور احمد بوطرفاية صبيحة يوم االربعاء 

للموسم الدراسي بمركز التعليم المكثف للغات القطب الجامعي شتمة، رفقة نوابه االستاذ الدكتور نيور اليديين زميور  نيائيب 

مدير الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، نيائيب 

المدير المكلف بالعاللات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية االستاذ الدكتور محمود دبابش، االسيتياذ 

الدكتور مبارك بحر  رئيس خلية ضمان الجودة الى جانب مدير المركز السيد علي مدوني، اضافة الى عمداء كلييات اليعيليوم 

 . االنسانية واالجتماعية ، الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم والتكنولوجيا

رئيس المركز في كلمته رحب بالسادة الحضور وعلى رأسهم مدير الجامعة حيث ذكر بالدعم المقدم من طرفه في النهوض 

بدور هذا المركز كما قدم عرضا يتضمن حصيلة مؤقتة عن النشاطات المتعلقة بعملية التسجيالت في مركز الستسعسلسيسم السمسكسثسف 

والستسي ال تسزال مستسواصسلسة حسيسث  9102للغات لدورة اكتوبر 

مسجل ما بين طلبة  0911استقبلت هذه الدورة حسب تصريحه 

لسغسات وهسي  16من جميع الكليات وخارجيين موزعسيسن عسلسى 

 . الفرنسية، اإلنجليزية، االسبانية، االلمانية، التركية

كما اشار الى ان المركز في هذا الموسم الثاني على التوالسي 

مستمر في منح دروس تعليمية لفائدة التالميذ الممتدة أعمارهم ما 

سنسة مسوزعسيسن عسلسى السلسغسة  06  –  09سنة و 09الى  .1بين 

أفواج في اللغة االنجليزية مشيرا الى أن هذه العملية ستمتد لستسمسس جسمسيسع السفسئسات بسعسدمسا كسانست  12افواج و  10الفرنسية بـ 

 .مخصصة ألبناء أساتذة وموظفي الجامعة

أساتذة المركز بدورهم عبروا بجميع اللغات الخمسة السالفة الذكر عن سعادتهم بافتتاح هذا الموسم الدراسي، كما تسم تسقسديسم 

شروحات عن كيفية التسجيل وتصنيف الطلبة وتوجيههم الى االختيار االمثل عبر جميع المراحل المعتمدة فسي هسذا الشسأن السى 

 .جانب عرض روبورتاج تضمن بدايات نشاط المركز واالقسام والهياكل التي يحوز عليها

مدير الجامعة بدوره أعرب عن سعادته بافتتاح هذا الموسم الدراسي منوها في الوقت ذاته باإلنجازات المتميزة التي حقسقسهسا 

هذا المركز بفضل جهد القائمين عليه وعلى راسهم مدير المركز خاصة فيما تعلق بنشر ثقافة تعلم اللغات بين أوسساط السطسلسبسة، 

كما شدد على ضرورة اإلستمرار في هذا النهج لتحقيق االنتقال من الحسن الى االحسن داعيا السادة عمداء الكليات لمرافقة هسذا 

المركز عبر تشجيع الطلبة من أجل التسجيل كما أكد أيضا على ضرورة اإلستعمال العقالني للموارد البشرية والمادية من خالل 

 .استغالل كل الفضاءات الزمنية والمتعلقة بفترات التدريس ومدتها
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  مركز المساعدة النفسية ينظم ندوة تحسيسية حول سرطان الثديمركز المساعدة النفسية ينظم ندوة تحسيسية حول سرطان الثدي

 /3نظمت كلية العلوم االنسانية واالجتىمىاعىيىة يىوم 

بقاعة المناقشات التابعة للكلية وبالتنسيىق  4/38أكتوبر 

مع كل من نادي المؤرخ ونادي نقرأ لنرتقي ومن خىالل 

مركز المساعدة النفسية ندوة تحىسىيىسىيىة حىول 

سرطان الثدي ..الوقاية والعوامل وأسالىيىب 

الىىمىىسىىاعىىدة ..فىىي نىىهىىايىىة شىىهىىر أكىىتىىوبىىر 

 الوردي .

حيث افتىتىح الىنىدوة األسىتىاذ الىدكىتىور 

نصر الديىن جىابىر نىائىب الىعىمىيىد الىمىكىلىف 

بالبحث العلمي وبعدها وجهت كلمة لمديرة مىركىز 

المساعدة النفسية ا.د وسيلة بن عامر والتي أشارت الىى 

 .اهمية الموضوع وضرورة الفحص المبكر

تهدف المناسبة الى تعريف الطلبة بأهداف الىمىركىز 

 .وتحسيسهم

تضمنت الجلسة العديد من المداخالت حول أسىبىاب 

هذا المرض وكيفية التعامل معه وكذلك طىرق الىوقىايىة 

منه باإلضافة الى التدخل النفسي ومدى تىأثىيىره 

في الىعىالج الىى جىانىب تصىحىيىح مىفىاهىيىم 

خاطئة حىول امىكىانىيىة االصىابىة مىدعىمىة 

بنماذج مىن الىحىاالت الىمىصىابىة وكىيىفىيىة 

 .التعاي  مع المرض

اختتمت هذه الفعاليات بفتح المىجىال أمىام 

الحضور لطىرح مىخىتىلىف األسىئىلىة واالنشىغىاالت 

حول هذا المرض الذي يتوجب على أي انسان الىوقىايىة 

منه لتكون نسبة الشفاء عالية من خالل الكشف الىمىبىكىر 

 .على الحالة

    مركز المساعدة النفسية ينظم اليوم التوجيهي األول لفائدة طلبة السنة األولى جذع مشتركمركز المساعدة النفسية ينظم اليوم التوجيهي األول لفائدة طلبة السنة األولى جذع مشترك

 9191نوفمبر 97قدم مركز المساعدة النفسية بتاريخ 

المميمموم الممتمموجمميممهممي األول المممممتممعمملممق بممالمممممرافممقممة الممنممفممس 

بيداغوجية للطالب الجامعي موجه لمطملمبمة السمنمة األولمى 

جذع مشترك بالتنسيمق ممع قسمم المحمقموق وذلمك بمكملميمة 

 .الحقوق والعلوم السياسية

حضر فعليىات الىحىدث كىل مىن 

عىىمىىيىىد الىىكىىلىىيىىة األسىىتىىاذ الىىدكىىتىىور 

عىبىىدالىىرؤوف دبىىابىى  إلىىى جىىانىىب 

رئيس قسم الحقوق وبعض أسىاتىذة 

 .الكلية وطلبة

أهم ما تم طرحه من مداخالت تمحورت حول المرافقىة 

النفسية البيىداغىوجىيىة وأهىمىيىة االتصىال والىتىواصىل بىيىن 

األستاذ والطالب وبين الطلبة والمحيط الجامعي بىاإلضىافىة 

إلى عرض نماذج للطالب الىجىامىعىي الىنىاجىح ووضىعىيىات 

المساعدة النفسية )الخجل أنموذجا( وبعدها 

تىىم فىىتىىح الىىمىىجىىال لىىلىىنىىقىىاش وتىىدخىىل 

األسىىاتىىذة والىىطىىلىىبىىة حىىول تىىكىىيىىف 

الىىطىىالىىب الىىجىىديىىد فىىي الىىمىىحىىيىىط 

 .الدراسي الجامعي
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  كلية العلوم االنسانية واالجتماعية تنظم يوما توجيهيا لفائدة طلبة السنة األولى ليسانسكلية العلوم االنسانية واالجتماعية تنظم يوما توجيهيا لفائدة طلبة السنة األولى ليسانس

في كلمته االفتتاحية رحب السيد عميد الكلسيسة بسالسحسضسور 
شاكرا اياهم على تلبية الدعسوة، مسؤكسدا عسلسى اهسمسيسة تسنسظسيسم 

هذه االيام التوجيهية التوعوية المخصصة لسطسلسبسة السسنسة  مثل
االولى ليسانس خاصة بعد انستسقسالسهسم مسن السمسرحسلسة السثسانسويسة 
ودخولهم لمرحلة جديدة وهي مرحلة الحياة الجسامسعسيسة، حسيسث 
اكد في حديثه ان الهدف المسطر من خسالل هسذا السحسدث هسو 
تعريف الطالب بكل ما يتعلق بالجامعة، وبأهمية االطالع على 
القوانين واالجراءات المنظمة لسير السدراسسة بسالسجسامسعسة، مسع 
ضرورة إلمامهم بالمصطلحات المتعلقة بالسبسيسداغسوجسيسا، وهسذا 
ضمانا لتحقيق فهم موسع لدور الجامعة في الوصول بالطسالسب 

 . الى تحقيق النجاح المطلوب
الدكتورة بن تركي اسسمساء قسدمست خسالل هسذا السيسوم فسي 
محاضرتها المعنونة بـ الطالب والفضاء الجامعي السعسديسد مسن 
النقاط من خالل مجموعة من المحاور، بداية من محور ماهية 
الجامعة بالنسبة للطالب الجديد، ومحور السهسدف مسن السوجسود 

والدراسة بالجامعة، وغير ها من المسحساور الستسي صسبست فسي 
غالبها حول ضرورة تسطير الطالب ألهدافه وتحسديسدهسا بسدقسة 
خالل هذه المرحلة الجامعية مسع سسعسيسه السى تسحسقسيسقسهسا، بسعسد 

 . انفتاحه على هذا المجتمع الثقافي الجديد

نائب العميد المكسلسف بسالسدراسسات والسمسسسائسل السمسرتسبسطسة 
بالطلبة الدكتور العماري الطيب في محاضرته قدم بدوره فسي 

وبدايات تطبيقه، كسمسا  LMD الجانب التقني تعريفا حول نظام
اعسسطسسى شسسرحسسا مسسفسسصسسال حسسول طسسرق السستسسسسسيسسيسسر والسسمسستسسابسسعسسة 

، اضسافسة السى  SEES البيداغوجية للطلبة باستعمال بسرنسامسج
جملة من التوجيهات والنصائح التي تهم الطالب خالل مسساره 

 . الدراسي بالجامعة

ولإلشارة فقد نظمت النوادي المعتمدة على مستوى الكليسة 
أبوابا مفتوحة للتعريف بنشاطاتها مسن خسالل مسعسارض عسبسر 
 .اقسام كلية العلوم االنسانية واالجتماعية بشعبها وتخصصاتها

اكيتيوبير بيقياعية اليميحياضيرات  12نظمت كلية العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة بسكرة يوم االربعياء 
الكبرى للقطب الجامعي شتمة يوم توجيهي لفائدة طلبة السنة االولى ليسانس جذ  مشترك عليوم اجيتيمياعييية 
  وانسانية بحضور عميد الكلية االستاذ الدكتور بلقاسم ميسوم الى جانب مجموعة من االساتذة وطلبة الكلية .

  




