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من مجلة أصداء الجام�ع�ة ب�إش�راف  25ببالغ الموّدة واالعتزاز یسر أسرة ھیئة التحریر أن تضع بین أیدیكم العدد  

شخصي وحرص شدید من السید مدیر الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفایة،ھاھي أصداء تطل عل�ی�ك�م م�ن ج�دی�د ب�ع�د 

 طول غیاب حاملة في طیاتھا باقة متنوعة من األخبار ورصد ألھم المجریات التي تشھدھا جامعة محمد خیضر بسكرة. 

تأمل ھیئة التحریر أن تترجم حرصھا الدائم على رصانة وشمولیة ھذا المنبر بنقل ك�ل ال�م�س�ت�ج�دات ال�ت�ي ت�م�س   

جامعتنا بشكل مباشر أو غیر مباشر،وحرصا منا على زیادة جرعة التج�دی�د وح�ت�ى ال ن�ت�خ�ل�ى ع�ن ال�ل�م�س�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة 

واإلبداعیة ألساتذتنا األجالء وطلبتنا األعزاء ھا نحن ندعوكم إلى االلتفاف حول ھذه المجلة بتضافر ج�ھ�ودن�ا ج�م�ی�ع�ا ف�ي 

سبیل االرتقاء وتنویع محتوى ما نقدمھ ذلك من خالل تفاعلكم معنا عبر موقعنا على شبكة االنت�رن�ت ب�إب�داء م�الح�ظ�ات�ك�م 

 وتقدیم مقترحاتكم وإضافاتكم البّناءة... ھذه مجلتكم منكم وإلیكم. وهللا ولي التوفیق ...

  ھیئة التحریر

              ن و  ن   ن  

        ن  

 العددحكمة 
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الراھن�ة   أحم�د بوطرفای�ة، ح�ول رؤیت�ھ للم�سائل  في حوار أجرتھ أصداء جامعة بسكرة، م�ع األس�تاذ ال�دكتور  

 المتعلقة بجامعتنا وآفاقھا، كانت إجاباتھ موجزة ودقیقة. 

 

  ؟ا  ا إ ت اوا   :اء اأ 

نسعى إلعادة وضع الجامعة على الطریق المنسجم م�ع رس�التھا ال�تي تتمث�ل ف�ي تق�دیم تعلی�م ع�الي ذو ج�ودة    

 وبحوث تخدم مجتمعنا من خالل تلبیة احتیاجاتھ ومشكالتھ.

كذلك تحدیث الھیاكل الموجودة بالجامعة وإكمال المشاریع التي ھي قید االنجاز، باإلضافة إلى تنشیط الحوار بین   

 جمیع القائمین على الجامعة لنكون قدوة لھم وھذا من أحد سیاساتنا المنتھجة.
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  ؟ إدار  دات اا  و      :اء اأ 

إذا أردنا أن نستخدم كلمة واحدة لوصف الجامعة وما نصبوا إلیھ مستقبال فھي التمیز، التمیز في كل ما نقوم بھ  

 ونقدمھ وأن نكون بارزین فالتمیز یتطلب التزاما وبذل جھد مضن من قبل األفراد وكل األطراف الفاعلة في الجامعة.

 

   ؟را  ا    اءات اا  :اء اأ 

في الحقیقة منذ أن تم تعییننا على رأس ھذه الجامعة جعلنا ھذه المسألة ضمن أولویاتنا في التسییر حی�ث ع�ق�دت  

الجامعة عدة لقاءات وأمضت العدید من االتفاقیات لكنھا لألسف لم تلقى أي صدى، إال أن ھذا األم�ر ل�ن ی�ن�ق�ص م�ن 

عزیمتنا وستبقى مساعي الجامعة متواصلة من أجل تفعیل ھذه العالقات واالتفاقی�ات ف�ي ال�ت�ك�وی�ن وال�ب�ح�ث وت�ج�در 

اإلشارة بأننا نسعى لرفع عدد التخصصات المھنیة في مجال اللیسانس والماستر، وھذا الشيء ال یتم إال بإبرام اتفاقیات 

 مع مؤسسات اقتصادیة بھدف تبني خریجي الجامعة وإدماجھم في عالم الشغل وھذا ما یسمى بالتكوین حسب الطلب.

 

  ا ا ت اا   ،ا ل ا  ة وا   :اء اأ

 اث   ة، و ن ؟ 
 

األساسي في البحث العلمي ھو تقدیم إن الغرض  

بحث علمي ھادف ونافع یؤدي إلى استغاللھ واالنتفاع بھ 

في جمیع المجاالت لحل كل المشاكل الواقعیة التي یعیشھا 

المجتمع وكل القطاعات باختالفھا سعیا لتحقیق التنمیة أي 

إنتاج معرفة علمیة قادرة أن ُتفعل میدانیا وھذا األمر 

 المعمول بھ في العالم. 

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فیتوجب على كل  

جامعة تسعى إلى الریادة وخدمة الوطن أن تخلق رابطا 

متینا بینھا وبین محیطھا الخارجي بمعرفة احتیاجاتھ أوال، والتكیف معھا ثانیا كیف ذلك، بتحدید محاور البحث وفق 

تلك االحتیاجات، كما یجب التكثیف من عقد لقاءات دوریة مع المحیط الخارجي، ووضع برنامج یتضمن أھدافا محددة 

 ضمن رزنامة مضبوطة للتأكد من مدى فاعلیتھا، وذلك عن طریق الرقابة والمرافقة المستمرة.

 

 أاء ا   :ك   وااث ت ة  ال ا اد؟ 

أي جامعة تسعى لتقدیم األفضل تطمح وتقوم بمجھودات لفتح تخصصات جدیدة تخدم أبناءنا الطلبة ومیوالتھم،   

باإلضافة إلى خدمة المجتمع والوطن. في الحقیقة الوزارة الوصیة قامت بتجمید بعض التخصصات باستثناء كل من 

 لیسانس في التعمیر وماستر في الطاقات المتجددة وكذا تخصص جغرافیا وتھیئة.

 ھذا في انتظار مبادرات الزمالء األساتذة فیما یتعلق بفتح تخصصات أخرى في إطار مشروع المؤسسة. 
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  ؟ط ر أوا م و  اا  ءرت ا     :اء اأ 

األم�ر   وھ�و  تطویر البحث العلمي ھو المقوم األساسي لالرتقاء بالجامعة الجزائریة إلى مصاف الجامع�ات ال�ك�ب�رى،

ل�ك�ل ال�م�ش�ك�الت ف�ي ج�م�ی�ع   الذي یتعلق بتطویر المخابر وإنشاء مخابر جدیدة وفرق بحث تستط�ی�ع ت�ق�دی�م ح�ل�ول

ب�ی�ن    المجاالت، كذلك التواصل مع المحیط الخارجي واإلقتراب منھ لتضمن الجامع�ة ال�ج�زائ�ری�ة م�ك�ان�ة م�ح�ت�رم�ة

   المؤسسات األخرى، حیث تكون أساسا و مرجعیة للبحث عن الحلول.

 

 ر  دة اا  ا   أن  ا ا ا    :اء ا؟أ 

 

الجامعة على مجموعة من الركائز الھامة یجب أن یستمر االعتماد علی�ھ�ا، وھ�ي ال�ت�م�ی�ز وال�ع�م�ل ال�دؤوب   تستند 

  التعاون. و لتحقیق المساعي المسطرة وكذا العمل المشترك والتشاور

 

  ؟ ذ ا رة اا   أ   :اء اأ 

ع�ل�ى   برأیي أن الصورة المثلى لألستاذ ھي اإلیثار والقدرة على الخدمة والعطاء حیث ترتبط قیمة اإلنس�ان ب�ق�درت�ھ

العطاء وخدمة اآلخرین، فإن من أبرز سمات النضوج قدرة الفرد على إیثار الغیر على النفس، ویقدم كل ما یستطیع 

  بتفان وبالتالي یكون عنصرا فعاال ونشطا في المجتمع.
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2017 ،              ا اد اأ ا ح اا  ال إو

ا                ،ا  ح اة ا   و أ

                 ط    ا     أ

  و    وط             رةو      

. ة ن أن  

وو         اد وا اد                

ا  دوا ا       ا و و وا ا  

             إذ أ ة وا ا و ا 

.ون اا   أ   
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 قسما.   32كلیات و معھد تتضمن  06تضم الجامعة 
  كلیة العلوم وعلوم الطبیعة والحیاة : قسم الریاضیات، قسم اإلعالم اآللي،  قسم علوم المادة، قسم علوم األرض والكون،  قسم

 العلوم البیولوجیة، قسم العلوم الزراعیة 
   كلیة العلوم والتكنولوجیا: قسم ھندسة الطرائق، قسم الھندسة المدنیة والـــــــــري، قسم الھندسة المیكانیكیة، قسم الھندسة

 الكھربائیة، فسم الھندسة المعماریة.
 قسم اللغة واألدب العربي، قسم اآلداب واللغات األجنبیة كلیة اآلداب واللغات : 
  قسم العلوم اإلنسانیة ، قسم العلوم االجتماعیة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة : 
 قسم العلوم االقتصادیة، قسم العلوم التجاریة ، قسم علوم التسییر كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر : 
  قسم الحقوق، قسم العلوم السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  :قسم اإلدارة والتسییر الریاضي، قسم التدریب الریاضي، قسم التربیة معھد علوم وتقنیات  النشاطات البدنیة والریاضیة

 الحركیة .
 

 التأطیر البیداغوجي واإلداري:
 1383العدد النظري اإلجمالي لألساتذة الدائمین ھو  

أستاذا باحثا في مختلف التخصصات والرتب 
 العلمیة. 
. نسبة التأطیر من األساتذة ذوي 1333العدد الحقیقي 

المصف العالي (أستاذ التعلیم العالي وأستاذ 
 %. 31.65محاضر قسم أ) 

 . 1094أما الجانب اإلداري، یؤطر الجامعة  
 

 الھیاكل البیداغوجیة :
  م��ق��ع��د  23816ع��ل��ى بس��ك��رة ت��ت��وف��ر ج��ام��ع��ة

ب��ط��اق��ة اس��ت��ی��ع��اب  29ب��ی��داغ��وج��ي، ال��م��درج��ات: 
قاعات ال�ت�دری�س واألع�م�ال ال�ت�وج�ی�ھ�ی�ة: ، 5610

  11341بطاقة استیعاب  363
  :620بطاقة استیعاب  50األعمال التطبیقیة  
  : 660طاقة استیعاب  18قاعات الرسم والورشات  
  :02قاعات المحاضرات الكبرى   
   :17قاعات االنترنت  
   :170قاعات االنترنت:   08قاعات الحساب  
    ق������اع������ة ال������م������ح������اض������رات ال������م������رئ������ی������ة

(visioconférences) :01 
  قاعة التعلیم عن بعد Télé-enseignement  :01  
 

 عروض التكوین المؤھلة :
عرضا ف�ي  60میدانا،  11عدد المیادین المفتوحة بلغ 

ال یوجد ل�ی�س�ان�س   اللیسانس بعد مرحلة التطابقات،
ع�رض�ا ف�ي ال�م�اس�ت�ر ب�ع�د م�رح�ل�ة  89مھن�ي، 

الموائمة واالنس�ج�ام، ال ی�وج�د ل�ی�س�ان�س م�ھ�ن�ي، 
عروض التكوین المؤھلة ذات التسجیل الوطني أو 

ال�ع�ل�وم ال�ف�الح�ی�ة   ال�ري،األقطاب االم�ت�ی�از ف�ي 
 . والطاقات المتجددة

 
 التكوین والتعلیم العالیین:

 التكوین في الطور األول: 
طالبة وطالبا في الطور األول والثاني والثالث من بینھم  32582بلغ عدد طلبة جامعة بسكرة   2018-2017خالل السنة الجامعیة  

في إطار التحویالت الخارجیة ما بین  419د في الطور األول، یطالبا وطالبة جد 7017 جنسیة التحق 11طالب اجنبي من  230
العدد اإلجمالي للطلبة المسجلین في  طالبا وطالبة من حملة شھادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة، 123التكفل بـ تم كما  الجامعات،

 طالبا وطالبة.  24677الطور األول؛ أي اللیسانس  
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 التكوین في الطور الثاني: 
. طالبا في السنة األولى  3673) طالبا وطالبة. منھم  7905(خمسو تسعمائةبلغ عدد الطلبة المسجلین في الطور الثاني، سبعة آالف و

 طالبا وطالبة لمترشحین خریجي جامعات أخرى، وتسجیل 303، كما تم تسجیل كالسیكيطالبا وطالبة من طلبة النظام ال 332تم تسجیل 
 إطار من القطاع االقتصادي واالجتماعي 108

 التكوین في الطور الثالث وفي الدراسات ما بعد التدرج  والتأھیل الجامعي:
تضمن جامعة خیضر محمد بسكرة التكوین في الطور الثالث وفي الدراسات ما بعد التدرج والتأھیل الجامعي  من أجل  نیل الشھادات 

 التالیة : 
  /LMD  Dدكتوراه  - 
 دكتوراه في العلوم-  
 ماجستیر  -   

 التكوین في الطور الثالث:
یمثل التكوین لنیل شھادة الدكتوراه شقا أساسیا من السیاسة العامة للجامعة من أجل تكوین المكونین وفي ھذا اإلطار، فإن تكثیف فتح 
التكوین في الدكتوراه یظل أداة مالئمة للقضاء على ضعف التأطیر،حیث بلغ عدد الفروع المؤھلة في التكوین في الطور الثالث 

كما بلغ  عدد الطلبة  2018/2017عرض تكوین جدید خالل السنة الجامعیة  38تم فتح تخصصا.  82(الدكتوراه) بالجامعة 
إلى غایة  2014من سبتمبر  LMDعدد الذین ناقشوا رسائل الدكتوراه طالبا وطالبة. بلغ  885المسجلین في الطور الثالث 

 بالجامعة.  قسم  17عدد األقسام المؤھلة للتكوین في الدكتوراه والتأھیل الجامعي الى . 161اآلن 
 ماجستیر: 

) دكتوراه -ماجستیر وطالبة وإجمالي الطلبة المسجلین في مرحلة ما بعد التدرج (طالبا  28  بلغ عدد الطلبة المسجلین في الماجستیر
، بلغ عدد مذكرات الماجستیر التي 1991/1992منذ أن تم فتح التكوین في الماجستیر خالل السنة الجامعیة وطالبة. طالبا  1960

 . 2017جوان   30إلى غایة  2225تم  مناقشتھا 
 دكتوراه في العلوم:

 تعرف جامعة محمد خیضر بسكرة التسجیل في الدكتوراه علوم في التخصصات التالیة : 
 الریاضیات، .1

 الفیزیاء،  .2

 الكیمیاء، .3

 العلوم البیولوجیة،  .4

 العلوم الفالحیة،  .5

 الھندسة المیكانیكیة، .6

 الھندسة الكھربائیة،  .7

 ھندسة الطرائق، .8

 الري والھندسة المدنیة .9

 الھندسة المعماریة، .10

 اللغة واألدب العربي، .11

 علم االجتماع، .12

 العلوم  اإلنسانیة، .13

 الحقوق، .14

 العلوم السیاسیة، .15
 

 عدد الذین ناقشوا رسائل الدكتوراه طالبا وطالبة،  1960عدد الطلبة المسجلین في الدكتوراه في العلوم بلغ 
  .مناقشا 360إلى غایة اآلن :  2010علوم من جانفي 

 

 التأھیل الجامعي :
یظل االنشغال األساسي للجامعة مرتبطا بقدرات تأطیر تكوین الدكتوراه وتحسینھ من حیث الكم والنوع. وانطالقا م�ن ھ�ذا ال�م�ن�ظ�ور ت�م 

 اتخاذ إجراءات تنظیمیة تمثلت فیما یلي:
 التكوین االقامي بالخارج لفائدة األساتذة الباحثین والطلبة .1

 دعم تكوین الدكتوراه من خالل التعاون بین الجامعات وكذا مراكز البحث الوطنیة على المستوى الوطني والدولي. .2

 فتح التأھیل الجامعي في التخصصات ذات تأطیر مقبول . .3

 اعتماد الرسائل ذات الوصایة المشتركة واإلشراف المشترك. .4

وبلغ عدد األساتذة ال�ذی�ن ت�ح�ص�ل�وا ع�ل�ى ال�ت�أھ�ی�ل  اختصاصا في مرحلة الدكتوراه،  17حیث تم تأھیل جامعة محمد خیضر بسكرة في 
 .   2016أستاذ قدم ملفھ منذ سیتمبر 125أستاذا من أصل   84الجامعي  
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 مركز األنظمة وشبكات اإلعالم اآللي واالتصال والتعلیم المتلفز والتعلیم عن بعد:
 GEANTالشبكة األكادیمیة للبحث، وھي مرتبطة بالشبكة األوربیة  ARNتعتبر شبكة االنترنیت للجامعة جزء من الشبكة الوطنیة 

 میغابایت. 100وھي حالیا بتدفق   
شبكة االنترنیت للجامعة عبارة عن ربط لثالثة مواقع بواسطة األلیاف البصریة وتكنولوجیة الالسلكي، وقد ارت�ف�ع ع�دد ال�وص�الت  

جھاز السلكي، تغطي جمیع مرافق وھیاكل الجامعة، باستثناء القطب الحاجب ومركز الب�ح�ث  30وصلة وما یقارب  820ألكثر من 
 وصلة خالل ھذه السنة.  3400العلمي أین تم برمجة ربط ھذه المواقع بـ  

ال�ط�ل�ب�ة ف�ي ج�م�ی�ع   جھاز إعالم آلي  یس�ت�ف�ی�د م�ن�ھ 350فتح قاعات جدیدة  لالنترنت لإلعالم اآللي وتجھیزھا. حیث أصبح حوالي 
  Wi-SSiو Wi-Fiاألوقات مع توفیر خدمة الویفي 

 خدمات اإلنترنیت واإلنترانت:

یحرص مركز الش�ب�ك�ات ل�ل�ج�ام�ع�ة ع�ل�ى حس�ن 
تسییر ھذه الشبكة و ت�ث�ب�ی�ت و ص�ی�ان�ة ال�خ�وادم  

(Serveurs) وكذلك یقدم ال�م�رك�ز ال�خ�دم�ات .
 التالیة: 

 Siteاس��ت��ض��اف��ة ال��م��وق��ع ال��رس��م��ي ل��ل��ج��ام��ع��ة
Web وكذلك المواقع الخاصة بالكلیات وال�م�ع�ھ�د

 ومخابر البحث والمصالح المشتركة. 
) ل�ل�م�ش�ت�رك�ی�ن،  Emailمنح برید إل�ك�ت�رون�ي (

 مشترك. 1000حوالي 
استفادة األساتذة الباحثین الجزائری�ی�ن م�ن خ�دم�ة 

 SNDLالنظام الوطن�ي ل�ل�ت�وث�ی�ق االل�ك�ت�رون�ي 
 بالجامعات الجزائریة. 

: ی�ح�ت�وي ع�ل�ى   E  learningالتعلیم عن بعد
م��واد ب��ی��داغ��وج��ی��ة وھ��و أداة م��ك��م��ل��ة ل��ل��ت��ع��ل��ی��م 

) Plate formeالحضوري وتحتوي المنصة (
 درس.123على حوالي 

 .محاضرة مرئیة 02إرسال  : تم إنجاز و Visio-conférenceالتعلیم المتلفز 
 إدراج وتسییر التظاھرات العلمیة من اجل تسھیل عملیة المشاركة في التظاھرات العلمیة.

 المكتبة الرقمیة: تحتوي على األطروحات والمذكرات التي نوقشت بالجامعة، حیث یتم البحث عن الكتب والمراجع بطریقة رقمیة ذكیة.
 . 2017حیث تمت االستفادة من الشبكة في عملیة تسجیل حاملي شھادة البكالوریا 

 الوثائق والمراجع البیداغوجیة:   
عنوانا في مخ�ت�ل�ف   86726نسخة و   532923 مقعدا، تضم 6860مكتبات، طاقة استیعابھا  09كلیات، تضم الجامعةرقمنت مكتبات ال

التخصصات العلمیة والتكنولوجیة واالجتماعیة واألدبیة. أما مذكرات نھایة الدراسة ومذكرات الماجستیر ورس�ائ�ل ال�دك�ت�وراه ف�ل�ق�د 
 عنوانا. 11860بلغت 

 البحث العلمي والتطویر التكنولوجي: 
، كما بلغ ع�دد ال�ط�ل�ب�ة ال�م�س�ج�ل�ی�ن ف�ي 731األستاذة الباحثین   عدد، 154فریق بحث  36مخبرا،  32العدد اإلجمالي للمخابر المعتمدة 

 أستاذا باحثا.  378فریقا، ینشط بھا  94 2017طالبا وطالبة. أما فرق البحث المعتمدة فقد بلغت خالل سنة  641 الدكتوراه
  العالقات الخارجیة والتعاون:

اتف�اق�ی�ة  38الدول الشقیقة والصدیقة. أما على الصعید الوطني فھناك  معاتفاقیة دولیة مع جامعـات ومؤسسات البحث  34عقدت الجامعة 
عقدت الجامعة عدت اتفاقیات مع جامعات ومراكز جامعـیة ومخابر بحث جامعیة، باإلضافة إلى مؤسسات بحث وطنیة، معاھ�د ودواوی�ن 

الصالون كما سننظم وطنیة ودولیة. ات ومؤسس اتشركفیھ  شاركتیفیفري وفي شھر تم تنظیم ملتقى بین الجامعة والمؤسسة و وكاالت.و
 بمشاركة المكتب الدولي للشغل . 2018ماي  03للشغل یوم  األول

 : الخدمات الجامعیة
 15744إقامات للذكور، بقدرة اس�ت�ق�ب�ال ن�ظ�ری�ة   06إقامات لإلناث و 05إقامة؛ تضم  11یتوفر قطاع الخدمات الجامعیة حالیا على 

 سریر.  3307بفائض یقدر بـ  .طالبا وطالبة  12437طالبا وطالبة، ولكنھا استقبلت في مجموعھا 
 مطعم واحد. 01حافلة. أما عدد المطاعم الجامعیة المركزیة: 150عدد حافالت النقل الجامعي: 
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جانفي نظم قس�م  30-29-28على مدار ثالثة أیام كاملة 

اإلعالم اآللي األیام األولى للدكتوراه ب�م�ج�م�ع ال�م�خ�اب�ر 

بھاللي الصید ، والھدف األساسي من ھذه األیام ھو فت�ح 

  LMDمجال المناقشة وعرض ملخصات طلبة دك�ت�وراه 

ومتابعة مدى تقدمھم في أطروحاتھم وتقییمھم  للتقدم ف�ي 

 بحوثھم ومشاریعھم.

ھذه األیام یؤطرھا أساتذة القسم إض�اف�ة ال�ى أس�ات�ذة  م�ن 

 école supérieur، 1، ب��ات��ن��ة 2ج��ام��ع��ة  قس��ن��ط��ی��ن��ة 

d’informatique  ESI-   الى ج�ان�ب أس�ات�ذة م�ن ج�ام�ع�ات

أجنبیة (فرنسا) ویتعلق األمر ب�ال�ب�روف�ی�س�ور م�ل�وك ع�ب�د 

 الحمید والبروفیسور بوعبد هللا عبد المجید.

مبادرة كل من  المدیریة العامة للتكوینین العالیین والمدیریة العامة       

للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي، جامعة بسكرة وال�دی�وان ال�وط�ن�ي 

للخ�دم�ات ال�ج�ام�ع�ی�ة ، ت�ن�ظ�م أی�ام ال�دك�ت�وراه ف�ي ال�ع�ل�وم اإلنس�ان�ی�ة 

واالجتماعیة التي احتضنتھا قاعة المحاضرات الك�ب�رى ع�م�ر عس�اس�ي 

طالب مشارك من مختلف ربوع الوط�ن  180والتي حضرھا ما یقارب 

أس�ت�اذا، ال�ل�ق�اء اس�ت�ھ�ل  20وینشط ھذه األیام نخبة من األساتذة حوالي 

بكلمة مدیر الجامعة السید أحمد بوط�رف�ای�ة ث�م م�دی�ر ال�ت�ك�وی�ن ال�ع�ال�ي 

بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي السید جمال بوكزاطة ال�ذي ش�رح 

 في كلمتھ أھمیة ھذه المبادرة المعممة في أغلب جامعات الوطن.

ھذه األیام تتخللھا محاضرات وورشات وتعد فرصة ل�ط�ل�ب�ة ال�دك�ت�وراه 

لالحتكاك باألساتذة واالستفادة منھم ح�ول ك�ی�ف�ی�ة إع�داد م�ق�ال ونش�ره، 

طریقة إعداد مداخلة وإعداد أطروحة الدك�ت�وراه ل�ت�خ�ص�ص�ات ال�ع�ل�وم 

دیس�م�ب�ر  19اإلنسانیة واالجتماعیة لإلشارة ھ�ذه األی�ام ان�ط�ل�ق�ت ف�ي 

 من نفس الشھر. 21وتستمر إلى  2017

نظمت جامعة بسكرة على غرار  الجامعات األخرى مسابقة االلتحاق بالتكوین ف�ي ال�ط�ور 

أك�ت�وب�ر ب�إش�راف ش�خ�ص�ي م�ن م�دب�ر  21و  14یومي  2018-2017الثالث دكتوراه 

الجامعة البروفیسور احمد بوطرفایة االمتحان جرى ف�ي ظ�روف ج�ی�دة وب�ت�ن�ظ�ی�م م�ح�ك�م 

م�ت�رش�ح اخ�ت�اروا   6000وشفافیة یشھد لھا الجمیع ، عرفت المسابقة حضور ما ی�ع�ادل 

م�ن�ص�ب�ا ل�ھ�ذه الس�ن�ة  199تخص�ص ل�ل�ظ�ف�ر بـ�  38جامعتنا وجھة الجتیاز المسابقة في 

 الجامعیة .

اتخذ القائمون على الجامعة التدابیر الالزمة إلنجاح العملیة وتكریس الطاب�ع ال�وط�ن�ي ل�ھ�ذا 

االمتحان المصیري ، ولتنظیم الحدث ارتأت الجامعة تنظ�ی�م ی�وم خ�اص ب�الش�ع�ب األدب�ی�ة 

 وق�فوآخر بالشعب العلمیة ، العملیة تمت بإشراف شخصي من مدیر الجامعة ابن قام بجولة تفقد ومعاینة وكان شاھدا على اختیار األس�ئ�ل�ة ، ح�ی�ث 

 على جاھزیة الطاقم  المسخر وأشاد بالسیر الحسن للمسابقة .

مسابقة تشمل تخصص اآللیة وتخصصین في اآلداب ویتعلق األمر باللسانیات التعلیمیة ولسانیات اللغة العربیة ، وقد  2017دیسمبر 2كما أجریت في 

ی�ق�ة ل�دق�تم تسخیر كل اإلمكانیات إلنجاح ھذا الحدث الذي انطلق على الساعة الواحدة على مستوى مركز امتحان بالجامعة المركزیة  (كل�ی�ة ال�ع�ل�وم ا

بالتعاون م�ع ع�م�داء ال�ك�ل�ی�ات ورؤس�اء   وعلوم الطبیعة والحیاة ) حیث امتحن المترشحون في مادتین في ظل تنظیم محكم وتجند لمؤطري المسابقة 

 مناصب لكل تخصص . 3طالب مقبول ، وعدد المناصب المفتوحة  300األقسام عدد  الطلبة المقبولین  یتجاوز 



 ة ا م ،ط أ.د/ أ ،ا   ا 

 ا  أذ،  ة،   ا  اح  

م�دی�ر ال�ج�ام�ع�ة   2018جانفي  08التقى صبیحة  

السید أحمد بوطرفایة ونوابھ بطل�ب�ة ال�ط�ور ال�ث�ال�ث 

دك�ت��وراه ف��ي ق��اع��ة ال��م��ح��اض��رات ال��ك��ب��رى ع��م��ر 

عساسي لتقدیم النصائح الالزمة ال�م�ت�ع�ل�ق�ة ب�إك�م�ال 

األطروحات في اآلجال المحددة وكل ما یتعلق ب�ھ�ذه 

المرحلة األكادیمیة، حیث تم فتح باب النقاش للطل�ب�ة 

كي یطرحوا تساؤالت�ھ�م وانش�غ�االت�ھ�م ات�ج�اه ن�ق�اط 

معینة كما وعد مدیر الجامعة بتحسین كل ال�ظ�روف 

وتذلیل العقبات لمساع�دة ال�ط�ال�ب ل�ل�ت�ف�رغ إلن�ج�از 

 أطروحتھ.

ھذا وقد حثھم على االلتزام بالحضور والمشاركة 

 بقوة في إضفاء حركیة أكبر على المخابر.

 الھندسة المعماریة  بن عباس مصدق 
 اإللكتروتقني   رابحي بوعالقة

 اآللیة  تركي نجیبة 
  اآللیة  غضبان حاتم 

 الفیزیاء  مومني مصطفى 
  علوم التسییر  حجازي إسماعیل 

 العلوم االقتصادیة  رایس مبروك 
 علم النفس  نحوي عائشة 

 العلوم السیاسیة  بخوش مصطفى 
 التربیة البدنیة والریاضیة   بوعروري جعفر

 التربیة البدنیة والریاضیة  بزیو سلیم 
 التربیة البدنیة والریاضیة  مزروع السعید 

 التربیة البدنیة والریاضیة   دشري حمید
 علوم اللسان   ربیح عمار

 األدب العربي   مداس أحمد  
 األدب العربي  معاش حیاة 

 القانون العام   مستاري عادل  
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نضم قسم الھندسة المیكانیكیة بالتنسیق مع م�خ�ب�ر ال�ھ�ن�دس�ة ال�ط�اق�وی�ة وال�م�واد 

ب�ق�اع�ة  2017دیسم�ب�ر 11-10الملتقى العربي األول للھندسة المیكانیكیة یومي 

المحاضرات الكبرى كمال بولنوار بحضور ثلة من األساتذة الباحث�ی�ن وال�ع�ل�م�اء 

من داخل الوطن وأجانب من مختل�ف رب�وع ال�وط�ن ال�ع�رب�ي إلث�راء إش�ك�ال�ی�ة 

الملتقى وعلى رأس ھذه القائمة الممیزة الوزیر األسبق الباحث في تاریخ ال�ع�ل�وم 

والریاضیات السید أحمد جبار والبروفسور صالح بلعید عالم اللسان�ی�ات ورئ�ی�س 

المجلس األعلى للغة العربیة، كذلك الدكتورة إنعام بیوض مدیرة المع�ھ�د ال�ع�ال�ي 

قسم الملتقى إلى محاضرات وورشات تدور حول ثالث محاور وھي ھندسة الطاقة،ھندسة المیكانیك وتحل�ی�ل ال�م�ن�ش�آت، إض�اف�ة إل�ى �لرتمجة. 

 .ھندسة المواد

یوما دراسیا حول موضوع المقاوالتیة من الفكرة إلى إنشاء  2018جانفي  31نظم قسم العلوم االجتماعیة شعبة علم النفس في 

المشروع وھذا بقاعة المحاضرات ال�ك�ب�رى 

كمال بولنواربشتمة، الیوم الدراس�ي ت�رأس�ھ 

مدیر الجامعة البروفیسور أحمد ب�وط�رف�ای�ة 

وحضره إلى جانب عم�ی�د ال�ك�ل�ی�ة وأس�ات�ذة 

ال�ق�س�م م�دی�ري ال�م�ؤس��س�ات ذات ال�ع�الق��ة 

ب��ال��م��ق��اوالت م��ن��ھ��م م��دی��ر م��رك��ز تس��ھ��ی��ل 

المؤسسات، مدیر مشتلة المؤسس�ات ل�والی�ة 

باتنة، مدیر الوكالة الوطن�ی�ة ل�دع�م تش�غ�ی�ل 

) ومس���ی���ري ب���ع���ض ANSEJالش���ب���اب 

 المؤسسات الخاصة .

الیوم الدراسي یعد فرصة للطلبة للت�ع�رف ع�ل�ى 

عالم المقاوالتیة وتوجیھھم وإرشادھم بشكل سلیم نحو عالم الشغل وكیفیة تجسید أفكارھم في مش�اری�ع ع�م�ل ن�اج�ح�ة دون ان�ت�ظ�ار 

 فرصة الوظیف العمومي . 

فكرة ھذا الیوم الدراسي تعود لألستاذة فاتن باشا التي تجمع بین تخصصي االقتصاد وعلم النفس والتي شرحت بدورھا فك�رة ال�ن�ی�ة 

المقاوالتیة في میدان العلوم االجتماعیة ، كما قام ممثل كل مؤسسة بتقدیم شروحات مفصلة عن مھامھم وما ی�م�ك�ن ت�ق�دی�م�ھ ل�ف�ائ�دة 
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شھدت جامعة بسكرة حركیة كبیرة من خالل النشاطات العلمیة التي نظمتھا الكلیات والمخابر من خالل العدید من 

 الملتقیات الوطنیة والدولیة، باإلضافة إلى األیام الدراسیة المتنوعة، وفي ھذا المحور رصد لبعض ھذه الفعالیات.



 

 

 

احتضنت قاعة ال�م�ح�اض�رات ال�ك�ب�رى الش�ھ�ی�د ع�م�ر عس�اس�ي 

فعالیات الملتقى الوطني الرابع حول التحض�ی�ر ال�ب�دن�ي ال�ح�دی�ث 

، الملتق�ى م�ن  2018فیفري  21وریاضة المستوى العالي ، في 

تنظیم معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  بالت�ع�اون 

مع مخبر دراسات وابحاث في علوم وتقنیات النش�اط�ات ال�ب�دن�ی�ة 

والریاضیة ومدیریة الشباب والریاضة ل�والی�ة بس�ك�رة وب�رئ�اس�ة  

 الدكتور بن یلس عبد اللطیف .

أشرف على افتتاح أشغال الملتقى مدیر الجامعة البروفیسور أحمد 

 بوطرفایة، و حضره مدیر المعھد 

 أ /د بوعروري جعفر وكذا عمداء الكلیات وطلبة المعھد.

 الملتقى عرف مشاركة نخبة من األساتذة والمختصین في مجال 

 

 

 التحضیر البدني من والیات : الجزائر، باتنة ، قسنطینة ، الجلفة 

برج بوعریریج وتیزي وزو حیث  ق�دم�وا م�داخ�الت ق�ی�م�ة ف�ي 

شكل محاضرات وجداریات وورشات من بینھا ورش�ة ت�ط�ب�ی�ق�ی�ة 

أشرفت علیھا الدكتورة لیندة جمعة من الجزائر ال�ع�اص�م�ة ح�ی�ث 

قدمت مجموعة من االختبارات لتقی�ی�م مس�ت�وى ال�ت�ط�ور ال�ب�دن�ي 

للطلبة، ھذا العمل تشتغل علیھ مع كل معاھد الوطن وھ�و ع�ب�ارة 

عن رزنامة قیمة وسھلة تفید الطلبة مستقبال في عم�ل�ھ�م ك�أس�ات�ذة  

ما میز ھذا الملتقى مش�ارك�ة  ط�ل�ب�ة ال�م�اس�ت�ر ف�ي ال�م�ح�اض�رة 

االفتتاحیة والروح الریاضیة العالیة التي تحلى بھا ال�ح�ض�ور ف�ي 

 التفاعل مع ما تم تقدیمھ من مداخالت.

لق�س�م ال�ھ�ن�دس�ة  l’acomofa مخبر التصمیم والتمثیل لألشكال واألجواء 

 group d’histoire des zones humidesالمعماریة وبالتن�س�ی�ق م�ع

المناطق ال�رط�ب�ة  humides et villes durables zones ینظم الملتقى الدولي 

برئاس�ة م�دی�ر ال�م�خ�ب�ر  2018فیفري  14إلى  11والمدن المستدامة " وھذا من 

األستاذ الدكتور نور الدین زموري، فعالیات الملتقى اح�ت�ض�ن�ت�ھ�ا ق�اع�ة الس�م�ع�ي 

البصري وحضرھا أساتذة من داخل  الوطن وخ�ارج�ھ ، ع�ل�ى غ�رار ال�م�درس�ة 

االیطال�ی�ة padova  الوطنیة للعمارة والتعمیر، جامعة عنابة، وأستاذین من جامعة 

في إطار االتفاقیة التي تجم�ع ب�ی�ن ال�ج�ام�ع�ت�ی�ن، ال�م�ل�ت�ق�ى ع�ب�ارة ع�ن ورش�ات 

ومحاضرات وعرض للملصقات التي تصب في مجملھا حول موضوع المناطق الرطبة والمدن المستدامة، وتعزیزا ل�ف�ع�ال�ی�ات�ھ 

 تنظم خرجات میدانیة لزیارة بعض المناطق كمنطقة غوفي وزیارة عاصمة الوالیة في الیوم األخیر للملتقى.
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نظم قسم اآلداب واللغات األجنبیة شعبة االنجلیزیة یومان دراس�ی�ان ح�ول 

 the stady of culturs andموضوع دراسة ال�ث�ق�اف�ات وال�ھ�وی�ة 

identities across paradigms  ف�ی�ف�ري  28و  27وھذا ی�وم�ي

الجاري اجریت أشغال ھذا الملتقى بقاعة المح�اض�رات ال�ك�ب�رى الش�ھ�ی�د 

عمر عساسي ، بحضور أساتذة من داخل الوطن وخارج�ھ ح�ی�ث أش�رف 

على افتتاح أشغالھ رئیس الجامعة البروفیسور أحمد بوطرفایة الى ج�ان�ب 

عمید الكلیة الدكتور كثیري ابراھیم وكذا رئیس الی�وم ال�دراس�ي ال�دك�ت�ور 

 كربوعة سلیم



 16إل�ى  14على مدار ثالثة أیام متتالیة من 

جانفي تنظم كلیة العلوم الدقیقة وعلوم الطبیعة 

والحیاة بقاعة االجتماعات للكلیة لق�اء ی�ن�درج 

في إطار الشراكة الموجودة بین جامعة محمد 

خ��ی��ض��ر بس��ك��رة وب��ی��ن وك��ال��ة ال��ح��وض 

ھ�ذا االج�ت�م�اع ABHالھیدروغرافي الصحراء

مھم جدا ل�ل�والی�ة م�ن ش�أن�ھ ال�ت�ع�رف ع�ل�ى 

من�س�وب ال�م�ی�اه ف�ي ك�ل م�ن والی�ة بس�ك�رة 

وادرار. ترأس االجتماع عمید الكلیة األس�ت�اذ 

الدكتور عبد هللا ف�رح�ي ال�ى ج�ان�ب حض�ور 

أساتذة من قسمي الزراعة والري، ممث�ل�ی�ن ع�ن م�رك�ز 

ك�م�ا   CRSTRAالبحث العلمي والتقني للمناطق ال�ج�اف�ة 

حضره أساتذة من جامعة بادوا االیطالیة، وم�ن ج�ام�ع�ة 

ب��ل��ج��ی��ك��ا ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��م��ث��ل��ي وك��االت ال��ح��وض 

الھیدروغرافي وممثلي قطاعات البیئة، الفالح�ة، ال�م�ی�اه 

یندرج ھذا االجتماع في إطار عقود الشراكة التي تجم�ع 

كل ھذه األطراف للتعرف على  كمیة ومن�س�وب ال�م�ی�اه 

وكیف یمكن توظی�ف    LA NAPPEالموجودة في الوالیة

ھ��ذه ال��ث��روة واس��ت��غ��الل��ھ��ا ب��أفض��ل ال��ط��رق وت��رش��ی��د 

 استعمالھا.

ال��ورش��ة ف��ي ی��وم��ھ��ا األول ك��ان��ت ل��ل��ت��ش��اور ب��ی��ن 

ال��م��ت��خ��ص��ص��ی��ن وع��رض 

ومناقشة كل جوانب ال�م�س�أل�ة 

لتنظم في الیوم الثاني زیارات 

میدانیة لألماكن ذات ال�ع�الق�ة 

بالمشروع ك�ط�ول�ق�ة، أوم�اش 

وتختتم في السادس عشر م�ن 

الشھر الجاري بمجموعة م�ن 

النتائج واالتفاق على الطریق�ة 

المثلى التي یمكن أن تسیر بھا 

 ھذه الشراكة.
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ع��ق��د م��دی��ر ال��ج��ام��ع��ة األس��ت��اذ 
الدكتور/ أحمد بوطرف�ای�ة ص�ب�ی�ح�ة 

اج�ت�م�اع�ا  2018جانفي  21األحد 
بیداغوجیا موسعا ضم ن�واب م�دی�ر 
الجامعة عمداء الكل�ی�ات ومس�ؤول�ي 
الجامعة الستعراض ج�م�ل�ة ال�ن�ق�اط 
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة بس��ی��ر الس��داس��ي األول 
وشرح مشروع المؤسسة في خمس 

 سنوات القادمة 
في البدایة تم عرض كل مالھ صل�ة 
بالسداسي األول واھم المشاكل الت�ي 
اع��ت��رض��ت��ھ  خ��اص��ة ف��ی��م��ا ت��ع��ل��ق 
ب��االم��ت��ح��ان��ات ح��ی��ث ق��دم الس��ادة 
العمداء تقییم عام وحوصل�ة ش�ام�ل�ة 
لمجریات السداسي بما في ذلك عدد 
الساعات التي ت�م ت�دریس�ھ�ا وال�ت�ي 

أس��ب��وع ،وق��د  12ك��ان��ت ب��م��ع��دل 
اجمعوا عل�ى س�ی�رھ�ا ف�ي ظ�روف 
عادیة باستثناء معھد التربیة البدن�ی�ة 
والریاضیة الذي ع�رف ت�أخ�را ف�ي 
االم���ت���ح���ان���ات ج���راء اإلض���راب 

 الوطني الذي قام بھ الطلبة.
وقد أع�رب رئ�ی�س ال�ج�ام�ع�ة ع�ن 
ع��دم رض��اه م��ن ع��دد األس��اب��ی��ع 
المدرسة فعلیا ف�ي الس�داس�ي األول 
وغیرھا من األمور غیر ال�م�ت�ح�ك�م 
فیھا مؤكدا على ضرورة التص�ری�ح 
بالنقائص والصعوبات حت�ى ی�م�ك�ن 
تفادیھا مستق�ب�ال ، وأك�د أیض�ا ف�ي 
ھ��ذا الص��دد ع��ل��ى أھ��م��ی��ة إع��ط��اء 

 اھتمام كبیر لطلبة السنة األولى .
نقطة أخ�رى أث�ارھ�ا ن�ائ�ب م�دی�ر 
الج�ام�ع�ة ال�م�ك�ل�ف ب�ال�ب�ی�داغ�وج�ی�ا 
األستاذ بشیر عب�د ال�م�ل�ی�ك ل�ت�ف�ادي 
الضغط على الطلبة ف�ي ام�ت�ح�ان�ات 
األعمال الم�وج�ھ�ة ح�ی�ث س�ت�ش�ك�ل 
أربع لجان بیداغوجیة تقدم ل�ل�ط�ل�ب�ة 
طریقة التكوین حیث س�ی�خ�رج ب�ع�د 
كل لجنة بیداغوجیة بن�ق�اط ال�ت�ق�وی�م 

المس�ت�م�ر وم�ع�ھ�ا ن�ق�ط�ة األع�م�ال 
الموجھة مع التأكید على مناقشة كل 
ماھو مقرر في البرنامج حتى یكون 
معلوم لجم�ی�ع ال�ط�ل�ب�ة ، ك�م�ا دع�ا 
األس��ات��ذة إل��ى أع��داد إحص��ائ��ی��ات 
أسباب رسوب طلب�ة الس�ن�ة األول�ى 
ف��ي ال��ق��ری��ب ال��ع��اج��ل ف��ي م��ل��ف 
الع�الق�ات ال�خ�ارج�ی�ة ن�وه األس�ت�اذ 
مزردي ابراھیم ع�ل�ى ض�رورة أن 
یكون لكل طالب دك�ت�وراه مش�روع 
تربص یحتوي على كل المعلوم�ات 
الخاصة بھ إذ من غیر المع�ق�ول أن 
یس��ت��ف��ی��د اح��دھ��م ب��ث��الث أو أرب��ع 
تربصات واألخر یبقى في االنتظ�ار 
أي ض���رورة ال���ت���وزی���ع ال���ع���ادل 

 للتربصات 
عصرنة االن�ت�رن�ت ن�ق�ط�ة أخ�رى 
طرحھا األستاذ دبیل�و ع�ب�د ال�رزاق 
ن��ائ��ب م��دی��ر ال��ج��ام��ع��ة ال��م��ك��ل��ف 
بالت�ج�ھ�ی�زات اذ أص�ب�ح أك�ث�ر م�ن 
ضرورة ربط كل مكان ب�ال�ج�ام�ع�ة 

ENTRANETبش���������ب���������ك���������ة  /
EXTRANET   ح���ی���ث ع���رض

واقع الوضع الحالي للشبكة بالنس�ب�ة 
قط�ب ش�ت�م�ة   –للجامعة  المركزیة 

قطب الحاجب، وأشار بالمن�اس�ب�ة   –
رئیس الجامعة إلى مركز الش�ب�ك�ات 
الذي یشرف علیھ السید صولي ع�ز 
الدین والذي یعد مك�س�ب ل�ل�ج�ام�ع�ة 
وضرورة فرضتھا وزارة ال�ت�ع�ل�ی�م 
العالي والبحث العلمي، ھذه الشب�ك�ة 
التي ی�ج�ب أن ت�وس�ع ع�ل�ى ك�ام�ل 

 القاعات والمدرجات .
لیعرض ویشرح في األخی�ر الس�ی�د 

مدیر الجام�ع�ة مش�روع ال�م�ؤس�س�ة 

للخمس سنوات القادم�ة، ح�ی�ث ق�دم 

مسار جام�ع�ة م�ح�م�د خ�ی�ض�ر م�ن 

البدایات األولى وصوال إل�ى ی�وم�ن�ا 

ھذا من ح�ی�ث ع�دد ال�ط�ل�ب�ة، ع�دد 

األساتذة، عدد ال�ع�م�ال مس�ت�ع�رض�ا 

أھم نقاط القوة بالنسبة للجامعة الت�ي 

من ال�م�م�ك�ن االس�ت�ف�ادة م�ن�ھ�ا ف�ي 

التطویر وك�ذا أھ�م ن�ق�اط الض�ع�ف 

واألمور التي تش�ك�ل خ�ط�را ع�ل�ى 

محیط الجامعة ، وخ�ت�م�ھ�ا ب�ع�رض 

الرؤیة اإلستراتیجیة المتبعة للخمس 

 سنوات المقبلة. 
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اجتماعا  2018عقد صبیحة الثامن عشر دیسمبر 
تنسیقي موسع أشرف علیھ مدیر الجامعة البروفیسور 
أحمد بوطرفایة وحضره نواب رئیس الجامعة 
ومختلف المسؤولین كل حسب موقعھ، االجتماع 
نوقشت فیھ أھم القضایا التي تخص القطاع خاصة 
القضایا البیداغوجیة حیث أكد رئیس الجامعة على 
ضرورة معالجة كل األمور في وقتھا السیما المتعلقة 
بسیر برنامج االمتحانات واستئناف الدراسة في 
السداسي الثاني مشیرا إلى المسؤولیة الكبیرة الملقاة 
على عاتق األساتذة، ملفات المیزانیة والتربصات 
والملتقیات وكذا السكنات الوظیفیة  طرحت أیضا 
للنقاش مع التأكید على التزام الشفافیة والكفاءة في 
التعامل معھا باعتبارھا المنطق الوحید الذي ینبغي أن 

نسیر علیھ، في النشاط الطالبي نوه رئیس الجامعة بفتح المجال أمام نشاطات الطلبة وتدعیمھا باإلمكانیات الالزمة حتى 
 یتسنى لھم التعلم وأخذ الخبرة، وأشار أیضا إلى وجوب تفعیل اكبر لدور المخابر والمجالت العلمیة.

نائب مدیر الجامعة المكلف بالبیداغوجیا األستاذ الدكتور بشیر عبد الملیك أثار بدوره جملة من النقاط أھمھا التعامل 
االلكتروني في الكلیات كإعالن برامج االمتحانات وإنشاء أرضیة معلومات للطلبة خاصة السنة األولى حول الوضعیة 

 االجتماعیة لھم لمعرفة أسباب رسوبھم أو تخلیھم عن مقاعد الدراسة .
األستاذ الدكتور قتالة عبد الحمید صرح في كلمتھ بضرورة االھتمام بالتكوین الجید لطلبة الدكتوراه شأنھم في  

ذلك شأن الطورین األول والثاني ھذا لتحسین نوعیة التكوین مع ضرورة المتابعة الدائمة لھم حتى تناقش أطروحاتھم 
في ظرف ثالث سنوات، كما عرض نائب مدیر الجامعة المكلف بالتجھیزات حصیلة التجھیزات والمشاریع المنجزة 
والتي في طور اإلنجاز واإلشارة إلى تغییر بعض المقرات كالتحویل التدریجي لقسم الھندسة الكھربائیة بسبب الظروف 

 المزریة التي یعمل فیھا.
في األخیر أصر مدیر الجامعة على ترسیم ھذا اإلجتماع في األسبوع الثالث من كل شھر، ألن تقدم الجامعة   

 یكون بتقدم مسؤولیھا وتفانیھم في العمل.

 18اجتمع مدیر الجامعة السید أحمد بوطرفایة عشیة 
في قاعة اإلجتماعات بمدیریة الجامعة  2017دیسمبر

بمدراء المخاب�ر ورؤس�اء ب�ع�ض األقس�ام ال�زراع�ة، 
الري، البیولوجیا ب�ھ�دف اق�ت�راح وم�ن�اقش�ة مش�اری�ع 
تختص بھذه المجاالت  والتي تن�درج ت�ح�ت مش�روع 

 ”Prima “  ال��ذي ق��دم��ھ اإلت��ح��اد األوروب��ي وت��ب��ن��ت��ھ
 الجزائر كدولة شریكة إلى جانب دول أخرى.

یتمحور ھ�ذا ال�م�ش�روع ح�ول ث�الث ن�ق�اط أس�اس�ی�ة 

الفالحة، الري والصناعة التحویلیة للم�واد ال�غ�ذائ�ی�ة، 

حیث قدم الحاضرون عدة أفكار تخدم ھذه القط�اع�ات 

في انتظار موعد االجتماع المقبل الذي سیكون مطل�ع 

السنة الجدیدة لتقدیم مشروع موحد یعود بالفائدة عل�ى 

 الجامعة، الوالیة والوطن.
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بقاعة المح�اض�رات ال�ك�ب�رى اج�ت�م�اع  2017/12/07عقد یوم 

یضم خلیة ضمان الجودة للجامعة مع األساتذة والمسؤولی�ن ع�ل�ى 

ھ�ذا   أح�م�د ب�وط�رف�ای�ة ت�رأس  رأسھم مدیر الجامعة البروف�ی�س�ور

االجتماع األستاذ الدكتور بحري مبارك الذي شرح مراحل ع�م�ل 

الخلیة التي كلفت إلرساء مبادئ الجودة ،  من خالل تقییم الوضع 

ومن ثم التحسین الذي یكون بمعرفة المشاكل ومحاولة تجاوزھ�ا، 

عضو من م�خ�ت�ل�ف ال�ت�خ�ص�ص�ات ق�ام�وا   60الخلیة مكونة من 

بدراسة حول جملة المحاور التي تحتاج إلى تقی�ی�م وذل�ك ب�إع�داد 

استبیانات تم توزیعھا عبر االنترنت ثم تحلیل ھذه النتائج بت�ح�ري 

الموضوعیة والدقة  للتمكن من استخالص نقاط القوة ونقاط الضعف للمؤسسة والصعوبات التي تعاني منھا مع ت�ق�دی�م ج�م�ل�ة م�ن ال�ح�ل�ول 

والمقترحات التي تساعد المسیرین في أداء عملھم، االجتماع كان فرصة لتقدیم مداخالت من طرف األساتذة لیختم  بكلمة رئ�ی�س ال�ج�ام�ع�ة 

التي أثنى فیھا على العمل المنجز في ظرف قیاسي، في ظل غیاب بعض اإلمكانیات مشیرا إلى أن عملیة التقییم وضمان الجودة تع�د ث�ق�اف�ة 

 جدیدة بالنسبة لقطاع للتعلیم العالي في الجزائر.

  

ل�ب�ح�ث بالتنظیمات الطالبیة ل� 2018جانفي  30اجتمع مدیر الجامعة البروفیسور أحمد بوطرفایة مساء الثالثاء  

أھم المشاكل والنقائص و االنشغاالت التي تواجھھم، اللقاء حضره نائب مدیر الجامعة المكلف بالبیداغوجیا  والمدیر  في

وقد تطرق مدیر الجامعة إلى جملة من ال�ن�ق�اط ك�غ�ی�اب األس�ات�ذة، إت�م�ام ’ الفرعي لألنشطة الثقافیة والعلمیة والریاضیة 

البرامج الدراسیة وغیرھا من ال�م�واض�ی�ع وق�د 

حث ھذه التن�ظ�ی�م�ات ع�ل�ى ض�رورة اإلط�الع 

على القوانین البیداغوجیة للتعرف عل�ى م�ال�ھ�م 

وما علیھم من ح�ق�وق وواج�ب�ات م�ع ض�رورة 

ت�ك�ون   أن  ع�ل�ى  تغییر ذھنیة ال�ط�ل�ب�ة وال�ت�أك�ی�د

األس�اس�ي ت�ط�وی�ر   المطالب بیداغوجی�ة ھ�دف�ھ�ا

، كما أشار إلى أھمیة بعض ال�ھ�ی�اك�ل   المستوى

والمنشآت  كارتیاد المكتبة خاصة وأنھا مفتوحة 

 مساًءا . 18:00إلى غایة 

نوه إلى جانب ذل�ك إل�ى ال�ن�ش�اط�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة 

 والریاضیة، یؤكد على أنھا متاحة للجمیع.

  في األخیرتم فتح المجال أمام ممثلي التنظیمات الطالبیة لطرح انشغاالتھم.
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وب�ق�اع�ة  2017-12-06بتاریخ السادس من دیسمبر سبع�ة عش�ر وأل�ف�ی�ن 

االجتماعات بمدیریة الجامعة عقدت اتفاقیة  تعاون بین جامعة محمد خی�ض�ر 

ال�ج�ام�ع�ة   بسكرة وم�ج�م�ع س�ی�الس ل�إل�س�م�ن�ت، حض�ره إل�ى ج�ان�ب م�دی�ر

البروفیسور أحمد بوطرفایة، المدیر العام لمؤسسة سیالس السید محمد بلمھدي 

 وكذا إطارات من المؤسستین.

حیث أكد مدیر الجامعة في كلمتھ على أھمیة وج�ود ات�ف�اق�ی�ات ب�ی�ن ال�ج�ام�ع�ة 

والقطاعات األخرى وضرورة تشجیع الطلبة لفتح مؤسسات خ�اص�ة ف�ي ظ�ل 

 تراجع نسب وفرص التوظیف ھذه السنة .

وأشار في معرض حدیثھ على أن العالقة بین الجام�ع�ة وع�ال�م الش�غ�ل 

 ستكون مقننة ومضبوطة قانونیا مستقبال.

اتفاقیة الیوم مھمة للجامعة حیث تتیح فرصة ت�ب�ادل ال�خ�ب�رات خ�اص�ة 

للطلبة من خالل االستفادة من تجارب صناعة االسمنت وأیضا بالنسبة لمؤسسة سیالس حیث تسمح بالتقرب من الجامعة واالستف�ادة م�ن 

 فرص التعلم من خالل الدورات التعلیمیة في شتى المجاالت لفائدة عمال المؤسسة .
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في إطار تقویة القابلیة للتشغیل لخریجي ال�ج�ام�ع�ات ال�ج�زائ�ری�ة ن�ظ�م�ت        

طاولة مستدیرة احتضنت�ھ�ا ق�اع�ة االج�ت�م�اع�ات  13/12/2017صبیحة الیوم 

بمدیریة الجامعة لمناقشة مشروع مساعدة الطلبة المتخرج�ی�ن إلی�ج�اد م�ن�ص�ب 

) التي یشرف علیھا BITشغل ،المشروع تشرف علیھ المنظمة الدولیة للتشغیل (

السید محمد یاسین وتخص ثالث والیات تجریبیة ھي (بسكرة، تلمسان، بجای�ة) 

وم�م�ث�ل�ي   ANEM/CNACحضر اللقاء ممثلي عدة شركات وأجھزة الت�ش�غ�ی�ل

الطلبة إلى جانب مدیر الجامعة ونوابھ وعمداء الك�ل�ی�ات ، ب�ھ�دف خ�ل�ق إط�ار 

للحوار بین األطراف المعنیة بھذا المشروع من خالل دورات تدریبیة لل�خ�روج 

بنتائج  تساعد وكالة التشغیل الجامعة وحتى الشركات ل�ت�ق�وی�ة ق�اب�ل�ی�ة تش�غ�ی�ل 

المتخرجین  باالنطالق من احتیاجات المؤسسات . حیث قدم السید محمد یاسین شروحات حول فكرة المشروع مؤكدا أن اختیار الشرك�ات 

شركات التي تحتاج للتوظیف أك�ث�ر  10مؤسسة اختیر منھا   220كان وفق اإلحصائیة التي قامت بھا وكالة التشغیل بسكرة والتي شملت 

حیث باشرت منظمة الشغل العالمیة الحوار مع ھذه المؤسسات لمعرفة احتیاجاتھا في التوظیف ومن جھة أخرى التعرف عل�ى م�ا ت�ق�دم�ھ 

الجامعة من مخرجات حاضرا ومستقبال لیكون التوظیف أكثر فعالیة وتم فتح باب النقاش لمعرفة النقائص التي تعاني منھا ھذه المؤسسات 

  من حیث الید العاملة والتخصصات التي تحتاجھا للتوظیف.

یعتبر االنفتاح على المحیط الخارجي والعالقة مع الشركاء االقتصادیین واالجتماعیین والمھن�ی�ی�ن، مس�ارا أس�اس�ی�ا وح�ت�م�ی�ا ب�ال�ن�س�ب�ة إل�ى 

 الجامعة، وذلك تحقیقا لألھداف العلمیة، البیداغوجیة والثقافیة

شھدت جامعة محمد خیضر بسكرة منذ تعیین األستاذ الدكتور أحمد بوطرفایة حركیة في ھذا المحور یقینا منھ أنھ أح�د ال�رك�ائ�ز ال�ت�ي ت�ق�وم 

علیھا أي جامعة تطمح لتكون في مصاف الجامعات الكبرى، وبناء على ھذا أبرمت الجامعة عدة اتفاقیات تعاون وشراكة وطنیة ودول�ی�ة م�ع 

 م�ع العدید من األطراف منھا ما تعلق بالجامعات والمعاھد األجنبیة التابعة لقطاع التعلیم العالي والبحث العلمي من بین�ھ�ا ت�ل�ك ال�ت�ي أب�رم�ت

 رومانیا والتي تھدف إلى التبادل والتكوین في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي لجمیع الفئات LonMincuجامعة الھندسة المعماریة 

 Cilasأما ما تعلق بالتعاون مع أطراف من خارج البیئة الجامعیة فھنالك عدة اتفاقیات من بینھا تلك التي أبرمت مع 

     ا و ع ا  دورة   طا ا 



ــنــوادي  ــثــقــافــي بــیــن ال ــتــبــادل ال فــي اطــار ال

والـــجـــامـــعـــات اســـتـــضـــاف نـــادي ســـوبـــرنـــوفـــا 

لجامعة محمد خیضر بسكرة النادي الثقـافـي 

للـمـدرسـة الـوطـنـیـة لـإلعـالم  CACEوالفني 

، 2018فیفري  06و 05یومي L’esiاآللي

هـــذه الـــتـــوأمـــة مـــوضـــوعـــهـــا الـــفـــن بـــأنـــواعـــه 

ومحاولة إعطاء الصورة الحقـیـقـة عـنـه وهـذا  

بالمزاوجة بین ما هو إبداعي وما هو ثقافـي 

 علمي.

الــنــشــاط عــرف حضــورا قــوي لــلــطــلــبــة مــن 

الجنسین والذي احتضنـتـه قـاعـة الـنـشـاطـات 

 بالجامعة المركزیة

الیوم األول تمیز بعرض كل مـاهـو نـظـري  

حول موضوع الفن وأهمیته وأبـرز الـمـدارس 

الموسیقیة في العالم، نظرة المجتمع الـعـربـي 

للفن والعراقیل والصعوبات التي تواجهـه أمـا 

الـیـوم الـثـانـي فـعـرضـت فـیـه أعـمـال الـطـلـبــة 

 وٕابداعاتهم  على المباشر.

 

 

احتضنت جامعة مـحـمـد خـیـضـر بسـكـرة الـتـصـفـیـات الـجـهـویـة لـلـبـطـوالت 

تـحـت  2018فیفـري  18اناث) صبیحة األحد -والریاضات الجامعیة (ذكور

شعار" ترقیة الممارسة الریاضیة داخل الوسط الجامعي" فـعـالـیـات الـتـظـاهـرة 

 أجریت بالقاعة الریاضیة في الجامعة المركزیة.

حیث أشرف على افتتاحها مدیر الجـامـعـة الـبـروفـیـسـور احـمـد بـوطـرفـایـة  

وحضرها عمداء الكلیات ومسؤولي الجامعة وكذا الطـلـبـة، الـتـظـاهـرة جـاءت 

التي تعود بالشعب وبـذاكـرتـه إلـى الـبـطـوالت “  الشهید” تزامنا مع ذكرى یوم 

 والمقاومات والوقوف عند تاریخ كفاحه الطویل.

الوفود المشاركة جاءت من والیتي ورقلة والوادي وبسكرة مستضیفة الحـدث 

 وضمت فرق الجامعات المذكورة إلى جانب الفرق التابعة لمدیریة الخدمات.

استهل الحدث بالنشید الوطني ثم كلمة السید مـدیـر الـجـامـعـة الـتـي أعـرب 

فیها عن سعادته بهذا اللقاء الجـهـوي مشـجـعـا عـلـى مـثـل هـذه الـمـبـادرات 

الثقافیة والریاضیة ، لتجرى مقابلة افتتاحیة بین فریق كرة الید إناث لجامعة 

 بسكرة وجامعة ورقلة.
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في إطار النشاطات التي تقوم بھا النوادي الطالب�ی�ة ی�ن�ظ�م ن�ادي 

نش��اط��ا ث��ق��اف��ي ض��م��ن ق��ال��ب  11/02/2018ال��ف��ن��ون مس��اء 

"الرسالة" لبث الھدف السامي في المجتم�ع ال�ط�الب�ي ، ال�ن�ش�اط 

عبارة عن مجموعة من الرسائل تعالج مشاكل،آفات  اج�ت�م�اع�ی�ة 

وظواھر یمكن ان یعیشھا طلبة الجامعة قدمت في شكل ع�روض 

ومسرحیات بھدف تقدیم العبرة وبث روح التكافل داخل المجتم�ع 

 الطالبي .

النشاط حضره طلبة من مختلف ال�ت�خ�ص�ص�ات وأش�رف ع�ل�ی�ھ 

 المدیر الفرعي لألنشطة الثقافیة 

ضیفة شرف التظاھرة طفلة ذات ثالث سنوات من العمر ت�ع�ان�ي 

مرض السرطان حضرت لتقدم كعینة وم�ث�ال ل�ل�ت�ح�دي ع�ن�وان�ھ 

 براءة تقھر الظروف.

    Durant la 7ème édition du salon national de l'innova-
tion, organisé du 5 au 7 décembre 2017, l'Université de 
Biskra a été représenté par trois de ses jeunes docteurs 
inventeurs : Faris Aissaoui, Amar Rouag et Yousef Bel-

loufi. Ces jeunes 
inventeurs ont 
réussi à décro-
cher le 3ème 
prix de la meil-
leure inven-
tion par un bre-
vet intitulé : "Rafraîchissement et ventilation naturelle des locaux 
par une tour du vent couplée avec un échangeur géothermique et 
une cheminée solaire", par F. Aissaoui, A. Rouag, Y. Belloufi, A. 
Brima, A.H. Benmachiche, A. Benchabane, N. Moummi.  
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في ھبة تضامنیة فریدة من نوعھا تحمل معان�ي الش�ك�ر واالم�ت�ن�ان ، 

قرر نادي الطالبة الثقافي والعلمي تكریم شریحة مھم�ة ف�ي ال�ج�ام�ع�ة 

ویتعلق األمر بعامالت النظافة لجام�ع�ة م�ح�م�د خ�ی�ض�ر ،وھ�ذا  ف�ي 

الثامن من شھر فیفري الجاري بحضور نائب مدیر الجامعة للت�ك�وی�ن 

ال�ع��ال��ي ف�ي ال��ط��وری�ن األول وال��ث�ان��ي وال��ت�ك��وی��ن ال�م��ت��واص��ل 

والشھادات السید بشیر عبد الملیك وال�م�دی�ر ال�ف�رع�ي ل�ألنش�ط�ة 

الثقافیة والعلمیة والریاضیة السید عبد المالك ص�ك�اك ، ون�وادي 

 ثقافیة أخرى وكذا حضور ممیز للطلبة .

الحفل تخللتھ عروض مسرحیة ووص�الت م�وس�ی�ق�ی�ة وف�ك�اھ�ی�ة 

 تحمل رسائل وقیم نبیلة  قدمھا طلبة من داخل وخارج الجامعة .
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نظمت مدیریة الخدمات الجامعیة بسكرة یوم ال�خ�م�ی�س 

ن�دوة ج�ھ�وی�ة ض�م�ت  2018الفاتح من شھر فی�ف�ري 

إطارات نقابی�ة ل�والی�ات الش�رق ، اح�ت�ض�ن�ت�ھ�ا ق�اع�ة 

المحاضرات عمر عساسي، الندوة أشرف علیھا األمین 

العام لالتحادیة الوطنیة لعمال التعلیم ال�ع�ال�ي وال�ب�ح�ث 

العلمي السید حمید نایت ابراھیم والسید مدیر ال�ج�ام�ع�ة 

وكذا عم�داء ال�ك�ل�ی�ات ورؤس�اء  أحمد بوطرفایة ونوابھ

 األقسام.

الیوم الجھوي ھذا جاء تماشیا مع التطورات ال�ح�اص�ل�ة 

في مختلف المجاالت والتي دأبت وزارة التعلیم ال�ع�ال�ي 

والبحث العلمي على مواكبتھا، لدراسة امكانیة إحداث تعدیالت عمیقة في مجال الخدمات الجامعیة ال�ت�ي م�ن ش�أن�ھ�ا أن 

تحسن نوعیة الخدمة وطرق تقدیمھا والوقوف عند االقتراحات والمبادرات النابعة من الممارسة المیدانیة وأھم الم�ح�اور 

 التي ناقشتھا ھذه الندوة:

  تحسین وضعیة العمال والموظفین والتكفل بانشغاالتھم االجتماعیة 

  تحسین وتطویر الخدمات المقدمة للطالب وما یندرج تحتھا من خدمة اإلیواء، النقل، اإلطعام المنحة، ال�ن�ش�اط�ات

 الریاضیة، العلمیة والثقافیة والوقایة الصحیة وغیرھا.

برنامج العمل ھذا یكمن في مجموعة من الندوات حیث اختیرت بسكرة ممثلة للشرق كمكان لھذه األشغال لتتبعھا سلسل�ة 

 ندوات أخرى تضم والیات الجنوب، الغرب والوسط .



 

 لمحبي القھوة
إذا كنت ممن یستھلكون القھوة أو الشاي، في مكتبك، في المنزل، وغالبا ما تجد ق�ھ�وت�ك ب�اردة،  

النشغالك في العمل، أو مجرد نسیان، ماعلیك إال الحصول على جھاز صغی�ر، ی�ق�وم ب�ت�س�خ�ی�ن 

، إل�ى USBدقیقة، بمجرد وصلھ بجھاز الحاسوب عبر  30فنجان القھوة، أو الشاي في حوالي 

 °50درجة حرارة 

  

  نة یتمّكن اإلنسان من العیش دون طعام ما بین أسبوعین إلى ثمانیة أسابیع؛ اعتماداََ◌ على كمیات الّدھون الُمخزَّ
 في جسمھ، بینما یمكنھ العیش لمّدة ثالثة أو أربعة أّیام فقط دون ماء.

  “ عند العطاس تتوقف كل أعضاء الجسم عن العمل ثم تعاود العمل كل ھذا في ثواني!! والحكمة من حمد هللا
  ”بعد العطاس رجوع األعضاء للحیاه

 وكانت قیمة الضریبة تتناسب طردیا مع طول وحجم اللحیة ،، كان یفرض الضرائب على من یطلقون لحاھمالقیصر الروسي بیتر األكبر 

 مھما كانت مساحتھا كبیرة ،مرات 8، ال یمكن أن تطوى على نفسھا أكثر من أي قطعة ورق مربعة الشكل. 

  عضلة عندما یغضب وعضلتین عندما یبتسم، فال تبخل على  13عضلة عندما یتكلم و 44اإلنسان یستعمل
 !!نفسك بابتسامة

 أكبر جزء من فیتامینات الفاكھة یوجد في قشرھا ولذلك ینبغي أن نأكلھا بقشرھا 

 تعطي الرؤیة للمكفوفین ”eSight 3“ نظارات

ربما یعتبر من أھم االختراعات التي ستدخل الفرحة على مالیین المكفوفین حول العالم، 
 ُیمكنھم أخیرا من االستغناء عن استخدام العصى أو كلب شخصي؛ ُصممت النظارة

eSight 3  لمساعدتھم عن طریق تسجیلھا لفیدیو عالي الوضوح مع استخدام خصائص
التكبیر والتباین وخوارزمیات بمجرد ارتدائھا، بحیث یتمكن األعمى من رؤیتھا، مما 

 .یمكنھم من المشاركة في مجموعة متنوعة من األنشطة، بما في ذلك األلعاب الریاضیة

 الشھیرة ”Fidget Spinners“أداة 
  

نراھ�ا ف�ي ك�ل لعبة 

ی����د، ف����ي ال����ع����ام 

ان���ت���ش���رت  2017

ھذه األداة ب�ط�ری�ق�ة 

كبیرة بی�ن ال�ط�الب 

والمست�خ�دم�ی�ن م�ن 

مختلف أنحاء العالم كلعبة ممتع�ة، وأدل�ى ب�ع�ض ال�م�ص�ن�ع�ی�ن 

بادعاءات خادعة حول فوائ�دھ�ا ال�ع�الج�ی�ة ف�ي ح�االت ال�ق�ل�ق 

والتوحد، في حین ال یوجد دلیل علمي على صحة ھذا اإلدعاء،  

 نظام التدفئة الشمسیة المنزلیة، ماریا تیلكس

یرجع الفضل في ھذا اإلختراع، لعالمة الفیزی�اء 
وقد عملت مع فریق ھندسي لبناء ماریا تیلكس، 

  .1947أول نظام طاقة شمسیة للمنازل عام 
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