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عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون األستاذ الدكتور شمس الدين شيتور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلللملي 

 خلفا لألستاذ الدكتور بوزيد الطيب إثر تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير األول عبد العزيز جراد.

وفي تصريح له للصحافة أكد معالي الوزير السيد شيتور أن التحديات والرهانات التي تواجه الجامعة الجزائرية تستتتوجت  

تظافر جهود الجميع وصياغة تصورات جديدة من شأنها الرفع من المستوى العلمي للجامعة وذلك بمواكبة التطورات الحاصتلتة 

في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خالل استغالل التقنيات الحديثة سيما في مجال تقديم الدروس إلى جانت  الترفتع متن 

مستوى التسيير اإلداري لمختلف المؤسسات الجامعية، وأبرز السيد شيتور ضرورة ربط جسور التعاون والتنسيق بين الجامعتة 

والمجتمع لتمكينها من أداء أدوارها على غرار تقديم الحلول المناسبة للمشاكل المتطتروحتة ختاصتة متنتهتا اإل تتتصتاديتة، داعتيتا 

إطارات الوزارة إلى التعاون الجماعي لمواجهة هذه التحديات، كما شدد على أهمية التفكير الجدي في أساليت  التتتكتفتل التنتاجتع 

بعدد الطلبة الجامعيين والذي هو في تزايد وذلك من خالل توفير ظروف مواتية للدراسة متع اسستتتغتالل ا متثتل لتتمتكتانتيتات 

 المتاحة، كما ثمن اإلنجازات التي حققها الوزير السابق بوزيد الطي  معتبرا إياها بمثابة ورشات هامة يستوج  استكمالها.

بتبتر   3411أكتتتوبتر  31يعد البروفسور شمس الدين شيتور واحدا من الكفاءات الثمينة التي تزخر بها الجزائر ولد في 

بوعريريج ،متحصل على شهادة مهندس في تكنولوجيا الكيمياء من المدرسة الوطنية المتعددة التتتقتنتيتات والتمتعتهتد التجتزائتري 

للبترول، نحصل على دكتوراه مهندس في الجزائر العاصمة ودكتوراه في العلوم من جامعة جان مونيه بفرنسا، ثم عين أستتتاذا 

 .3491في الكيمياء الفيزيائية  لألسطح والتكرير الديناميكي الحراري وا تصاديات البترول منذ سنة 

له العديد من اإلسهامات العلمية ذات المستوى العالي، تقلد في مشواره المهني اإلداري العديد من المناص  رئيسا لقسم الهندستة 

إلتى  3491( بعدها رئيسا للمركز الجامعي بسطيف متن  3494  –  3491الكيميائية في المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ) 

فامينا عاما لوزارة التعلتيتم التعتالتي  3491و  3491ثم مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات في الفترة الممتدة بين  3491

 .0101لينص  على رأس هذه الوزارة سنة  3441إلى  3491والبحث العلمي من  

وبهذه المناسبة يتقدم مدير جامعة محمد خيضر بسكرة ا ستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية عبر هذا الفضاء اإلخبتاري بتأصتدق 

التهاني لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الثقة التي منحها إياه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لمواصلة 

 اإلنجازات والمضي بالجامعة الجزائرية إلى مصاف الجامعات العالمية الكبرى متمنيا له التوفيق في مهامه النبيلة.
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تبعا للحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية في سلك الوالة والوالة المنتدبين استلم السيد 

 .خلفا للسيد أحمد كروم 0303جانفي  03عبد هللا أبي نوار مهامه بصفته واليا لوالية بسكرة يوم 

بدأ السيد الوالي المحترم مشواره المهني متصرفا إداريا بعد تحصله على شهلادة لليلسلانلس فلي اللحلقلو  

عليلن بصلفلتله ملديلرا  0301اللى الايلة  0881شغل العديد من الوظائف ملن  0893والعلوم اإلدارية سنة 

لإلدارة المحلية للعديد من الواليات: ميلة، البليدة ثم بشار، عرف باستقامته الشديدة ونزاهلتله وصلراملتله فلي 

 .0303تطبي  القانون ليتم تعيينه واليا على والية بسكرة سنة 

ومن هنا يتقدم مدير الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية باسمه وباسم األسرة الجامعليلة بلاللتلبلريلكلات 

للوالي الجديد راجيا من هللا أن يوفقه في أداء المهام الموكلة إليه علللى رأس هلذه اللواليلة ملؤكلدا علللى أن 

الجامعة ستكون حاضرة و داعمة وشريكا فعاال في جميع المبادرات التي من شأنها تطوير التنمية المسلتلداملة 

  .. وخدمة المواطن ، الوالية والوطن
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 جامعة بسكرة تحي اليوم العالمي للمرأة

اعترافا بدور المررة  وهودهارا وحراتهاحوا الرتم هردوتوا وت تالره حفردووا فرم قر ها الرهرم برالمهتمته وبمر ااماحوا 

وبفاا وا هاوه بره ورإ دبرداعاو تردرو   الك هر  فم عملهه النواة اإلن انهة و الثفافهة واتهتصاهية والعلمهة واإلبداعهةه

ام هاوعة وتمد خهار ب كر  ككا قنة وبالتن هق وت لهنة الخدواو اإلهتماعهة للهاوعة حفف وهفة  وعوا ق ا التها ه اا

بفاعرة المتاررراو الكر رل الر وهد عمرر ع اقرم الهرد  العرالمم للمررة   0808ورار   80اهالل لوا و حتهم يرد  احدرد 

كا قنة وذلك بإشراف شخصم وإ ودير الهاوعة احقرتاذ الردكتدر ةدمرد بدترفايرةه وبترادر  وار  وإ 80المصاهف لـ 

نداب المديره احوهإ العا  للهاوعةه ال لطاو احونهة والمدنهة بالدتية عمداء الكلهراوه رسقراء احهر ا  دلرن هانرر احقرر  

 . الهاوعهة بكافة ةتهافوا وإ ةقتاذاوه ودظفاو وعاوالو درافة دلن تال او الهاوعة

اعترافا بدور المرأة وجهودها وتضحياتها التي قدمتهاا 

وال زالت تقدمها في سبيل الرقي بالمجتاما و وبامااااهامااتاهاا 

الكبيرة في عمليه النهضة اإلناانية و الثقافاياة واالقاتاةااد اة 

وباضاضال ماا قاامات باه مات  باداعاا    والعلمية واإلبداعاياةو

هي جامعة محمد خيضر باكرة  طور  معها سبل الحياةو ها

ككل سنة وبالتنايق م  لجنة الخدما  االجتماعية لالاجااماعاة 

 0808ماار   80تقف وقضة اجالل لها و تحيي  او  احداد 

بقاعة المحاضرا  الاكابارل الداهاياد عامار عاااساي الاياو  

كال ساناة و لا   ماار  مات 80العالمي للمرأة المةادف لـ 

بإشراف شخةي مت مد ر الجامعة احساتاا  الادكاتاور أداماد 

بوطرفا ةو وبحضور نواب المد رو احميت الاعاا  لالاجااماعاةو 

الالطا  احمنية والمدنية بالوال ة عمادا  الاكالاياا و ر ساا  

احقاا   لى جااناا احسارة الاجااماعاياة باكاافاة أطاياافاهاا مات 

 . أستا ا و موظضا  وعامال   ضافة  لى طالبا  الجامعة

استهل هذا اإلدتضا  بكلمة ترديبياة مات طارف الااياد 

مد ر الجامعة والذي اعتبره ادتضالية لاتاتاو اه ماجاهاوداتاهاتو 

 نجازاتهتو والمكاسا التي دققنها عالاى  ماتاداد ماايارتاهات 

المهنية وكذلا  فار اة لامادااركاة كال نااا  الاجااماعاة فاي 

تكر مهت نظير ما قدمت مات أجال الارقاي باالاناظاا  اإلداري 

والبيداغوجي للجامعة و كذا تحايت الماتول العلمي للاطالاباة 

 . مت خالل المرافقة البيداغوجية

رئيس لجنة الخدما  االجتماعياة لالاجااماعاة الادكاتاور 

نا ر ردماني بدوره أشاد بضاعلية وأهمية الدور الاذي تاقاو  

به المرأة العاملة بالوسط الاجااماعاي داعاياا  لاى تاقاد ار هاذه 

الجهود وتثمينها ولتقد  باعادهاا ماحااضارة ماوساوماة بـا دور 

المرأة في المجتم  عبر العةور التار خية " لألستا ة مغناياة 

غردا ت تطرقت فيها لجهود المارأة الاحاثاياثاة عابار الاتاار ا  

الثبا  وجودها وقوة تأثايارهاا وكاذلا   لاى دضاور الامارأة 

 . الجزائر ة الاياسي والنضالي منذ أمد بعيد

باب التكر ما  افتتح بإشراف الااياد ماد ار الاجااماعاة 

الذي كر  المناضلة والمجاهدة  د قة الثورة فاندنابل ليوتيات 

جراردة المدعوة " زهرة احلمانية" وهي بلجيكية مت أ اول 

المانية والتي تعتبر مثاال داياا لالاوفاا  واإلخاالي لالاقاضاياة 

الجزائر ة  بان االدتاللو لتتوالى بعدها سلالة هذه التقد را  
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 بمناسبة عيد المرآة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ينظم

 تظاهرة رياضية لأللعاب شبه الرياضية

ضمن فعاليات اإلحتفال باليوم العالمي للمرأة المتصادف 

متتارس متتن كتتل ستتنة، نظتتم معهتتد علتتوم وتقنيتتات  19لـتت 

النشاطات البدنية والرياضية وبالتعاون مع مديريتة اسنتشطة 

الثقافيتتتة والرياضتتتية لجامعتتتة بتتتسكرة دورة لأللعتتتا  شتتتبه 

الرياضتتتية للعنتتتصر النتتتسوي بالقاعتتتة المتعتتتددة الرياضتتتات 

بالجامعة وذلك بحضور السيد مدير الجامعة ا ستاذ الدكتور 

أحمتتتد بوطرفايتتتة، متتتدير المعهتتتد ا ستتتتاذ التتتدكتور جعفتتتر 

بعد التدر  والبحث  بعروري، نائ  مدير المعهد المكلف بما

العلمي والعال ات الخارجية ا ستاذ التدكتور روا  عمــتار، 

نائ  المدير المكلف باإلدارة والمالية )ا ميتن العتام( الــتسيد 

 نيتتدي محمتتد شتتكري إضتتافة التتى أستتاتذة وطلبتتة المعهتتتد 

 . والجامعة عامة

انطالق هذه الدورة كان بكلمة افتتاحية من طترف مديتر 

المعهد التي نوه فيها بالجهود المبذولة في تنظيم هتذه التدورة 

الرياضية كما أشار إلى سعى إدارة الجامعة من خالل معهتد 

علتتوم وتقنيتتات النتتشاطات البدنيتتة والرياضتتية متتستقبال إلتتى 

وضتع برنتتامج مكثتتف لتر يتتة الرياضتتة النتتسوية فتتي الوستتط 

 الجامعي.

التتسيد متتدير الجامعتتة وفتتي كلمتتته اشتتاد بالقتتائمين علتتى 

تنظيتتم هتتذه التتدورة الرياضتتية متتشيرا فتتي الو تتت ذاتتته إلتتى 

ضرورة إستغالل كل اإلمكانيات المادية والهياكتل المتسخرة 

من طرف الجامعة لتشجيع وتطوير الرياضة ككل في الحرم 

الجامعي ليعطى بعدها إشارة انطالق هذه الفعالية الرياضية، 

التي تميزت بمشاركة طالبات من المعهد ومن بتا ي الكليتات 

وفتترق الجامعتتة حيتتث تتتضمنت فعالياتهتتا دورة تنافتتسية فتتي 

ا لعا  شبه الرياضية عتبر تطبيتق التتدريبات النظريتة فتي 

أرض الميدان، كما سبقها تكريم متبادل للسيد متدير الجامعتة 

  ولمدير المعهد من طرف طالبات المعهد .

والتدر ضا  لماؤوال  الجامعة للدكتورة دنان جودي عماياد 

كلية العلو  اإلقتةاد ةو التجار ة وعلو  الاتااايايارو ماد ارا  

المراكز احرب  بالجامعة وماؤوال  مخابر البحث العالامايو 

كما تم تكر م الماوظاضاا  لاماا لاهات مات دور فاي الاناهاو  

بماتول الجامعة مت جمي  النواديو وما ميز هاذا االداتاضاال 

تل  االلتضاتة االستثنائية للعاملة الماتاقااعادة الاايادة الاخاامااة 

عثماني مت خالل تكر مها تكار اماا خاا اا باماناحاهاا عامارة 

مدفوعة التكاليف للبقاع المقدسة ما دز في نضاااهاا وغامارهاا 

سعادة ال تضاهيها سعادة وسط مدهد مؤثار جاماعاهاا وماد ار 

 .الجامعة خالل هذه المبادرة اإلناانية المحمودة

طالبا  الاجااماعاة ا ضاا كاان لاهات نةاياا مات هاذه 

الوقضا  ديث تم تكر م عدة طالبا  بضضل تضاوقاهات الاعالاماي 

 . وادتاللهت للمراكز احولى على دفعاتهم وأقاامهم

وعلى هامش هذا اإلدتضال أقيم معر  تقليدي  احاوي 

أدوا  الحياكة والنايه مت  ن  درائر الوال ة دياث تاز ات 

بهو القاعة بالزرابي التقليد ة التي تحامال ناقاوشاا  ا  داللاة 

 .ورمز ة

جامعة باكرة ومت خالل هذا االدتضال الانول تاهانا  

المرأة في  و  عيدها ووتدعوهاا باان تاباقاى مااضاياة لاألماا  

بخطوا  واثقة وال تنظر للخلف بتاتاً بل تاتاقاد  باجادارة الاى 

احما  متالحة بكل ما اوتيت مت قوة وعلم ومعرفاة ومابااد  

بال تراج   حذوها احمل والثقة بالنضس ... فهنيئاا لاكال امارأة 

مدركة وواعية بدورها ومكانتها في المجتم  عايادكات ساعاياد 

 .دمتت  خرا للوال ة والوطت
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 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة تنظم

  األيام الدولية الـثالثة عشر للكيمياء النظرية والحاسوبية

فرهرفرر   80نظمه هاوعة وتمد خهار ب ركرر  يرد  احدرد 

وإ خالل كلهة العلد  الدههفة وعلد  الط هعة والتها  ه م  0808

علد  الماه  احيا  العلمهة الدولهة الـثالثة ع ر للكهمهاء النظريرة 

والتاقدبهة دهث ادتانه هاعة المتارراو الركر ررل ال رورهرد 

عمر ع اقم فعالهاو افتتاح اذا التدث وذلرك برتراردر ال رهرد 

ودير الهاوعة احقتاذ الدكتدر ةدمد بدترفاية دلن هانرر نردابرهه 

 ال اه  عمداء الكلهــــــاوه ةقاحذ  وتل ة الهاوعة

 اعى القائميت على هذا الملتقى لخلق فر ة تبادل وتوديد 

الخبرا  والمعارف م  احساتذة البادثيت والمنظر ت مت كاافاة 

الجامعا  الوطنية و كذل  احجناباياة و لا  خاالل الاعاد اد مات 

المحاور الهامة  ا  الاعاالقاة باإشاكاالاياتاه عابار الاتاطار   لاى 

موضوعا  مختلضة مت بينها طر  الكيميا  الكمية وتطبيقاتهااو 

دااب الخواي الضيز ائية والكيميائية لالاماوادو الاتاةامايام فاي 

الكيميا  الجز ئية )التركاياا اإللاكاتارونايو الاتاضااعالاياةو 

التحليل الاطاياضاي. . . الا و وتاطاو ار احساالاياا 

اإلدةائية أو العدد ة للكاياماياا  الاحااساوباياةو 

ديث استقبلت اللجنة العلمية للملتاقاى دااا 

رئيس قام عالاو  الاماادة الادكاتاور رشاياد 

مخلوفي خالل كلمته االفاتاتااداياة فاي هاذا 

مالاخاةاا مات داخال الاوطات  032اإلطار 

وخارجه ) الاماغاربو ا اطاالايااو هاناغاار ااو 

لاطالاباة  08و ماناهاا  131فرناا و تم قاباول 

حسااتاذة بااداثايات  64الطور الثالث دكتاوراه و 

تراودت بيت مداخال  في شكل محااضارا  وأخارل 

 . في شكل جدار ا 

مد ر الجامعة وخالل كلمته االفتتادية التي أعلت فياهاا عات 

انطال  أشغال هذه الضعالية أكد على دور مد ر ة البحث العلمي 

والتطو ر التكنولوجي ممثلة في مااعي مد رها الاعاا  احساتاا  

الدكتور عبد الحضيظ أوراغ في الرقي باماثال هاذه الاتاظااهارا  

العلمية منوها باعيها في دعم اإلنتاج العلمي مت خاالل تاوفايار 

 . كل اإلمكانيا  المااعدة

الجلاة احولى للملتقى تضمنت العد د مت المحاضرا  مت 

 مات   jean-yves saillardبينها محاضارة احساتاا  الادكاتاور

 Electronic " الااضاارنااايااة بااعاانااوان Rennes 1 جااامااعااة

structure of ligated transition-metal superatoms 

and assemblies of superatoms  و  لااااى جااااانااااا

محاضرا  أخرل مبرمجة منها المحااضارة الاماوساوماة 

 investigation of problems related "بـاا

to th phosphorus chemistry "  ألستا  ل

 ماات جااامااعااة pal jedlovszky الاادكااتااور

Eger  هنغار ا و ماحااضارة لاألاساتاا  عاباد

اإلله بت  وسف مت جامعة الرباط بالمغرب 

 . وغيرها مت المداخال  القيمة

وتجدر اإلشاارة  لاى أن فاعاالاياا  هاذا 

الحدث قد توزعت بايات قااعاة الاماحااضارا  

الكبرل للجامعة بد  باالفتتاح  لى باقي أقاا  كلية 

العلو  الدقيقة وعلو  الطبيعة والحياة التاي ساتاحاتاضات 

 83بدورها جمي  الجلاا  المبرمجة والتي ستاتمر على مدار 

أ ا  أ ت سيضتح باب النقاش وطارح احفاكاار وتاباادل ماخاتالاف 

الخبرا  بيت الحضور مت أساتذة بادثيت وطلاباة لاياتام تاكار ام 

الاادة المداركيت بدهادا  نظير مااهماتهم الضعالة فاي  ثارا  

 .موضوع هذا الملتقى الدولي



09 

 قسم الهندسة المعمارية لجامعة بسكرة ينظم الطبعة األولى للملتقى الدولي الموسوم 

 "ب" المجال والمبني في المحيط الواحاتي تحديات وآفاق التنمية المستدامة

أشللرف مسللم الللهللنللدسللة الللمللعللمللاريللة الللتللابللع لللكللللليللة الللعلللللوم 
والتكنولوجيا بالتعاون مع مخبر التصميم المعماري وململاثلللة 
األجواء وكذلك الشركات الداعمة على تنظيلم اللطلبلعلة األوللى 
للمؤتمر الدولي المتمحور حول المجال والمبني فلي اللملحليلط 
الواحاتلي تلحلديلات و فلا  اللتلنلمليلة اللملسلتلداملة وذللك أيلام 

 .0303من شهر جانفي  30/30/30

انطلق بقاعة المحتاضترات التكتبترى عتمتر عستاستي أيتن 

حضره كل متن ا ستتتاذ التدكتتتور أحتمتد بتوطترفتايتة ونتوابته 

والعميدة، عمداء الكتلتيتات إلتى جتانت  ا ستاتتذة التمتشتاركتيتن 

القادمين من مختلف جامعات الوطن وجامعات أجنبتيتة بتلتغتت 

دولة منها تونس المغر  ليبيتا وغتيترهتا بتحتضتور طتلتبتة 09

مختلف أطوار الهندسة المعمارية وكل المتهتتتمتيتن بتمتوضتو  

الملتقى الذي يعتبر الواحات ذات دور مهم في تطوير وتنتمتيتة 

المناطق القاحلة وا راضي الصحراوية بصتفتة عتامتة والتتتي 

تتميز بظروفها المناخية والجيومرفولوجية التحتادة كتا متطتار 

القليلة وغير المنتظمة درجات التحترارة التمترتتفتعتة اإلشتعتا  

 .الشمسي الكثيف وكميات التبخر العالية

استهل المؤتمتر بتعترض تتقتريتر مصتور عتن متوضتو  

الملتقى تم التطرق فيه لمختلف الجوان  التي مستها اإلشكاليتة 

 .المطروحة

ا ستتتاذ التدكتتتور نتورالتديتن  lacomofa مديتر متختبتر

زموري تحدث خالل كلمته عن الرؤية التي اعتمدها القائمتون 

 .على الملتقى كما  دم لمحة شاملة لفكرة الملتقى وإشكاليته

رئيس الفدرالية الوطنية لحماية البيئة بدوره ثمن مثل هتذه 

المبادرات متحدثا عن الوسط الواحاتي والثتقتافتة اسجتتتمتاعتيتة 

وكذا المعمار والترميم وفق تقنيات وافكار جديدة تتمتاشتى متع 

 .التطورات التكنولوجية وكذا التغيرات المناخية

عميد كلية العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد الحفيظ روينتة 

خالل كلمته اثناء الجلسة اسفتتاحية جتدد دعتمته لتكتل اجتتتهتاد 

مثمر خاصة ما تعلق بمثل هذه المواضيع التي تتطل  اإلهتمام 

بالمعمار خاصة في المناطق الهتشتة كتذلتك اعتتتبتر متثتل هتذه 

اللقاءات فضاء لتبادل الخبترات وا فتكتار واسرتتقتاء بتتتراثتنتا 

 .المادي شاكرا مسعى المنظمين

الدكتور صخري عادل رئيس  سم التهتنتدستة التمتعتمتاريتة 

بدوره أشار الى فكرة الملتقى التي بدأ العمل عليها منتذ اشتهتر 

والتي من شأنها السعي إلى إبراز المساهمات العلمية والتقتنتيتة 

مشيرا إلى المداخالت القيمة التي ستثار في بتحتر هتذا التلتقتاء 

العلمي داعيا رئيسة الملتقى إلى التفكير منذ اللتحتظتة بتتتنتظتيتم 

 .طبعة ثانية لهذا المؤتمر

بعد ذلك استلمت الكلمة رئيسة الملتتتقتى التدكتتتورة ستمتيتة 

بوزاهر تقدمت خاللها بالشكر لجميع من ساعدهتا لتيترى هتذا 

الملتقى النور معرجة عن اشكالية الملتقى الذي  سم إلى خمسة 

مشاركة وطنية ودوليتة  ستمتت  391محاور بمداخالت بلغت 

 .بين أساتذة أكاديميين وباحثين وطلبة الدكتوراه

ليعلن بعد ذلك مدير الجامعة عن اسفتتاح الرسمي  شغال 

المؤتمر مرحبا بجميع الحضور متحدثا عن نشأة  سم الهندستة 

المعمارية وهيئة التدريس وعدد الطلبة ودعى من هذا التمتنتبتر 

طلتبتة التدكتتتوراه إلتى اإلسترا  فتي استتتكتمتال أطتروحتاتتهتم 

ومنا شتها مشيرا في شق آخر إلى تعليمات رئيس الجمهتوريتة 

السيد عبد المجيد تبون التي تنص وتهدف إلى إعادة اسعتتتبتار 

 .للتجتامتعتة التجتزائتريتة واشتراكتهتا فتي التتتنتمتيتة التمتستتتدامتة

لتستأنف مجريات الملتقى والتي ستكتون متقتستمتة عتلتى متقتر 

 .اسفتتاح وورشات  سم الهندسة المعمارية

تضمن الحدث أيضا معترضتا متن تتنتظتيتم طتلتبتة التنتادي 

احتتتتوى عتتلتى عتدة تصتتامتيتم وكتتتت   archinova التعتلتتمتي

باإلضافة إلى الحركات المعمارية وغيرها والذي شتهتد إ تبتاس 

 .كبيرا من طرف الطلبة والمهتمين
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 : الملتقى الوطني األول حول "الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر

 " الجامعات الجزائرية في ظل إقتصاد المعرفة وضمان الجودة

بفاعة المتارراو  0808هانفم  00نظمه هاوعة وتمد خهار ب كر  ابتداء وإ يد  الثالثاء 

الك رل ال وهد عمر ع اقم وإ خالل كلهة العلد  اتهرترصراهيرة ه الرعرلرد  الرترهراريرة وعرلرد  

الت ههر ووخ ر "والهة بندك ودهار  احعمال" التابت لوا وبالتعاون وت خرلرهرة ررمران الرهرده  

لهاوعة ب كر  الملتفم الدتنم المدقد  بـر " الرهرده  فرم ور قر راو الرترعرلرهرم الرعرالرم فرم 

الهزائر : الهاوعاو الهزائرية فم ظا دهتصاه المعرفة ورمان الهده  " دهث شود الرمرلرترفرن 

دادرا وتمهزا وإ ه ا احقر  الهاوعهة بمختلف ةترافوا وعلن رةقوا ال هد ورديرر الرهراورعرة 

احقتاذ الدكتدر ةدمد بدترفاية دلن هانر ال اه  نداب المديره عرمرداء الركرلرهراو دررافرة دلرن 

 . ةقاحذ  وبادثهإ وإ الهاوعة ووختلف هاوعاو الدتإ

 هدف هذا الحدث العلمي  لى وض  خطة وبارنااماه عامال 

لتطبيق المعا ير العاالاماياة لاتاحاقاياق الاجاودة فاي الاماؤساااا  

الجامعية الجزائر ة وتحايت ترتيبها ضمات قاوائام الاتاةاناياف 

العالمي للجامعا   ضافة  لى ندر ثقافة الجودة فاي ماؤساااا  

التعليم العالي الوطنية كذل   تادة الضر اة لالابااداثايات لاتاباادل 

المعارف و مكانية  جرا  بحاوث مداتاركاة لاتاطاباياق ماعاا ايار 

ضمان الجودة في الجامعة الجزائار اة وغايارهاا مات احهاداف 

الماطرة خالل هذه الضعالية مت خالل أرب  محاور مقامة على 

العد د مت الجلاا  على مدار  وميت منها ما خةص القتةااد 

المعرفة وضمان الجودة في مؤساا  التعليم العاليو معا يار 

التةنيف واالعتماد العالاماي واحكااد اماي وأهاماياة 

 .خدمة المجتم  في ضمان الجودة

الملتقى استند في فكرته مت منطلق سعي 

 دارة الااجااامااعااة  لااى االرتااقااا  والااتااطااو اار 

والااتااحاااااياات الااماااااتااماار لضاامااان جااودة 

المخرجا  احكاد اماياة والاباحاث الاعالاماي 

باعتبار أن جاودة أدا  ماثال هاذا الاقاطااع 

الها  تحدد سما  الماتقبل ومكانة الجزائر 

في خر طة العالم العلمية دااا ماا أشاار  

 ليه رئياة الملتقاى الادكاتاورة وهاياباة غارباي 

خالل كلمتها االفتتادياة ممالاة فاي تاناظايام طاباعاة 

 . أخرل  ا  بعد دولي ماتقبال

كما أشار   لى عدد المداخال  التي تلقتها اللجنة العالاماياة 

 01مت طرف البادثيت الراغبيت في  ثرا  الموضوع أز د مات 

مدااركاة  82ورقة تام قاباول  168جامعة وطنية والتي بلغت 

مخةةة لطلبة الدكاتاوراه وتاجادر اإلشاارة أن هاذا  18منها 

الملتقى ضم أغلا التخةةا  منها العلو  اإلناانيةو الاياسية 

 . وغيرهما

مد ر المخبر الايد عبد هللا غانم وخالل الجلاة االفتتااداياة 

تطر  لضكرة الملتقى التي تدعو  لى ضرورة  شارا  وتاضاعايال 

فر  البحث العلمي والتي جاا   تامااشاياا ما  بارنااماه خالاياة 

 .ضمان الجودة

ارتكز  كلمة ماؤول خلية ضماان الاجاودة فاي ماؤساااة 

التعليم العالي احستا  الدكتور بحري مبار  على ناقااط ماحاددة 

دعى فيها  لى ضرورة فهم مبدأ ضمان الجودة حنها جاد هااماة 

باعتبارها ماتول راقي في المعامال و كما أشار  لاى عامالاياة 

قيا  احدا  التي تعتمد على المرجعاياة والاتاقايايام باعاد تاحاد اد 

 . اآلليا  لذل 

عميدة الكلية الدكتورة دنان جودي تحادثات عات  شاكاالاياة 

الملتقى والتي اعتبر  هذه الطبعاة خاطاوة أولاى تاناطالاق مات 

ناخة وطنية  لى ناخة دوليةو هذا وقد أكد   لى أن جامايا  

التخةةا  معنياة باماوضاوع الاجاودة لاتاضارب 

موعدا مخر في الطبعا  المقبلة أكثر تعمقا فيما 

تعلق بهذا الموضوع الها  ودعت في احخير 

 لى ضرورة التو ل لاتاو اياا  عامالاياة 

وغير نظر ة حن مثل هذه المبادرا  تاعاد 

الداعم احكبر لضمان الجودة في المؤساة 

 . الجامعية

مد ر الجامعة وخالل  عالنه لالفتاتااح 

الرسمي حشغال هذا الامالاتاقاى ناوه باالادور 

الضعال الذي تلعبه خالاياة ضاماان الاجاودة فاي 

عملية التايير مديرا للحةيلة التي تاقادماهاا هاذه 

احخيرة نها ة كل سنة لتدخيص هاذه الاناقاائاص باغاياة 

تحاينها وكما شدد على تطبيق القوانيت بةراماة وتاحامال كال 

الماؤوليت لماؤولياتهم ديث دعى  لى انخراط الجمي  في هاذا 

المااعاى لابالاوغ احهاداف الامارجاوةو كاماا أشاار فاي داد اثاه 

لإلمكانيا  الهامة التي تحوز عليها الجامعة مت هياكل وهيئا  

 . تأطير داعيا  لى االلتضاف للنهو  بهذه المؤساة

لإلشارة فان فعاليا  وأشغال هذا الملتقى انطلقت في قااعاة 

المحاضرا  الكبرل الدهيد عمر عااسي واستمر  مجر اتها 

بقاعة المناقدا  بكلية العلو  االقاتاةااد اةو الاعالاو  الاتاجاار اة 

 .وعلو  التايير
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 اإلنسانية واإلجتماعية تنظم ملتقى وطني الموسوم  مكلية العلو

 " بـ "حوكمة الجامعة الجزائرية ...التحديات واألفاق

نظمت جامعة محمد خيضر من خالل كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ومخبر التغير االجتماعي والعلالملات اللعلاملة فلي 
الجزائر) فرمة البحث : حوكمة الجامعات كمدخل لتحقي  جودة التعليم العالي( وبالتعاون مع خلية ضمان الجودة يوم الثالثلاء 

الملتقى الوطني الموسوم بـ حوكمة الجامعة الجزائرية التحديات واألفا  حيث احتضنت ماعة المحاضرات  0303فيفري  00
الكبرى بالقطب الجامعي شتمة فعاليات هذا الحدث وذلك بحضور السيد مدير الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية، عمداء 
الكليات، أساتذة وطلبة باإلضافة إلى الضيوف الذين تشرفت الجامعة باستقبالهم منهم أعضاء اللجنة الوطنية لضمان اللجلودة 
لجامعات الشر  الجزائري على رأسهم رئيس اللجنة الوطنية لضمان الجودة في الجاملعلة اللدكلتلور صلاد  بلكلو  ونلائلبله 

 . السيدة نصيرة مزعا 

تبنت أشغال هذا الملتقى هدف البحث في مضهو  دوكمة     
الجامعا  ومؤشراتها و مكانيا  تاطاباياقاهاا كامادخال لاتاحاقاياق 
الجودة في الاتاعالايام الاعاالاي فاي الاجازائار لاالرتاقاا  والاتاقاد  
الحضاري المندود و و ل  مت خالل التطر   لى محاور هامة 
كالتدر عا  الناظمة لحوكمة الجامعا  و  اعاوباا  تاطاباياق 
الحوكمة بالجامعة الجزائر ة بعد الخو  في مضاهيم الحاوكاماة 
ومرتكزاتها احساسية ضمت المحور احول و ديث تلقت اللجناة 

ماداخالاة  40العلمية في هذا الةدد مت مختلف جامعا  الوطت 
 . منها 38بعد التدقيق تم انتقا  

في الجلاة االفتتادية ردبت رئاياااة الامالاتاقاى الادكاتاورة 
سليمة دضيظي بالحضور وتطرقت بعدها  لى مرادل تابالاور 

فكرة الملتقى التي بدأ التضكايار باهاا ماناذ ساناتايات مدايادة 
بمجهودا  مد ار الاجااماعاة الاذي كاان دائام الادعامو 

متحدثة عت الحوكمة في الجامعة ا   عد موضوع 
الااعة والذي اتجهت نحوه جمي  دول العاالام 

كونه ا بح مؤشرا مت مؤشرا  تاحاقاياق 
الاااجاااودة فاااي الاااخااادماااة الاااماااقااادماااة 
للمجتمعا و وبما أن الاجااماعاة تاعاد 

قاطرة التطور واالرتاقاا  االجاتامااعاي 
واالقتةادي فان مرتكزا  الحوكمة القائمة 

عاالااى الدااضااافاايااة والاامااداااركااة والااماااااؤولاايااة 
والماا لة هي مضاتيح لتضعيل احدا  الماتاماياز الاذي 

 رف  ماتول مخرجا  الجاماعاة فاي ظال الاتاناافااياة 
 . العالمية

مد رة ماخابار الاتاغايار االجاتامااعاي احساتاا ة الادكاتاورة 
منا ر ة ميمونة اعتبر  الملتقى ضرورة ملحة لبعث الاباحاث 
العلمي في الجامعة كما شكر  فر  البحث وكال الامااااهامايات 
مت القر ا والبعيد الذ ت قدموا لتبادث ماضاهاو  الاحاوكاماة فاي 

 . الجامعا 
عميد الكلية احستا  الدكتور بلقاسم ماياااو  باعاد تارداياباه 
بالجمي  في هذا الحدث  و العمق الوطني المتميز باماوضاوعاه 
المتخةص والضروري تحدث عت الحوكماة وماقاةادهاا فاي 
تحقيق الجودة بكل معانيها ومعتابارا أن الارقاي ال  اتاحاقاق  ال 
بضهمها وتطبيقها متحدثا عت خلية ضمان الجودة التي قدمت هذا 

 0808-0812الموسم مخطط عمل خاي لالاااناة الاجااماعاياة 

والذي  مس كل جها  الجامعة ومكوناتها مديرا  لاى ماااعاي 
الكلية لتحقيق هذا المخطط وليدعو في احخايار الابااداثايات  لاى 
تقد م الملمو  في مداخالتهم تكملة للتنظيـــار وهاذا وقاد وعاد 

 . بندر أعمال الملتقى في  يغة ورقية و لكترونية
رئيس خلية ضمان الجودة احستا  الدكتور مباار  باحاري 
وخالل تدخله تقد  بالدكر لالاماخابار الاقاائام عالاى هاذا الاحادث 
واعتبره فر ة ثمينة لالدتكا  وتبادل اآلرا  والخابارا  كاماا 
أثنى على مثل هذه المبادرا  التي تاتحق كال الاتاداجايا و ثام 
عرج على موضوع الملتقى واعتبر  قحا  ضماان الاجاودة فاي 
التعليم العالي مبادرة  كية مت طرف الالاطاا  كاوناه الاقاطااع 
الذي  دمل على الموا ضا  المتعددة لنجاح هذه العملية عات 

 . طر  التضاعل اإل جابي
مد ر الجامعة احستا  الدكتور أداماد باوطارفاا اة 
في كلمة مقاتاضاباة خاالل  عاالناه عات االفاتاتااح 
الاارساامااي لااضااعااالاايااا  هااذا الااماالااتااقااى ردااا 
بالحضور كل بمقامه شاكرا ومدجعاا كال 
مت ساهم فاي الاتاناظايام وماعابارا عات 
احهمية الكبايارة الاتاي تاولاياهاا  دارة 
الجامعة لخلية ضاماان الاجاودةو ماؤكادا 
على أن الجامعة تعمل جاهدة إلرسا  تقالياد 
جد دة على رأسها ادترا  القوانيت والضوابط و 
 ضافة  لى ماعاها لتحايت التكو ت مت خالل عاقاد 
اجتماعا  دور ة وكما تحدث عت الرقمنة وغيرها مات 
المحااور الاتاي تاهادف الاجااماعاة  لاى تاحاااياناهاا ماذكارا 
باإلمكانيا  الكبيرة التي تحوز علياهاا هاذه الاماؤساااة والاتاي 

 .  جا استغاللها استغالال جيدا
تكمت أهمية موضوع هذا الملتقى في العد د مت النقاط منها 
تدخيص واق  الجامعة الجزائار اة فاي ظال ماتاطالاباا  جاودة 
التعليم العالي وكذا ر اد أهام الةاعاوباا  الاتاي تاحاول دون 
تطبيق دوكمة الجامعا  بالجزائارو هاذا الاماوضاوع  اكاتاااي 
أهمية كبرل     ضر  على القائميت عليه التضاكايار فاي طاباعاة 

 دولية الموسم القاد  
أشغال الملتقى استمر   لى غا ة الماا  لتوزع بعاد تاالوة 

 .التو يا  شهادا  المداركة على المااهميت
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 جامعة بسكرة تنظم الملتقى الوطني

Colloque Doctoral Sur la Mèthodologie  

D' élaboration d' une Thèse de Doctorat et la 

Publication d' un article Scientifique dans une 

revue indexée 

فليلفلري  01يوم األحد  SEPRADIS نظمت جامعة محمد خيضر بسكرة عبر كلية اآلداب واللغات وبالتعاون مع مخبر

 Colloque Doctoral Sur la بقاعة المحاضرات الكبرى الشهليلد علملر عسلاسلي ملللتلقلى وطلنلي بلعلنلوان 0303

Methodologie Delaboration d une These de Doctorat et la Publication d un article 

Scientifique dans une revue indexee  ،وذلك بحضور السيد مدير الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بلوطلرفلايلة

نائب المدير المكلف بالعالمات الخارجية والتظاهرات العلمية األستاذ الدكتور محمود دباب ، عمداء الكليات، أسلاتلذة وطلللبلة 

 .الدكتوراه من مختلف الجامعات وسيستمر على مدار يومين

استهل الحدث بالجلسة الشرفية التي ترأسهتا الستيتد متديتر 

الجامعة وخالل الكلمة التي ألقاها عبر عن استحسانه لمثل هذه 

المبادرة العلمية التهتادفتة التتتي متن شتأنتهتا تتقتديتم شتروحتات 

وتتوضتيتحتات إلنتارة در  التطتتلتبتة التمتتقتبتلتيتن عتلتى إنتجتتاز 

أطروحاتهم ، منوها بأهمية موضوعاته الكبرى متتتو تفتا عتنتد 

الجهود المبذولة من طرف القائمين على هذا التحتدث وشتاكترا 

في ذات السياق كل متن ستاهتم وحضتر إلنتجتاح هتذا التلتقتاء 

الوطني حول منهجية كتابة رسائل الدكتوراه وتحريتر التمتقتال 

العلمي معلنا بذلك عن اسفتتاح الرسمي  شغال الملتقى، وذلك 

بعد الكلمة التي ألقاها عميد الكلية ا ستتتاذ التدكتتتور إبتراهتيتم 

كتيري بالمناسبة ،وكلمة نتائت  متديتر التجتامتعتات لتلتعتال تات 

الخارجية التي أشار فيها إلى حرص الجامعة على تنظيم متثتل 

هذه المبادرات التي تقدم لتلتطتلتبتة كتل التمتبتادا وا ستاستيتات 

الخاصة بمنهتجتيتة التبتحتث التعتلتمتي الصتحتيتحتة مشتيترا إلتى 

المؤطرين الذين نشطوا هذا المؤتمر وهم مجموعة من أساتتذة 

باحثين ذوي كفاءات عالية الذين  دموا من مختلف الجتامتعتات 

الجزائرية ، كما تحدث عن البحث العلمي الذي يسمح بتحتلتيتل 

واختبار مختلف الظواهر و إيجاد الحلول لتعتديتد التمتعتضتالت 

 . وتقديم إجابات منطقية لكل اإلشكاليات

يهدف هذا اللقاء العلمي التكويني بدرجة أولى إلتى تتقتديتم 

تكوين ميداني ومحين لألساتذة وطلبة الدكتوراه فتي متنتهتجتيتة 

البحث وكذلك توضيح الممارسات التعتلتمتيتة لتتتستهتيتل التنتشتر 

العلمي من خالل إعطاء نصائح وتوجيهات عملية حول كيفيتة 

إنجاز رسائل الدكتوراه ،من خالل مجموعة من المحتاضترات 

 " التتقتتيتتمتتة التتتتتي ألتتقتتوهتتا متتنتتهتتا التتمتتحتتاضتترة التتمتتعتتنتتونتتة بـتت

L'opérationnalisation de la recherche 

scientifique   لألستاذ الدكتور عبد هللا فرحي متن جتامتعتة

بسكرة ومحاضرة ا ستاذ الدكتتتور عتبتد التقتادر نتويتري متن 

 Comment rédiger » جامعة أم البوا ي المتوستومتة بـت

un article et publier scientifique » . 

وتجدر اإلشارة إلى أن الطلبة الذين حضروا أشتغتال هتذا 

اليوم  اموا بالتسجيل عبر التمتو تع اإللتكتتترونتي التمتختصتص 

لألساتذة والطلبة الذي أسسه السيد حتا  رشتيتد بتهتدف تتقتديتم 

تكوين متيتتتودولتوجتي يستتتفتاد متنته فتي مستيترتتهتم التعتلتمتيتة 

  وا كاديمية.
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 ورشة العمل الدولية الثانية حول 

 تركيبة النسيج الفضائي

 ) العمراني والمعماري(

 LACOMOFAنظم مسم الهندسة المعمارية بالتنسي  مع مخبر 

فليلفلري  01و 01كلية العلوم والتكنولوجيا لجاملعلة بسلكلرة يلوملي ل 

ورشة العمل الدولية الثانية حول تلركليلبلة اللنلسليلي اللفلضلائلي  0303

) العمراني والمعماري( وذلك بلقلاعلة اللملنلامشلات اللتلابلعلة للللهلنلدسلة 

المعمارية بحضور السيد مدير الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفايلة 

ونائبه للعالمات الخارجية والتظاهرات العلمية األستاذ الدكتور ملحلملود 

دباب  إلى جانب عميد الكلية ورئيس القسم وسط حضور كبير للطلللبلة 

التخصص من مختلف األطوار واألساتذة الباحثين من مختلف الجامعات 

  الوطنية واألجنبية.

رئيس الملتقى ا ستتتاذ التدكتتتور يتاستيتن بتدة وختالل          

الجلسة اسفتتاحية أشار إلى اشكالية الملتقى التي تعود جذورها 

بتمتبتادرة متن  0139إلى الورشة ا ولى التي نتظتمتت ستنتة 

أساتذة حول موضو  التركي  الفتراغتي، وفتكترة هتذه الستنتة 

تتطرق إلى المجاست العامة بمقاربة تعتمد على تمنهج فتكتري 

نظري وتحليلي لفهم اسرتباط بيتن ستلتوك اإلنستان وتتركتيتبتة 

النسيتج التفتضتائتي ) التعتمترانتي والتمتعتمتاري( لتوضتع 

مجموعة من تقنيات التمثيل والقتيتاس والتتتحتلتيتل 

لألبنية والمدن لفهم العديد من النقاط من بينها 

 النمو العمراني وتدفق الحركة.

تهدف هذه الورشة العلمية إلى التمتستاعتدة 

في عملية التصميم كأداة تنبؤ لمختطتطتيتن 

لمدى إدراك تأثير مقترحاتهم لتصميم بيئة 

معيشية أفضل، كما تصبو هذه الورشة إلى 

خلق فضاء لتبادل المعارف والتختبترات فتي 

هذا الميدان وهي بمثابة فرصة للطلبة لالحتكاك 

بالمختصين في هتذا الشتأن التذيتن  تدمتوا متن عتديتد 

الجامعات المرمو ة من جامعة أبوظبي ا ستاذة الدكتورة ريتم 

 the use ofمزياني التي حضترت متداختلتة متوستومتة بـت 

space syntax as a planning support system 

toward a smart city-the case of 2030 abu 

dhabi master plan  إلتتى جتتانتت  ا ستتتتتاذة التتدكتتتتتورة ،

akkelies van nes   ن كلية الهندسة المعمارية والتبتيتئتة م

المبنية بجامعة التكنولوجيا لهتولتنتدا والتتتي  تدمتت متحتاضترة 

  space syntax in theory and practiceمعنونة بـ 

 العديد من اإلضاءات ا خرى. و

عرفت هذه الورشة الدولية في طبعتها الثتانتيتة استتتقتطتا  

واهتمام عدد كبير من ا ساتذة وخاصة طلبة الدكتتوراه التذيتن 

ساهموا وبذلوا جهدا كبيرا في إنتجتاح التتتظتاهترة وهتذا 

بدعم من مدير الجامعتة، عتمتيتد التكتلتيتة ومتديتر 

المخبر وكذا أساتذة القسم إلى جان  الشركاء 

اسجتمتاعتيتيتن واس تتتصتاديتيتن متن متديتر 

التعمير والهتنتدستة والتبتنتاء، وكتذا متديتر 

التتمتتنتتشتتاءات التتعتتمتتومتتيتتة ورئتتيتتس نتتقتتابتتة 

 الهندسة المعمارية. 

وتجدر اإلشارة أنه وبالتوازي مع هتذا 

الحدث تم إطالق مسابقة الهندسة المعمتاريتة 

وطنية للطال  ودعوة إلنشاء جداريات مطابقة 

لموضو  الورشة، لتختتم الفعاليات في اليوم التثتانتي 

بتكريم المشتاركتيتن والتمتستاهتمتيتن فتي إنتجتاح متراستيتم هتذه 

التظاهرة الدولية لتتلى بعد ذلك جملة من التوصيتات التتتي تتم 

 التوصل إليها بعد العديد من النقاشات وتبادل وجهات النظر.

وعلى هامش هذا اللقاء العلمي تم تنظيم جولتة لتلتضتيتوف 

 إلى مدينة بسكرة وكذا مدينة القنطرة.
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 جامعة بسكرة تنظم الملتقى الوطني حول " التبغ والمخدرات في المجتمع "

ضمن فعاليات األسبوع المغاربي لمكافحة التبغ والمخدرات  في الوسط الجامعي نظمت كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 0303فليلفلري  00مسم العلوم اإلنسانية لجامعة بسكرة وبالتنسي  مع مركز المساعدة النفسية للجامعة  يلوم اللثلالثلاء   –

الملتقى الوطني الموسوم بـ" التبغ والمخدرات في المجتمع " حيث احتضنت ماعة المحاضرات اللكلبلرى بلاللقلطلب اللجلاملعلي 
شتمة فعاليات هذا الحدث، بحضور السيد مدير الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفلايلة، السلادة علملداء اللكللليلات، رؤسلاء 
األمسام، مديرة مركز المساعدة النفسية، إضافة إلى السيد مدير الصحة والسكان لوالية بسكرة، ممثلي مصالح األمن الوطني 
من ضباط ومسؤولي السلك، ممثل مديرية الشؤون الدينية واألوماف، ممثلي مديرية اللحلملايلة اللملدنليلة إللى جلانلب األسلرة 

 الجامعية من أساتذة وطلبة الجامعة .

رئيسة الملتقى الدكتتتورة التختنتستاء تتومتي وفتي كتلتمتتتهتا 
اسفتتاحية أكدت  أن الهدف من تنظيم هذا الحدث هو التعترف 
على مفاهيم التبغ والمخدرات وتطورها التاريختي، تشتختيتص 
ا سبا  التي حولت فضتاءات التمتجتتتمتع إلتى بتؤر لتتدمتان  
وتحديد مختلف المخاطر و اآلثار الناتجة عنها والتي  د تتؤثتر 
على استقرار وتوازن البناء اسجتماعتي وصتوس إلتى التعتمتل 
على إعداد مخطط كفيل بالتصدي للظاهرة رفقة مجموعة متن 
المؤسسات الفاعلة داخل المجتمع والتي لها عال تة بتالتظتاهترة 
سواء من ناحية أسبا  الوجود أو المكافحة، كمتا أضتافتت أن 

ملخص تتم  تبتول  311اللجنة العلمية للملتقى استقبلت حوالي 
منها حيث تميزت المشاركة بين أساتذة من داخل الجامعة  01

ومن خارجها  )جامعة ام البوا ي، المسيلة، الوادي، غتردايتة، 
 ..( 0سطيف، خنشلة، جيجل،  سنطينة 

عميد كلية العلوم اإلنسانية واسجتماعية ا ستتتاذ التدكتتتور 
بلقاسم ميسوم  وخالل كلمته أشار  إلى ا همية التي تكتتستيتهتا  
إشكالية الملتقى مذكرا  بدور هذا اللقاء العلمي فتي تشتختيتص 
مثل هذه اآلفات وسعيه إليجاد الحلول لها بما يضمن استقترار 
المجتمع، وفي ذات السياق تطرق رئيس  سم العلوم اإلنسانيتة 
ا ستاذ مسعود كتربتو  إلتى متا أصتبتحتت تتتتصتف بته هتذه 
الظاهرة من شمولية وعالمية داعيا ا ساتذة والباحثين وجميتع 

 المشاركين إلى إثراء محاور اللقاء بهدف تعميم الفائدة.
السيد مدير الجامعة وبعد ترحيبه  بتالتحتضتور والتتتنتويته  

بالجهود المبذولة إلنجاح أشغال هذا المتلتتتقتى وختالل إعتالنته 
عن اسفتتاح الرسمي أشاد بسياسة الوزارة التوصتيتة فتي هتذا 
الجان  منوها بالدور الذي تقوم به من خالل جامعات التوطتن 
في مكافحة هذه الظاهرة داعيا الجتمتيتع إلتى تتوحتيتد التجتهتود 
واستغالل كل اإلمكانيات المتاحة على الصتعتيتد التعتلتمتي فتي 

مجابهة مثل هذه اآلفات وأثارها السلبية على الفرد والمجتتتمتع 
ككل، ليتم بعدها عرض شريط وثائقي حول الظاهترة لتلتنتادي 
اإلعالمي بالكلية إلى جان  تقديم مسرحية صامتة متن طترف 
 أعضاء الجمعية الوسئية اليد في اليد لنرتقي بالمجتمع بسكرة.  

تفردت الجلسة ا ولى لهذا الملتقى بتقتديتم متداختالت متن  
طرف  ممثلي بتعتض التمتديتريتات والتهتيتئتات، حتيتث  تدمتت 
محاضرة بعنوان "إحصائيتات حتول التتتبتغ والتمتختدرات فتي 
المجتمع الجزائري" من طرف ممثل المديرية الوسئية لتألمتن 
الوطني  إضافة إلتى متحتاضترة متمتثتلتة التمتركتز التوستيتطتي 

 les differents type deلمكافحة اإلدمان  والموسومة بـ 
drogues en algérie  كما  دمت الدكتورة سعاد بتن  تقتة

خالل محاضرتها تصور جديد لتبتعتض اآللتيتات التفتعتالتة فتي 
 مواجهة إنتشار ظاهرة المخدرات في الجزائر. 

وتجدر اإلشارة إلى أن أشغال هتذا التحتدث وزعتت عتلتى 
العديد من الورشات  تضمنت أربع محتاور حتيتث خصتصتت 
ا ولى حول مفاهيم التبغ والمخدرات وجتذورهتا التتتاريتختيتة، 
لتكون أسبا  التعاطي في المجتمتع عتنتوان التورشتة التثتانتيتة 
لتخصص بتا تي التورشتات حتول ا ثتار التنتاجتمتة عتن هتذه 

 الظاهرة وآليات مكافحتها وسبل عالجها.
وللتذكير فقد شهد هذا الملتقى استمرار الحملة التحستيتستيتة 
حول هذه الظاهرة التي انطلقت مسبقا تمهيدا لهذا اللقاء أين تم 

حتيتث كتانتت   ببهتو التقتاعتة مطويات، جداريات وكت عرض 
 للسيد مدير الجامعة جولة في اجنحة هذا المعرض .

لتختتم الفعاليات بتكريم المشاركين والمساهمين في إنجتاح 
مراسيم هذه التظاهرة الوطتنتيتة لتتتتتلتى بتعتد ذلتك جتمتلتة متن 
التوصيات التي تم التوصل إليها بتعتد التعتديتد متن التنتقتاشتات 

 وتبادل وجهات النظر. 
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 جامعة بسكرة تنظم الملتقى الوطني الموسوم 

 “دور الديمقراطية التشاركية في دعم التنمية المحلية "بـ 

نظمت جامعة بسكرة من خالل كلية الحقو  والعلوم السياسية يلوم 

ملللتلقلى وطلنلي حلول دور اللديلملقلراطليلة  0303فيفري  01األربعاء 

التشاركية في دعم التنمية المحليلة، وذللك بلقلاعلة ملحلاضلرات اللكللليلة 

بالقطب الجامعي شتمة بحضور السيد مدير الجلاملعلة األسلتلاذ اللدكلتلور 

أحمد بوطرفاية، سيادة األمين العام لوالية بسكرة السيد إبراهيم نواصر، 

عمداء الكليات، رؤساء األمسام وممثللي اللهليلئلات والسلللطلات األملنليلة 

 . بالوالية، أساتذة باحثين وطلبة الجامعة

رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور فتوزي نتور التديتن 
وخالل كلمته اسفتتاحية نوه بدور متديتر التجتامتعتة فتي دعتم 
وتشجيع جهود تنظيم هذا الحدث العلمي، تتطترق كتذلتك إلتى 
ا هداف العامة المسطرة من خالل هذا اللقاء والتي اعتبترهتا 
كفرصة لتسليط الضتوء عتلتى متدى تتطتبتيتق التديتمتقتراطتيتة 
التشاركية على المستوى المحلى خاصة وانتعتكتاستاتتهتا عتلتى 
التنمية، إضافة إلى دراسة التحديات والصعوبات التي ترافتق 
تطبيق هذه اآلليات وكيفيات تطتويترهتا متن ختالل مستاهتمتة 
جميع الفاعلين داخل المجتمع، كما أشار بأن اللجنة التعتلتمتيتة 

مداخلة تتم  تبتول  301في هذا السياق  د تلقت ما يقار  
 .منها إلثراء موضو  هذا الملتقى 99

عميد الكلية ا ستتتاذ التدكتتتور عتبتد الترؤوف 
دبابش بدوره استهل حديثه عن ستعتي التقتائتمتيتن 
عتتلتتى هتتذا التتمتتلتتتتتقتتى إلتتى التتتتتعتتريتتف بتتمتتفتتهتتوم 
الديمقراطية التشاركية وفقا للمواد التدستتتوريتة 
المتعلقة به ومن ختالل متمتارستة التجتمتاعتات 

 .المحلية لهذا المفهوم
كلمة متديتر التجتامتعتة التتتي رحت  فتيتهتا 
بالحضور وعلى رأسهم الستيتد ا متيتن التعتام 
للوسية متمنيا له التوفيق فتي متهتامته التنتبتيتلتة 
خدمة لهذه الوسية، نوه كذلتك بتالتدور التكتبتيتر 
للقائمين على هذه التظتاهترة ختاصتة بتعتد متنتح 
الفرصة لطلبة الدكتتوراه متن ختالل تتختصتيتص 

ورشات لتقديم إنتاجاتهم العلمية، ودعى إلى العتمتل 
على فتح جميع ا بوا  لألساتذة والطلبة بهدف إبتراز 

 دراتهم وتقديم ا تراحاتتهتم ومشتاريتعتهتم فتي التمتيتدان عتبتر 
 . تسخير واستغالل كل اإلمكانيات المتاحة

السيد ا مين العام للوسية وفي كلمته التي ألقاها بالتنتيتابتة 
عن السيد المحترم والي وسية بسكرة عبر فيها عن افتتتختاره 
بالمرات  المشرفة التي احتلتها جامعة بسكرة على المتستتتوى 
الوطني شاكرا في الو ت نتفتسته ا سترة التجتامتعتيتة والستيتد 
المدير ا ستاذ الدكتور أحمد بتوطترفتايتة عتلتى التمتجتهتودات 
المبذولة للر ي بدور الجامعتة فتي شتتتى التمتجتاست، لتيتؤكتد 

بعدها على أهمية التو توف عتنتد التدور التتتشتاركتي لتألفتراد 
ومنظمات المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التتتشتاركتيتة 
على المستوى المحلي ختاصتة بتعتد اإلصتالحتات الستيتاستيتة 
ا خيرة، مشيرا إلتى دور التختطتا  الستيتاستي فتي تشتجتيتع 
المشاركة الشعبية لفعاليات وأعمال المجالس المحلية المنتخبة 
في إطار  انوني وتشريعي مما يتيح فرصة ممارسة التر تابتة 
على هذه الهيئات، كما دعى سيادته إلى ضترورة بتذل إرادة 
 وية من أجل تحقيق تنمية شامتلتة فتي ظتل امتتتالك التوسيتة 
إلمكانيات وطا ات بشرية هائلة، ليعلن بعدهتا عتن اسفتتتتتاح 

 الرسمي  شغال هذا الملتقى.
تميزت فعاليات هذا اللتقتاء بتمتشتاركتة التعتديتد متن   

، 3أساتذة التجتامتعتة إضتافتة إلتى جتامتعتات بتاتتنتة
، الجلتفتة، 1ور لة، تبسة، بجاية، الوادي الجزائر

وغيرها وبتحتضتور طتلتبتة  0المسيلة، سطيف 
دكتوراه من جتامتعتة التمتنتار بتتتونتس، حتيتث 
 سمت أعتمتالته عتلتى التعتديتد متن التجتلتستات 
والورشات تضمنت محاضترات  تيتمتة تتختدم 
محاوره عبتر عتنتاويتن متختتتلتفتة متن بتيتنتهتا 
محتاضترة التدكتتتور فتؤاد جتدو متن جتامتعتة 
بسكرة والموسومة بـ " الديمقراطية التشاركية 
كآلية للترسيخ الديمقراطتي لتتتحتقتيتق التتتنتمتيتة 
المحلية بالدول العربية حيث  دم فيها متؤشترات 
وإحصائيات عن ترتي  الدول العربية عالميا في 
هذا اإلطار إلى جان  المحاضترة التمتعتنتونتة بـت " 
منظمات المجتمع التمتدنتي كتآلتيتة لتتتفتعتيتل وتتكتريتس 
الديمقراطية التشاركية" للدكتور دكاس عبد القادر من جامعة 
الجلفة وغيرهتا متن التمتحتاضترات التتتي شتهتدت فتتتح بتا  

 المنا شات والحوارات بين الحضور والمشاركين.
لتشارة فان فعاليات وأشغال هذا الملتقى التي انطلقت فتي  

 اعة المحاضرات استمرت مجتريتاتتهتا عتلتى مستتتوى اربتع 
ورشات متوزعتة عتبتر  تاعتات التكتلتيتة لتتتتتلتى فتي التختتتام 
التوصيات وتوز  الشهادات على المشاركين نظير إسهامتهتم 

 .في نجاح هذا الحدث 
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 جامعة بسكرة تحتضن الملتقى الجهوي األول للسياحة الصحراوية والتنمية االقتصادية 

 تحت شعار " السياحة الصحراوية كنوز منسية "

الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين المكتب عقدت 
الملتقى  0303فيفري  00الوالئي بسكرة يوم السبت 

الجهوي األول للسياحة الصحراوية والتنمية االمتصادية 
تحت شعار " السياحة الصحراوية كنوز منسية "  وذلك 
بالمجمع العلمي والثقافي للمديرية الفرعية لألنشطة 
العلمية، الثقافية والرياضية لجامعة محمد خيضر بسكرة، 
بحضور وفود ممثلة لمختلف جامعات الوطن من ورملة، 

(، أم البوامي، برج 0( و)0باتنة، عنابة، جيجل، مسيلة )
 .( وجامعة سكيكدة0( و)0بوعريريي، سطيف )

رئيس مكت  الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين بسكرة 
عالء الدين أفرن وفي كلمته اسفتتاحية  التي رح  فيها 
بالحضور والوفود القادمة من مختلف الجامعات الجزائرية 
شاكرا في الو ت ذاته السيد مدير الجامعة ا ستاذ الدكتور 
احمد بوطرفاية على دعمه وتقديمه لكافة التسهيالت 

  .واسمكانيات المتاحة إلنجاح هذا الملتقى
ليعلن بعدها عن اسفتتاح الرسمي لفعاليات وأشغال 
الطبعة ا ولى لهذا اللقاء الجهوي والتي تميزت في يومها 
ا ول بالتنو  من عروض فلكلورية، باإلضافة لمجموعة من 
المعارض لغرفة الصناعات التقليدية التي تضمنت عرض 
 هم المنتوجات المحلية من ألبسة أفرشة وغيرها إلى جان  

 مشاركات فنية تجلت في أعمال تشكيلية.
والذي تزامن مع إحياء اليوم ا خير من هذه الفعاليات 

فيفري من كل سنة  دمت فيه  39اليوم الوطني للشهيد 
وصالت شعرية  وأناشيد ثورية خاصة بالمناسبة، إلى جان  
إ امة المعرض الكرونولوجي التابع لمتحف المجاهد العقيد 
محمد شعباني بسكرة و بل إسدال الستار الذي شهد حضور 
السيد مدير الجامعة حيث ثمن في كلمته الجهود المبذولة في 
تنظيم هذا اللقاء ليكرم بعدها رئيس المكت  الوسئي الحركة، 
كما أن با  التكريمات ظل مفتوحا خالل هذه ا جواء 
الختامية خاصة لمدراء الخدمات الجامعية شتمة، اإل امة 
الجامعية وسط، مدير اإل امة الجامعية السابق السيد منير بن 
عمار، مدير الحماية المدنية، تكريم لممثلي مديرية التربية 
لوسية بسكرة، المدير السابق لألنشطة بالجامعة السيد عبد 
المالك صكاك، وغيرهم باإلضافة إلى مجموعة من ا ساتذة 

  .واإلداريين
كما خص رؤساء الوفود المشاركة من ور لة، باتنة، أم 

والمسيلة بهذه التكريمات نظير جهودهم  3بوا ي، المسيلة 
 ومشاركتهم في هذا اللقاء ضمن طبعته ا ولى.

  ساتذة وخبراء من جامعة ميالنو االيطاليةأستضيف ي  Lacomofaمخبر  

في  طار التعاون م  الجامعا  الدولياة وضامات بارنااماه 
الاتاابا  لاكالاياة  Lacomofa نظم مخبر + Erasmus التبادل

قام الهندسة الاماعاماار اة  -العلو  والتكنولوجيا بجامعة باكرة
ورشاة عامال دولاياة باعاناوان  0812د امابار  80 و  االدد 

التنمية الماتدامة:  ور مت الاماحاياط الاعاماراناي احوراساي 
و مخاتابار  LGEM بالتعاون م  مختبر هندسة الطاقة والمواد

وماخاتابار تاقاناياا  داضاظ  LGM أبحاث الهندسة الميكانياكاياة
 و دارة التراث المعماري والمر د لحضظ احعمال الاخاداباياة

TeCMArcH  التابعة لجامعة ميالنو اإل طالية . 
 0812د اامابار  80برنامه الز ارة انطلق  او  الاابات 

وسياتمر مدة أربعة أ ا  ديث تضمت العاد اد مات الاماحاطاا  
منها ز ارة شرفا  منطقة غوفي واالطاالع عالاى عاماارتاهاا 

 . المحلية باإلضافة  لى ز ارة ميدانية لبلد ة خنقة سيدي ناجاي
تضمت اليو  الثاني للز ارة جلاة افتتادية الناطاال  ورشاا  
العمل في قاعة المحاضرا  عت بعد بمقر الامعي الاباةاري 

داياث نداط هاذه  + Erasmus  ضافة  لى التعر ف ببرنامه
 الضعاليا  مت جااماعاة ماياالناو كال مات احساتاا ة الادكاتاورة

susasna bortolotto  التي قادمات ماحااضارة باعاناوان " 
Consevation project thepry and praxis the 

ghoufi case study " francisco   لااى جااانااا احسااتااا 

 " الذي عنون محاضرته بـا Francesco Augelli الدكتور
Methodology reseach in laboratory and in 
field about palm wood – phoenix dactilifera ". 

الورشا  توا لت طيلة  وميت القادميت ديث تم في اليو  
الثالث عقد اجتماع م  أساتذة وطلبة الدكتوراه في تخاةاةاي 

 الميكاني  والهندسة المعمار ة دول اآلفا  الجد دة للتعاون. 
باإلضافة الى محاضرة االستا  الدكاتاور رضاا الاعاطاوي 

 . مت جامعة عنابة دول الضت المعماري بمنطقة غوفي



17 

 30نظمت جامعة محمد ختيتضتر بستكترة يتوم ا حتد   
عبر كلية العلوم التد تيتقتة وعتلتوم التطتبتيتعتة  0134ديسمبر 

 LIRMM ، متختبتر LESIAوالحياة وبالتعاون مع متختبتر
رشة العمل ا ولى حول أنتظتمتة التنتظتم و   l'IRISA ومخبر

وا من السيبراني واستصاست وهندسة البرمجيات وختطتوط 
المنتجات، حيث احتضنت  اعة المنا شتات بتمتجتمتع متختابتر 
البحث العلمي بتهتاللتي الصتيتد أشتغتال هتذه التورشتة وذلتك 
بحضور السيد مدير الجامعة ا ستاذ الدكتور أحمد بوطرفايتة 
إلى جانت  نتوابته وأستاتتذة مشتاركتيتن متن داختل التجتامتعتة 
 . وخارجها إضافة إلتى طتلتبتة  ستم اإلعتالم اآللتي بتالتكتلتيتة

تضمنت هتذه التورشتة حست  متا هتو متبترمتج التعتديتد متن 
 التتمتتوضتتوعتتات التترئتتتيتتستتيتتة ذات الصتتلتتتة متتن بتتيتتنتتهتتتا
أنظمة النظم وا من السيبراني، استصال وا من في شبتكتات 
الكمبيوتر وا نظمة الموزعة، هندسة البترمتجتيتات وغتيترهتا 
حيث تطرق إليها ا ساتذة المشاركون من خالل التعتديتد متن 

 .المحاضرات
ا ستاذ الدكتور صالح سادو من جامعة بريتاني الفرنسية 

 Systems of "عتتنتون متتحتاضتترتتته بـتت l'IRISA متختتبتتر
Systems and Cybersecurity " ضمنها العديد من ،

النقاط أهمها معماريات البرمجيات  نتظتمتة التنتظتمم ونتظتام 
تكامل ا نظمة إضافة إلى برمجة متحتاضترات أخترى حتول 
الهندسة وإنتا  التبترامتج التمتفتاهتيتم والتمتبتادا واستتجتاهتات 
البحثية" لألستاذ الدكتور توفيق زيادي من جامعة السوربتون 

 . بفرنسا
هذه الورشة تعتبر حتيتزا لتلتحتوار متن ختالل فتتتح بتا  
النقاش للطلبة المشاركين خاصة طلبة الطور الثالث دكتوراه، 
كما تعتبر منبرا سلتقاء ا ساتذة الباحثين مع الطلبة المهتميتن 
باستصال وبأحتدث التنتتتائتج والتختبترات التهتامتة فتي متجتال 
ا نظمة المعلوماتية وا من في أنظمة وشبتكتات التكتمتبتيتوتتر 
عبر برمجة مائدة مستديرة بين ا ساتذة المحاضرين وطال  

 . الدكتوراه
لتشارة فإن فعاليات هذه الورشة حس  متا هتو متبترمتج 

 39امتدت على مدار ثالثة أيام والتي اختتمت يوم التثتالثتاء 
 . 0134ديسمبر 

  جامعة بسكرة تنظم دورة تكوينية حول نظام الجودة والقياس

 +ERASMUS في إطار برنامج التعتاون ا وروبتي
أ امت جامعة بستكترة دورة  AFREQEN وضمن مشرو 

تكوينية حول نظام الجودة والقياس بداية متن يتوم التختمتيتس 
من خالل مركز البحث العلمتي والتتتقتنتي  0101جانفي  14

للمناطق الجافة حيث استتضتافتت هتذه التدورة ا ستتتاذ لتوك 
جامعة متونتبتلتيتيته  CIRAD مارتن مهندس جودة و ياس في

بفرنسا الذي ألقى العديد من المحتاضترات حتول التمتوضتو  

إلى جان  ا ستتاذ التدكتتتور متحتمتد بتلتحتمترة متديتر متركتز  
crstra   حيث خصصت هذه الدورة العلمية التكوينية لفتائتدة

 . ا ساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه في  سم الزراعة
تميزت ا يام ا ولى لهذه الدورة فتي مترحتلتتتهتا التثتانتيتة 
بجلسات عمل إلعداد البرنامج وتحتضتيتر التمتلتفتات لتيتشتر  
بعدها في المحاضرات والتي تضمنت التذكير بأبرز المفاهيتم 
المتعلقة بنظام الجودة والتمتقتايتيتس التتتي تتم تتنتاولتهتا ختالل 

إلتى جتانت   0139المرحلة ا ولى فتي شتهتر جتوان ستنتة 
التركيز على معطيات تتأهتيتل التطتلتبتة سستتتيتعتا  متجتاست 

  تطبيق هذه المفاهيم

ومن المتو ع تحقيق العديد من ا هداف التمترستومتة متن 
خالل هذه الدورة التكوينية ومن بينتهتا التتتحتقتق متن التجتودة 
ومتطلبات المقاييس، والتدري  الهندسي إضافة إلتى تتطتويتر 
الموارد والتعليم والتتطترق إلتى جتودة الشتبتكتات ومتهتارات 
المقاييس ومدى تطبيق أسس الجتودة داختل متختابتر التبتحتث 

 .العلمي وصوس إلى كيفية استغالل النتائج وتقريبها للوا ع

 

ورشة العمل األولى حول أنظمة 

النظم واألمن السيبراني واالتصاالت 

 وهندسة

 البرمجيات وخطوط المنتجات
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  جانفي من كل سنة 81لليوم الوطني للبلدية المصادف لـ  35جامعة بسكرة تحيي الذكرى الـ 

احيت جامعة محمد ختيتضتر متن ختالل كتلتيتة التحتقتوق 

والعلوم السياسية  سم الحقوق وبالتنستيتق متع وسيتة بستكترة 

جتانتفتي  34يوما دراسيا حول البلدية وا ع وأفاق وذلك يتوم 

بقاعة المحاضرات لكلية الحقوق والعتلتوم الستيتاستيتة  0101

وذلك بحضور السيد ا مين العام للوسيتة متمتثتال عتن الستيتد 

الوالي المحترم ، متديتر التجتامتعتة ا ستتتاذ التدكتتتور أحتمتد 

بوطرفاية ، المدراء التنفيذيين بتالتوسيتة، متمتثتلتي الستلتطتات 

البلديات إلى جتانت   المحلية وا منية، ا مناء العامون لبعض

ا سرة الجامعية من الستادة نتوا  متديتر التجتامتعتة، عتمتداء 

 . الكليات أساتذة وطلبة

يأتي هذا اليوم الدراسي في إطار انفتاح التجتامتعتة عتلتى 

المحيط اس تصادي واسجتماعي وباعتبار البلدية وحدة إدارية 

سمركزية، حيث تضمنت الجلسة اسفتتتتتاحتيتة عتدة تتدختالت 

بداية بكلمة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية تطترق فتيتهتا 

إلى مساعي هذا الحدث في التمتستاهتمتة فتي تتطتويتر التعتمتل 

الميداني للبلدية من خالل تشتختيتص وا تعتهتا وتتقتديتم بتعتض 

اإلستشرافات سواء ما تعلق باإلصالح التنظيمي أو اإلصالح 

كما أشار إلى المداخالت التي تجمع بتيتن   القانوني وغيرهما،

علم القانون وعلم السياسة بتهتدف التمتستاهتمتة فتي التتتطتويتر 

  .وإرساء التنمية المستدامة المنشودة

مدير الجامعة ومن خالل كلتمتتته التقتيتمتة شتكتر مستعتى  

القائمين على هذا اليوم مشيرا إلى ا همية الكبيرة التي توليها 

إدارة الجامعة لكل ما يخص التعتمتل التتتشتاركتي فتي جتمتيتع 

القطاعات تماشيا مع تعليمات السيد رئيس الجتمتهتوريتة عتبتد 

المجيد تبون في ضرورة مرافقة الجامعة للحياة اس تتتصتاديتة 

واسجتماعية داعيا فتي ذات الشتأن كتل إدارات التقتطتاعتات 

للعمل جن  إلى جن  من أجل تحقيق التنمية المحلية من جهة 

  . وتشغيل الطلبة من جهة أخرى

السيد ا متيتن التعتام لتلتوسيتة وختالل إعتالنته لتالفتتتتتاح 

الرسمي لهذه الندوة العلمية ثمن دور مثل هذه المبادرات التي 

تبرز دور التجتامتعتة وانتفتتتاحتهتا عتلتى التمتحتيتط التختارجتي 

وإسهامها الفعال في العديد من القضايا اس تصادية، السياستيتة 

واسجتتتمتاعتيتة التمتطتروحتة لتلتنتقتاش والتتتي تتهتم التمتواطتن 

والمجتمع، إذ تلع  الجامعة والبحوث العلمية دورا هامتا فتي 

إرشاد البلدية ووضع استراتيجيات ناجعة لمختلف التقترارات 

باإلضافة إلى تقديم نظرة استشرافية لتطوير الهياكل القاعديتة 

وفق اإلمكانات المتاحة واسحتياجات المسجلة تبعا لتزايد عدد 

السكان وتزايد الطل  على الخدمات الضرورية مشتيترا إلتى 

أهمية الموضو  في تحستيتن التختدمتات التعتمتومتيتة وتتر تيتة 

المرفق العام وعصرنته مقدما مفهوما مفصال للبلتديتة دورهتا 

وأهدافها باعتبارها دعامة أساسية للديمقراطية حاثا على بتذل 

 . متزيتدا متن التجتهتتود فتتي كتنتتف الشتتفتافتتيتة والتتمتوضتتوعتيتة

المداخلة اسفتتاحية كانت بعنوان دور التدبير التشاركي فتي   

تفعيل أداء البلديات من إلقاء طتالت  التدكتتتوراه الستيتد هشتام 

دراجي تناول فيها متراحتل التتتشتختيتص التتتشتاركتي مترورا 

بتشكيل فرق البحث وصوس إلتى وضتع ختطتة وآلتيتة فتعتالتة 

 . للنهوض بدور البتلتديتة فتي التوستط اسجتتتمتاعتي وغتيترهتا

زيتد أولتشارة فإن اللجنة العلمية لهذا اليوم التدراستي تتلتقتت 

منها  سمت على مدار جلستين  31مشاركة تم انتقاء  01من 

نشطها جملة من ا ساتذة من جتامتعتة بستكترة ستلتطتوا فتيتهتا 

الضوء على جملة من المواضيع منها إصالح نظام العضوية 

في المجالس التمتحتلتيتة التمتنتتتختبتة بتاإلضتافتة إلتى التتتطترق 

لصعوبات وتحديات السياسات العامة المحتلتيتة فتي التجتزائتر 

 . وغيرها من العناوين التي تتماشي وأهداف هذه التظاهرة



19 

كلية العلوم والتكنولوجيا تنظم يوما دراسيا 

 حول المواد وعلوم البيئة

MATERIALS AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 

نظمت جامعة محمد خيضر بسكرة من ختالل كتلتيتة 
- ستم التهتنتدستة التمتيتكتانتيتكتيتة  –العلوم والتكتنتولتوجتيتا 

، مخبتر  LGMوبالتنسيق مع مخبر الهندسة الميكانيكية 
LACOMOFA  ومخبرLGEM   01الختمتيتس  يوم 

يوما دراسيا ذا بعد دولي حول " التمتواد  0101جانفي 
وعلوم البيئة" لفائدة طلبة اختصاص الهندسة الكهربائية، 
الهندسة المدنية و الهندسة المعمتاريتة حتيتث احتتتضتنتت 
 اعة المنا شات بمجمع مخابر البحتث التعتلتمتي بتهتاللتي 
الصيد فعاليات هذا اليوم العلمي وذلك بحضور كتل متن 
نائ  مدير الجامعة للتكوين العتالتي فتي التطتور التثتالتث 
والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين التعتالتي 
فيما بعد التدر  ا ستتتاذ التدكتتتور نتورالتديتن زمتوري، 
ومسؤول خلية ضمان الجودة في مؤسسة التعليم التعتالتي 
ا ستاذ الدكتور مبتارك بتحتري، وعتمتيتد كتلتيتة التعتلتوم 
والتكنولوجيا، وكذا رئيس  سم الهندسة الميكانيتكتيتة إلتى 

 . جان  أساتذة وطلبة الجامعة
رئيس  ستم التهتنتدستة التمتيتكتانتيتكتيتة فتي متداختلتتته 
اسفتتاحية أكد أن المسعى من هتذا التيتوم التدراستي هتو 
إتاحة الفرصة لتلتطتلتبتة متن أجتل اسستتتفتادة فتي إعتداد 
برامجهم البحثية ذات العال ة بالموضو  ختاصتة طتلتبتة 

 .الماستر والدكتوراه

كما حظي هذا النشاط العلمي بمشتاركتة أستاتتذة متن 
خار  جامعة بسكرة، حيث  دم ا ستاذ باولو بريس متن 

 the"  جامعة البرتغال محاضـــــــرة عتنتونتهتـتـتـتـتـتـتا بـت
e f f e c t  o f  h o s t i l e  s o l u t i o n s  o n  t h e 
mechanical propert ies  of composi te 

materials"   لى جان  محاضرة ا ستاذ دريتس زيتاد إ
من جامعة صفا س بتتتونتس تتطترق فتيتهتا التى التطترق 
الدينامكية للمواد الر مية، إضافة إلى محاضرة لتألتستتتاذ 

 .عبد الرزاق بزازي من جامعة  المة
تميز موضو  هذا اليوم الدراسي بالجدة والثراء من 
خالل موضوعه والمداخالت القيمة التي سلطت الضتوء 
على متغيرات اإلشكالية المطروحة ليفتتح بعد ذلك بتا  
النقاش وطرح ا فكار وتبادل متختتتلتف التختبترات بتيتن 
الحضور من أساتذة باحثين وطلتبتة لتتفتادة واإلستتتفتادة 
لتيتتستتدل بتتعتتد ذلتتك الستتتتار عتلتتى هتذا التتحتدث بتتتتكتتريتتم 
المشاركين والضيوف الذين  دمو متن أجتل هتذا التلتقتاء 

  .العلمي

 ورشة عمل وطنية بعنوان منهجية البحث في

 العلوم السياسية لفائدة طلبة الدكتوراه 

نظمت كلية الحقو  والعلو  الاياسية لجامعاة ماحاماد خاياضار 
باكرة مت خالل مخبر " أثار االجاتاهااد الاقاضاائاي عالاى داركاة 

ورشة عمل وطنية تاحات  0808فيضري  84التدر  "  و  الخميس 
عنوان منهجية البحث في العلو  الاياسية وديث اداتاضانات قااعاة 
المحاضرا  بالكلية أشغال هذه الورشة الاعالاماياة و لا  باحاضاور 
نائا مد ر الجامعة للتكو ت العالي فاي الاطاور الاثاالاث والاتاأهايال 
الجامعي والبحث العلميو وكذا التكو ت العاالاي فاياماا باعاد الاتادرج 
احستا  الدكتور نور الد ت زموري  لى جانا عميد كلاياة الاحاقاو  

 والعلو  الاياسيةو أساتذة بادثيت وطلبة الدكتوراه.
في كلمته االفتتادية رئيس الورشة الدكتور عمراناي كارباوساة 
أشار  لى أن اللجنة العلمية لهذه التظاهرة العالاماياة تالاقات فاي هاذا 

ماناهاا إلثارا  ماوضاوع  18ملخةا تم قبول  08الةدد ما  قارب 
اللقا  وتنو ر الطلبة ومااعدتهم في التمكت مت أساسيا  المنهاجاياة 
الةحيحة ليؤكد بعده نائا العميد المكلف بما بعد التدرج و الاباحاث 
العلمي والعالقا  الخارجية الدكتور باري عبد اللطيف أن الاهادف 
مت تنظيم هذه الورشة الوطنية هو دعام ومااانادة الاطالاباة خاا اة 
طلبة الطور الثالث دكتوراه مت خالل تدعيم بحوثهم واالستضادة مات 

 مثل هذه الضري في ظل اإلمكانيا  المتادة.
بعد اإلعالن عت االفتتاح الرسمي لاورشاة الاعامال مات طارف 
عميد كلية الحقو  والعلو  الاياسية و مضمون الماناهاجاياة وأناواع 
الدراسا  كان عنوان أول مداخلة افتتادية لألستا  الدكتاور ماحاماد 

التي تطر  فيها الى العد اد مات الاناقااط  3شلبي مت جامعة الجزائر
مت بينها تعر ضه المعمق للمنهجية  ضافة  لى منهاجاياة الاباحاث فاي 
العلو  الاياسية بيت التهو ال والاتاحاقايارو الاماناهاجاياة والداكالاياا  
وغيرها مت النقاط الهامةو  ضافة  لى ماا ساباق فاإن هاذه الاورشاة 
الوطنية تميز  بمداخال  مضيدة القاها اساتذة مات داخال الاجااماعاة 

و خندلة و سطيف و تحمل عناو ت  3وخارجها ) المايلةو قانطينة 
مختلضة ما بيت مقوما  البنا  المنهجي للبحثو الضوابط المناهاجاياة 
لبنا   شكالية البحث في العلو  الاياسيةو أخالقيا  البحث الاعالاماي 
في الظاهرة الاياسية بيت التنظير و كراها  الاايااساة... وغايارهاا 
ديث شملت في غالبها جمي  التضا يل الاماتاعالاقاة باماوضاوع هاذا 
الحدث العلمي كلها تةا في خدمة طلبة الدكتوراه واحخاذ بايادهام 
 لى بر احمان لمااعدتهم بالطر  الةحيحة والممنهجة التي تامح 

  لهم بإخراج أطروداتهم بدكل  ليق بماتول الدهادة.
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كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية تنظم يوما 

 دراسيا حول

 "التربص الميداني ..إجراءاته وكيفية تطـبيقه "

نظمت كلية العلو  اإلناانية واالجتماعية لجامعة محمد خيضر 

 وما دراسيا دول ماوضاوع  0808فيضري  13باكرة  و  الخميس 

" الااتااربااص الاامااياادانااي .. جاارا اتااه وكاايااضاايااة تااطااـااـااباايااقااه" بااقاااعااة 

المحاضرا  الكبرل القطا الجامعي شتمة و ل  بحضور كل مات 

نائا العميد المكلف بالدراسا  والماائل المرتبطة بالطلبة الدكتاور 

العماري الطياو ماؤولة مكتا التربص بالكلية الدكاتاورة سالاياماة 

 BLEU دمودة و مد رة مكتا الربط بيت الاجااماعاة والاماؤساااة

ومركز الماارا  المهنية الادكاتاورة سامااح  اولاحو  لاى جااناا 

ممثلي الهيئا  االجاتامااعاياة واالقاتاةااد اة عات ماد ار اة الانادااط 

االجتماعيو مد ر ة التربيةو الةحة والاكانو  ضافاة  لاى ماماثالاة 

 . ر ا  احطضال لاوناطرا 

 هدف القائمون على هذا الحدث التوجيهي  لى تعر ف الاطالاباة 

بالتربص الميدانيو و براز أهميتاه و جامايا  الامارادال الاماتاعالاقاة 

بالتاجيل مت الوثائق الالزمة للتربص وغيرها مت اإلجرا ا   لاى 

جانا مناقدة العراقيل التي  واجهها الطلبة أثناا   جارا  الاتارباص 

م  تقد م اقاتاراداا  ودالاول مانااساباة لاهااو  ضاافاة  لاى مانااقداة 

  جرا ا  التربص بيت مكتا الارباط بايات الاجااماعاة والاماؤساااة

BLEU   مؤساا  التربص والتعر ف بنداطاا  وخادماا  هاذا و

 . المكتا

نائا عميد الكلية في كلمته االفتتااداياة الاتاي أعالات فاياهاا عات 

انطال  هذا اليو  الدراسي التعر ضي تطر   لاى الاقاوانايات واحطار 

المنظمة للتربةا  المهنية والميدانية لالاطالاباة مات خاالل تاقاد اماه 

 13-384لقرا ة تضاير ة وتوضياحاياة لالامارساو  الاتاناضاياذي رقام 

مت الجر دة الرساماياة  68ضمت العدد  0813أو   31الةادر في 

 . 0813لانة 

ومركز الاماااارا  الاماهاناياة  BLEU كما قدمت مد رة مكتا

بدورها في محاضرتها أهم المحاور المتعلقة بدور هذه الهيئة داخل 

الجامعة وعالقاتها بالبيئة االجتماعية واالقتةاد ة خا ة في مجال 

تقو ة هذه الروابط لقي هذا اللقا   قباال كابايارا مات طارف الاطالاباة 

المعنييت بالتربةا  الاماياداناياة لاالاساتاضاادة ماماا تام تاقاد اماه مات 

محاضرا  وتوجيها  مت طرف الهيئا  التي نداطات هاذا الاياو  

 . التوجيهي

مديرية المنشورات الجامعية لجامعة بسكرة تنظم دورتين 

 تكوينيتين لفائدة رؤساء تحرير المجالت العلمية

أشرفت مد ر ة المندورا  الجامعية لجامعة محمد خياضار 
باكرة على تنظيم دورتيت تكو نيتيت على مادار  اومايات لاضاائادة 
ر سا  تحر ر المجال  العلمية بغر  تةنيضها  نف ج وب 

بقاعة المناقداا  لالاماكاتاباة  0808فيضري 10والتي انطلقت  و  
 .المركز ة

الدورتيت مت  شراف مد ر المندورا  الاجااماعاياة احساتاا  
الدكتور رابح خوني ومت تأطير البروفاور لعجال عدالاة الاذي 
قد  مت جامعة ماتغانم بهدف اإلفاادة وتاقاد ام كال الداروداا  
الالزمة لألساتذة المعنييات خاالل الادورة احولاى الاماخاةاةاة 

باغار  تارقاياتاهاا  لاى  c لر سا  تحر ر مجال  علمية  نف
وكذل  الدورة الثانية التي خةةت لر سا  تاحار ار  b تةنيف

المجال  العلمية الغير مةنضة بغية  عطائها دفعة لتجد لها مكانا 
 .c في التةنيف

 يوما تكوينيا بعنوان  " جامعة بسكرة تنظم
 CONFERENCE SUR LA RECONNAISSANCE DES CREDITS 

وضتمتن    +Erasmusفي إطار برنامتج التتتعتاون اسوروبتي 
مشرو  التبادل الدولي التحدي الجديد في متنتطتقتة التبتحتر ا بتيتض 

نتظتمتت جتامتعتة بستكترة متن ختالل متديتريتة    ICMEDالمتوسط  
العال ات الخارجية والتتعتاون والتتتنتشتيتط واستصتال والتتتظتاهترات 

بتقتاعتة التمتنتا شتات  0101فتيتفتري  01العلمية صبيحة يوم ا حد 
لمجمع مخابر البحث العلمي بهاللي الصيد يوما تكوينيا بتعتنتوان  " 
CONFERENCE SUR LA RECONNAISSANCE 

DES CREDITS    لفائدة عمداء الكلتيتات، نتوابتهتم لتلتبتيتداغتوجتيتا
رؤساء ا  سام ورؤساء الفرق حيث  استقبلت فتي هتذا الصتدد كتل 
من ا ستاذة لورا براندولين رئيسة مصلحة المتشتاريتع واستتفتا تيتات 

(  بادوفا اإليطالية، إلى جان  ا ستاذ متارتتان PADOVAبجامعة )
وانسيسالو من جامعة غرناطة اإلسبانية وذلك بحضور نائ  المديتر 
للعال ات الخارجية ا ستاذ الدكتور محمتود دبتابتش، نتائت  التمتديتر 
المكلف بالتكوين العتالتي فتي التطتور التثتالتث والتتتأهتيتل التجتامتعتي  
والبحث العلمي  وكذا التكوين  التعتالتي فتيتمتا بتعتد التتتدر  ا ستتتاذ 
الدكتور نور الدين زموري عمداء التكتلتيتات ورؤستاء ا  ستام إلتى 

 جان  أساتذة وطلبة الجامعة .      
يهدف هذا اليوم التكويني إلى تقديم معلومات وتتفتاصتيتل حتول 
كيفيات تحويل وإدما  ا رصدة المتحصل عليها متن طترف طتلتبتة 
الطور ا ول ليسانس والطور الثاني ماستر  الذين هم في حالة تنقتل 
بين الجامعات على المستوى التدولتي واإلجتراءات التمترافتقتة لتهتذه 
العملية لتحقيق ما يعرف بالموائمة بين الجامعات، حيتث  تدمتت فتي 
هذا اإلطار ا ستاذة لورا براندولين مداخلتها حول الموضو  إضافة 
الى محاضرة ا ستاذ مارتان وانسيسالو  والتي سبتقتتتهتا متحتاضترة 

إلتى   ICMEDلألستاذ الدكتور محمتود دبتابتش  تدم فتيتهتا مشترو  
جان  إحصتائتيتات حتول متا حتقتقتتته جتامتعتة بستكترة ضتمتن هتذا 

 البرنامج . 
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 ظمت ندوة علمية حولنجامعة بسكرة 

  فيفري 81اليوم الوطني للشهيد 

نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسة وبالتنسيق مع كتلتيتة التعتلتوم 
 0101فيفري  39اإلنسانية واسجتماعية لجامعة بسكرة يوم الثالثاء 

 39ندوة علمية تاريخية حول اليوم الوطني لتلتشتهتيتد التمتصتادف لـت 
فيفري من كل سنة تحت شتعتار وفتاء لتعتهتد الشتهتداء وذلتك بتقتاعتة 
المحاضرات لكلية الحقوق والعلوم السياسية القط  الجامعتي شتتتمتة، 
بحضور كل من السيد مدير الجامعة ا ستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية، 
عمداء الكليات، رؤساء ا  سام إلتى جتانت  متديتر الشتؤون التديتنتيتة 
وا و اف لوسية بسكرة السيد توفيق لوصيف رفقة إمام مسجد الفتح، 

 وسط جمع من ا ساتذة والطلبة من كلتا الكليتين.
إستهل اإلحتفاء بهذه المناسبة الوطنية بكلمة السيد نائ  عميد  سم 
الحقوق التي  دم فيها حوصلة عما هو مبرمج خالل هذا اللقاء العلمي 
أشار فيها إلى أن المداخالت الخمس التي سيتم عرضها مقستمتة بتيتن 
كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم اإلنستانتيتة واسجتتتمتاعتيتة 
شعبة التاريخ، عميد كلية الحقوق التي احتضنت اإلحتتتفتال الترستمتي 
بهذه السانحة بدأ كتلتمتتته مترحتبتا بتالتحتضتور متتتحتدثتا عتن التحتقتبتة 
اسستعمارية وأهم المحطات لتضحيات الشع  الجزائري خاصة وأن 
هذه الذكرى ليستت بتبتعتيتدة عتن تتاريتخ إجتراء التتتجتار  التنتوويتة 
بالصحراء الجزائرية ر ان التي س يزال سكان التجتنتو  التجتزائتري 

 يعانون من مخلفاتها إلى يومنا هذا.
عميد كلية العلوم اإلنسانية وحين استتتالمته التكتلتمتة اعتتتبتر هتذه 
التظاهرة فرصة أكاديمية علمتيتة لتتتحتقتيتق التتتكتامتل والتتتوافتق بتيتن 
التخصصين باعتبار الحقوق تخدم التمتؤرختيتن فتهتي بتمتثتابتة عتال تة 
تبادلية بينهما، كما أشار إلى المخططات اسستعمارية الهادفة لتفتكتيتك 
بنية ووحدة الشع  الجزائري من خالل فرض  وانين تعسفية كقانون 

 ا هالي وغيرها.
وصف السيد مدير الجتامتعتة التثتورة التتتحتريتريتة ختالل كتلتمتتته 
بالعظيمة مشيرا إلى ضرورة تقدير التضحيات التتتي  تدمتهتا الشتعت  
الجزائري إبان اسحتالل لنتمتع نحن بما تزخر به الجزائر اليتوم متن 
خيرات كبيرة، مستغال هذه الفترصتة لتيتدعتوا التجتمتيتع لتالتستتتعتمتال 
العقالني لهذه اإلمكانيات المادية المتاحة ليحث الطلبة في ا خير على 
المثابرة والجدية لحمتل رايتة ا ستالف متعتلتنتا بتذلتك عتن اسفتتتتتاح 

 الرسمي  شغال هذه الندوة .
مدير الشؤون الدينية وا و اف تطرق في مداخلته أثناء التجتلتستة 
اسفتتاحية إلى مفهوم الشهيد في الذاكرة الجزائرية و متدى مستاهتمتة 
هذا المفهوم في تشكيل أحد عناصر البنية التاريخية والهوية الوطتنتيتة 
والدينية للشع  الجزائري، كما تطرق في حديثه إلى دور المؤسسات 
الدينية في مجابهة مشاريع اسحتالل الهادفة لطمس الهوية متن ختالل 
تفكيك هذه المؤسسات ومحاربتها لتليه بعد ذلك المداخالت المتستطترة 
لهذا اليوم من بينها مداخلة بعنوان "جرائم اسستتعتمتار التفترنستي فتي 

التتتفتجتيترات التنتوويتة فتي ر تان نتمتوذجتا "   –الصحراء الجزائرية 
للدكتورة حورية ومان، وأخرى موسومة بـ " متونتيتك ارفتو صتديتق 
 الثورة والشهداء خواطر وذكريات" للدكتور ميلود خلف هللا وغيرها.
وعلى هامش هذا الحدث  ام السيد مدير الجامعة بتجتولتة تتفتقتديتة 
إلى المكتبة المركزية التابعة للقط  الجامعي شتمتة أيتن و تف عتلتى 
الخدمات التي تقدمها للطلبة من إستقبال وكذلك إعارة مختلف التكتتت  

 كما عاين مختلف عمليات سير العمل 

يوم دراسي بجامعة بسكرة تحت عنوان  " 

التعليم العالي وتكوين المختصين في الرياضة 

المدرسية واألنشطة البدنية والرياضية 

 المكيفة ...الواقع والمأمول" 

  كلية العلوم اإلنسانية واسجتماعية لجامعة بستكترة
ومن خالل مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل 

فتر تة بتحتث " إ تتتراح بترامتج  -التحديتات التراهتنتة 
استعجالية لتطتويتر التريتاضتة التمتدرستيتة والتريتاضتة 

 09نظمت يوم التختمتيتس  -المكيفة في وسية بسكرة "
يوما دراسيا حتول " التتتعتلتيتم التعتالتي  0101فيفري 

وتكوين المختصين في الرياضة المدرستيتة وا نشتطتة 
البدنية والرياضية المكيفة ...الوا ع و المأمتول" وذلتك 
بقاعة المنا شات للتكتلتيتة بتالتقتطت  التجتامتعتي شتتتمتة، 
بحضور متديترة التمتختبتر ا ستتتاذة التدكتتتورة ستاعتد 
صباح، رئيس الفر ة  ا ستاذ الدكتتور عتمتار روا ، 

 إلى جان  أساتذة وطلبة الكلية.
هذا اليوم الدراسي ذو الصتبتغتة التتتكتويتنتيتة شتهتد  

مشاركة أساتذة من داخل الجامعة وخارجها، وبحتست  
القائمين عليه فإن هدفه العام هتو متعترفتة وتشتختيتص 
وا ع تكتويتن التمتختتتصتيتن فتي التريتاضتة التمتدرستيتة 
وا نشطة البدنية والرياضية في الجامعات الجزائريتة، 
حيث أكد رئيس فر ة البحث على أن هذا اليوم يستعتى 
إلى تجسيد أهداف علمية وتقنية كا تراح استراتيجتيتات 
حديثة لتكوين المختصين في الرياضة التمتدرستيتة متع 
تحليل ودراسة صعوبات ومعو ات هذه التعتمتلتيتة بتعتد 
اإللمام بوا ع التعليم العالي في تكوين المختصيتن، متن 
أجل الخرو  بنتائج إيجابية متو عة خالل هتذا التحتدث 
كتبادل الخبرات والمتعتلتومتات التمتتتعتلتقتة بتتتشتختيتص 
ا نشطة البدنية والكشف عن أهم اإلحصائيات المتعلقة 
بتكوين اإلطارات المختصة فتي هتذا التمتجتال وكتذلتك 
محاولتة صتيتاغتة أهتم اسستتتراتتيتجتيتات التتتي تتر تى 

 بمستوى هذا التكوين.

أشغال هذا اليوم وزعت على ثالث جلسات ضمت 
مداخالت متنوعة منها مداخلة ا ستاذ الدكتتتور روا  
عمار  من جامعة بسكرة حول "التعليم العالي وتكتويتن 
المختصين في الرياضة المدرسية"، مداختلتة التدكتتتور 
نور الدين بطاط من جامعة المسيلة بتعتنتوان "متنتاهتج 
التعليم العالي في ظل متطتلتبتات التجتودة الشتامتلتة فتي 
ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنتيتة والتريتاضتيتة"، 
الى جان  العديد من المداختالت ا خترى التمتبترمتجتة 
خالل مسار هذه الفعالية العلمية والتي ستختتتم بتقتراءة 

 التوصيات وتوزيع شهادات المشاركة.
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افتتح اسجتما  مدير الجامعة محيتال بتذلتك التكتلتمتة إلتى 

السادة العمداء للتعليق على جدول ا عمال الذي تمحور حول 

تحديد موعد رزنامة اسمتحانات البيداغوجية للسنة الجامعتيتة 

، حتيتث  تدمتوا ختاللتهتا ا تتتراحتاتتهتم حتول  0134-0101

تواريخ إجراء اسمتحانات العادية واسستدراكية لهذا السداسي 

ا ول وموعد إنطالق الدراسة بالنسبة للسداسي الثاني، بتنتاء 

 . على استكمال الحجم الساعي الخاص بالسداسي ا ول

وبعد النقاشات واس تراحات تم استفاق على تحديد تاريخ 

 : إجراء ما سبق ذكره كا تي

تاريخ إجراء امتحانات السداسي ا ول ستتتكتون بتدايتة  -

 0101جانفي  39إلى غاية  0101جانفي  14من 

جتانتفتي  01تاريخ إجراء اسمتحانات اسستدراكية من  -

 0101جانفي  01إلى  0101

جانفتي  01إنطالق دروس السداسي الثاني ستكون في  -

0101 . 

طال اسجتما  كذلك العديد من المتفر ات ا خترى التتتي 

تمس البيداغوجيا حيث جاءت في شكل توجيهات من طترف 

مدير الجامتعتة بتختصتوص ضترورة إدرا  نتقتاط ا عتمتال 

وكذلتك نشتر  توائتم  0101ديسمبر  01الموجهة  بل تاريخ 

الغيابات واإل صاءات واستقبال الطعون هذا ا ستبتو ، كتمتا 

أكد السيد المدير على ضرورة إجراء اسمتحان فتي ظتروف 

جيدة من حيث التنظيم والمواضيع المقدمة، طريقة التصحيتح 

والتصحيح النموذجي وعملية إعادة النتظتر، كتمتا أشتار إلتى 

 التتمتتداوست ووجتتو  إدرا  نتتقتتاط التتطتتلتتبتتة فتتي أرضتتيتتة

PROGRES     بل إنتهاء شهر جانتفتي كتمتا دعتى الستادة

العمداء إلى الو وف شتختصتيتا والستهتر عتلتى تتطتبتيتق هتذه 

التعليمات التي شملت كذلك اجتماعات اللجان التبتيتداغتوجتيتة 

لحل المختلف المشاكل وإ نا  الطلبة، باإلضافة إلى استغتالل 

كل هياكل ومنشآت الجامعة في إجراء اسمتتحتانتات وتتوزيتع 

 . ساعات المرا بة على ا ساتذة بالعدل

وفي شق آخر شدد السيد المدير عتلتى ضترورة امتتتالك 

كل طال  لموضو  مذكرة التخر  ومشرف، كما تم منا شتة 

تواريخ إجراء أيام الماستر، وفيما تعلق بالطلبة الناجحين فتي 

مسابتقتة التدكتتتوراه لتهتذه الستنتة أكتد أيضتا عتلتى ضترورة 

انخراطهم في مخابتر التبتحتث التعتلتمتي واختتتيتار متواضتيتع 

أطروحات مناسبة وجديدة والتحلي بروح المسؤولية إلكتمتال 

سنوات والتمديتد س يتكتون  11التكوين في هذا الطور خالل 

إس بحجة أو مبرر مقنع  ن غير ذلك سينعتكتس ستلتبتا عتلتى 

الجامعة، كما شدد على إجبارية تسجيل طلتبتة الستنتة ا ولتى 

دكتوراه في مركز التتتعتلتيتم التمتكتثتف لتلتغتات لتتتعتلتم التلتغتة 

اإلنجليزية تحديدا نظرا  هميتها القصوى في النشر التعتلتمتي 

الدولي باإلضافة إلى تحسيس ا سرة الجامعية بتأهتمتيتة هتذه 

اللغة من خالل إدراجتهتا فتي متوا تع التكتلتيتات نتاهتيتك عتن 

ضرورة ضبط التتتستيتيتر اإلداري وتتحتستيتنته عتلتى جتمتيتع 

المستويات باستغالل الموارد التمتتتاحتة فتي متختابتر التبتحتث 

 .العلمي وغيرها من التوجيهات

ودير الهاوعة احقتاذ الدكتدر ةدمد بدترفاية اهتماعا ودقعا لمهرلرا الرهراورعرة فرم  0802هي م ر  80عفد يد  احدد 

بالمديرية وذلك برتراردر كرا ورإ نرداب الرمرديرره  االجتماعاتبفاعة  0808 -0802هورحه الرابعة للمدقم الهاوعم التالم 

ال هد  وال اه  عمداء الكلهاوه رسقاء احه ا ه رئها وركز ال  كاو وةنظمة اإلعال  اآللرم واتحصرال والرترعرلرهرم الرمرترلرفرز 

والتعلهم عإ بعده ودير وركز التعلهم المكثف للغاو هودير المن دراو العلمهة الهاوعهةه ودير وركز ال معم ال صر ه وديرر  

 . هار المفاوتحهةه ودير  وكتر ربط الهاوعة بالم ق او ووركز الم اراو المونهة
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 لقاء مدير جامعة بسكرة بالطلبة الناجحين في مسابقة الطور الثالث الدكتوراه 

  9191 – 9182للموسم الجامعي 

مد ر جامعة باكرة احستا  الادكاتاور أداماد باوطارفاا اة  

 لتقي  في اجتماع تحاياي بطلاباة الاطاور الاثاالاث دكاتاوراه 

الاى   036الناجحيت خالل هذا الموسم الجامعي البالغ عددهم 

جانا طلبة الانة الثانية والثالثة مت نضاس الاطاور و لا   او  

بقاعة المحاضرا  الكبارل عامار  0812د امبر  82اإلثنيت 

عااسي والذي  انادرج ضامات الالاقاا ا  الادور اة الاتاي 

عاهاد   دارة الاجاااماعاة عالاى عاقادهااا ما  طالابااة 

الدكتوراه كل سنة مت  تاناداياط كال مات ناائاا 

الاتاكاو ات الاعاالاي فاي الاطاور المد ر المكلف با

الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلميو وكاذا 

التكو ت العالي فيما بعد التدرج احستا  الادكاتاور 

ناورالاد ات زماوريو واحساتااا  الادكاتاور ماحامااود 

دبابش نائا المد ر المكلف بالعالقا  الخارجية والتعااون 

والتنديط واالتةال والتظاهرا  العلمية  لى جااناا مااؤول 

خلية ضمان الجودة في مؤساة التعليم العالي احستا  الدكتور 

بحري مبار  وبحاضاور أسااتاذة ومااؤولايات مات ماخاتالاف 

 المراكز.

احسااتااا  الاادكااتااور نااورالااد اات زمااوري اسااتااهاال الاالااقااا  

بمحاضرة  فتتادية في هذا اللاقاا  الاذي جاا  فاي 

 طار  ستراتيجية الجااماعاة الاماعاتامادة وهاي 

سياسة الحوار م  الطلبةو ديث أشار فياهاا 

 لااى مدااروع الاامااؤساااااة والااذي مااس 

التكو ت في الدكتوراهو كما أشااد باالادور 

فااي   PROGRES الااذي لااعاابااه نااظااا 

مختلف العمليا  المتعلقة بتنظايام ماااباقاة 

الدكتوراهو هذا وقد أشار  لى  دتمالية  عتماد 

تخةةا  جد دة في هذا الطور خالل الانوا  

المقبلة وربطها بادتياجا  سو  العمل كما تاطار  الاى 

عدد المخابر التي تتوفر علياهاا االماعاة ودعاى طالاباة الااناة 

احولى  لى اإللتحا  بها لما توفره لهم مت وسائال الساتاكاماال 

بحوثهم في مختلف المجاال  مديرا  لى اإلتضاقيا  الامابارماة 

 ومدار   البحث التي تاعى كلها لخدمة الطالا. 

في كلمته الترديبية هنأ الااياد الاماد ار طالاباة الادكاتاوراه 

الناجحيت موضحا ان التكو ت الجيد في هذا الطور  ؤدي الاى 

خلق كتلة مت االساتذة احكضا  ماتقبال  ماماا  ااتاوجاا عالاى 

الطالا  اا  هاتامااماه وتاركايازه فاي  ساتاكاماال أطاروداة 

الدكتوراه وما  تبعها مت مداركا  في ملتقيا  وطنية ودولية 

ناهي  على الندر العلمي داياث دعااهام فاي هاذا الداأن  لاى 

ضرورة   عتماد اللغة اإلنجليز ة فاي الانادار الاعالاماي دولاياا 

مذكرا بإلزامية التاجيل في اللغة اإلنجلاياز اة فاي ماركاز 

التعليم المكثف للغا و كما أشاار  لاى اإلماكااناياا  

التي تازخار باهاا ماخاابار الاباحاث الاعالاماي مات 

تجهيزا  بتكنولوجيا عالية وطاقم مت احسااتاذة 

مت جمي  الرتا وهو ما  امح باتاحاقاياق قاضازة 

جاال نوعية ومناقدة أطرودا  الدكتوراه في اآل

القانونية المحددة وفي ظروف جايادة مداددا عالاى 

ضرورة تواجد طلبة الدكتاوراه بداكال دائام فاي ماخاابار 

البحث العلمي ومراقبة الحضور مت خالل دفتر المخابار كاماا 

دعى  لى مرافقة الطلبة وتقد م كال الاتاااهاياال  الضارور اة 

لهمو ولالستضادة مت الخدما  العلمية المتوفرة مت خالل نظاا  

دعى الطلبة  لاى وجاوب  SNDLالتوثيق الوطني عبر الخط 

منةة وفي ختا  دد اثاه تاوجاه لالاطالاباة فتح داابا  بهذه ال

بجملة مت النةائح مضادها تجنا الارقة العلاماياة 

في  عداد بحوثهم لتحاقاياق الاماةاداقاياة  لاى 

جانا معرفة القوانيت المنظاماة وتاحالاياهام 

بااإلرادة والااعااز اامااة ومااعاارفااة دااقااوقااهاام 

 وواجباتهم.

ماؤول خلية ضمان الاجاودة بادوره 

دعى  لى اإلعتماد على مرجعية واضاحاة 

فاي مااار الاتاكااو ات لاتاحاقااياق الاجاودة فااي 

مؤساااا  الاتاعالايام الاعاالاي خاا اة ماا تاعالاق 

بمواضي  البحث التي  جا أن تكون داد اثاة وباإعاتامااد 

معا ير دقيقة م  خلق جار مت التاوا ال فاي  طاار  داتارا  

 االنظمة والقوانيت وغيرها مت التوجيها 

أما احستا  الدكتور محمود دبابش تناول في دد ثه برامه 

 PNEالتكو ت المخةةة لطلبة الادكاتاوراه ماثال بارنااماه 

 ضافة  لى المنح والتربةا   لى جانا عار   دةاائاياا  

 دول برامه التكو ت احوروبية وعدد المداركا  .
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  اجتماع افتتاحي حول برامج البحث األوروبية

هذا اللقاء يدخل في إطار نشاط مديرية الجامعة للعال ات 

الخارجية إذ يعد محورا هاما في مشترو  التمتؤستستة حتيتث 

يهدف إلى الدعوة للمشاركة في البرامج البتحتثتيتة ا وروبتيتة 

 .لجميع ا ساتذة الباحثين

افتتح اسجتما  مدير الجامعة بتتتقتديتمته لتتتستتتراتتيتجتيتة 

المعتمدة من طرف جامعة بسكرة في هتذا التمتجتال مشتجتعتا 

ا متن هتذه  جميع ا ساتذة البتاحتثتيتن عتلتى أن يتكتونتوا جتزء 

اإلستراتيجية التي ستزيد من فرص تنو  واستمرارية البحث 

العلمي بالجامعة في ا طر المتحتلتيتة والتوطتنتيتة واإل تلتيتمتيتة 

 .والدولية

ا ستاذ الدكتور محمتود دبتابتش  تدم عترضتا حتول      

متن ختالل  CBHE مشاركة جتامتعتة بستكترة فتي بترنتامتج

 ICMED ،AFREQEN  ،ArimNet المشاريع الثالث

،  Erasmus + ضافة إلى اإلجراءات الرئيسية لمشرو إ  

، المتعلقة بتالتتتعتاون متن أجتل اإلبتتتكتار KA 02 وس سيما 

وتبادل الخبرات كما أشار إلى المشروعين الجديديتن التلتذيتن 

 مشترو  0134فازت بهما جامعتنا خالل الدعوة ا ختيترة 

PRIMA -HortiMED-   فتتي هتتذا الصتتدد  تتدم نستتبتتة و

التمويل التي تقدمها هذه البرامج لجامعة بسكرة باإلضافة إلى 

تزويده للسادة الحضور بالتروابتط اإللتكتتترونتيتة التتتي تتتتيتح 

الولو  إلى الموا ع الخاصة بهذه المتشتاريتع لتالطتال  عتلتى 

 . مزيد من التفاصيل حولها

رئيس خلية تجميع المشاريع البتحتثتيتة ا ستتتاذ التدكتتتور 

بلقاسم بومعراف ركز في عرضه على ثالث برامتج بتحتثتيتة 

 Horizon أوروبية حيث كان العرض ا ول حول برنامتج

، وهو أكبر بترنتامتج بتحتث وإبتتتكتار يتنتفتذه اإلتتحتاد 2020

ا وروبي من خالل تشجيع إنتقال ا فكار من التمتختابتر إلتى 

ا سواق، كما تتطترق إلتى التتتعتاون ا وروبتي فتي التعتلتوم 

هي منظمة تتمتول إنشتاء  (COST( والتكنولوجيا من خالل

تتوفتر هتذه  COST ACTIONS شبكات بتحتثتيتة، تستمتى

الشبكات مساحة مفتوحة للتعاون بين التبتاحتثتيتن متن جتمتيتع 

أنحاء أوروبتا، كتامتلتة متع التدول التمتجتاورة بتمتا فتي ذلتك 

الجزائر، وبالتالي تعطي زخما  للبحث والتقدم واإلبتتكتار متن 

أجل التقدم بطل  للحصول على مشاريع بحثية متميتزة وفتي 

التذي يتعتتتبتر  PRIMA عرضه الثالث تحدث عتن مشترو 

برنامج متكامل للبحث واإلبتتتكتار يتهتدف إلتى دعتم أنشتطتة 

البحث والتطوير المتعلقة بنظم الغذاء واإلنتا  وموارد الميتاه 

 . في برشلونة بإسبانيا PRIMA التي تنفذها مؤسسة

بدوره ا ستاذ الدكتور ناصر تاراي،  دم متداختلتة حتول 

 متتركتتزا عتتلتتى التتمتتشتترو  التتمتتستتمتتى PRIMA مشتترو 

HortMED  كما أبرز خالل هذا العرض اآلثار الرئيستيتة ،

 . للمشرو  و ا هداف المرجوة

بعد ذلك فتح با  النتقتاش أمتام التحتضتور حتيتث  تدمتوا 

إ تراحات بناءة حول مختلف جوانت  التبترامتج التمتعتروضتة 

ا بشكل خاص على أفضتل التطترق لتلتوصتول  وركزوا جميع 

 . إلى البرامج البحثية، من خالل شراكات علمية موثو ة

ليختتم ا ستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية هذه الجلسة بجملة 

من التوصيات أهمها ضرورة تشجيع ا ساتذة الباحتثتيتن متن 

خالل عمداء الكليات ومدراء المخابر على المشتاركتة بشتكتل 

مكثف في البرامج العلمية المذكورة ، كما دعى إلى بذل جهد 

أكبر في بسط اللغة اإلنجليزية واعتمادها وكذا استتغتالل كتل 

اإلمكانيات الكبيرة المتاحة من خالل اإلعتماد عتلتى ستيتاستة 

حكيمة في هذا الشأن وكذا تفعيل مختلف استفا يات داعيا إلى 

 . عقد مثل هذه اسجتماعات الهادفة بصفة دورية

عقدت نيابلة ملديلريلة اللجلاملعلة للللعلالملات اللخلارجليلة       
والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلميلة اجلتلملاعلا 

 08افتتاحيا بخصوص برامي البحث األوروبية يوم الخميس 
في ماعة االجتماعات برئاسة مدير الجلاملعلة  0308ديسمبر 

األستاذ الدكتور أحمد بلوطلرفلايلة وحضلور كلل ملن السلادة 
نواب المدير، مسؤول خلليلة ضلملان اللجلودة فلي ملؤسلسلة 
التعليم العالي، مسؤول الخلية المتخصصة بتنسي  المشاريع 
الدولية، السيدة والسادة العمداء، رؤساء األمسام وعينة ملن 

  األساتذة من مختلف الكليات.
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في إطار المتابعة الجدية للمشاريع الجامعية وتحلضليلرا   

للدخول الجامعي المقبل استقبل مدير الجامعلة األسلتلاذ اللدكلتلور 

 0303جلانلفلي  00أحمد بوطرفاية بمكتبه صبيحة يوم االربعاء 

كل من األمين العام لللواليلة السليلد ملحلملد بلن ملاللك، اللملكلللف 

بالتسيير بمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية السيلد صلادملي 

موسى و مدير السكن السيد مصطفى بالح إلى جلانلب 

مدير التجهيزات العملومليلة السليلد بلن دانلة علبلد 

  السالم.

تطرق اإلجتما  إلى العديد من المحطات فتي 

إطار تحضير وضبط الرزنامة الخاصة بالتدختول 

الجامعي المقبل مع الستيتد متديتر التجتامتعتة، وكتذا 

الكشف عن المتشتاكتل والتعتوائتق التتتي تتحتول دون 

السير الحسن لعتمتلتيتة إنتجتاز التمتشتاريتع التبتيتداغتوجتيتة 

والسكنية المتعلقة بالجامعة إلى جان  التكوين التجتامتعتي لتلتمتوستم 

حس  متا أدلتى بته الستيتد ا متيتن التعتام  0103  -0101المقبل 

 للوسية.  

إضافة إلى نقاشات عديدة تضمنت متا تتعتلتق بتالتتتجتهتيتزات  

العمومية حيث  دم مدير القطا  حوصلة حول البرامج والمشاريتع 

 المقررة للدخول الجامعي المقبل.

بدوره مدير السكن وبلغة ا ر تام  تدم نستبتة لتعتدد الستكتنتات 

المبرمجة لتستالم لهذا الموسم نتاهتيتك عتن التتتي إستتتفتاد متنتهتا 

ا ساتذة الجامعيين، كما أشار للمشاريتع الستكتنتيتة التتتي هتي  تيتد 

 اإلنجاز.

هذا و د جاء في حتديتث التمتكتلتف بتالتتتستيتيتر بتمتديتريتة 

البرمجة ومتابعة الميزانية حصيلة عن جملة المشاريتع 

الختاصتة بتبترنتامتج التتتعتلتيتم  0101المسجلة لسنة 

العالي في وسية بسكرة وكتل متا تتعتلتق بتالستكتن 

الخاص با ساتذة والمتقتاعتد التبتيتداغتوجتيتة وكتذا 

 اس امات الجامعية .

وفي ختام اسجتما  تم التوصل إلى جملة متن 

التوصيات وتقديم تعليمات صارمة لمتابعة المشاريع 

من أجل إنجاحها واستالمهتا فتي اآلجتال التمتحتددة  تبتل 

  .0101شهر ماي 

مين العام لوالية بسكرة لقاء مدير الجامعة مع السيد األ

والمدراء التنفيذيين لقطاعات البرمجة والميزانية، السكن، 

 التجهيزات العمومية

 االيرلندية االستاذ الدكتور سليمان توفيق لجامعة بسكرة LIMERICKزيارة رئيس قسم الكيمياء بجامعة 

فتتي إطتتار بتترامتتج التتتتتبتتادل والتتتتتعتتاون 

ا وروبية ضمن مجال التعليم العالي والبتحتث 

استقبلت جامعة محمد خيتضتر بستكترة العلمي 

رئيتس  ستم   0101فيفري  30يوم ا ربعاء 

اإليترلتنتديتة   LIMERICKالكيمياء بجتامتعتة 

ا ستاذ الدكتور سليمان توفتيتق، حتيتث افتتتتتح 

برنامج هذه الزيارة التي ستدوم ليومتيتن عتلتى 

مستوى  اعة المنا شات بكلية العتلتوم التد تيتقتة 

وعلوم الطبيعة والحيتاة بتعتقتد إجتتتمتا  عتمتل 

تضمتن متنتا شتات حتول إمتكتانتيتات التتتعتاون 

والشراكة المختلفة والتبادل بتيتن التجتامتعتتتيتن 

بتتحتتضتتور نتتائتت  متتديتتر التتجتتامتتعتتة لتتلتتعتتال تتات 

التختتارجتيتتة والتتتتعتتاون والتتتتنتتشتيتتط واستصتتال 

ا ستاذ الدكتتتور متحتمتود  والتظاهرات العلمية

لتتتكتويتن التعتالتي فتي لتدبابش، نائت  التمتديتر 

الطورين ا ول والثاني والتكويتن التمتتتواصتل 

والشهادات، وكذا التكوين العالتي فتي التتتدر  

ا ستاذ الدكتتور بشتيتر عتبتد التمتلتيتك، عتمتيتد 

الكليات، رئيس  سم الكيمياء الصناعية، رئيس 

 ستتم ا حتتيتتاء، التتزراعتتة، التتهتتنتتدستتة والتتري، 

 وعلوم المادة.

لقاء ا ستاذ الدكتتتور إاليوم الثاني تضمن 

متحتاضترتته التمتستطترة حست  سليمان توفيق 

 Structureبرنامج الزيارة والموسومة بـت 

and function of thermophilic 

respiratory complexes: What 

can  we learn  f rom pro te in 

crystals?   ذلتتك بتتالتتمتتكتتتتتبتتة التتمتتركتتزيتتة و

لجامعة بسكرة بحضور نائ  متديتر التجتامتعتة 

للعال ات الخارجية ا ستاذ التدكتتتور متحتمتود 

دبابش ومسؤوليتن متن التجتامتعتة التى جتانت  

أساتذة باحثين، وطلتبتة التدكتتتوراه ولتم يتختلتو 

التتلتتقتتاء متتن وجتتود متتوظتتفتتيتتن متتن متتختتتتتلتتف 

  .المصالح

استهل الحدث بتقديم السيد سليمان توفتيتق 

 لنبذة عن الجامعة التي  دم منها وكتذا متعتهتد

bernal   م عر  بعد ذلتك عتلتى تتختصتص ث

الميكروبيولوجيا وهو التخصص الذي يتنتتتمتي 

إليه، بعدها تحدث أمام الحضور وا ترح فكترة 

مشروعه المتمثلة في تحويل نتواة التتتمتر إلتى 

زيوت وهذا بغية تباحث ودراسة الفتكترة بتيتن 

الجامعتين في إطار التعاون وتبادل التختبترات 

بين البلدين في مجال البحث العلتمتي، لتيتفتتتتتح 

بعد ذلك با  النقاش أمام التحتاضتريتن لتطترح 

استفساراتهم وتساؤستهم حول ما جترى أثتنتاء 

 .هذا اللقاء

وفتتي ختتتتتام هتتذا التتحتتدث ثتتمتتن ا ستتتتتاذ 

الدكتور محمتود دبتابتش هتذا التتتعتاون متبتديتا 

موافقته ا ولية عن المتشترو  التذي تتقتدم بته 

 البروفسور سليمان توفيق .



  9191 - 9182انعقاد الطبعة الخامسة لمجلس الجامعة الموسع 

أستهل هذا اسجتما  التقييمي للسداسي ا ول بكلمة السيد 

مدير الجامعة التي رح  من خاللها بالحضور وتحتدث عتن 

ما سيتم تناوله خالل هذه الجلسة حس  جدول ا عمال التذي 

نص على حصيلة النشاطات البيتداغتوجتيتة لتلتستداستي ا ول 

لهذه السنة الجامعية، كذلك حصيلة نشاطات البحتث التعتلتمتي 

والتطوير التكنولوجي إلى جانت  حصتيتلتة نتيتابتات متديتريتة 

الجامعة و نشاطات ا مانة العتامتة، ختلتيتة ضتمتان التجتودة، 

 مركز التعليم المكثف للغات والمراكز ا ربعة.

ليحيل بعدها الكلمة للسادة العمداء لتقديم حوصلة حول ما 

سبق بخصوص إنجاز البرامج البيداغوجية بما فيتهتا التحتجتم 

الساعي المخصص لألساتذة وكذا الحصص المتنتجتزة وعتدد 

اسجتماعات البيداغوجية إلتى جتانت  تتنتظتيتم أيتام التمتاستتتر 

والدكتوراه وكذا التربصات الختاصتة بتالتطتلتبتة والتخترجتات 

التتعتتلتتمتتيتتة، كتتذلتتك نستتبتتة التتنتتجتتاح فتتي التتدورتتتيتتن التتعتتاديتتة 

واسستدراكية وظروف انطالق السداسي الثاني متع اإلشتارة 

إلى نسبة المجالس التأديبية المسجلة على مستتوى كتل كتلتيتة 

وكتتذا التتعتترا تتيتتل والصتتعتتوبتتات التتتتتي تتتواجتته التتتتتأطتتيتتر فتتي 

 التخصصات لتداركها وتحسينها.

تطرق ا ستاذ الدكتتتور متحتمتود دبتابتش نتائت  التمتديتر 

للعال ات الخارجية و التعاون التنشيط استصال والتظتاهترات 

العلمية خالل تدخله إلى عدة محاور حول التتكتويتن اإل تامتي 

طويل المدى بالخار  منها تكوين الطلبة ا وائل على الدفعتة 

طتالت  بتاإلضتافتة إلتى بترنتامتج التتتعتاون  31البالغ عددهم 

طتالت ، وكتذا  00الجزائري التمتجتري التذي استتتفتاد متنته 

والتذي استتتفتاد   PNEالبرنامج الوطني اسستثنائي للتكوين 

أساتذة باإلضافة إلى بترنتامتج  10طال  دكتوراه و  10منه 

والتتذي   +PROFAS Bالتتتتتعتتاون التتجتتزائتتري التتفتترنستتي 

 استفادت منه طالبتين في الطور الثالث .

وبالنسبة لمحور التظاهرات العلتمتيتة فتقتد أشتار إلتى أن 

تظاهرة وطتنتيتة ودولتيتة  19جامعة بسكرة نظمت ما يعادل 

أستتتاذ متن داختل وختار   111شارك فيها ما س يقل عتن 

جامعة بسكرة، أما المحور الثالث فتطرق فتيته إلتى بترنتامتج 

ERASMUS +   اتتفتا تيتات  19موضحا أنته تتم إمضتاء

جديدة في مشاريع التبتادل التختاصتة بتالتطتلتبتة والتمتوظتفتيتن 

جامعات عالمية مرمو ة، كما تحدث عتن  31وا ساتذة، مع 

أهتتم التتمتتشتتاريتتع و   PRIMAبتترنتتامتتج التتبتتحتتث واسختتتتترا  

المبرمجة وكذا ا ساتذة المشرفين عليهتا مشتيترا كتذلتك إلتى 

اتفا يات اإلشراف التثتنتائتي واتتفتا تيتات التتتعتاون والشتراكتة 

 ا خرى.

وبالنسبة لنيابة مديرية الجامعتة لتلتتتنتمتيتة واسستتتشتراف 

والتوجيه فقد  دم الدكتور الحا  بتن عتيتشتي حصتيتلتة حتول 

مدى تقدم نسبة إنجاز المشاريع منها ما تتم استتتالمتهتا وهتي 

مقعد بيداغوجي وأخرى مشيرا إلى ا تناء التتجتهتيتزات  111

التتبتتيتتداغتتوجتتيتتة وكتتذا إعتتادة تتتهتتيتتئتتة التتمتترافتتق متتتتتحتتدثتتا عتتن 

اسعتمادات المالية المخصصة لتجهيز التمتختابتر والتمتكتاتت  

ليختتم حديثه بعرض حول المنا صات التمتعتلتنتة والتعتروض 

 المفتوحة.

بدوره تطرق ا مين العام للجامعة السيد الستعتيتد جتودي 

إلى عدة نقاط تخص ا مانة التعتامتة بتمتديتريتاتتهتا التفترعتيتة 

ونستبتة  0134والمصالح التابعة لها متحدثتا عتن متيتزانتيتة 

استهالكها بمختلف فروعها مع تتقتديتم لتمتحتة عتن متيتزانتيتة 

باإلضافة إلى الموارد البشرية وكل ما تعلق بتتستويتة  0101

جميع الملفات منها التوظيف، التر يات بأنتواعتهتا بتاإلضتافتة 

للنشاطتات التريتاضتيتة والتثتقتافتيتة وإعتادة هتيتكتلتة التمترافتق 

وصيانتها من تهيئة ا رصفة والمساحات الخضراء وتحسين 

 المنظر العام للجامعة.

اجتماع مجلس الجامعة الموسع في  0303مارس  30عقد مدير الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية صبيحة األربعاء 
طبعته الخامسة لهذه السنة مسرح الحدث كان بقاعة االجتماعات لمديرية الجامعلة بلحلضلور السليلد األمليلن اللعلام، نلواب 
المدير، رئيس خلية ضمان الجودة، عمداء الكليات، رؤساء األمسام، مدراء المراكز األربع، إلى جانب مدير مركز اللتلعللليلم 

  المكثف للغات، مسؤول الشبكات واألنظمة المعلوماتية ومسؤول مركز السمعي البصري.

26 



مسؤول خلية ضمان الجودة في مؤسسة التعتلتيتم التعتالتي 

ا ستاذ الدكتور مبارك بحري  تدم حصتيتلتة حتول نشتاطتات 

الخلية معلنا أنه ستتم مباشرة التقييم الثاني لتلتمتؤستستة ختالل 

هذا الشهر بطريقة أدق وفقا لتوصيات مدير الجامعتة بتهتدف 

القضاء على المشاكل الثانوية والتقليل من المشاكل الرئيسية، 

مضيفا أن ضمان التجتودة فتي التمتؤستستة يتحتتتا  لتتتكتاتتف 

مجهودات الجميع وتثميتن التمتبتادرات التبتنتاءة وتشتجتيتعتهتا، 

وكخطوة أخرى تستعد هذه المصلحة إلنشاء مصالح فترعتيتة 

 على مستوى كل كلية لمتابعة تحقيق برنامج العمل المسطر .

ا ستاذ الدكتور علي مدوني مدير مركز التعليم المتكتثتف 

للغات  دم حصيلة عن المسجلين بتالتمتركتز فتي التدورة 

ا ولى والثانية التي س تزال التسجتيتالت فتيتهتا 

متواصلة باإلضافة إلى تسجيتل أكتثتر متن 

% متن طتلتبتة التدكتتتوراه، لتيتقتدم  41

بعدها مدراء المراكز ا ربع حصتيتلتة 

حول التكوين والمرافقة وعدد الطلبة 

المستفيدين وكذا المشاريع المتجتستدة 

بتتاإلضتتافتتة إلتتى بتتراءات اسختتتتترا  

 وغيرها من النقاط .

متتديتتر التتمتتنتتشتتورات التتجتتامتتعتتيتتة 

ا ستاذ التدكتتتور رابتح ختونتي تتحتدث 

بدوره عن الدورات التكوينية لفائدة متدراء 

المجالت العلمية وكذا تر ية المجالت المصنفة 

 وغير المصنفة في اآلجال القريبة.

ليتطرق بعد ذلك مسؤول الشبكات وا نظمة المعلوماتتيتة 

السيد عز الدين صولي إلى عدد المنصات التتي تتم انشتاؤهتا 

إلى جان  البوابات والتمتوا تع اإللتكتتترونتيتة بتاإلضتافتة إلتى 

مساعي المصلحة لتحسين اإلدارة اإللكترونية منها استخترا  

الوثائق الخاصة بالموظفين وا ساتذة بطريقة ر مية وتعتمتيتم 

هذه العملية على كل مصالح التجتامتعتة فتي اآلجتال التقتادمتة 

 وغيرها من النقاط .

وتعقيبا على ما تم تقديمه من طرف الحضور  دم الستيتد 

مدير الجامعة العديد من المالحتظتات والتتتوجتيتهتات التهتامتة 

المتعلقة بكل ما سبق ذكره منها ضرورة تسجيل التمتحتاضتر 

البيداغوجية التنسيقية على مستتتوى التكتلتيتة وإرستال نستختة 

لمديرية التجتامتعتة، وضترورة التتتزام ا ستاتتذة بتالتحتضتور 

واحترام الحصص المقررة حست  التتتوزيتع التزمتنتي وعتدم 

التهاون في تدريسها وإتمام البرنامج كون المهمتة ا ستاستيتة 

للجامعة هي تحسين التكويتن بتالتدرجتة ا ولتى وختص هتذه 

ا خيرة با همية القصوى وفي هذا السياق نتوه إلتى وجتو  

التوزيع العقالني لهيئات التدريس واستغالل القاعات ختاصتة 

المخصصة لتعالم اآللي إضافة إلتى إدرا  التدروس عتلتى 

ا رضية الر تمتيتة وإشتراك متدراء التمتختابتر فتي متختتتلتف 

اسجتماعات وكذا تفعيل جميع التجهيزات وتسخيرها للطتلتبتة 

من أجل إنجاز أعمالهم التطبيقية والميدانية معرجا على نقطة 

التربصات الخاصة بطتلتبتة ا  ستام التنتهتائتيتة متركتزا عتلتى 

ضرورة فتح المجال أمام جميتع طتلتبتة التدكتتتوراه بتجتامتعتة 

بسكرة للمشاركة في الملتقيات الوطنيتة والتدولتيتة بتدون أيتة 

 عرا يل .

وفيما تعلق بالموظفين فقد أكد مدير الجامتعتة عتلتى 

وجو  إستغالل المهندسين وا مناء التعتامتون 

وغيرهم من رؤساء المصالح وكتذا إعتادة 

التتنتتظتتر فتتي تتتوزيتتع التتمتتوظتتفتتيتتن، متتع 

اطالعهم على جميع القوانين الخاصة 

بسير العمل والمهام المتوكتلتة إلتيتهتم 

وتطبيقها بصرامتة و كتذا التقتضتاء 

على التهميش وتشجتيتع التمتبتادرات 

من خالل العمل الجماعي والممنهتج 

وفق برنامج محدد مسبقا مع الحرص 

على المال العام و السهر على التحتفتاظ 

على نظافة المرافق، وفي الشق التمتتتعتلتق 

بالتظاهرات العلمية دعتى الستيتد التمتديتر إلتى 

التحضير الجيد للمتلتتتقتيتات وإعتادة التنتظتر فتي دعتوة 

ا ساتذة ا جان  مشيرا إلى دعم الدخل التوطتنتي متن ختالل 

السياحة العلمية حس  البرنامج الحتكتومتي التمتستطتر وفتيتمتا 

تعلق بالتسجيل للمساهمة في اللقاءات التعتلتمتيتة فتقتد أعتطتى 

تعلتيتمتات لتمتستؤول الشتبتكتات بتغتيتة إنشتاء  تاعتدة ختاصتة 

بالمشاركات في مختلف الملتقيات على أن يتم المصاد ة على 

 جميع هذه التظاهرات من طرف المجالس العلمية.

بعد ذلك فتح المجال أمام السادة والستيتدات التحتاضتريتن 

لتقديم إضافات ووجهات النظتر وطترح بتعتض اسنشتغتاست 

المختلفة لترفع الجلسة بعد تقديم مديتر التجتامتعتة جتمتلتة متن 

النصائح والتوجيهات واإلرشتادات لضتمتان الستيتر التحتستن 

والسلس لمختلف العمليات البيداغوجية واإلدارية داعتيتا التى 

ضرورة تحمل المسؤولية التامة والتكتامتلتة والتتتحتلتي بتروح 

المبادرة والعمل الجماعي واسلتفاف حول المعضالت إليجتاد 

 حلول آنية لتكريس الجودة في المؤسسة.

27 



28 

 من الفكرة إلى التجسيد start-up day يوم إعالمي بعنوان

 09نظمت دار المقاوالتية لجامعة بسكرة يوم الخميس 
ملن  start-up day يوم إعالميا بعنوان 0308نوفمبر 

الفكرة إلى التجلسليلد وذللك بلاللملجلملع اإلداري للللجلاملعلة 
بحضور مديرة دار الملقلاوالتليلة السليلدة نلوال ابلراهليلملي 
وأساتذة  خرون وممثلي هيئات الدعم إلنشاء المؤسلسلات، 

 .إلى جانب الطلبة حاملي المشاريع وطلبة كافة األطوار
القائمون على هذا الحدث سعوا من خالله إلى التعريتف 

وبتكتيتفتيتات انشتائتهتا وإبتراز ( start-up( بهذه التمتؤستستة
الفرو ات الموجودة بينها وبين المؤسسات العتاديتة ا خترى 
باعتبارها ذات خصوصية من حيث نشاطها الذي يقوم على 
أساس اعتماد التكنولوجيا الجديدة والتي تشهد نموا كبيرا في 
السوق نظرا لمجاست العمل المختلفة التي تشملتهتا، إضتافتة 

 . إلى عرض أبرز عوامل نجاحها وآفا ها المستقبلية
تضمن عنوان هذا اليوم العديد من التنتقتاط التهتامتة متن 
بينها توضيحات حول كيفيات اإلبتتتكتار وختلتق التمتشتاريتع 
وأفضل الخدمات المتاحة في مجال تنمية هذه المشاريع إلتى 
جان  عمليات الحصول على التتتمتويتل، وشتروحتات حتول 
دار المقاوستية ومهامها خاصة فيتمتا تتعتلتق بتدعتم التطتلتبتة 
وتوجيههم إلنشاء مؤسساتتهتم متن ختالل بترامتج التتتكتويتن 

 .العديدة حول المقاوستية
كما تم عرض  برز المشاريع المجسدة لتلتطتلتبتة التتتي 
كانت امتدادا لتدور دار التمتقتاوستتيتة رفتقتة هتيتئتات التدعتم 
المتعا دة في تكوين هؤسء التطتلتبتة ومترافتقتتتهتم فتي إنشتاء 
مشاريعهم الخاصة بدءا بمرحلة التتتحتضتيتر التتتأهتيتلتي متن 
خالل الدورات التكوينية للدخول في عالم ا عمال وتعريفهم 
بأساسيات المقاوستية، وإرشاد وتوجيه حاملي المشاريع فتي 
مسارهم المهني وصوس الى مرحلة خلق وابتكار المتشترو  
بعد تغيير ذهنية الطال  من هدف البحتث عتن التعتمتل إلتى 

 .تحفيزه ودفعه نحو اسبتكار وخلق مشروعه الخاص
المبادرة س ت ا باس كبيرا من طرف الطلبة الذيتن ابتدو 
اهتمامهم بكل ما تم عرضه خاصة باحتكاكتهتم متع التطتلتبتة 
أصحا  المشاريع الذين بدورهم  دموا لهم نصتائتح وكتانتوا 
مثتاس حتيتا عتلتى متا تتقتدمته دار التمتقتاوستتيتة وشتركتائتهتا 

 .اس تصاديين خدمة للطال 

 9271جامعة بسكرة تحتفل بالسنة األمازيغية يناير 

ادتضلت جامعة محمد خيضر باكرة بحالاول الااناة احمااز اغاياة 

جانضي مت كل سنة و ل   و  الثالثاا   10" نا ر" المةادفة لـ  0208

بالمجم  الثقافايو مات خاالل الاماد ار اة الاضارعاياة  0808جانضي  01

لألندطة العلمية والثقافية والر اضية وبالتنااياق ما  ناادي "تاو ازا" 

وبعض النوادي الثقافية التابعة للمد ر ة الى جانا مداركة الماناظاماة 

 الوطنية لترقية المجتم  المدني مكتا تكو . 

استهل االدتضال بتقد م نبذة عت المناسبة مت طرف رئيس الناادي 

المنظم  لى جانا كلمة الايدة المد رة الضرعية لألندطة التي اعتبار  

مثل هذه االدتضاال  تعز زا للموروث الثقافي المتنوع الذي تزخر باه 

الجزائرو تالها داا ما هو مااطار  لاقاا  قةاائاد شاعار اة باالالاغاة 

احماز غية بخةوي المناسبة  لى جانا تقد م مداخلتيت لطالبيت مات 

الطور الثالث دكتوراه تضمنتا تار   التقو م احماز غي وعالقة  ناا ار 

بالضالدةو كما تاخالال هاذا الانادااط الاثاقاافاي الاعاد اد مات الاو اال  

الموسيقية والعرو  الماردية المقدمة مت طارف فارقاة "اثارا  " 

 وسط جمهور الطلبة .

وعلى هامش هذا الحضل أقيم معر  خاي تضمت كل ما تاعالاق 

بالتقاليد احماز غية لتختتم بعد  ل  المناسبة بتكر ام الامااااهامايات فاي 

 . انجاح هذا الحدث

نظمت مصلحة النشاطات الريتاضتيتة لتمتعتهتد عتلتوم وتتقتنتيتات 
النشاطات البدنية والرياضية وبالتنسيق مع نادي " ضتع بصتمتتتك " 
التابع لكلية العلوم اسنسانية واسجتماعية تظاهترة فتي كترة التجترس 

متارس  11لفائدة الطلبة المكفوفين لجامتعتة بستكترة يتوم ا ربتعتاء 
0101. 

مدير الجامعة ا ستاذ الدكتور أحتمتد بتوطترفتايتة التذي أشترف 
على انطال ة المنافسة بتيتن التطتلتبتة التمتكتفتوفتيتن، والتذي شتجتعتهتم 
بحضور المباراة إلى غاية نهايتهتا حتيتث  تدم بتدوره كتل التوستائتل 
 الخاصة بهذه الفئة، و دم مجموعة من النصائح واسرشادات للطلبة.
تعتبر كرة الجرس الريتاضتة ا ولتى متن نتوعتهتا فتي جتامتعتة 
بسكرة وتنتظر الرعاية أين  دم مدير الجامعتة التدعتم التكتامتل لتكتي 

 .تكون هذه الرياضة من إحدى الرياضات التابعة البطولة الوطنية

التظاهرة الرياضية 

 لكرة الجرس
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 جامعة بسكرة تحيي اليوم الوطني للشهيد

  تحت شعار "وفاء لعهد الشهداء"

ككل سنة تقف جامعة بستكترة و تفتة إجتالل واستتتذكتار 
 ولئك الذين ضحوا بالنفس والنفيس لنحيا في كنتف جتزائتر 
حرة مستقلة ها هي اليوم تحيي من خالل المديرية التفترعتيتة 
لألنشطة العلمية، الثقافية والرياضية وبالتنسيق متع التنتوادي 

بالمجمتع التثتقتافتي  0101فيفري  39التابعة لها هذا اسثنين 
فيفري من كل سنة وذلك  39ذكرى يوم الشهيد المصادف لـ 

بحضور السيد مدير الجامعة ا ستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية 
الذي طاف بمختلف اسجنحة التتتي تتزيتن بتهتا التحتدث متن 
بصمات النوادي المشاركة التي تضمنت صور شهداء ثتورة 
التحرير المجيدة وكت   من تنظيم المتحف الجهوي للمجاهتد 
بسكرة، إلى جان  المديرة الفرعية لألنشطة الستيتدة عتثتمتان 

 . شهرزاد، أساتذة وطلبة الجامعة
انطلقت فعاليات إحياء هذه المناسبة التتتاريتختيتة بتكتلتمتة 
المديرة الفرعية لألنشطة التي اعتبرت اسحتتتفتال بتالتذكترى 
بمثابة رمز  وفاء وتقدير للتتتضتحتيتات التمتبتذولتة، وفترصتة 
سستخالص الدروس امتنانا لشهداء الوطن، ليتم بعدها تقديتم 

محاضرة موسومة   " مكانة الشهيد في الثورة " من طرف 
الدكتورة شهرزاد شلبي عبر عرضها  برز وأهم متحتطتات 
مسيرة التحرر، إضافة إلى تقديم وصالت شتعتريتة وأنتاشتيتد 

 ثورية، مسرحيات تاريخية مخلدة للذكرى وورشة للرسم.
اختتمت فعاليات هذه التظاهرة بعترض شتريتط وثتائتقتي 
حول هذه المناسبة، التي تتهتدف إلتى إرستاء التروابتط بتيتن 
ا جيال وتذكير الشبا  بتضحيتات ا ستالف إذ يتمتثتل هتذا 
اليوم و فة رمزية على مرحلة من مراحل اسستتعتمتار التتتي 

  عاشها الشع  الجزائري ا بي.

 "كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية لجامعة بسكرة تنظم يوم تحسيسي بشعار " أوقف المخذرات ...غير حياتك

تحت شعار أومف المخذرات ...اير حليلاتلك نلظلملت كللليلة 
العلوم اإلنسلانليلة واالجلتلملاعليلة وبلاللتلنلسليل  ملع ملركلز 
المساعدة النفسية للجلاملعلة، واللملركلز اللوسليلطلي للعلالج 
اإلدمان التابع للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسكلرة 
والجمعية الوالئية اليد في اليد لترمية المجتمع بسكرة يوملا 
تحسيسيا لفائدة الطلبة وذلك بحضور عميد الكلليلة االسلتلاذ 
الدكتور بلقاسم ميسوم، نوابه ورؤساء األمسام اللى جلانلب 

 . رؤساء المخابر، أساتذة وطلبة الكلية
يهدف هذا اليوم التوعوي حس  القائمين عليه إلى التعتريتف 
بظاهرة تعاطي التبغ والمخذرات داخل المحتيتط التمتدرستي، 
الجامعي والمجتمع ككل حيث يركز على تبيان سلبيتات هتذه 
الظاهرة وانعكاساتها الهدامة التتتي اصتبتحتت تتؤرق ا ستر 

والمنظومات التربوية بالجزائر مع تقديمه للحتلتول التنتفتستيتة 
واسجتماعية التي تساهم في الحد من انتشتار هتذه التظتاهترة 
اضافة الى تقديم جملة من اسحصائيات حتول ازديتاد نستبتة 
تعاطي المخذرات داخل العديد من اسوساط و في هذا الشتأن 
عرف بهو الكلية بالقط  الجامعي شتمة نشاطا متمتيتزا بتعتد 

 . الحضور القوي والملفت للطلبة
خالل هذا اليوم الذي يعتبر تتمتهتيتدا لتلتمتلتتتقتى التمتزمتع 
تنظيمه بكلية العلوم اإلنسانيتة واسجتتتمتاعتيتة تتحتت عتنتوان 

 00"تعاطي التبغ والمخذرات فتي التمتجتتتمتع" بتتتاريتخ الـت 
 دمت النوادي التابعة للكتلتيتة وكتذلتك متركتز  0101فيفري 

المساعدة النفسية للجامعة عبر مطويتات، جتداريتات وكتتت  
العديد من التوصيفات والتعتريتفتات لتظتاهترة اإلدمتان عتلتى 
المخذرات مع ا تراح الحلتول التنتاجتعتة، إلتى جتانت  تتقتديتم 

متن إخترا  التجتمتعتيتة  “ لنتتحتدى اإلدمتان” مسرحية بعنوان 
الوسئية اليد في اليد التي عرضها كذلك مشروعتهتا التختاص 
الهادف إلى تجنيد كافة أفراد المجتمع لمجابهة هذه اآلفة متن 
خالل عدة مراحل كالتحسيس والتكفل والمساعدة على إعتادة 

 دمج الشبا  المدمن سابقا.
لتشارة فقد عمم هذا النشاط ليمس الجامعة التمتركتزيتة، 
وبا ي اس امات الجامعية من اجل تحقيق اسهداف المتنتشتودة 
من مثل هذه الحمالت التوعوية والتحسيستيتة ختاصتة ختالل 

  المسار الدراسي للطال  الجامعي.
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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية تنظم أيام الماستر عبر شعبها وتخصصاتها

بعد اختيار طللبلة اللطلور اللثلانلي للملواضليلع ملذكلرات 
الماستر والمصادمة عليها من طرف اللجان العلمية، كللليلة 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية لجلاملعلة بسلكلرة تلعلللن علن 
انطال  أيام الماستر بلقلسلم اللعلللوم اإلنسلانليلة وذللك يلوم 

بإشراف عميد الكلليلة األسلتلاذ  0303فيفري  03الخميس 
الدكتور بلقاسم ميسوم، نائلب اللعلمليلد، مسلؤوللي الشلعلب 
والتخصصات أعضاء اللجان العلللمليلة إللى جلانلب أسلاتلذة 

 وطلبة القسم.
عميد الكلية أكد بأن الهدف المرجو من هذه ا يام التتتي  

مست شعبة التاريخ، علم المكتبات وعلوم اإلعالم واستصال 
هو متابعة ومرافقة الطلبتة واإللتمتام بتمتدى ستيتر بتحتوثتهتم 

ومشاريع تخرجهم إلى جان  توجيه الطال  منهجيا ومعرفيا 
واستكشاف الصعوبات التي  د ترافقته ختالل إعتداد متذكترة 

 نهاية الطور الثاني ماستر.
خالل هذه التجربة التحضيرية  تدم التطتلتبتة التمتعتنتيتيتن 
ملخصات حول أعمالهم حيث دارت نتقتاشتات متع ا ستاتتذة 
المؤطرين أعضاء اللجان العلتمتيتة بتهتدف تتقتيتيتم متذكترات 
التختر  متن التجتانت  التمتنتهتجتي واإلجترائتي بتدء بضتبتط 
العناوين، اإلشكالية وغيرها مما يعزز ثقة التطتالت  بتنتفتسته 
خالل مراحل إعداد مشرو  بحثه النهائي بعد توجيهته نتحتو 

 الهدف المنشود.
هذا الموعد الذي عهدت جامعة بسكرة علتى تتنتظتيتمته   

عبر جميع كلياتها خالل كل موسم جامعي ينفرد في ناحتيتتته 
البيداغوجية والعلمية باعتباره فرصة لتحديد  يتمتة ا عتمتال 
المقدمة من طلبة السنة ثانية ماستر وهو ما يتعتطتيتهتم دفتعتة 
إيجابية للتميز والتحلي بتالتجتديتة ختالل مستارهتم التدراستي 

 بالجامعة. 
وتجدر اإلشارة أن هذه الفعاليتات  ستمتت متا بتيتن  ستم 
العلوم اإلنسانية و سم العلوم اسجتتمتاعتيتة التتتي جترت يتوم 

  . 0101فيفري  09الخميس 

  النظافة والصحة في الوسط الجامعي

، 0303احياءا لألسبوع المغاربي للصلحلة اللجلاملعليلة 
نظمت المديرية اللفلرعليلة للللنلشلطلة اللعلللمليلة واللثلقلافليلة 
والرياضية بالتنسي  مع المركز الطبي لجامعة بسكلرة يلوم 

حملة تحسيسية حلول اللنلظلافلة  0303مارس  30الثالثاء 
 والصحة في الوسط المدرسي والجامعي.

الدكتور أحمد مرداستي متن أحتد ا طتبتاء التمتشتاركتيتن 
بالحملة التحسيسية من المركز الطبي لجامتعتة بستكترة،  تدم 
محاضرات تصويرية التي شرح فيها الوباء العالمي المسمى 
بالـفيروس " كورونا "، والتنويه  ول ظهور والذي كان في 

وأختذ فتي  0110ثم سمي بالسارس في ستنتة  3449سنة 
التطور واخذ أوجته كتبتيترة إلتى أن أصتبتح بتاستم فتيتروس 

" والتذي 34-كورونا او ما يعرف بالمصطلح العلمي "كوفيد
كان اول ظهور له في الصين ثم لينتقل إلى مختلف متنتاطتق 

 العالم.
ف الدكتور أحمد مرداسي فيروس الكورونا على أنته عر  

نو  من أنوا  الزكام وصعوبة التنفس، وفي الجزائر حاست 
تعتبر ا ولى من نوعها ففي وسيتة بتلتيتدة سمترأة وابتنتتتيتهتا 
اللواتي تلقين العدوى من عائلة زارتهم من فرنسا واآلن هتن 

 في الحجر الصحي بالمستشفى.
الدكتورة وهيبة صخري والدكتتورة ستلتمتى بتن عتائشتة 

بدورها  دمتا شروحات مفصلة حول متعترفتة أعتراض هتذا 
الفيروس وطرق العدوى كالسعال والعطس أيتن يتنتتتشتر بته 
فيروس الكورونا حيث بإمكانه التنقل متن شتختص لشتختص 

 31إلتى  9من مسافة واحد متر، وتظهر اعراضه ما بتيتن 
يوم و د ينتقل عن طرق الهواء ومالمسة ا سطح التمتلتوثتة، 
حيث تصاحبه ارتفا  في درجة التحترارة وآسم حتادة عتلتى 
مستتتوى الترأس والصتدا  الشتديتد والتحتمتى والضتيتق فتي 

 التنفس.
التشخيص يكون عن طريق التحليل لتلتدم ولتذلتك يتجت  
الحجر الصحي وعدم السفر للبالد التتتي بتهتا هتذا التمترض 
منتتشتر أو الشتختص التمتصتا  عتدم تتنتقتلته او اسحتتتكتاك 
با شخاص ا خرى، وتستعمل أجهزة لقياس درجتة حترارة 
الجسم، كما وتجن  المالمسة والمصافحة والتجمعات خاصة 
عند الشك في أن هنتاك شتختص مصتا ، تتجتنت  متالمستة 
ا نف والفم والعين ووجتو  غستل التيتديتن جتيتدا، ونصتح 
 الدكاترة على وجو  وضع الكمامات وحمل مواد التنظيف.

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARArfWIBWgFQ
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 حفل إفتتاح نادي الطلبة اآلجانب

فليلفلري  03فتتح نادي اللطلللبلة األجلانلب يلوم اللخلمليلس  
بالمجمع العلمي والثقافي للمديريلة اللفلرعليلة للللنلشلطلة  0303

العلمية والثقافية والرياضية لجامعة بسلكلرة نشلاطلهلم اللثلقلافلي 
وذلك بحضور اللملديلرة  0308/0303المسطر للسنة الجامعية 

الفرعية لألنشطة السليلدة علثلملان شلهلرزاد، ململثلللي اللطلاللبلة 
االجانب بالجامعة من دولة فلسطين، الصحراء الغربية، الليلملن، 

 مالي، موريتانيا، النيجر، تشاد، الى جانب طلبة الجامعة.
تضمن هدا النشاط  التعريف بتمتختتتلتف دول التطتلتبتة التذيتن 
يزاولون دراستهم بجامعة بسكرة من خالل عرض بعض الصور 
التي تبرز تراث وتقاليد كل دولة حتيتث  تدم متمتثتل طتلتبتة دولتة 
فلسطين بعد تهنئة الشع  الجزائري بذكرى اليوم الوطني للشهتيتد 
الذي اعتبره يوم للعظماء ومنصة ا تداء يحذى بها فتيتلتم وثتائتقتي 
حول دولة فلسطين تضمن عترض متنتاطتق جتغترافتيتة ومتنتاظتر 
وعادات وتقالتيتد الشتعت  التفتلتستطتيتنتي، لتيتلتقتى بتدوره التطتالت  
الفلسطيني " بهاء محفوظ "  صيدة بتعتنتوان "وطتنتي س أبتكتيتك" 

 حول حال القدس.
طلبة دولة مالي عبروا كذلك عن تقديرهم للجزائتر وشتعتبتهتا 
المضياف وعن عرفانهم لجامعة بسكرة لما تقدمه لجاليتهم وبتا تي 
الجاليات الطالبية ا جنبية في المجال العلمي والبيداغوجتي، كتمتا 
 دموا عرضا مصورا يوضح فيه عاداتهم وتقاليدهم وكذا التقتبتائتل 
الموجودة بدولة مالي والمحميتات التطتبتيتعتيتة التتتي تتزختر بتهتا، 
باإلضافة إلى أبرز ثقافاتهم من الفنون والعادات والتقاليد والكنتوز 

 .المدفونة من الذه  والفوسفات
من دولة موريتانيا  دم طلبتها  للحضور تتاريتخ هتذه التدولتة 
العريقة منذ اسستعمار اسستبتانتي التتتي استمتتتهتا أرض الترجتال 

السمر وكذا اسستعمار الفرنسي إلى غاية استقاللتهتا كتجتمتهتوريتة 
اسالمية موريتانية، ومتختتتلتف لتغتات شتعتبتهتا وابترز متواردهتم 
الطبيعية من ثروات حيوانتيتة ومتعتادن وزراعتة اضتافتة لتتتقتديتم 

   .عرض فلكلوري
ممثلي طلبة دولة النيجر تميزوا في هتذا التحتدث متن ختالل 
تقديم لمحة عن دولتهم وما يتسم به مو عها الجغرافي التى جتانت  
التطرق الى الروابط التتتاريتختيتة متع التجتزائتر وعترض لتزيتهتم 

 .التقليدي
الجالية اليمنية بالجامعة بدورها وعلى لسان ممثلها رحتبتت   

بالحضور مقدمة شكرها للشع  التجتزائتري  لتيتتتم بتعتدهتا التقتاء 
 صيدة عن الجزائر بعنوان " حبي الجتزائتر " وعترض وثتائتقتي 
عن  أرض مملكة سبأ بلقيس، يروي فيه اهتم متا تتحتتتضتنته متن 
مناطق جغرافية طبيعية والتعداد السكاني والتي تعتبتر أكتبتر ثتان 

 دولة في شبه الجزيرة العربية.
كذلك ممثل طلبة دولة  تشاد  دم دولته ومو عتهتا التجتغترافتي 
ولما يحده من الجهات الربع وتنو  ثقافاتها، لتتتختتتتتم اسحتتتفتالتيتة 
بأخذ صورة تذكارية لكل الوفود  المشاركة من الجاليات ا جنبيتة 

 بالجامعة.

  اليوم التحسيسي العالمي لمكافحة السرطان

نظمت المديرية الفرعية لألنشطة اللعلللمليلة واللثلقلافليلة 

بالمجملع  0303فيفري  30والرياضية أمسية يوم الثالثاء 

الثقافي والعلمي بجامعة محمد خيضر بسكرة يوم تحسيسي 

 حول " اليوم العالمي لمكافحة السرطان".

“ أحمد مرداسي” افتتح النشاط  بمحاضرة علمية للدكتور 

التابع للمركز التطتبتي بتجتامتعتة بستكترة بتعتنتوان " مترض 

السرطان وكيفية مكافحته "، ثم تلتها وصالت غنائتيتة حتول 

موضو  السرطان بعنوان " نقطة أمل " باإلضافة لمسرحية 

صامتة بعنوان " ويبقى ا مل " متن تتقتديتم لتكتل متن نتادي 

الطالبة الثقافي ونادي بيتهوفنز الموسيقي ، وكتان لتلتدكتتتور 

محمد جروني مختص في أمراض التمتسترطتنتة بتالتمتؤستستة 

اسستشفائية الدكتور سعدان بسكرة محاضرة مميزة بتعتنتوان 

 "" I AM AND I WIL  و تتدم بتتدوره نتتادي التتنتتجتتوم ،

الترفيهي مسرحية بعنوان " سرطان في  فص استهام " التي 

تفاعل معها الحضور، إلقاء  صيدة شعرية حول التمتوضتو  

بعنوان " ليتك يا سرطان ترحمنتا "، كتمتا وتتختلتل التنتشتاط 

معرض علمي للنوادي العلمية التابعة للجامعة، كما وتتوزيتع 

 مطويات تخص الموضو .

أختتم النشاط بتقديم شهادات تكريمية لألطباء المشاركين 

باليوم التحسيسي من طرف التمتديتريتة التفترعتيتة لتألنشتطتة 

العلمية والثقافية والرياضية لتجتامتعتة بستكترة، حتيتث شتكتر 

ا طباء الطا م اسداري الذي  دم لهم الفرصة لتبليغ التطتلتبتة 

 حول هذا المرض الفتاك.

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86?source=feed_text&
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مركز المساعدة النفسية بالجامعة يقدم محاضرات 

 لفائدة طلبة السنة األولى بكلية العلوم والتكنولولوجيا

في اطار نشاطات مركز المساعدة النلفلسليلة بلاللجلاملعلة، 

وومقا لبرنامي المرافقة النفسية البيدااوجية للطلللبلة السلنلة 

تللقللديللم  00/00/0308اولللى جللامللعللة بسللكللرة تللم اللليللوم 

محاضرات حول المرافقة النفسية البيدااوجية بكليلة اللعلللوم 

 .والتكنولوجيا في الفترة الصباحية لطلبة السنة األولى

افتتحت التمتحتاضترات متن طترف عتمتيتد كتلتيتة التعتلتوم 

والتكنولوجيا ا ستاذ الدكتتور متبتروك حستيتنتي بتالتمتدرجتيتن 

 .0و3

وبعدها مبتاشترة أحتيتلتت التكتلتمتات لتكتل متن ا ستتتاذات 

الفاضالت أ.د وسيلة بن عامر وأ.د عائشة نحتوي و د. فتاتتن 

 .باشا

هذه المبادرة اإليجابية س ت إ باس كبيرا من طرف الطلبة، 

حيث أبدوا اهتمامهم بما جاء في المحاضرات القيمة من خالل 

 .اإلنصات باهتمام لما  دمه أساتذة المركز

 ينظم حصص عمل مع مكاتب التربص BLEU مكتب الربط بين الجامعة والمؤسسات

في إطار تقوية روابط التعاون بليلن اللجلاملعلة واللبليلئلة 

اإلجتماعية واالمتصادية ينظم مكتلب اللربلط بليلن اللجلاملعلة 

لجامعة بسكرة سلسلة حصص علملل  BLEU والمؤسسات

مع مكاتب التربص عبر جميع الكليات حليلث شلهلدت كللليلة 

 00العلوم االمتصادية ،التجارية وعلوم التسيير يلوم األحلد 

بداية االنطالمة باعتبارها أول كلية بجاملعلة  0308ديسمبر 

بسكرة أنشأ بها مكتب التربص وذلك بحضور عميدة الكلليلة 

الدكتورة حنان جودي إلى جانب رئيسة مكلتلب اللربلط بليلن 

بلجلاملعلة  CDC المؤسسات و مركز اللملسلارات اللملهلنليلة

بسكرة، إضافة إلى نواب العميد، رؤسلاء االمسلام ورئليلس 

 . مكتب التربص بالكلية

يهدف هذا اللقتاء التذي يتنتدر  ضتمتن حصتص التعتمتل 

المبرمجة إلى تنشيط مكت  التربص وتوضيح طريقة تسييره 

من خالل منا شة العديد متن التنتقتاط والتتتطترق إلتى جتمتيتع 

اإلجراءات التي من شأنها الرفع من  درة عمله والتعريف به 

بإعتبار التربص مفتاح الدخول إلى عالم الشغل، إضافتة إلتى 

تحديد عال ته بمكت  الربط بين الجامعة والمؤسسات ومركز 

المسارات المهنية، كما تطرق الحضور إلى استتفتا تيتات متع 

المؤسسات وكيفيات إنشائتهتا وكتل متا هتو متتتعتلتق بتوثتائتق 

التربص واستمارات التقييم المعدة من طرف متكتتت  التربتط 

بين التجتامتعتة والتمتؤستستات مترورا بتمتوضتو  التخترجتات 

الميدانية وما يعرف بقاعدة البيانتات لتدى متكتاتت  التتتربتص 

 . وعدة نقاط اخرى

لتشارة فان متكتتت  التربتط بتيتن التمتؤستستات ومتركتز 

المسارات المهنية بجامعة بسكرة وفي إطار تفعيتل وتتنتشتيتط 

مكات  التربص عبر جميع الكليات يستعتى إلتى تتنتظتيتم أيتام 

دراسية موجهة لجميع الطلتبتة ختاصتة طتلتبتة التطتور ا ول 

والثاني من أجل تحتستيتستهتم وتتوعتيتتتهتم بتأهتمتيتة دور هتذه 

المكات  في توجيه مسارهم المهني ومساعدتهتم فتي تتحتديتده 

 . مستقبال
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إنطالق إمتحانات السداسي األول عبر جميع 

 كليات جامعة بسكرة

تطبيقا لتوصيات إجتما  مجلس الجامعة الموسع 
ديستمتبتر  19في دورته الرابعة والمتنتعتقتد بتتتاريتخ 

والمتضمنة تحديد موعد رزنامة اسمتحانتات  0134
للسنة الجامعية الحالية شرعت صباح يوم التختمتيتس 

جتمتيتع كتلتيتات جتامتعتة بستكترة  0101جانفي  14
ومعهدها في إجراء امتحانات الستداستي ا ول عتبتر 
كافة أ سامها وشعبها، حيث تجري هذه اسمتتتحتانتات 

ج التدراستي متفي ظروف عادية، بتعتد إتتمتام التبترنتا
والحجم الساعي المقرر لتهتذا الستداستي بتعتد ضتبتط 

المترتتبتطتة  جميع اإلجراءات والترتيبات البيداغوجية
 بها

وتجدر اإلشارة إلى أن اسمتحانات في دورتتهتا  
عتلتى  0101جانتفتي  39العادية ستستمر إلى غاية 

أن يكون موعد إجراء اسمتحانات اسستدراكية بتدايتة 
جتتانتتفتتي  01إلتتى  0101جتانتتفتتي  01متن تتتاريتخ 

، إضافة إلى انطالق دروس السداسي التثتانتي 0101
 . 0101جانفي  01التي ستكون بتاريخ 

مركز المساعدة النفسية لجامعة بسكرة يقدم محاضرات حول 

 الوقاية من األمراض النفسية

مركز المساعدة النفسية لجامعة محمد خيضر بسكرة وحرصا منته 

لتحقيق التوافق النفسي واسجتماعي وتجويد الحيتاة التنتفتستيتة لتلتطتالت  

الجامعي وسعيا من طا مه المكون من اساتذة، دكاترة ومتتتختصتصتيتن 

نفسانيين في تجسيد المرافقة النفسية داخل الحرم الجامتعتي، نتظتم يتوم 

بقاعة المجمع الثقافي والتعتلتمتي بتالتجتامتعتة  0101فيفري  11اسثنين 

المركزية محاضرة حول الو اية من ا مراض النفستيتة لتفتائتدة جتمتيتع 

طلبة الجامعة نشطها كل من الدكتورة نحوي عائشة، الدكتورة بوعيشة 

أمال، الدكتورة بومجان نادية والتي تميزت بتحتضتور متلتفتت لتلتطتلتبتة 

بهدف التعرف على سبل الو اية من هذه ا مراض التتي  تد يتتتعترض 

لها الطال  خالل مساره التجتامتعتي التى جتانت  كتيتفتيتة التتتعتامتل متع 

 الضغوط النفسية التي  د ترافقه.

ولتشارة فإن مركز المساعدة النفسية للجامعة  د سبق لته تتنتظتيتم 

العديد من الدورات التكتويتنتيتة والتورشتات التتتي حتمتلتت التعتديتد متن 

العناوين من بينها ورشة الميول المهنية، ورشة حول اسستعداد النفسي 

لتمتحان، دورة تكوينية حول تطبيق اسختبارات اإلسقاطتيتة، وأخترى 

حول التشخيص الفار ي لالضطرابات النفسية لفائدة طلبة علتم التنتفتس 

 العيادي

مشاركة نادي الطاقات المتجددة لكلية العلوم 

 والتكنولوجيا بجامعة محمد خيضر بسكرة 

جان  من مشاركة نادي الطا ات المتجددة لكلتيتة 

العلوم والتكنولوجيا بجامعة متحتمتد ختيتضتر بستكترة 

بالصالون التدولتي لتلتكتهتربتاء والتطتا تات التمتتتجتددة 

فتيتفتري  31إلى  31المنعقد خالل الفترة الممتدة من 

، بتتقتتصتتر التتمتتعتتارض بتتالصتتنتتوبتتر التتبتتحتتري 0101

بالجزائر العاصتمتة وذلتك تتحتت الترعتايتة الستامتيتة 

 .لوزير الطا ة السيد محمد عر ا 
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 الخدمات اإلجتماعية تجرى قرعة العمرة لفائدة أساتذة، موظفي وعمال جامعة بسكرة

أجر  لجنة الخدما  اإلجتماعية لجامعة محاماد خاياضار 

باكرة القرعة الخا ة بمناسا  الاعامارة لالاماوسام الاجااماعاي 

لضائدة أساتذةو موظضي وعمال الجاماعاة و لا   0808  -0812

بقاعة النداطا  بالمجم   0808فيضري  18أماية  و  اإلثنيت 

الثقافيو بحضور كل مت مد ر الجامعة احستا  الدكتور أداماد 

بوطرفا ةو احميت العا  للجامعة الايد الاعيد جاوديو رئاياس 

لجنة الخدما  اإلجتماعية احستا  ناا ار رداماانايو أعضاا  

 . اللجنةو أساتذة وموظضيت

لهذ الانة قاامات عالاى أربا  فائاا  داياث  قرعة العمرة

منها لألساتذةو ونضس العدد للموظضيت اإلدار يت  10خةةت 

باإلضافة  لى عمرتيت مقامة بيت  وي االدتياجا  الاخاا اة 

والمتقاعد ت وتجدر اإلشارة  لى أن عدد الماجليت اإلجاماالاي 

 . مترشح 326بلغ 

اتامت أجوا  هذه القرعة بالتناظايام الاماحاكام والداضاافاياة 

التامة في عملية انتقا  أسما  الضائز ت أما  الحضاور لاتاخاتاتام 

فعاليا  هذا الحدث بكلمة ألقاها الايد مد ر الجامعة هنأ فاياهاا 

الضائز ت بهذه القرعة متمناياا لاهام عامارة ماقاباولاة كاماا أشااد 

بالجهود التي تبذلها اللجنة المكلضة بتايير الخدما  اإلجتماعية 

وسهرها على أدا  ماهااماهاا عالاى أكامال وجاه ماؤكادا عالاى 

ضرورة ادترا  القوانيت والعامال باهاا بااعاتاباارهاا الاضاياةال 

والضامت الوديد لحات التاييرو كاماا جادد دعاوتاه لاتاعاز از 

 . العمل الجماعي بيت جمي  أطراف احسرة الجامعية

 .هنيئا للضائز ت في هذه القرعة

 جامعة بسكرة تنظم حملة تشجير 

  " تحت شعار " شجرة لكل طالب

في اطار الحملة الوطنية الكبرى التشجير، التي انطتلتقتت 

خالل ا شهر الفارطة، والتتي تتهتدف إلتى تتعتزيتز التجتهتود 

الرامية للحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وفتي ستيتاق دعتم 

وتطوير عملية التخطيط وإدارة المساحات التختضتراء داختل 

المحيط الجامعي من طرف مديرية جامعتة بستكترة، نتظتمتت 

هذه ا خيرة ومن خالل المديرية الفرعية لألنشطة التعتلتمتيتة، 

حتمتلتة  0101فتيتفتري  01الثقافية والرياضيتة يتوم ا حتد 

تشجير تحت شعار "شجرة لكل طالت " عتلتى مستتتوى  ستم 

الزراعة بالجامعة وذلك بحضور السيد مدير الجامعة ا ستاذ 

الدكتور أحمد بوطرفاية امين عتام التجتامتعتة الستيتد الستعتيتد 

جودي إلى جان  نوابه، الستادة عتمتداء التكتلتيتات والتمتديترة 

الفرعية لألنشطة، باإلضافة إلى أساتذة وطلبة الجامعة وكافة 

 أفراد ا سرة الجامعية .

إنطال ة هذه العملية كانت من طرف السيد مدير الجامعتة 

ول شجرة في هذه الحملة ليتشتهتد أعبر اسشراف على غرس 

بعدها  سم الزراعة حركة كثيفة ونشيطة من طرف الحضور 

اين تكاتفت الجهود إلنجاح هذه الحملة التي تمتيتزت بتتتوفتيتر 

جميع اإلمكانيات والوسائل المادية الضتروريتة متن شتتتالت 

ومعدات الحفر وغيرها إلى جتانت  اعتداد متختطتط اعتالنتي 

مسبق لهذه الحملة عبر المو ع اسلكتروني الرسمي للتجتامتعتة 

 وصفحة الفايسبوك الخاصة بالمديرية الفرعية لألنشطة .

تجدر اإلشارة إلى أن المديرية الفرعية تتعتتتزم مستتتقتبتال 

تنظيم حملة أخرى للتشجير تحت شعار "شجرة لتكتل طتالت  

 متخر "
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 تنصيب اللجنة المحلية المشتركة لترقية الممارسة الرياضية في الوسط الجامعى.

في إطار تفعيل استفا ية التمتبترمتة بتيتن وزارة التتتعتلتيتم 
العالي والبحتث التعتلتمتي ووزارة الشتبتا  والتريتاضتة ستنتة  

لتر ية الممارسة الرياضتيتة فتي التوستط التجتامتعتي   0131
وضمن سياسة متديتريتة التجتامتعتة التهتادفتة لتدعتم وتشتجتيتع 

بقاعتة  0101فيفري  01الرياضة الجامعية تم يوم ا ربعاء 
اسجتماعات لمديريتة التجتامتعتة تتنتصتيت  التلتجتنتة التمتحتلتيتة 

 المشتركة لتر ية الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي.
مراسيم التنصي  كانت بحضور السيد متديتر التجتامتعتة  

ا ستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية، مدير  معهد علوم و تقنيتات 
النشاطات البدنية والرياضيتة، التمتديترة التفترعتيتة لتألنشتطتة 

العلمية، الثقافية والرياضية، مديري اإل امة الجامعية  لبسكرة 
و شتمة، إلى جان  مدير الشبا  والرياضة لتوسيتة بستكترة، 
رئيس الرابطة الوسئية للرياضة الجتواريتة، متديتر التمتركت  

 المتعدد الرياضات لوسية بسكرة.
تهدف هذه اللجنة المشتركة والتي تضم ا طراف السابق 
ذكرها إلى وضع برنامج عمل سنتوى بتنتاء عتلتى التمتحتاور 
الكبرى لبرنامج التلتجتنتة التوطتنتيتة ختالل الستنتة التجتامتعتيتة 

حيث تعتبر بمثابة جتهتاز تتنتستيتق متا بتيتن   0134-0101
مؤسسات القطاعين التعليم العالي والشبا  والرياضة إضافتة 

 . 0131إلى متابعة تنفيذ وتفعيل برنامج إتفا ية سنة 

  Moodleورشات مفتوحة على منصة التعليم عن بعد 

حرطرر ررهررفررا لررترعررلررهررمرراو الرردتار  الرد ررهررة الررداره  رررمررإ 

والخا ة براإلهرراءاو الردهرائرهرة  00020808اترقالهة رهم 

التم ح نتوا لامان اقتمرارية التعلهم فم ظا حرفر رم الردبراء 

العالممه والداعرهرة دلرن دهراح ورترتردل الردرو ه احعرمرال 

المدهوة واحعمال التط هفهة كذلك علن المداهت واحرررهراو 

 اإللكترونهة للهاوعاو. 

نظم مركز الدبكا  واحنظمة المعلوماتية لجامعاة ماحاماد 

بالمكتبة المركز ة  0808مار   80خيضر باكرة  و  احدد 

 Moodleورشا  عمل مضتودة على منةة التعليم عت بعاد 

موجهة لجمي  أساتاذة الاجااماعاة مات أجال  دراج درو  مات 

ي الاماناةاةو و لا  فا  (TD, TP, Cours)الاداسي الاثااناي 

بإشراف ماؤول المركز الايد عز الد ت  اولاي  لاى جااناا 

 موظضي وأعضا  المركز.

هذه العملية البيداغوجية خةص لها مت طرف مااؤولاي 

المركز ثالث قاعا   عال  ملي بالمكتبة الاماركاز اة وبارنااماه 

عمل داا الكليا  على أن تاتمر هذه الاورشاا   لاى غاا اة 

 بهدف تغطية جمي  كليا  الجامعة. 0808مار   10تار   

 11إجراء القرعة الخاصة باألساتذة المستفيدين من 
 سكن وظيفي

برالرمرهرمرت  0808ورار   80ةهريه   اح الخرمرهرا 

العلمم لمديرية احن طة العلمهةه الثفافهة والريارهة الفرعة 

الررخررا ررة بررترردتيررت ةرهررا  ال ررفررق لرر ررقرراحررذ  الررهرراوررعررهررهررإ 

الم تفهديإ فم دتار ال ركرنراو الردظرهرفرهرة وذلرك برتراردر 

احوهإ العا  للهاوعة ال هرد ال رعرهرد هرده  واحورهرإ الرعرا  

للفرع النفابم ل قاحذ  الهاوعههإ بهاوعرة ب ركرر  الردكرتردر 

 قلهم خهذر درافة دلن احقاحذ  المعنههإ .

احميت العا  للضرع النقابي وقبل انطال  العملية قد  بعض 

التضا يل واإلجرا ا  التي سبقت اإلعالن عت هاذا الاماوعاد 

والمتعلقة بتوز   الاكنا  واحشغال المتعلقة بها وكاماا أشاار 

 لى تدكيل لجنة تضم أعضا  مت نقابة احساتذة تاقاو  باماهاا  

 08متابعة هذه احشغالو لتنطلق عملية القرعة الاتاي خةات 

ماكت المتواجدة بالاحاي الاغارباي لالاوال اة داياث جار  فاي 

 ظروف شضافة ومنظمة.

ولإلشارة فقد ددد موعد تقد م طلا التحو ال  في ظرف 

أسبوع مت تار    جرا  هاذه الاقارعاة دااا ماا  ارح باه 

  احميت العا  للضرع النقابي.




