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ثورة التي يعمل بهأ الجميع وينتظرون بشغف      
 
من االدعية المأ

مأنيهشأ تكشا الشتي تر"شو ن اشخن ال"أتمشةن 
 
كبير طالئع نتأئجهأ وتحقيق ا

 اي ال"تأم المخا لكل عمل صألح.
وهو مأ بدا بأرزا لكعيأن، واضحأ وضوح الغمس في رابعشة النهشأر 
"واء فعأليأت اختتأم الخنة الجأمعية بجأمعشة بشخكرة، اشواء مشن 

 
عبر ا

و تكششا 
 
و مششن ايششا الششخهر عكششت التنظيشش  ا

 
ايششا االاششتعداد والتحششوير ا

 الطالقة الخكخة في التقدي  والتدوير وتوزيع االدوار.
المهأم التي يبدو انهأ اوككت الشت طشأق  ا"شأد التكشبشل بهأ،فرعأهشأ 
"الء وطكبة متبوقين وموظبين بررة، 

 
اأتذة ا

 
بعيون ثأقبة، طأق  من ا

نيطت به .
 
 فقدر الجميع اق التقدير لمخؤوليأته  التي ا

همهشأ الجأمعشة الشتي تعشد دون 
 
ن المؤاخأت ر"شأ،، ومشن ا

 
وبمأ ا

منأزع قمة هرم مؤاخأت الدولة وتأ"هأ المرصع، ومهشد مشختقبكهأ، بمشأ 
مششة وهششي تمششدهأ بجحأفششل مششن 

 
تتششومن مششن راششألة التنميششة البششغرية لال

مس الحأ"ة اليهأ في مخأرهأ التنمشوي، 
 
المت"ر"ين في ت"صصأت في ا

كشثر مشن يشيره  فنشألوا عشن "شدارة 
 
ولئا الذين ا"تهدوا ا

 
ونجأاه منه  ا

 رتب التبوق والتميز والذين كأن الحبل عكت شرفه .
اليشششغا ااشششد فشششي ان البشششول كشششل البشششول يعشششود الشششت االاشششأتذة 
امششد بوطرفأيششة الششذي 

 
النيششيرين وفششي مقششدمته  مششدير الجأمعششة الششدكشتور ا

كشأن بألحجشة الدامفشة والبرهشأن الشخأطع وقشود الشخنة الجأمعيشة والعيششن 
الششتي اليفمششا لهششأ طششر  واليفبششل لهششأ "بششن وهششو يرعششت شششؤون الجأمعششة 

 عأمة ومأهو بيدايو"ي بصبة خأصة.
كششأن الحبششل ممششيزا بتمششيز الحأضششرين الششذين مثكششوا كششل الششغرائح 
عيشأن وفشي مقدمتهشش  

 
اال"تمأعيشة وم"تكش  طبقشأت المجتمشع المشدني واال

بنششأء مجأهديششن 
 
بنششأء شششهداء وا

 
اششرة الثوريششة مششن مجأهششدين وا

 
شششريحة اال

ثشششأر الشششخيئة لالاشششتعمأر البرنشششخي 
ت
ومشششن العشششأمكين فشششي اقشششل مكأفحشششة اال

الفأش  التي مأ تزا، مزروعة في كل شبر من ترابنأ المبدى، هشذا فشوال 
اأتذة وطكبة وعمأ،.

 
 عن العأئكة الجأمعية المبجكة من ا

واذا كأنت البرصة اأنحة والمنأابة مواتية بجميشع مكونأتهشأ لش  
يبوتهششششششأ الحأضششششششرون بأنطبأعششششششأته  واششششششكوكأته  الششششششتي تنشششششش  عششششششن تكششششششا 
ال"صوصيأت الثورية التي مأيزا، الشغعب الجزائشري يتحكشت بهشأ، يعشا 
عكيهششأ بألتوا"ششد وهششو يحششأفب عكيهششأ بأاششتمأتة وتكششا الممششيزات  النششوألية 

 يحييهأ بل يفذيهأ وهو يعبد بهأ طريقه بأاتمرار.
 
 التي مأ يبتأ

ولشششو كشششأن ذلشششا واشششن بحشششر هشششأئت مشششن التنأقشششوأت والتحشششديأت 
االنشششخأنية الشششتي يعيشششغهأ يشششيرم مشششن ششششعوب المعمشششورة ، الشششغعوب التشششي 
مرهشأ الترعشت 

 
ترا"عت عن كشثير من قي  مقومأتهأ، فصأرت مفكوبة عن ا

 ذمة وال تنأصر اقأ مهوومأ.
ي عشغية 

 
لقد كأن الحدث الجشأمعي يشوم الثألشا "ويكيشة البأئشت ا

الموافشق لك"أمشس   إايأء عيد االاتقال، والغبأب الخأداة وال"مخون
امششد بوطرفأيششة 

 
مششن "ويكيششة مششن كششل اششنة، والششذي تطششرق لششه االاششتأذ ا

مششدير الجأمعششة فششي مداخكتششه المنأاششبأتية بمششأ يششختحق مششن معششأني الذكششر 
 وشواهد التذكير.

لقشششد كشششأن الحبشششل بهيجشششأ كيششش  ال وهشششو االاتبشششأء بأختتشششأم الشششخنة 
وتكشششششششري  ن"بشششششششة المتبشششششششوقين فشششششششي م"تكششششششش   7102-7102الجأمعيشششششششة 

الت"صشششششصأت وششششششتت المشششششختويأت كيششششش  ال وهشششششو االعشششششالن الراشششششميششي 

الاششترااة محششأرب يهششي  نبششخه خاللهششأ الاششتهال، مواشش  "ديششد بنبششس 
"د.

 
 ا

يشششوأ فشششحن  الحشششدث اكشتشششخت بشششرداء الشششغهأمة فشششي زمشششن قكشششت فيشششه 
 
ا

بشي فششي 
 
الشغهأمة والتحش  بفطششأء المواقش  ال"ألششدة لكشغعب الجزائششري اال

عهششششد تششششوأءلت فيششششه المواقشششش  النبيكششششة واضششششمحكت قواعششششدهأ وخمششششدت 
اخهأ.

 
 ا

عبر عن نهت الغعب الجزائري المجأهد الحأضرون بصدق ايشن 
وقبششوا "ميعهشش  مششخؤولين ورعيششة وقبششة ر"ششل وااششد، فهششزوا اركششأن قأعششة 
المحأضشششرات الكشششبرى بألجأمعشششة بألتشششصبيقأت الحشششأرة تحيشششة اكبشششأر منهششش  
وتبجيششل إلششت فكششخطين الجريحششة عنششدمأ اششأن دور تكششري  طششألبين مششن 

 فكخطين.
ي روح نشششوألية نإنشششخأنيةن فشششي وقشششت 

 
ي كشششرم وا

 
ي ايثشششأر هشششذا وا

 
ا

بنششأء شششعبنأ الكششري  ، انششا واششد  
 
يأبششت فيششه االنششخأنية بششل ييبششت يششأ ا

بقيت تكأفح وبقوة وانت تتصدى لكظكش ، فتنأصشر القشوأيأ العأدلشة فشي 
ف مرفششوع وهمششة شششأم"ة شششموه "بألششا الششغأهقأت فتطششأو، 

 
العششأل  بششرا

اشششمأء تحقيشششق المواقششش  ال"ألشششدة، وتشششخجيل المنأقشششب المشششغرفة ومشششن 
اولا تبغت ظأهرة الت"كي عن كل مأهو إنخأني . فطوبت لا واشخن 

ب.
ت
 مأ

اششد الحأضششرين فششي التششظم الحششدث العظيشش  لشش  
 
هششذم انطبأعششأتي كأ

نششأ اعبششر 
 
اششرة الجأمعيششة البأضششكة، وا

 
ردت ان ازفهششأ لال

 
ااشتطع اخبأءهششأ فششأ

يتشه مشن تنأاشق 
 
في هذم الشخطور المتواضشعة الشتي ال تبشي بشألفر  لمشأ را

وتششوأمن وكشبششأءة، اعترافششأ مششني بجميششل الششصنيع، وتحيششة مششني لكششل مششن 
دلششت بششدلوم فششي هششذا الموعششد الششذي ليششس كمثكششه 

 
نظششر، اششور واششور وا

 موعد.
ت ونختبغر خيرا بقدوم ككية الطشب 

ت
ذلا ونحن نتبأء، بمأ هو ا

يشديك  لبنشة 
 
التي هي منت كل بخكري ار. اشيأدة المشدير لتشوأ  عكشت ا

وزانهشششأ مأاشششأ، الككيشششة التشششي 
 
"ديشششدة معأييرهشششأ ذهشششب ومقأييشششخهأ تشششبرا وا

نتطكشششع إلشششت خشششدمأتهأ الجكيكشششة عكميشششأ ووقأيشششة وعال"شششأ بعواطششش  "يأششششة 

شواق وهأ"ة.
 
 وا

  االستاذ: دعدوعة العياشي
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ِحيمِ                         ْحمهِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم َللاه
ِلينه                               ِف الُمْرسه لهى أهْشره ُم عه َله ُة وهالسَّ َله  وهالصَّ

  
كهاُتُه،  بهره ْحمهُة هللِا تهعهالهى وه ره لهْيُكم وه َلُم عه  السَّ

إنه من دواعي  السعادة أن أحضر معكم في هذه المناسبة الطيبة التي دأبنا على  
االحتفىىاب ب ىىا فىىي لتىىا  اىىي سىىنة نامعيىىة وهىىي مناسىىبة للتعاكىىي فيمىىا بيننىىا لىىدعمكم و  ميىىن ن عداىىم 
والعقىىعع علىى  واقىىل التعليىىم العىىالي والنتىىاوال الم/  ىىة بعالاتنىىا  وفىىي هىىذا الم ىىا  أود أن أ عنىىه  الت/يىىة 

 الخالصة لألسرة الجامعية أسا ذة طال ا وعماال.
إن هذا ال طاع ي/ظ   اهتما  لاص لما له مىن دو   اىادف فىي المجتمىل اتعلى  
منىىه المىىساهمة الفعالىىة والجىىادة فىىي حرايىىة التنميىىة للعاليىىة فىىي شىىت  الميىىادانز إذ نفتخىىر اليىىع   ىىال ف ة 
النععية التي ش دها هذا الصرح العلمي ولير دليي عل  هىذاز المعطيىاا البيداجعنيىة والعلميىة التىي 
 برز  طع  الجامعىة مىن سىنة إلى  ألىررز مىد اين نميعىا مكانىة الجامعىة فىي حيىاة الى عع  وا مىم 

 ودو ها الرويس في الت د  في شت  مناحي ال/ياة وهي الطراق المعكي إل  المعرفة.
 أا ا ال/ضع  الكرامز 

إن الجامعة وما  تعفر عليه من افاباا فىي شىت  التخصىصاا انتظىر من ىا دو ا 
يجىاد ال/لىعا المناسىبة   إ ا زا يجى  أن  دديىه فىي الت ىضة العطنيىة فىي شىت  مجاال  ىا واالنطىالا ن/ىع أهىداف ا ال/ىضا اة ال  باط ىا العليىق  ىالعاقل المعىا  والعمىي على
لمىي فىي  طعاىر و قىي العلم كالا العصر مل اإللما   مختلف المعاضيل سعاب فيما يخص الجان  النظرف أو التطبي ي واالستفادة من النتاوال الم/  ة في مجاا الب/ى  

 ستعر إنتاج المعرفة.  ممجتمعنا ووطننا و / يق مستعااا عليا لمعاكبة الت/عالا والتطع اا السراعة التي ي  دها عالمنا واكتسا  لطال  معا ع وم ا اا  دهله إل
لظىرع م اإن الدولة الج اوراة لم  ىدلر ن ىدا فىي سىبيي  عفىير اإلمكانىاا الماديىة مىن منى ةا  عليميىة وأدواا الب/ى  العلمىي والتكنعلعنىي والتى طير  جى

 اإلقتصادف الصع  وشح المعا د المالية التي  مر ب ا البالد.
الا مجىاهذه ا وضاع من ش ن ا أن  كعن م/كا وحاف ا لنا لت/مي المىسدولياا المل ىاة على  عا  نىا والب/ى  فىي إيجىاد لىروة داومىة ومىستدامة  ى  ي مىن 

الرعاية السامية لفخامة  ويىس /ت وقطاعاا عدة واالست ما  في العامي الب رفز فاإلكالحاا التي  بنت ا العزا ة العكية والدعم الكبير من الدولة ل طاع التعليم العالي  
هىا  اعتبا هىا ال ىر  المعرفىي عار الجم ع اة السيد عبد الع ا  بع فلي ة لجدار ح ا  اإلشادةز حركا عل  نعي الجامعة في قل  التنمية وم/راا ل ا والعمي عل   رقيت ا و ط

 طعاىر مختلىف فىي إنه انتظر من الجامعة الج اوراة أن  لع  دو ها ا ساس والرويس فىي ن ىي المعرفىة وانتان ىا واكتىساب ا لدمىة للمجتمىلز  العمىي والمىساهمة  للمجتمل.
ابىيرة  تطلى  منىا إعىداد ا ال طاعاا لترق  إل  مستعااا عاليىة مىن الجىعدة والمنافىسة ال/ ي يىة فىي عىالم أكىب/ت فيىه اإلبتكىا اا واإللتراعىاا التكنعلعنيىة  نمىع  معىدال

 لتمي  وال رط الرويس للت د .س لأنياا قاد ة عل  التعامي مل هذا التطع  المتسا ع وامتالك المعرفةز ف نظمة التجداد العلمي واإلبتكا  التكنعلعني أض/ت الراي ة ا سا
ؤنىا آ اوب ذه المنسا ة الطيبة وفي ظي الذارر السادسة والخمسين المجيدة لعيدف اإلست الا وال با  التي  عتىبر م/طىة  ىذار واعتبىا  لمىا قىا   ىه  

ي واإلنت ىاد والتفىاؤا وجىرس  وح لعمىوأندادنا عبر  ا اخ نضال م إلسترناع السيادة العطنية لننعم  ال/راة وا من واإلست را ز أدععا بنا ي الطالبىاا وأبنىاوي الطلبىة إلى  ا
نىعا لىير للىف لخىير سىلف يكع التنافس الن اه والبناب وحى  الىعطن وأن يكملىعا  سىالة الى  داب ا بىرا  وا/ىافظعا على  ا مانىة حىت  يىصلعا بىعطن م إلى  المعىالي والىسددد ل

  الن عض   متنا في شت  المجاالا  ما  ل عه من معا ع أكيلة وحدا ة وما اكتسبعه من  جا   و دا ا  ميدانية فاعلة.
إنني لىم أدلىر ن ىدا فىي سىبيي  / يىق  نميىة شىاملة على  مىستعر اافىة ا كىعدة والمجىاالا لاكىة مىا  علىق  ىالعلم واكتىسا  المعىا ع وايالو مىا  

المدسىساا والى رااا العامىة ا و العناية الالزمة والكافية ونعل ما من أهم ا ولعااا والعمي عل   ن يط و دعيم الجان  التكاملي والت ا اي بين الجامعىة ومختلىف ال ي ىا
 ب ى  اىي ا بىعا  ص و من ا والخاكىة لسسىتفادة مىن التجىا   والد اسىاا الم/  ىة على  أ ض العاقىل وسى عمي ناهىدا مىن د اسىة اهتمامىا كم وانى ياال كم  كىي عنايىة وحىر 

 مفتعحة أمامكم إلبداب أف  أف أو اقتراح من ش نه أن ي د  إضافة ل ذا ال طاع ال ا .
 ال يىسعني فىىي الختىا  إال أن أجتنىم هىىذه الفركىة  هن كىىم على  مانجر معنىه مىىن نتىاوال لىىالا الىسنة الجامعيىة ومىىا  كللىت  ىىه مج ىعدا كم مىىن  فىىعا  

م/لىي للتنميىة و /ىسين أداب ال ونجاحز اما أ عنىه  الت/يىة والت ىدار إلى  اافىة ا سىرة الجامعيىة المنتميىة ل ىذا الىصرح العلمىي الىذف  علىق عليىه آمىاا ابىيرة فىي دعىم العاقىل
ز فىىي  كىىعان النخىى  تيىىامختلىىف المدسىىساا مىىن لىىالا التىى لير فىىي العسىىط والم/يىىط الخىىا ني للجامعىىةز داعيىىا إلىى  الم اىىد مىىن التجنىىد لبلىىع  النععيىىة والجىىعدة و / يىىق اإلم

متمنيا لكم م ادا مىن النجىاح والتعفيىق فىي  سىالتكم وم ىامكم النبيلىة  والكفاباا التي   ل عل  عا   ا مسدولية اإلضطالع  إدا ة مدسساا الدولة والمجتمل  كفابة واقتدا .
 .7102-7102وعطلة سعيدة وهني ةز اعلن عن اإللتتا  الرسمي للسنة الجامعية 

 وفقنا هللا وإياكم لما فيه الخير والصَلح
 والسَلم عليكم ورحمة هللا وبركاته.



 
 
 
 

ِحيمِ  ْحمهِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم َللاه
يِن  ْحِبِه ِإلهى يهْوِم الدِ  صه لهى آِلِه وه ِلينه وهعه ِف الُمْرسه لهى أهْشره ُم عه َله ُة وهالسَّ َله  وهالصَّ

الُ  َعَلْيُكم َوَ ْحَمُة هللِا َ َعاَل  َوَبَرَكاُ ُهز   السَّ
بدايةز   سم  عبا اا الترحي  وال ناب والت دار أحييكمز ون/ن عل  م ىا ع  ىعديىل 

ز فن/ن سعداُب ندا  /ضع ام اليع  معناز وم ىا اىِتىنىا 7102 7102السنة الجامعية 
شرا/ٍة من طلبىتىنىا ا عى اب الىذاىن أبىعا إالَّ أن اىتىراىعا  صىمىاِ ى ىم عىلى  فرحَتنا بتكرام 

ِو م المرا َ  ا ول  ِطعاا مسير  م الد اسىيىة  ىجىدا ٍة  كف/اا مسيرِ  م الجامعيِةز بتبعُّ
أ اد أن أ  د    للص الت اني ال لبية إل  نىمىيىل اء ىاب وا مى ىاا. وعليه   واست/ اا.

أوّد أْن أجتنم هذه السان/ةز اليع ز    د   خالص الت اني إل  أسرة هذه الجىامىعىة كما 
المرمعقةز أسا ذة وطلبة وعماالز وأْن أحىّيىي الىجى ىعد الىتىي بىذلى ىا ا سىا ىذة الىبىاحى ىعن 
لتمكين ا من بلع  الم ا  الرفيل الذف  تعاند عليهز ومن اإلس ا  في   طير االقىتىصىاد 

 العطني. 
إنَّ تبني سياسة التشجيع، والتحفيز، والسهر على توفير كل اإلمكانات المتتتاحتة، 
من شأنه أن يدفع بالجميع إلى التنافس إلظهار األفضل، وإبترا  األنتفتع، ومتو متا 
ننشده، ونصبو إليه، للوصول إلتى فضتاج متامتعتي نتقتي، صتاف، ولتال متن كتل 
الشوائب، ال يزدان سوى بما يحلق فيه من أفكار لَلقتة، ومتبتادرات متبتدعتة، تتنتم 
عن رمال ال يؤمنون إال بمتا يتنتفتع أمتتتهتم، رمتال أنتكتروا التاات وبست توا األيتد  

 البيضاج الناصعة بالصدق واإللَلص. 
ْكَرر ا  الْسِتْ اَلِا الَجىَ اِوىِرز (  65َوالَخْمُسعَن  لسادسةَوَنْ/ُن ُمُ ِبُلعَن َعَل  االحتفاا ِ الذِّ

وب ذه المناسبة أ عنه بت/ية إكبا  و  دار لألعضىاب الىمىنىظىمىة الىعطىنىيىة لىلىمىجىاهىداىن 
لعالية  سكرة ومن لالل م اي مجاهدف ومجاهداا واليىة يسىكىرة الىتىا اىخىيىة ومىنىظىمىة 

 أبناب ال  داب وا سرة ال ع اة. 
في شروعنا في عملية الت ييم الذا يز بت ديىم  7102 7102 مي ا السنة الجامعية 

وقد أد انا أهمية هذه المىسى لىة مىل مىا  .للية ضمان الجعدة لنتاوج ا في اي الميادان
اتر   عل   لك العملية مىن إعىداد مىخىطىط الىعىمىي الى ىادع إلى  مىعىالىجىة الىنى ىاوىص 
المسجلة. اما عملنا عل   كراس ونعدها عل  مسىتىعر الىكىلىيىاا والىمىعىاهىد ومىخىابىر 
الب/  واانت إضافة نععية عل  كعيد  طعار التعليم والب/  وال/عامة الجىامىعىيىةز 
ال سيما في ظي اال  باط العليق بين متىطىلىبىاا ضىمىان الىجىعدة والىعىنىاكىر الىمىكىعنىة 

. الذف انت ينا من إعىداده وهىع أالن عىلى  7102-7102لم روع الجامعة لسنعاا 
مستعر المفت ية العامة لعزا ة التعليم العالي والىبى/ى  الىعىلىمىي العىتىمىاده أداة حىاكىمىة 

. وعىلى  هىذا ا سىاس اعىتىمىدنىا مل الدلعا الجامعىي الى ىاد لمخطط  طعار الجامعة  
عل  إنراباا  نظيىمىيىة مىتىكىامىلىة لىلى/ىضىع  الىدولىي واإلنىتىاج الىعىلىمىي والىبىيىداجىعنىي 

إن هىذا الىمىسىعى   ىاا  .واستخدا  الىعسىاوىط الى/ىداى ىة لىمىعىلىعمىاا اإلعىال  واال صىاا
ضرو اا  النظر لضرو ة  رشيد إدا ة واستعماا الىمىعا د الىبى ىراىة والىمىاديىة والى ىيىكىلىيىة 

 التي  /عزها الجامعة. 
ينه ومواظبين على تنفيا ماا المشروع تنفياا منهجيتا، ولتيتس لتد   وسنبقى ُمِصرِ 

 أدنى شك في مساممة األساتاةه الباحثين الجادة والفعالة.
وأععد لانيةز و  اية لما سبق مىن ال ىكىر واالمىتىنىانز مى ىنى ىا بىنىا ىنىا ُضيوفنا الِكرهام، 

ِميَن فىي حىفىي الىتىتىا  هىذه السىنىة الىجىامىعىيىة  ِقين الُمَكرَّ  7102/7102وأبناونا المتفعِّ
التعفيِق والنجاِح في مست بِل م الِعْلميِّ والَعَمِلّيز م يبا  ا سا ذة ا فىاضىيز متمنيا ل م 

اىِجىيىَن  م د ا ن عدهم المبذولة في  / يق هىذه الىنىتىاوىال الىبىاهىرة. ََ َعىَدُد الىِخىرِّ حىبى  َبىَلى
 (01511) ز ع ىرة آاَلٍع ولىمىسىِمىَ ىة ولىاللىة 7102  7102لالا السنة الجامعية 

ِا  ( 6676) َطاِلبًا َوَطاِلَبًةز ِمْنُ م ستة آاَلٍع وستم ة َوسىتىة وع ىراىن  ِفىي الىطَّىْعِ  اَ وَّ
ِفىي الىطَّىْعِ  الى َّىاِنىي  ( 1222) )الّليَساْنس(ز َولاللة أالع ولىمىانىمى ىة وسىبىعىة وسىبىعىيىن 

طىالىبىا وطىالىبىةز  ( 21) أما في الطع  ال ال  إف الداتع اه نىاقىث لىمىانىعن )الَماْسَتر(ز 
 أ بعة أالع وسبعماوة ولمانىيىة  ولىمىانىيىنلرنة علمية و  021كما اْسِتَفاَد الطََّلَبة ِمْن 

ىَسىٍة ُعىُمىعِمىيَّىٍة  ( 31ز َوَذِلَك ِفي َأْكَ َر ِمْن لىال  و سىعىيىن  ربصا ميدانيا   1222 ُمىَدسَّ
فىىي نىىمىىيىىل  % 55اىىمىىا بىىلىىيىىت نسىىبىىة الىىنىىجىىاح اإلنىىمىىالىىيىىة لىىلىىدو ة الىىعىىاديىىة ولىىاكىىة. 

  .المستعااا والتخصصاا
يًا ِفي َعىَدِد  َأمَّا التَّْكِعاُن ِفي ِدَ اَساِا َما َ ْعَد الَتَد ُِّج نظا  االسيكيز ْشَ ُدا َ َطعُّ ًا َامِّ

َنَة لمسة وع ران  اِجيَن َسَنِعاًاز َحْيُ  َناَقَث َهِذِه السَّ ىَرَة (  75)الِخرِّ َطاِلبىًا وَطىاِلىَبىًة ُمىَذكِّ
ْكُتعَ اه عىلىع  َفىَ ىْد  َىمَّ ُمىَنىاَقَ ىُة مى ىتىان و سىعىة وع ىراىن  .الَماِنْسِتير َأمَّا التَّْكِعاُن ِفي الدُّ

ىَنىَة مى ىة وسىبىعىة ع ىر   773 ُأْسىتَىاذًا ِمىْن   002ُأْطُروَحَة ُدْكُتعَ اهز َاَما َ َمكََّن َهىِذِه السَّ
. وِفي ِإطاِ   التكعاىن االقىامىي  ىالىخىا ج فى ىد  ىم قىبىعا  سىعىة ُمَناَقَ ِة التَّْ ِهيِي الَجاِمِعيِّ

في الداتع اه في إطا  برنامال التعاون الج اوىرف  ( 11)واذلك لاللة طلبة  13أسا ذة 
الفرنسي للتكعان  الخا جز هذه البرامال  ند ج في اطا  الىبىرنىامىال الىعطىنىي الىمىعنىه  -

لتكعان ا سا ذة المساعدان والطلبة الىمىسىجىلىيىن فىي الىداىتىع اه الىذاىن هىم فىي مىرحىلىة 
 االنت اب من أطروحاا الداتع اه. 

َطىَلىَبىٍة ِفىي  ( 12َأمَّا ِفيَما َيُخصُّ التَّْكِعان ِفي الَخاِ ِج ِ النِّْسَبِة ِللطََّلَبة َف ْد َفاَز لىمىانىيىة 
ص ُلَية انجلي اة و ااضياا.   ُمَساَ َ اا التَّْكِعان اإِلَقاِمي ِ الَخاِ ِج َ َخصُّ

وفي مجاا الب/  العلميز َأْبَرِز اإِلْنَجاَزاِا َ َم َّلت ِفي  َىَ اُاىد ِفىي َعىَدِد الىَمىْنىُ ىعَ اا  
ْوِلىي ِإَلى  ألىف و سىعىمىاوىة وواحىد وع ىراىن  َمىَ ىااًل (  0370) الِعْلِميَّة َذاِا الُمسَتَعر الدَّ

ىَنىة   بىدايىةَمىَ ىااًل ِلىاَلَا (  61) م الة لكي ااستاذز ِمْنَ ا أ بعىة وسىتىعن  0.1َدْوِليًا أف  سَّ
 51أن هذه النتاوال ال  الة مردها أن أك ر مىن   وهذا منذ ن  ة هذه الجامعة. 7102

ن إلى  الىنى ىر فىي مىجىالا ال  ىخىضىل دو في الم ة من ا سا ذة الباح ين والطلبة الج
ال  الم اايس الدولية. ول ذا ادععهم إل   رنمة  /عل م إل  االنجلي اة  اعتبا ها لىيىة 
الب/  العلمي في اي العالمز اما ادععا ا سا ذة الىبىاحى ىيىن والىطىلىبىة الىمىسىجىلىيىن فىي 

ْوِليَّة.  الداتع اه الُمَ اَ َكة  ك افة ِفي الُمدَ َمَراِا الدَّ
اِدَ ِة َعْن َناِمَعِة م/ىمىد لىيىضىر  سىكىرة ِمىْن  ِا الِعْلِميَِّة الصَّ َوَسْعيًا َنْ/َع َ ْرِقيِة الَمَجالَّ
َأْنِي االعىتىراع ِبىَ ىا َدْوِلىيىًاز َفىَ ىْد قىمىنىا  ىإن ىاب ُمىِداىِراَّىة الىّنىْ ىِر الىِعىْلىِمىيِّ َعىَلى  ُمْسىتَىَعر 

ِا السىبىل  ْرَنا َطاَقمًا ِ ى ْكىِمىِلىه ِمىْن َأْنىِي َفىْ ىَرَسىِة الىَمىَجىالَّ ِفىي  ( 12) الَجاِمَعةز َحْيُ  َسخَّ
ْوِلىىَيىىة الىىُمىىْعىىتَىىَرِع ِبىىَ ىىاز َاىىَمىىا  َىىمَّ اقىىِتىىَراحُ  ُمىىَخىىطَّىىٍط ِلىىتىىْطىىِعاىىِر  ُمىىْخىىَتىىَلىىِف َقىىَعاِعىىِد الىىَبىىَيىىاَنىىاِا الىىدَّ

ْوِلىيَّىة ِلىْلىِ ىَراَبةز ْوِلَيةز اَلِسَيَما َما َ َعىلَّىَق ِ ىالىّلىَجىاِن الىدَّ  َمَضاِميِنَ از ِ َما َاَتَعاَفُق َوالَمَ اِايس الدَّ
َواْلِتَيا  الَكَفاَباا الَمْرِنِعيَّة ِمىْن َبىْيىِن َأْكىَبىِر االلىتىصىاكىيىيىنز َهىِذِه الىَعىِمىلىيَّىة الىَ/ىَيىِعاَّىة 
َسَتْسَمُحز ُدوُن َشكز ِبَتْعِسيِل َفَضاب النَّْ ر ُدوَن الَمَساس ِ َضَماَناِا الىنَّىْعِعىيَّىة َوالىَجىْعَدة. 
وب ذه المناسبة أ  د    كر است ناوي لألستاذ لعني  ا ح عىلى  الىمىجى ىعداا الىنىععىيىة 

 .7102التي ي ع  ب ا منذ إشرافه عل   هذه المداراة منذ ش ر فيفرف  
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  7102 -7102التتام السنة الجامعية 
  

 
 

 

الىىتىىتىىمىىت نىىامىىعىىة مىى/ىىمىىد       

ليضر  سكرة السنة الجامعية كىبىيى/ىة 

ال ال  من ش ر نعالية ألىفىيىن ولىمىانىيىة 

ع ىىىرة  ىىى ىىىاعىىىة الىىىمىىى/ىىىاضىىىراا الىىىكىىىبىىىرر 

ال ىىى ىىىيىىىد عىىىمىىىر عسىىىاسىىىيز  ىىىاشىىىراع 

شىىخىىصىىي مىىن والىىي الىىعاليىىة الىىمىى/ىىتىىر  

السيد أحىمىد اىرو ز والىعفىد الىمىرافىق لىه 

من سلطاا م/لية مدنية وعسكراة إل  نان  مدار نامعة م/مد ليضر  سكرة االستاذ الداتع  أحىمىد بىعطىرفىايىة 

 .وا سرة الجامعية من إطا اا وطلبة ز واذا حضع  نخبة من نعا  العالية في البرلمان

افتتح االحتفاا  كلمة مدار الجامعة التي هن  في ا الطلبة المتفىعقىيىنز ودعىا مىن لىاللى ىا الىطىلىبىة الى  الىمى ىابىرة 

 والعمي الجاد سعيا لت/ يق اعل  المرا   للمساهمة في  رقية العالية والعطن.

12 
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والي العالية الىسيد الم/ىتر  أحمىد اىرو  

هنىى  الطلبىىة المتفىىعقين متمنيىىا ل ىىم م اىىدا مىىن 

النجاحىىااز امىىا نىىدد دعمىىه مىىن لىىالا هىىذا 

المنىىىبر لجامعتنىىىا مىىى يدا  مىىىا   دمىىىه نامعىىىىة 

م/مىىد ليىىضر وأبناو ىىا فىىي مختلىىف الم/افىىي 

العطنيىىىة والدوليىىىةز وأعلىىىن عىىىن التتىىىا  الىىىسنة 

 .7102 - 7102الجامعية 

 مىت   ن ىىة الطلبىىة المتفىىعقين العتالو ىىم المرا ىى  ا ولىى  و /ىىصل م علىى  شىى ادا  م الجامعيىىة  جىىدا ة واسىىت/ اا مىىن 

قبىي مىدار الجامعىة والىىسيد الم/ىتر  والىي العاليىىةز ونملىة مىن مم لىىي الىسلطاا الم/ليىة والمدنيىىة والعىسكراة للعاليىة واىىذا 

نعا  العالية في البرلمانز مل التمنياا ل م  م اد مىن النجاحىاا. والت طىت كىع ة نماعيىة للطلبىة المتفىعقين امىا نىرا 

 العادة اي سنة.

 

 

 

 

 

 

 

 فهنيئا لكل طلبتنا المتفوقين... تمنياتنا لكم أعزائنا بمزيد من النجاحات....
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والي الوالية  دةرو أ ددةرس اسانة معر ا عدةم  ة         

فعحاةةةر وا ةةةاما أ دمةةةم عةراةةةر يما ةةة  انمةةةر   ةةة ع 

وددنمئهم في اخالف المنمفل الوطن ة  والرول ة م ا عيةم 

 لى علك النةب  الاي  ميشهم الطلب  الجمائعي   آعةاا،م  

 كمم يرد د مر في هاا المنبع لجما انم.

شةةهر اللةةةمع ال ريةةر اةة  ال ةةعو  المامةة م  م و ةة   

 ش عي  م  سوام  و عو  ا عح   همدف .

عخلةل هةةاا النةرف ورمةة   امية   عفمعةةم لمجمهةةر        

الواليةة  اطدطةةمذ الةةاي  عةةم عاةةعيمهم دملمنمسةةب  م  لةةى 

يمعب عاعيم الطلب  المامور   فةي البطةوال  العيمةة   

المنل ةة  والوطن ةة  م دمةةةةةمف  الةةةى عاةةةعيم المواهةةةب 

الثةمف   الاي عم ع دهم يما انةم دو  د  عنة ى النةواد  

الط د ةة  الةةاي لهةةم دغةةع دةةمل  فةةي اغةةعاع المةةشهر الثةمفةةي 

 للجما  .

   ذ هاا النمل عم عاعيم امثلي الطلب  اطيمعب.

اسةةرذ الةة ام   لةةى ف مل ةةم  هةةاا النمةةل د  ةةا  ةةو   

عاكم يةةة  عةةة م  والةةةي الواليةةة  م االسةةةع  الجما  ةةة  

 واطسع  الثو ي .

 الذكرى الثانية والستون ليوم الطالب جامعة محمد خيضر تحيي

 ،6192ماي  91 -9192ماي  91

  تحت شعار: " طلبة اليوم حماة الغد "

دح ةةج يما ةة  انمةةر   ةة ع دةة اع   ةةب ن        

المةةمعم اةة   اةة م  المبةةم ، الةةاكعس الثمع ةة  والةة او  

دةم ةةة  المنمةةةةعا   9191اةةةم   91ل ةةةول الطملةةةب 

الاةةبعس الةةشه ر  مةةع   مسةةيم دصشةةعا  شخةة ي اةة  

والي الوالي  المناعل ال  ر دحمر كعولم والوفر المعافق 

لر ا  سلطم  انل   ارع   و ة اعي   لةى يمعةب اريةع 

يما ةة  انمةةر   ةة ع دةة اع  االسةةامأ الةةركاو  دحمةةر 

دوطعفمي  واطسع  الجما    ا   طم ا  وط بم وكاا 

 ح و  عخب  ا  اجمهر  الوالي .

اسةةةاهل النمةةةل دارشةةة   عةةة ب عةةةاكم   ينمةةةل         

أكعس   ر الطملب المبم ك  دملنعل الجما ي ا  طةع  

الةة  ر والةةي الواليةة  المنةةاعلم الةةا  طةةم  د ةةر ألةةك 

دمخالةةف اطيننةة  المخ ةة   ل ةةع  دعةةشط  عةةواد  

 الجما   المانو  .

افاام االحاممذ دالم  اريع الجما   الاي د م ا    لهةم 

الطلبةة  الةةى المثةةمدع  وال مةةل الجةةمد سةة  م لانة ةةق ا لةةى 

المعاعب للم مهم  في ععر   الوالي  والوط م كمم اشةم  

فةةي ا ةةع  حريثةةر الةةى الجمعةةب الاةةم يخي اةة  ا معةةم  

الطةةةة ب ادةةةةم  غةةةةو   الانعيةةةةع واةةةةورمهم البطولةةةةي 

 الساعيمع ال  مد  الوطن  .
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ميىذ  ال هذا اليع  الذف شكَّي م/طة مفصلية في مسا  ال ع ة الت/راراة المجيىدة ز  إلتفىاع نميىل شىراوح المجتمىل حعل ىاز وانخىراط طلبىة الجامعىاا و

عقفىا حاسىما م مال انعااا في الدالي والخا ج في مىسيرة الكفىاح المىسلحز الىتي نىسدا وعي ىم  مىسدوليا  م التا اخيىة و عل  ىم   يىم لىع   م العظمى ز  ا خىاذه
لنىداب الج ىاد   عن  عل  م   يم ومبادئ لع ة الت/رار المبجلىة ُملبيىن وقرا ا نرا از أعلنعا من لالله  فض م ش اداا علمية ال  خد  سعر المستعمرز معلنين 

حمل ىىا بيىىان  فىىي العبىىا ة الىى  يرة الىىتي   إلىى  مىىدافل و شاشىىاا َقناعىىًة من ىىم  ىىضرو ة اسىىترداد حراىىة البىىالد. هىىذه ال ناعىىة الىىتي عىىبروا عن ىىا بت/عاىىي ا قىىال  
العاقىىل وأن  فىىي الم ابىىي أكاذاىى  المىىستعمر وادعابا ىىه  ىى ن شش ال ىىع ة ال ونىىعد ل ىىا فىىي اإلضىىرا  وال اولىىة: ششالىى  اداا لىىن  ىىصنل منىىا أحىىسن الج ىى   ُمفِنىىدان 

 .ششماي/د  ال يعدو أن يكعن أعماا شي  وا ها    عده  عض المجمععاا الطاو ة وقّطاع الطرا 

  
 صورة أثناج مؤتمر ال لبة المسلمين الجزائريين

"UGEMA"  وضع التعليم قبل اإلضراب... و إنشاج اإلتحاد العام لل لبة المسلمين الجزائريين 
ز رآنعمي االسىتعما  الفرنىسي على  طمىس  ىا اخ الج اوىر ونى ر ا ميىة والج ىي فىي كىفعع أبنىاب الج اوىرز ف ىد إ بىل فىي ذلىك سياسىة أساسى ا م/ا بىة ال ى

لج اوىىرف حيىى  يظ ىىر هنىىاك  بىىاان وفىىرا ابىىير بيىىن أبنىىاب الىى ع  ا وال ىىضاب علىى  التعليىىم اإلسىىالميز ون ىىال سياسىىة الفرنىىسة واإلدمىىاج وا بىىاع سياسىىة التج يىىيز 
يىم الليىة العربيىة  علوالمعمران في ميىدان التعليىم لىذا ان ىسم أبنىاب الج اوىر إلى  عىدة ف ىاا: ف ىة مىن الج اوىراين انىضمت إلى  الكى افة اإلسىالمية الىتي  ىس ر على  

راين ا لر الكبىير فىي  اووالتعاليم اإلسالميةز و ف ة ألرر من ال با  وندا مكانت ا في الجمعياا الرااضية. وقد اان إلن اب اإل /اد العا  للطلبة المسلمين الج
 12ا اس فىىي فىىي إنىى ابه مىىن لىىالا المد مىىر المنع ىىد ببىى  دوً ا هامىىا اعطىىاب دفعىىة قعاىىة لتييىىير وضىىل التعليىىم ز هىىذا اإل /ىىاد الىىذف لعبىىت نب ىىة الت/راىىر العطىىني 

 :من طرع ال  يد عما ة  شيد و لعنيس المكلفان من طرع عّبان  مضان.هذا المد مر الت سيسي الذف سطر لاللة أهداع هي 0566نعالية 
 .حماية المصالح المادية والمعنوية والثقافية لألعضاج

 .محاربة كل أشكال الجهل واألمية وحماية اللغة العربية و تنمية الثقافة العربية اإلسَلمية
 .تشجيع المبادالت الثقافية مع كل الدول

 الى ماا ال ىسنطيني عىبرا عىن   0566أوا  71كما  م إن اب نمعية لتالميذ اإلكمالي وال انعف ظ ىرا فىي هىذه المرحلىة ا/راىة ن ابيىة ز وبعىد أحىدا  
اإلضرا  عىن الطعىا  والتمىد س بتنظيىم  ُ فل قرا   0565نانفي  71وفي  . فض ا ال اطل ضد المما ساا والضيعطاا ال معية االستعما اة ضد أبناب الج اور

مىا س  11الى   72 الفىترة مىا بيىن   ضامنا مل إلعان م الطلبة الذان سجنعا ظلما ) في حعاد  معنبيليي  فرنىسا( ز وفىي   من ا /اد الطلبة للمسلمين الج اوراين
 :انع د المد مر ال اني ببا اس لال /اد حي  طال  بى 0565

 .إستقَلل الجزائر
 . إطَلق سراح كل المسامين
 .التفاوض مع مبهة التحرير

االسىتعما اة و أما  العضل العا  المتع ىر والىضيط المفىرط للىسلطاا  - و   مر من نب ة الت/رار قر  ا /اد الطلبة المسلمين الج اوراين  الج اور و فرنسا
بىعا )هنىاك ف ىة  ى  نح بيىن الىرفض وال  إضرا ا عاما جير م/دود عن الد اسة واالمت/اناا و ذاك بنادف الت د   العاكمة الج اور ز هذا ا مر الىذف  -الياشمة

 شا ات  صع ة عامة في عملية اإلضرا (.فكانت  افضة للم ا اةز أما الف ة ا لرر   من الطلبة  مسكت  ال/فاظ عل  مست بل ا التعليمي

  9192ماي  91إلضراب الطلبة اجلزائريني يف   26يف الذكرى الـ 

 عودة بكم  لليوم الذي منح الطالب عيدا
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 0565مىاف  05 خصعص زمىن اإلضىرا  ف ىد انطلىق فىي 
حيى  عملىت   62 62واستمر ال  جاية الىسنة الد اسىية المعاليىة 

نب ة الت/رار عل   دعيم اإلضرا  فىي الىدالي ز أمىا فىي فرنىسا 
و ىىمَّ   ف ىىد  جىىاوزا ا حىىدا  ا /ىىاد الطلبىىة للمىىسلمين الج اوىىراين

 . أكتعبر 02للد اسة في   إعطاب أمر  الععدة
لىىىالا هىىىذا اليىىىع  التىىىا اخي قىىىر  أبنىىىاب الج اوىىىر مىىىن الذاىىىن 
 مكنىىىعا مىىىن  جىىىاوز أسىىىالي  التج يىىىي المفروضىىىة علىىى  ا جلبيىىىة 
اليالبىىة مىىن الىى ع  الج اوىىرفز التخلىىي عىىن م اعىىد الد اسىىة  داب 
وان  أند  وأسم  هع  لبيىة نىداب الج ىاد والمى ا اة فىي معراىة 

 . /رار العطن و لبية نداب ا مة وم تضياا المصير الذف   عن أمامه اي الياياا  ما في ا ال/صعا عل  ش اداا د اسية عليا
سىت الا االفع زا مل/مة الطلبة معقل قيادة ال ع ة وفت/ت البا  عل  مصرعيه  فعاج ندادة من المناضلين الذان أعلنىعا انخىراط م فىي الكفىاح مىن أنىي 

 .مفضلين ال  ادة في ميدان ال رع عل  ال  اداا الد اسية التي لن  جدا م نفعا
ا التىي هراوامتدا االنتفاضة الطالبية التي انطل ت  عيدا عن أية وكاية سياسيةز من مد ناا الجامعاا إل  م اعىد ال انعاىاا وال وايىاز وعكىست التظىا

الىذان اتمىي ون بىة ش دها ذلك اليع  الم  عد انص ا  مختلف شراوح المجتمل الج اورف في الكفاح المسلح و الذف استفادا منه ال ع ة الت/راراىة  انىضما  للطل
  ىىه حيىى   ىىم اسىىت بال م فىىي كىىفعع نيىىث الت/راىىر ضىىمن إلىىعان م المجاهىىدان حيىى   ىىم  ىىعزاع م فىىي الكتاوىى  العىىسكراة الىىتي اانىىت   مىىستعر  عليمىىي ال  ىى س

الى  العاليىة واذلىك  ط ةبدو ها مدا س لتكعان اإلطا اا ال ع اة . و   لد هدالب الطلبة عدة مسدولياا في هياكي التنظيم ال ع ف من ال سم ال  الناحية ال  المن
ناكىب م والم مىاا ا مفي الفروع المل/ ة االص/ة والدعاية و ا لبا  وا مانة زهذا و ل د أظ ر هدالب الطلبىة قىد ا  م الفاو ىة فىي إدا ة شىدون ال ىع ة مىن لىال

 رع. أسىفر ل م فى عطعا الم ىي فىي التىض/ية والتفىاني زفمن ىم مىن  ن ىي الى  الىدوا المجىاو ة فىي م ىا  لل ىع ة وعىدد ابىير من ىم استى  د فىي ميىدان الى  المعالة
 : اإلضرا  عل  عدة نتاوال أهم ا

 .اما اانت فرنسا  دعي  ألبت اإلضرا  أن الكفاح ا م اي الج اوراين وليس ف ة من الفالَّقة وقطاع الطرا 
 .انضما  ف اا من ال با  لل ع ة بتكعان مسبق فكانت دعما ح ي يا لل ع ة

 ... و  عد اإلست الا
المجاهىدون عا واكلت الف ة الطالبية  عد االست الا ن عدها من أني   ييد وبناب الج اور وم/ع آلا  التخلف التي للف ا االستعما  الفرنسيز هذا اما د

داىد العوا سا ذة الطلبة إل  حمي الم عي والسير عل  طراق أسالف م لبناب كرح وطني عتيق. حت  أكىب/ت الج اوىر  ىضم عى راا اءالع مىن اإلطىا اا و 
لكىي أبنىاب الج اوىر  ليىممن ا دمية التي  /تي مكانة مرمعقة في الخا جز فيما الت مت الدولة الج اوراة  عد االسىت الا بتنفيىذ البرنىامال  ىصرامةز  مىا يىضمن التع

ىىي الفىىضي فىىي  ذاىىع ا وانالىىا.و لعَّ
ذلىىىىىىك يعىىىىىىعد الىىىىىى  ذلىىىىىىك اليىىىىىىع  

وقَّعىىه الطلبىىة الج اوراىىعن   الىىذف
 . 0565ماف  05في 

  
 

 

 

 

 

 

 

 ...0356ما   03 اإلضراب المفتوح في 

  7102ما   03لَلحتفال بعيد ال الب مامعة بسكرة  67صورة من الاكرى 
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هي إذا مناسبة أبت نامعة  سكرة من لالل ىا إال أن  ى ىف وقىفىة إنىالا ء ىاوىنىا الىمىجىاهىداىن بىتىكىراىمى ىم 
فا سا من أول ك ا  ىطىاا  02واالحتفاب ب م اعن م مفخرة للعالية والعطن   رفت نامعتنا  است باا ما ي ا   

الذان قدمعا النفيس ل ذا العطن ألناب لع ة الت/رار من بين م أ بعة من طلبة العالمة ال يخ عىبىد الى/ىمىيىد بىن 
 اديس وهم السيد السعيد نعالاز السيد علي  اشاز السيد عبد ال/فيظ نعادف والسيد أحمد حانى  أطىاا هللا 

 .في أعما هم ف م من ليرة السلف

 بمناسبة عيد ال الب مامعة بسكرة 
تكرم ما يعادل األربعة عشر مجامدا من أبناج الوالية التاريخية السادسة منهم 

 طلبة العَلمة عبد الحميد بن باديس

99 



وعىلى   7102في ال/ادف والع ران من ش ر نىعان  
الساعة الى ىامىنىة والىنىصىف كىبىاحىا عى ىد السىيىد مىداىر الىجىامىعىة 
انتماع  معسل    اعة االنتىمىاعىاا  ىمىداىراىة الىجىامىعىة لىد اسىة 

 . 7102-7102حصيلة الن اطاا الم ر ة للمعسم الجامعي 
االنىىتىىمىىاع ضىىم السىىادة نىىعا  مىىداىىر الىىجىىامىىعىىة ز السىىادة        

عمداب الكليااز ا مين العا  للجامعة والمد اب الفرعيين لألمىانىة 
العامىةز  وىيىس لىلىيىة ضىمىان الىجىعدةز و ؤسىاب ا قسىا ز مىداىر 
مرا   ك يف اللياا مدارة دا  الم اوال يةز  ويس مىكىتى  الىربىط 
بين الجامعة والىمىدسىسىة أالقىتىصىاديىة مسىدوا مىراى  الىمىسىا اا 

 الم نية. 
حي   ضىمىن االنىتىمىاع  ى ىديىم حصىيىلىة مىفىصىلىة لىجىمىلىة 
الن اطاا ل ذا المعسم الجامعىي والىمىتىمى ىلىة فىي  ى ىديىم حصىيىلىة 
الن اطاا البيىداجىعنىيىة ز ن ىاطىاا الىبى/ى  الىعىلىمىيز ن ىاطىاا 
مداراة التنمية والتعنيه واالست راع ن اطاا مداىراىة الىعىالقىاا 
الخا نيةز ن اطىاا ا مىانىة الىعىامىة لىلىجىامىعىةز ن ىاطىاا لىلىيىة 
ضمان الجعدةز ن اطاا مرا   ىكى ىيىف الىلىيىااز ن ىاطىاا دا  
الىىمىى ىىاوال ىىيىىةز مىىكىىتىى  الىىربىىط مىىل الىىجىىامىىعىىةز ن ىىطىىاطىىاا مىىراىى  

 المسا اا الم نية.

فىىي ا لىىيىىر أكىىد مىىداىىر الىىجىىامىىعىىة الىىبىىروفىىيىىسىىع  أحىىمىىد 
بعطرفاية عل  ضرو ة احصاب النتاوال الىمىتىعكىي إلىيى ىا مى ىا نىة 
 البرنامال الذف  م  سطيره بداية هذا المعسم الجامىعىي لىلىعكىعا 
الى   ىى/ى ىىيىق اكىبىر قىد  مىمىىكىن مىىن االهىىداع الىىمىنى ىىعدة ز اىمىىا 
وأنىى ىى  الىى  عىىلىىم اىىافىىة الىى/ىىضىىع  الىى  ان مىى ىىي هىىذا االنىىتىىمىىاع 
الخاص  /صىيىلىة الىنى ىاطىاا سىيىكىعن  صىفىة دو اىة اىي لىاللىة 

 أش ر ابتداب من المعسم الجامعي الم بي.

 امتماع مجلس الجامعة الموسع
 1310-1312الخاص بدراسة حصيلة النشاطات للموسم الجامعي 

61 

انتمل مدار الجامعة ا ستاذ الداتع  أحىمىد بىعطىرفىايىة إلى  
 ى ىاعىة  7102مىاف  10نان  ا مين الىعىا  لىلىجىامىعىة كىبىيى/ىة 

االنىىىتىىىمىىىاعىىىاا لىىىمىىىداىىىراىىىة الىىىجىىىامىىىعىىىة  ىىى عضىىىاب لىىىجىىىنىىىة الىىىخىىىدمىىىاا 
اإلنتماعيةز حي   م  عيين اي من السيد ناكر  حىمىانىي  وىيىسىا 

 للجنة والسيد حم ة بن ندو ناوبا له.
مىىداىىر الىىجىىامىىعىىة ولىىالا  ىىرأسىىه لىىالنىىتىىمىىاع قىىد  الىىعىىداىىد مىىن 
التعني اا حعا طرا ة العمي وونع  وضل لطة سير ممىنى ىجىة 
ومىد وسىىة  ىىنىصىىف اىىي الىىمىسىىتىفىىيىداىىن مىىن لىىالا  ىى ىديىىم الىىخىدمىىاا 
حس  المي انية المخصصة والتي  تماش  مل هيكي التسييرز اما 
قا   إسداب نملة من النصاوح ال ىيىمىة مىنى ىا ضىرو ة الىعىمىي بىروح 
الىفىراىق الىعاحىد   ىىكىي مىتىىكىامىي يسىىعده االنسىجىا  والىتىالؤ  لىىتى ىديىىم 

 ا فضي للجامعة.

 مدير الجامعة ينصب مكتب الخدمات االمتماعية لجامعة بسكرة
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 نيابة مديرية اجلامعة للتعليم والتكوين يف الطورين األول والثاني والتكوين املتواصل والشهادات،

 وكذا التكوين العالي يف التدرج 
 

 التسجيَلت و تعداد ال لبة
  سجيي طلبة السنة ا ول 

على مستوى الكليات واملعهد يف ظروف جد حسنة نتيجة تكاتف               7192متت عملية تسجيل حاملي شهادة البكالوريا         

جهود اجلميع على املستوى املركزي أو على مستوى الكليات، املعهد واالقسام و ذلك باعتماد التسجيل الوطين املوحد باستخدام                   

طالبا بعد   7154طالبا جديدا يف خمتلف الفروع والتخصصات ثم ارتفع العدد ليبلغ               6709. و قد مت تسجيل       Progresبرنامج  

لينخفض العدد بعد ذلك     م 84وتسجيل طلبة للحصول على شهادة ثانية وعددهم            712عملية التحويالت اخلارجية وعددها      

 .2128ويستقر عند العدد  12والسحب وعدده  97نتيجة التحويالت الصادرة وعددها 

 التسجيل وإعادة التسجيل يف املستويات االخرى

لقد مت اعادة تسجيل الطلبة بالنسبة للمستويات االخرى بشكل جيد و سارت العملية على ما يرام على مستوى الكليات،                     

 2627في الليسانس و  72551طالبا منهم     77977املعهد واالقسام، ليبلغ بذلك إمجالي الطلبة املسجلني يف التدرج اىل               
   طالبا يف املاسرت.

طالبا  22طالبا من م  151بلَ عدد الطلبة ا نان   جامعة  سكرة لالا المعسم الجامعي ال/الي :   الطلبة ا نان 
 ندادا

 عدد الطلبة المسجلين الدولة

 65 فلسطين

 33 اليمن

 56 موريتانيا

 33 الصحراء الغربية

 33 تشاد

 33 النيجر

95 

 حصيلة النشاطات للجامعة

 عروض التكوين
 12 خصصا في الليسانس من ا  55 خصصا بين الليسانس و الماسترز  051بلَ عدد التخصصاا المضمعنة  جامعتنا 

 خصصا لم اتم  سجيي طلبة ب از اما  م اقتراح فتح  07 خصصا  الماستر من ا  52 خصصاا لم اتم  سجيي طلبة ب ا و 
 .  7105-7102م روع التكعان في الماستر  خصص الطاقاا المتجددة ذاا التسجيي العطني للعا  الم بي 

 ضمن الجامعة التكعان في لال  فروع ذاا  سجيي وطني و اتعلق ا مر بى  التكعان في الفروع ذاا التسجيي العطني
 طالبا ندادا 12من م  012الىرف: عدد الطلبة ز  طالبا ندادا 71من م  125الفالحة: عدد الطلبة 

 طالبا ندادا 75من م  721الطاقاا المتجددة: عدد الطلبة 
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 نيابة مديرية الجامعة للعَلقات الخارمية والتعاون 

 والتنشيط واالتصال والتظامرات العلمية
 التكعان طعاي المدة

يظم التكعان طعاي المدر  الخا جز اي من ا سا ذة و العماا واذلك الطلبة ا واوي عل  الدفعة في اي سنة نامعيةز وفي  
 مختلف ال ع .

 البرنامال الخاص  الطلبة:  
( في المسا  ة العطنية للطلبة ا واوي عل  الدفعة للتكعان في 12 سكرة نجاح لمانية طلبة ) -عرفت نامعة م/مد ليضر

طالبا  72(   خصص  ااضياا وللمرة الخامسة  م  رشح 11( طلبة   خصص انجلي اة  و لال  طلبة )16الداتع اه  الخا ج ز) 
طلبة في الماستر ز حي  انتظر الت ييم الن اوي للملفاا عل  مستعر وزا ة  التعليم  01طال  في الليسانس و 02لمن/ة المجىر من م 

 العالي .
 البرنامال الخاص  ا سا ذة :

اليير   LMD( طال  مسجي في الداتع اه للطع  ال ال  02 سكرة  م ا اة أ بعة ع رة ) -سجلت نامعة م/مد ليضر 
وأسفرا النتاوال الن اوية للم ا اين الم بعلين ل ذه المن/ة   B+ PROFAS أنراب في إطا  البرنامال التعاون الج اورف الفرنسي

 .بنجاح اي من  نع ف ليلة و حسيني شمس الدان طالبين في  خصص ال ندسة المعما اة 
 PNE( أسا ذة داومين و مسجلين في الداتع اه  من/ة البرنامال العطني االست ناوي 15بينما دعمت الجامعة  رشح  سعة )

الخاص  من/ة  كعان طعاي المدة  الخا ج و ذلك وفق شروط و معااير التيىا  و قبعا م/ددة سلفا والمنتظر د اسة و   ييم ملفاا 
  رش/ م عل  مستعر الندوة الج عاة لجامعاا ال را و وزا ة التعليم العالي.

بسكرة و أطراف ألرى ابتداجا من الموسم الجامعي  -اتفاقيات التعاون و الشراكة المبرمة بين مامعة محمد ليضر
7102/7102: 

 اتفاقيات دولية اتفاقيات وطنية

 ز هعلنداWageningenنامعة وانيننجن  المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية

 ز ألمانيا Hamburgنامعة هامبر   المحافظة السامية لت وير السهوب

 ز بعلعنياWroclawنامعة وا االو  مديرية التكوين و التعليم المهنيين لوالية بسكرة

 الكلية الخاكة للتصرع و علع  اإلدا ة سعسة  عنس المؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار

 نامعة لينعس ز السعاد المؤسسة العمومية االستشفائية الدكتور سعدان بسكرة

   المؤسسة الوطنية الخاصة بأشغال اآلبار

  

 نامعة ال ندسة المعما اة و العمران ز  ومانيا

 ميلة -المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف

 مجلس المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين

 المؤسسة الوطنية إلنتاج اإلسمنت

 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الخاصة بالعمارة
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 نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في ال ور الثالث و التأميل الجامعي  و البحث العلمي  
 و كاا التكوين العالي بما بعد التدرج

 المسجلين بدكتوراه التكوين في ال ور الثالث

المسجلين أكثر من 
 تسجيَلت 15

إممالي 
 المسجلين

 المسجلين
 الجدد

 الرقم Domaine الميدان

 ST 10 علع  و  كنعلعنيا 85 715 11

 AUMV 02 هندسة معما اة 05 51 11
 SM 03 علع  المادة 01 62 00
 MI 04  ااضياا و إعال  آلي 70 001 01
 SNV 05 علع  الطبيعة و ال/ياة 01 22 11
 SEGC 06 علع  إقتصادية و التسيير والعلع  التجا اة 70 25 05
 DSP 07 ح عا و علع  سياسية 11 12 17
 SHS 08 علع  إنسانية و إنتماعية 06 20 12
 LLA 09 لية و أد  عربي 07 55 15
 LLE 10 آدا  و لياا أننبية 12 75 12
 STAPS 11 علع  و   نياا الن اطاا البدنية و الرااضية 15 75 11
 المجمعع 701 215 000

 التكوين فيما بعد التدرج المتخصص 
 11 م فتح هذه السنة التكعان فيما  عد التد ج المتخصص في شعبة ال ندسة المدنيىة  ىخىصىص   ىخىيىص و  ىرمىيىم الىمىنى ىةا وبىلىَ عىدد الىمىنىاكى  بىى      

 طال . 00منص ز وبعد اإلعالن عل  التكعان  م  سجيي 
 : 7102-7102حصيلة المناقشات للسنة الجامعية 

 .236بلَ العدد اإلنمالي لمناق اا  ساوي الداتع اه ومذاراا المانستير 
 مناق ة. 25مناق اا المانستير:  بلَ عدد المناق اا 

 مناق ة. 145مناق اا داتع اه العلع : بلَ عدد المناق اا 

99 

 مدول إحصائي لحاملي شهادة دكتوراه العلوم: 
 الرقم Domaine الميدان حاملي الشهادات

 ST 10 علع  و  كنعلعنيا 71
 AUMV 02 هندسة معما اة 16
 SM 11 علع  المادة 15
 MI 12  ااضياا و إعال  آلي 06
 SNV 16 علع  الطبيعة و ال/ياة 12
 SEGC 15 علع  اقتصادية و التسيير و العلع  التجا اة 72
 DSP 12 ح عا و علع  سياسية 77
 SHS 12 علع  إنسانية و انتماعية 02
 LLA 15 لية و أد  عربي 71
 LLE 01 آدا  و لياا أننبية 17
 المجمعع 015
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  مدول إحصائي لحاملي شهادة دكتوراه التكوين في ال ور الثالث

 الرقم Domaine الميدان حاملي الشهادات الاين تم توظيفهم
 ST 10 علع  و  كنعلعنيا 37 12
 AUMV 02 هندسة معما اة 03 10
 SM 03 علع  المادة 9 11
 MI 04  ااضياا و إعال  آلي 16 11
 SNV 05 علع  الطبيعة و ال/ياة 00 11
 SEGC 06 علع  اقتصادية و التسيير و العلع  التجا اة 27 10
 DSP 07 ح عا و علع  سياسية 05 17
 SHS 08 علع  إنسانية و إنتماعية 26 10
 LLA 09 لية و أد  عربي 12 11
 LLE 10 آدا  و لياا أننبية 01 11
 STAPS 11 علع  و   نياا الن اطاا البدنية و الرااضية 09 10
 المجمعع 55 06
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 : 7102/7102التأميل الجامعي للسنة الجامعية 

حاملي 
 لشهادات

7102/710
2 

 المسجلين

7102/7102 

 حاملي لشهادات

7106/7102 

 المسجلين

7106/7102 

 الميتتتتتدان التخصتتتص

 ST علع  و  كنعلعنيا 71 72 12 76
 AUMV هندسة معما اة 17 17 17 17
 SM علع  المادة 11 17 12 16
 MI  ااضياا و إعال  آلي 02 15 15 00
 SNV علع  الطبيعة و ال/ياة 12 12 02 00
 SEGC علع  اقتصادية و التسيير و العلع  التجا اة 75 75 11 72

 DSP ح عا و علع  سياسية 07 06 00 13
 SHS علع  إنسانية و انتماعية 02 01 12 16
 LLA لية و أد  عربي 12 12 01 01
 LLE آدا  و لياا أننبية 17 17 01 15
علع  و   نياا الن اطاا البدنية و  11 11 10 11 STAPS 

 المجمىىىىىىعع 006 001 015 002
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 جدول إحصائي لمخابر البحث العلمي:

 الرقم Domaine امليدان عدد خمابر البحث

 ST 19 علوم و تكنولوجيا 99

 SM 17 علوم املادة 19

 MI 17 رياضيات و إعالم آلي 15

 SNV 18 علوم الطبيعة و احلياة 16

 SEGC 19 علوم اقتصادية و التسيري و العلوم التجارية 16

 DSP 11 حقوق و علوم سياسية 16

 SHS 12 علوم إنسانية و اجتماعية 15

 LLA 14 لغة و أدب عربي 15

 LLE 11 آداب و لغات أجنبية 11

 STAPS 91 علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 19

 اجملموع 56
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 تحضيرات االلتحاق التكوين في ال ور الثالث
عىرض  76اقتراح لعروض التكعان في الطع  ال ال   وا سال م لىلىنىدوة الىجى ىعاىة لىجىامىعىاا ال ىرا حىيى   ىم قىبىعا  72 م  /ضير  

عىىروض الىىتىكىىعاىن فىىيىمىىا  ىىعىد الىتىىد ج  16ز اىىمىا  ىم اقىىتىراح  7103-7102 ىكىعاىىن مىىن أنىىي فىىتىح مسىىا ى ىىة الىىداىتىىع اه لىىلىسىنىىة الىىجىامىىعىيىىة 
 المتخصص.

 عدد المناصب عدد المسابقات الميدان
SEGC 12 15 
LLE 10 07 
LLA 17 06 

STAPS 17 05 
DSP 17 70 
ST 16 11 
MI 17 02 
SM 17 02 
SNV 10 07 
AUMV 10 15 
SHS 15 12 
 224 72 المجموع



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 النواد  الرياضية:  

 تعفىىر الجامعىىة علىى  عىىدد هىىا  مىىن الفىىرا الرااضىىية اتبىىل  عىىض ا المداراىىة الفرعيىىة لألنىى طة ال  افيىىة والعلميىىة والرااضىىيةز فىىي 
حيىىن اتبىىل  عىىض ا اءلىىر مىىصالح النىى اطاا ال  افيىىة والعلميىىة والرااضىىية علىى  مىىستعر الكليىىىااز و نىى ط هىىذه النىىعادفز والفىىرا 
الرااضىىىية فىىىي مختلىىىف البطىىىعالا الجامعيىىىة للرااضىىىاا الفرديىىىة والجماعيىىىةز وهنىىىا  تعلىىى  المداراىىىة الفرعيىىىة دو  التنىىىسيقز و عفيىىىر 

 اإلمكانياا المناسبةز و  طير الفرا الرااضية.
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 النواد  الثقافية:
لك وذ  عتمد الجامعة عل   ؤاة ندادة   جل الطلبة عل  إن اب نعاد ل افيةز وعلمية عل  حس  ميعال  م في ا د ز وال  افةز والفنعن المختلفةز 

يىة  انى من/ ا االعتماد  عد استيفاو ا ال روط ال انعنيةز ومتا عت ا   كي داومز مل  عفىيىر هىامىث اىبىيىر لىعىمىلى ىاز ودعىمى ىا  ىاإلمىكىانىيىاا فىي حىدود مىيى
لمس وأ بعين ناديا علميا ول افيا   كي فعاا في  نظيم  26 المداراةز وقد ألبتت هذه التجربة نجاعت ا حي   ساهم النعادف العلمية وال  افيةز وعددها

 و  طير الم اد من الفعالياا ال  افية ضمن حر  الجامعة.

 تاريخ اإلعتماد تسمية الناد  تاريخ اإلعتماد تسمية الناد 

 7102 17 71 الج  ف  7102 11 16 سوبر نوفا
 7102 17 01 إلكترونيك المست بي 7105 00 02 ال التتتتبة

 7105 00 72 اإلعالمي 7102 01 02 الفنتتتتتون 
 7105 00 72 علم النفس العيادف 7102 01 02 المسرح الجامعي
 7102 01 16  واد العلع  اإلنسانية 7102 17 00 التجمع ال َلبي

 7105 00 72 ن رأ لنر ىى ي 7102 17 71 بالتتتتوما
 7102 07 02 ا قال  السعسيعلعنية 7102 10 05 ابن الهيثم

 7102 11 12 الفلسىىىىىىفة 7102 17 76 اتحاد ال لبة األمانب
 7102 07 02 ا نتروبعلعنيا 7102 11 07 الش رنج

 7102 12 02 المد خ 7102 10 11 علوم وبصائر
 7102 12 02 علم المكتباا 7102 12 02 تثقيف األقران

 7106 00 11 النىىىىعاة  7102 17 72 بسكرة تقرأ
 7102 01 02 علم الفلىىىىىك 7102 12 02 الرستتتتتم

 7102 07 02  كىىىىد 7102 17 76 بصتتتتتتتمات
 7102 17 00 العلع  ال  اعية 7102 17 76 الاكريات الامبية

 7102 17 72 علع  الطبيعة وال/ياة 7102 17 00 النجومية
 7102 00 11 منبر المست مر 7102 17 76 الموامب

 18/10/2017 العلع  االقتصادية
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 برحايل عبد الوهاب العلوم السياسية ماستر

 عيداوي مشس الدين  احلقوق ماستر

 زراري مسيحة العلوم االقتصادية ماستر

 لعموري فتحي علوم التسيري ماستر

 صحراوي فارس العلوم التجارية ماستر

 ميزاب مسية العلوم االجتماعية ماستر

 بوخالفة عبد العزيز علم املكتبات ماستر

 حباس حمجوبة العلوم الفالحية ماستر

 بن داين ايمسني تواتية تسيري التقنيات احلضرية ماستر

 عطايف مجعة الفيزايء ماستر

 قاقي مرزاقة الكيمياء ماستر

 رحياين مجيلة العلوم البيولوجية ماستر

 بوحجار املنتصر ابهلل الرايضيات ماستر

 قطاس امينة االعالم االيل ماستر

 ومان اسيا الدراسات اللغوية ماستر

 بن عيشي نور اهلدى اللغة الفرنسية ماستر

 حللوحي سارة اللغة االجنليزية ماستر

 قرون جمدة السلكية والالسلكية إ ماستر

 بوصابر حممد الطيب الكهروتقين ماستر

 مقران رشا اهلندسة املعمارية ماستر

 قواسم لسعد الري ماستر

 عتقي احلسني اهلندسة املدنية ماستر

 عجيمي جبري اهلندسة امليكانيكية ماستر

 لعياضي شاكر هندسة الطرائق ماستر

 حفري امال العالقات دولية ليسانس

 شاوش كوثر القانون اخلاص ليسانس

 هالل الزهرة االقتصاد النقدي و البنكي ليسانس

 تركي عبد الرزاق ادارة االعمال ليسانس

 بورمل زوهري احملاسبة واجلباية ليسانس

 سنوسي سامية علم النفس العيادي ليسانس

 ازرايب حياة تكنولوجيا املعلومات و التوثيق ليسانس

 زرارقة يسرى الفالحة ليسانس

 فرحي نور اليقني تسيرياملدن ليسانس

 صولة اميان فيزايء املواد ليسانس

 بشري نسيمة الكيمياء الصيدالنية ليسانس

 بركات امل علم االحياء الدقيقة ليسانس

 حامد اكرام الرايضيات ليسانس

 منصر احممد النظم املعلوماتية ليسانس

 حناشي امرية اللسانيات العامة ليسانس

 سويكي امينة صوفيا اللغة الفرنسية ليسانس

 هنودة مرمي اللغة االجنليزية ليسانس

 حامدي وائل الكهروتقين ليسانس

 قواوي حيي االلكرتونيك ليسانس

 شاوش اكرم الطاقوية ليسانس

 بن ساهل مسية هندسة الطرائق ليسانس

 عانو اميان اهلندسة املعمارية ليسانس

 حيمر حممد ملني الري ليسانس

 الوزير حسام عبد الباري اهلندسة املدنية ليسانس

 زير راين التسويق السياحي 02/07/2018
 حوحو راين علم النفس املرضي للراشد 30/06/2018
 زيدان فاطمة الزهراء الرتبية احلركية 17/06/2018
 بن بريكة سعاد التحليل العددي واالمثلية 28/06/2018

 دكتوراه ل م د

 ليسانس ماستر

يتقدم السيد مدير الجامعة األستاذ الدكتور/ أحتمتد بتوطترفتايتة، بتأحتر التتتهتانتي 
، 7102-7102لكافة ال لبة المتفوقين على مستوى دفعاتهم للسنة الجامعية 

 متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتألق. 
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مامعة  بسكرة
- 

التتام  السنة الجامعية  
7102

-
7102
  


