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 الزمالء األعزاء، األستاذات واألساتذة،
 الطلبة األعزاء،

 السيدات والسادة أعضاء األسرة الجامعية،
 

عرفت مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي       
ومرافق الخدمات الجامعية، خالل السداسي الثاني من 

كما تعلمون وضعية غير  9191-9102السنة الجامعية 
مما أثر على  02-مسبوقة، على إثر تفشي وباء كوفيد

السير العادي للمؤسسات، وأدى إلى توقف النشاطات 
 .9191مارس 09البيداغوجية في شكلها الحضوري منذ 

 

وقد سمحت الجهود المبذولة من طرف المؤسسات     
لتأمين استئناف نشاطاتها، واستمرارية العالقة 

البيداغوجية، وضمان التواصل بين 
الطلبة واألساتذة، من خالل تفعيل 
آليات التعليم عن بعد، عبر 
المنصات الرقمية التي سخرتها 
مؤسسات التعليم العالي لهذا 
الغرض، باستيفاء معظم المتطلبات 
ذات الصلة بالبرامج التعليمية، 
على الرغم من تسجيل بعض 
الصعوبات الموضوعية المتعلقة 
أساسا بالربط الشبكي، وحجم 
التدفق المتاح لمختلف األطراف 

 المعنية.
 

ومععا انععتععهععاء السععنععة الععجععامعععععيععة    
الحالية، أوَد أن أتوَجع  فعي العبعدايعة 
إلى الطالبات والطالب، ألنعهعم فعي 
صميم مشاريعنا التي من شأنعهعا أن 

تععوفععر لععهععم تععكععويععنععات ذات جععودة، 
 وخدمات تضمن ازدهارهم وصحتهم واندماجهم المهني.

 

وأوَد بعد ذلك، أن أتوَج  لألساتذة العبعاحعثعيعن ولعألعسعرة    
الجامعية قاطبة، ألتمنى لهم جميعا عودة ميمونة، بوصفهم 

 هم الجامعة.
 

إَن هذه السنة الجامعية المحورية تتضمن عَدة تعحعديعات    
ينبغي التصدي لها، ولقد رفا جعمعيعا األسعاتعذة العبعاحعثعيعن 
خاللها، على الرغم من العتعدابعيعر ااحعتعرازيعة العمعتعععلعقعة 
بالوباء، تحَديا كبيرا، ععبعر وضعا جعامعععتعنعا ععلعى درب 
المستقبل، وذلك باعتماد استعراتعيعجعيعات جعديعدة لعالتصعال 
البيداغوجي، وهكذا فقد ساعد تفعيل آليات التعليم عن بعععد 
األسععاتععذة عععلععى مععواصععلععة العععععمععل لضععمععان الععنععشععاطععات 

البيداغوجية، وكذا إعادة النظر في التنظعيعم العمعععمعول بع  
 بمؤسساتنا وهياكلنا في عصر الرقمنة.

 

وبهذه المناسبة، فإنَي أشجا األساتذة والطعلعبعة ععلعى    
المثابرة في العمل في هعذا ااتعجعاه، حعتعى يعتعم إنعهعاء 

فعي ظعروف معقعبعولعة،  9191-9102السنة الجامعية 
ما ضرورة أخذ ااحتياطات الصحية الموصى بها في 
البروتوكول حفاظا ععلعى صعحعة جعمعيعا أعضعاء األسعرة 

فعي  9190-9191الجامعية، وكذا بدء السنة العجعامعععيعة 
ظروف مالئمة، إنَها حعقعا لعحعظعة فعارقعة ألنعهعا سعتعمعَكعن 
الجامعة ععلعى معدى السعنعوات العمعقعبعلعة معن أداء دورهعا 

 الطالئعي ومهامها في التكوين والبحث واابتكار.
 

لكل ذلك، أحرص خاصة على تقديم الشكر إلى مراكز     
البحث ومخابر البحث ععلعى مسعتعوى 
جامعتنا التي ساهمعت، ععن طعريعق 
-اابتكار في التصدي لوبعاء كعوفعيعد

، وأشععجعععععهععم عععلععى مضععاعععفععة 02
الجهود ومواصلة إظهار عبقعريعتعهعم 
ومثعابعرتعهعم، بعغعيعة تعرقعيعة العبعحعث 
العلمي ليتساوق تماما ما احتياجعات 
مجتمعنا، وأقول لهم كونوا متأكعديعن 
بعععأنعععكعععم تعععحعععظعععون بعععكعععل دععععمعععي 
وتشجيعاتي ألن نتائج أبحاثكم تسهعم 

 في إشعاع بلدنا.
 

الشكر موصول أيضا إلى مهعنعيعي   
الصحة الذين دفعععوا ثعمعنعا بعاهعظعا، 
وأظععهععروا، وهععم يععتععواجععدون عععلععى 
الخطوط األمامية للتصدي للجائحعة، 
شجاعة استثنائية، وقد أعرب الشعععب 

 الجزائري المتضامن معهم عن امتنان  وعرفان  لهم.
 

وفي الختام، أتوج  إليكم جميعا ألدعوكم إلعى العمعزيعد      
من المثابرة، ألن الجامعة ينبغي أن تستمعر أكعثعر معن أي 
وقت مضى، في التقدم واابعتعكعار وااشعععاع، معن خعالل 
قيمها الخاصة بها: االتزام المتمثل في ضمان تكعويعن ذي 
جودة للجميا، والتحدي المتمثل في اابتكار والقدرة ععلعى 
التكيف ما عصر الرقمنة من أجل اارتقعاء إلعى مسعتعوى 

 تطلعات المجتما بأسره.
 

ا يسععنعي فعي العنعهعايعة إَا أن أتعرَحعم ععلعى أرواح      

األساتذة الباحثعيعن، واألسعاتعذة العبعاحعثعيعن ااسعتعشعفعائعيعيعن 

الجامعيين، والباحثين الدائمين، والعمال، والعطعلعبعة العذيعن 

 وافتهم المنيَة بسبب األزمة الصحية.      
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 المنتسبون إلى جامعة محمد خيضر بسكرةألعزاء، ا

 من الطلبة وهيئة التدريس والموظفين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبعد،

 

نحن هنا في جامعة   ا تزال أمتنا ودولتنا وا زلنا

محمد خيضر بسكرة نواج  تحديات انتشار وباء الفيروس 

العلمي واألكاديمي على ره وآث COVID-19التاجي 

 نشاط مؤسستنا.

لقد أثر هذا الوباء العالمي على السير العادي للحياة 

العالم، وقد استطعنا دول في وطننا على غرار جميا 

بعون هللا وبفضل الجهود المبذولة من أبناء وطننا توعية 

ن نتجاوز أصعب المراحل أووقاية وعالجا وتضامنا، 

ونحن اليوم أمام تحد جديد هو ااقبال على استعادة 

أنشطتنا الحياتية بكل شجاعة وأمل، وتقبلنا ضرورة 

التعايش ما الفيروس بمحاصرت  

ومحاربت ، بالصرامة في اتخاذ 

أسباب الوقاية وااحتياط وبأن 

تساهم الجامعة في هذا الدور من 

خالل ما تنتج  من أبحاث 

ودراسات نظرية وتطبيقية تخص 

 محاصرة الوباء والقضاء علي .

إن المرحلة القادمة تتطلب منا 

جميعا الوقوف بشجاعة لضمان 

تطبيق صارم للشروط الوقائية 

المقررة في مخطط عمل استئناف 

نشاطنا األكاديمي والعلمي، 

والتصدي لكل مظاهر ااستهتار 

 بهات  الشروط.

وإنني ألفخر بزمالئي الذين أبوا 

جميعا إا أن يستجيبوا لنداء الوصاية في شهر أبريل 

الماضي، بأن وفروا للطلبة الدروس والتطبيقات المتعلقة 

بالمواد التي يدرسونها على منصة مودل التابعة للمؤسسة 

، كما أعبر عن امتناني العميق ألولئك 94 %بنسبة فاقـت 

في شهر جوان الذين زادوا على ذلك وتشرفوا بأن أتموا 

مقررات المواد التي يدرسونها عبر تطبيقات التواصل 

 المختلفة.

وإنني ألحيي كذلك النقابات والمنظمات الطالبية على 

الوعي الذي أبدوه من خالل تفاعلهم البناء، ومواكبتهم 

لنشر والمراسلة، اللتان لم تخلوان من التنبي  باللمرحلة 

 والتوجي  والنصيحة.

كما ا أستطيا تخطي الدور المتفهم والفعال لجميا 

العمال من ااسالك اادارية والتقنية والخدماتية للمؤسسة 

،فقد أمنوا للمؤسسة من الخدمة العمومية ما يملي  عليهم 

الواجب ،وأبدوا تجاوبا مشرفا ما شروط الوقاية والسالمة 

 فشكرا لهم.

ولذلك كل  فإنني على يقين من أنكم ستتفاعلون 

بموضوعية، ومسؤولية ما بروتوكول ااستعادة 

التدريجية لنشاط المؤسسة الطبيعي ،والذي انبثق من 

استشارة داخلية موسعة ارتكزت على توجيهات الوزارة 

الوصية والسلطات المحلية ،وهو الخريطة العملياتية 

والتي ا اتوانى على تعديلها او اثرائها بما قد ترون  

 أصوب وأفيد.

إنكم ستجدون في طي البروتوكول سعة ومرونة في 

رزنامة العودة التدريجية سواء في مهام المستخدمين أو 

الباحثين أو الطلبة، ولربما يجدر بي 

أن أذكر بما يتيح  هذا البروتوكول 

اجراء اامتحانات لمن تسنى ل  

من األساتذة ااعتماد على تقنيات 

الرقمنة في إتمام المواد التي تحتاج 

إلى تكملة ،عبر الخط وإجراء 

اامتحانات عن بعد مما يخفف على 

المؤسسة الضغط في استتباب 

الحركة وفق الشروط الصحية 

المطلوبة، كما ييسر هذا 

البروتوكول على من تعذر علي  

ذلك برمجة امتحانات حضورية 

بصفة جزئية ،توفر لها المؤسسة 

 الشروط الوقائية المطلوبة.

 أيها األعزاء

إننا أمام واجب حماية صحتنا، والحفاظ على صحة 

من معنا، وتواجهنا ضرورة استئناف نشاطاتنا الحياتية، 

والتأقلم ما الشروط الصحية المطلوبة لضمان مردودية 

 مشرفة في مهامنا. 

أشكركم على تفهمكم وعلى وقوفكم من أجل إنجاح 

مهمتنا النبيلة بالحفاظ على مستوى الوعي واليقظة 

المطلوبين ووفقنا هللا في مهامنا وحفظكم من كل سوء أنتم 

 ومن تحبون.

  أ.د.  أحمد بوطرفاية
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 التوقيت العام الستئناف النشاطات البيداغوجية برنامج
 0303نوفمبر 03سبتمبر إلى  91 من

 :  L2،    الدفعة الثالثة،:  L1،  الدفعة الثانية،:  L3 + M1 + M2الدفعة األولي
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تناولت الجلسة على وجه الخصخصخدر سةااخة الخدخداعخ خ  

الب  اغدج ة للسنة الجامع ة الخاخالخ خة لخت شخ  تخبخءخت الخد خا  

،أين سعا الس   الد ير عد ا  الكل ات إلى  covid-19 الدتج س

تق يم اقتراحاتهم الدتعلقة  تنظ م مداعخ خ  إجخرا  احمختخاخا خات 

واحمتاا ات احات ةاك ة، وكخاا مخنخاقءخة مخاكخرات الختخصخر  

 النسبة للطخدةيخن الوو والخيخا خت، ااختخنخاسا عخلخى الخقخراةات 

والتعل دات الصاسةة من ةئااة الجدهدةية والدزاةة الدصخ خة 

الدتعلقة  هاا الءأن، مع الخا  ع ن احعتباة الظروف الاال خة 

والنتائج الدرتبطة  ها، مء را لخت الخدقخت  خبخسخه إلخى أ خدخ خة 

الجهدس الدباولة للسداح لطلبة الجامعة  دداصلة التخعخلخ خم عخن 

  Moodle ع  من خالو إسةا  ماتدى ال ةوس لت منصة

 ائب م ير الجامعة للتكدين العخالخت لخت الخطخدةيخن الوو 

واليا ت والتكدين الدتداص  والءهاسات، وكاا التكدين العخالخت 

لت الت ة  الاتاذ ال كتدة  ء ر عب  الدل ك ،كءف لت ت خلخه 

عن ع ة تباص   حدو عدل ة إسةا  ال ةوس عبخر الخدخنخصخة، 

و سب الدنصرط ن التت اجلت إلى غاية ال دم عبر كخ  كخلخ خة 

 كام  التصصصات، مء را إلى ضروةة ااتكداو  اه العدل ة 

 لت أارع وقت لدا لهخا مخن أ خدخ خة وسوة لخعخاو لخت ضخدخان

التعل م والتداص  مع الطلبة، كخدخا سعخا أيإخا إلخى ااتدراةية 

ضخخروةة إيخخال  ا خختخخدخخام خخخار  خخعخخدخخلخخ خخة إسةا  عخخالمخخات 

   progressاحمتاا ات عبر أةض ة

عد ا  الكل ات   وة م تطرقدا إلى م ى تق م  اه العدلخ خة 

عبر أقسام ك  كل ة وتصصصاتها، كدا عرجدا لت م اخخالتخهخم 

إلى العدائق والصعد ات الدسخجخلخة خخالو الخصخدذ لخت  خاه 

العدل ة والدتصلة غخالخبخا  خالوضخاع الختخت لخرضختخهخا الخاخالخة 

الصا ة التت تءه  ا البالس منها اةتباط  عض الختخصخصخصخات 

الدعن ة  التر صات الد  ا  ة  دؤاسات عددم ة تءه    وة خا 

احغالق و اا ما يعرق  ااتكداو التر صات وإع اس الختخقخاةيخر 

 .النهائ ة

الاتاذ ال كتخدة مخبخاةح  خاخرو مسخؤوو خخلخ خة ضخدخان 

الجدسة لت مؤاسات التعل م العالت أشاة إلى أن جامعة  سكخرة 

تعتبر من   ن جامعات الدطن التت حققت  سبة ج  ة للغاية لت 

عدل ة إسةا  ماتدى ال ةوس عبر الدنخصخة الخرقخدخ خة ، كخدخا 

تدجه إلى عد ا  الكل ات وسعا م إلى إطالع أااتاة الخجخامخعخة 

على جد ع اإلجرا ات اإلساةية الدقرةة لت  اا الخجخا خب، مخع 

الترك ز على ااتعداو جد ع واائخ  الختخداصخ  واإلمخكخا خ خات 

الدتاحة إليجاس اب  كب لة لتاق ق اله ف الدخنخءخدس وااختخغخالو 

  الدقت.
التس  ر العقال ت لإلمكا  ات، التالت  خروح الخدخسخؤولخ خة، 

التءاوة مع ةؤاا  اللجان العلد ة ومديلت الطلخبخة كخا خت مخن 

  ن التدج هات الهامة التت أا ا ا م ير الجامعة لت ختام  خاا 

احجتداع والاو ش س   وةه عخلخى ضخروةة ااختخكخدخاو إسةا  

 Moodleماتدى ال ةوس الدتخبخقخ خة ةقخدخ خا عخبخر مخنخصخة 

وااتغالو اليالث أاا  ع الولى من شهر ابتخدخبخر لخت تخقخ يخم 

ال ةوس حإدةيا والتت يلخ خهخا إجخرا  امختخاخا خات السخ ااخت 

اليخا خت واحمختخاخا خات احاختخ ةاكخ خة وصخدح إلخى مخنخاقءخات 

ماكرات التصر   النسخبخة لخلخطخدة الوو والخيخا خت لخت شخهخر 

 .ابتدبر

كدا سعا إلى ضروةة اجتداع ةؤاا  اللجان العلد خة لخكخ  

كل ة خالو شهر جدان القاسم ل ةااة وضع ة ةاائ  ال كتدةاه 

الددسعة لت ا تظاة الدناقءة مع ته ئة قاعات خاصة لت حالخة 

 ..visioconférence الدناقءة عبر تقن ة

في ظل األزمة الصحية التي تجتاح العالم أجمع والتي انعكست سلبا على جميع القطاعات بما فيها قطاع 
ماي  31التعليم العالي والبحث العلمي، ترأس مدير الجامعة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية يوم األربعاء 

اجتماعا تنسيقيا، ضم كل من نواب مدير الجامعة، األمين العام، عمداء الكليات، مسؤول خلية ضمان  0202
الجودة ومسؤول مركز الشبكات واألنظمة المعلوماتية للجامعة، تم فيه تباحث العديد من النقاط البيداغوجية 

 التي من شأنها السعي إلنقاذ السنة الجامعية من شبح السنة البيضاء.

  0202.0202مدير جامعة بسكرة يترأس اجتماعا تنسيقيا بشأن مصير السنة الجامعية 
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 انعقاد مجلس الجامعة لتدارس قضايا بيداغوجية في ظل الوضع الراهن

اجتماعا تنسيقيا  0202جوان  31انعقد يوم األحد  

برررسرراسررة مررديررر الررجررامررعررة األسررترراذ الرردكررتررور أحررمررد 

بوطرفاية، حضرر  كرل مرن نرواب الرمرديرر وعرمرداء 

الكلريرات، ىلرى جرانرو مسرؤول الشربركرات واألنرظرمرة 

 .المعلوماتية

 

احجتداع تإدن مناقءة ع ة قإايا    اغدج ة سعخا 

من خالله الس خ  الخدخ يخر إلخى الخخا  خكخالخة الختخ ا خ خر 

الخخدخخدخخكخخنخخة حخخدو كخخ خخبخخ خخة اخخختخختخخام السخخنخخة الخخجخخامخخعخخ خخة 

، وكاا تخنخظخ خم أ خداو مخبختخدحخة عخلخى  0209/0202

، كخدخا 0202الجامعة لبخائخ ة تخالمخ خا  خكخالخدةيخا 

تطرق إلى ك ب ة تس  خر السخنخة الخجخامخعخ خة 

خاصة ل دا تعلخق  سخبخ   0202/0200

الخختخخعخخلخخ خخم والخختخخ ةيخخ  لخخت شخخ  و خخا  

كدةو ا، إما عخن طخريخق الخاخإخدة 

البعلت للطلبة أو التلق ن عبر الدنخصخة 

  .احلكترو  ة التعل د ة

 

 ائب م ير الجامعخة الخدخكخلخف  خالختخكخديخن 

الخخعخخالخخت لخخت الخخطخخدةيخخن الوو والخخيخخا خخت والخختخخكخخديخخن 

الدتداصخ  والءخهخاسات، وكخاا الختخكخديخن الخعخالخت لخت 

الت ة  الاتاذ ال كتدة  ء ر عب  الدل ك، تناوو خخالو 

عرضه جدلة من السخ خنخاةيخد خات الخدختخدقخعخة لخنخهخايخة 

الددام الجامعت الاالت، وا طالق الدخداخم الخجخامخعخت 

الدقب   دا لت ذلك ااتقباو الطلبة الج س وكالخك طخلخبخة 

الطداة اليالثة لت ش  ااتدراة الجائاة أو تخدقخبخهخا، 

 اا وق  لتح الدجاو لخلخنخقخاا أمخام الخعخدخ ا  مخن أجخ  

اقتراح حلدو، والتت من شأ ها ةلع التا و لخدخداجخهخة 

ما آو إل ه الدضع لت الجامخعخة  سخبخب الخد خا ، اخعخ خا 

منهم إلى إ جاح السنة الجامع ة الاال ة  أق  الضراة، 

 اإلضالة إلى ذلك تإدن  اا احجتداع تق  خم وتخ عخ خم 

 .عدل ة تعل م الطلبة عن  ع 

 

ولت ختام  اه الجلسة ال وةية ق م مخ يخر الخجخامخعخة 

جدلة من التدص ات مء سا ل ها علخى ضخروةة الخخا 

 كالة اإلجرا ات القا د  ة حسب ما جا ت  ه تعل دخات 

الس   ةئ   الجدهدةية عب  الدج   تخبخدن،  خاإلضخالخة 

إلى تأك  ه على احلتااق الكام  والخكخلخت لخكخالخة 

العداو والددشب ن  الجامعة مستين ا  خالخك 

النسخا  الخاخدامخ  والخنخسخا  الخدخر خ خات 

 .لألطباو

 

إلخخى جخخا خخب مخخنخخاقءخخة مخخاكخخرات 

التصر  للطلبة وذلك  خالخاخرر الختخام 

على  ظالة أقسام الكل خات والخدخصخا خرمخع 

مراعاة التباع  و الدسالة المخنخ خة الصخاخ خة 

 . اإلضالة إلى اجباةية اةت ا  الكدامات

 

 اا وق  سعا الس   أحد   دطرلاية إلى عق  مجخالخ  

علد ة خاصة تناقش ا روةة ال ةوس التخت تختخم عخبخر 

وتق  دها، مء را إلى ضخروةة تخدلخ خر moodleمنصة

كلدة السر لكالة الااتاة والطلبة لخلخ خخدو عخبخر  خاه 

 .الدنصة من أج  تسه   عدل ة مزاولة ال ةوس
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  انعقاد المجلس العلمي لجامعة محمد خيضر بسكرة 

أثاة الاإدة خالو  اا احجتداع العخ يخ  مخن الخدخسخائخ ، مخن 

  نها تق  م وضبط الدداع   الب  اغدج ة للسنخة الخجخامخعخ خة الخاخالخ خة 

من خالو الباص ال ق ق لسخ خر إ خجخاز وااختخكخدخاو  0209/0202

الدقرةات الب  اغدج ة الخدخسخطخرة، إضخالخة إلخى مخنخاقءخة  خرمخجخة 

امتاا ات الس اات اليا ت واحمتاا ات احاختخ ةاكخ خة، إلخى جخا خب 

سةااة الدداع   الخدختخعخلخقخة  خدخنخاقءخة مخاكخرات الختخصخر  وتسخلخ خم 

 الءهاسات.

تناوو احجتداع الع يخ  مخن الخنخقخاط الخخرى مخنخهخا اتخبخاقخ خات 

 PRIMA اإلشخخراف الخخيخخنخخائخخت ،  خخر خخامخخج الخخبخخاخخ  واحخخختخخراع

،التظا رات العلد ة، التكخديخن اإلقخامخت طخديخ  الخدخ ى  خالخصخاة ، 

وغخ خر خا  ERASMUS+ إضالة إلى تق يم حدصلة حدو  ر امج

 .من النقاط

أشغاو  اا اللقا  شه ت أيإا الدصاسقة على  رامج التنخدخ خة ، 

 رامج التعاون والتباسو ال ول ان وكخالخك الخدخصخاسقخة عخلخى  ختخائخج 

 . مصا ر البا  العلدت إلى جا ب عرذ متبرقات أخرى

مرديرر جرامرعرة  0202جويرلريرة  20عقد يوم األربعاء 
بسكرة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية اجتماع الرمرجرلر  
العلمي للجامرعرة، ضرم جرمريرع أعضراسره، نرواب الرمرديرر، 
مسؤول خلية ضمان الجودة بمؤسرسرة الرترعرلريرم الرعرالري، 
األمين العام للجامعة، عمداء الركرلريرات، ر سراء األقسرام، 

حيث احتضنت قاعة المرحراضررات  ،ممثلي أساتذة الجامعة
الكبرى الشهيد عمر عساسي فعاليات هذا اللقراء لضرمران 
التباعد الجسدي نظرا للظروف الصرحريرة الرتري فررضرترهرا 

 مع تطبيق جميع مبادئ الوقاية.  31-جاسحة كوفيد

 مدير جامعة بسكرة يشدد على التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي

ترأس مدير جامعة بسكرة األستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية 
برقراعرة اثجرترمراعرات  0202أوت  13صبيحة يروم اثنرنريرن 

بمديرية الجامعة اجتماعا تنسيقيا ضرم كرل مرن األمريرن الرعرام 
لررلررجررامررعررة، األمررنرراء الررعررامررون لررلرركررلرريررات، رسرريرر  مصررلررحررة 
المستخدمين المركزية، الرمرديرر الر ررعري لرلروسراسرل الرعرامرة، 

برالرجرامرعرة، ىلرى جرانرو ر سراء  progressمسؤولة برنامج
عربرر progresمصالرح الرمرسرترخردمريرن ومسرؤولري مرنرصرة 

 .الكليات

، 0202/0200التاإ رات لل خدو الجامعت الخدخرتخقخب 
الرقدنة واإلحصائ ات الصاصة  ها كا ت من   ن أ رز الخنخقخاط 

 .التت تإدنها ج وو أعداو  اا احجتداع
م ير الجامعة من خالو تخدجخ خهخاتخه الخصخاصخة  خالصخ خا خة 
وته ئة الدرالق حسب وث قة البروتدكدو الصخاخت الخدخعختخدخ ة 
على مستدى جامعة  سكرة ،أك  على ضخروةة اإلاخراع لخت 
ته ئة البإا ات الب  اغدج ة حاتخقخبخاو الخطخلخبخة لخت شخروف 
صا ة مناابة ،من خالو اإلجخرا ات الخعخدخلخ خة والختخطخبخ خقخ خة 
الدنصدر عل ها، كدا سعا لخت  خاا السخ خاق السخاسة المخنخا  
العامدن للكل ات، إلى ضروةة السخهخرعخلخى تخهخ خئخة الخدخرالخق 
العامة والارر على ص ا ة اله اك  والماكن  خدخا لخت ذلخك 
ال داو، سوةات الد اه وغ ر ا مء را لت الخدقخت  خبخسخه إلخى 
إلزام ة التااق العداو و اإلساةي خن  خدخهخامخهخم عخلخى مسختخدى 
جد ع مصالح الجامعة ضدا ا إل ها  الددام الجامعت الخاخالخت 

 .وااتئناف الددام الدقب  لت شروف مقبدلة

 الجامعة ق مخت  خ وة خا  progressالدسؤولة عن منصة
إحصائ ات حدو عدل ة إسةا  الدعط ات والدعلدمات الصاصة 
 الااتاة، العداو واإلساةي ن ضدن  اه الدنصة على مستخدى 
ك  كل ة، و ظرا لدا تكتس ه  اه الدنصة من أ خدخ خة ومخرو خة 
 اعتباة ا  ظاما معلدمات ا ةقد ا يدخكخن مخن خخاللخه الختخسخ خ خر 
الءام  لك  شؤون الجامعة لق  أك  الس   م يخر الخجخامخعخة لخت 
 اا الءق على حتد ة اح تها  من  اه العدخلخ خة  خأاخرع وقخت 
وااتغالو ك  اإلمكا  ات الدتاحة من أج  خلق قاع ة  خ خا خات 
ةقد ة تسا م لت متا عة وضع ات جد ع مسختخصخ مخت وأاخاتخاة 

 . الجامعة
ختم م ير الجامعة جلسة العد   تق يم تدص ات، سعخا مخن 
خاللها إلى ضروةة الختخقخ خ  الصخاةم  خالخدخعخايخ خر والخقخدا خ خن 
الدعددو  ها، كالك التنس ق   ن جد ع الطراف خالو عدخلخ خة 

 التس  ر اإلساةو، لإدان الدرو ة لت العد .
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لقاء مجل  الجامعة الموسع الذي تقرر عقد  صبيحة يروم   

برقراعرة الرمرحراضررات الركربررى عرمرر  0202سبتمبر  20األحد 

عساسي، والذي ترأسه مدير الجامعرة األسرتراذ الردكرترور أحرمرد 

بوطرفاية بحضور نواب المدير، األمين العام للجرامرعرة، عرمرداء 

الكليات ونوابهم، رسي  خلية ضمان الجرودة، ر سراء األقسرام، 

مسررؤول مررركررز الررتررعررلرريررم الررمرركررثرر  لررلرر ررات نرراقرر  الررمررواعرريررد 

وذلر   0202  –  0231البيداغوجية ثستكمال السنة الجامرعريرة 

من خالل الر رحرل الردقريرق إلنرجراز الرمرقرررات الربريرداغروجريرة 

المسطرة وكذا استئناف الدراسة والعديد من اثقرترراحرات حرول 

برمجة امتحرانرات السرداسري الرثرانري نراهرير  عرن اثمرترحرانرات 

اثستدراكية وكل ما تعلق بمناقشرة مرذكررات الرترخرري وتسرلريرم 

  .الشهادات 

إنعقاد مجلس الجامعة الموسع بجامعة 

م ير الجامعة وخالو التتاحه لهاا 
اللقا ، ةكز على ضروةة تدل خر كخ  
ما يتسخنخى لخلخجخامخعخة مخن إمخكخا خ خات 
مؤك ا على إلتااق جد ع الدستص م ن 
لت كام  الدصالح سون إاتينا  ولتخح 
الدصا ر الب  اغدجخ خة لإخدخان عخدسة 
الخطخلخخبخة لخت شخروف صخاخخ خة جخ خخ ة 
حسخخب مخخا وةس لخخت تخخعخخلخخ خخدخخة السخخ خخ  

الخدخؤةخخة لخت  24الدزير الوو ةقم 
الخخختخخخت تخخخرخخخخص  0202أوت  10

 ااتئناف  ءاط الخدخكختخبخات وقخاعخات 
الدطالعة شريطة تطب خق  خروتخدكخدو 
صات لك   ءاط الاو يتإدن عخلخى 

 : الصصدر الت ا  ر احت ة
 

% مخخن قخخ ةات  02ااخختخخصخخ ام  •
 ااتقباو الدؤاسة لت مرحلة أولى 

  احترام التباع  الجس و. •
احةتخخ ا  اإلجخخبخخاةو لخخلخخقخخنخخاع  •

 . الداقت لجد ع الدستص م ن
احاتعا ة  دخلخصخقخات تختخإخدخن  •

التاك ر  ت ا  ر الدقاية عخلخى مسختخدى 
 مصتلف  قاط ال خدو.

وضع مدساات لتطه ر الحايخة •
 .عن  الد اخ 

وضع الدالدو الدخطخهخر تخاخت  •
 التصرف.

الختخخطخهخخ خر الخدخخنختخخظخم لخلخخقخاعخخات  •
والدراح ض والطاوحت والخكخرااخت 

 . وغ ر ا من الماكن
 التهدية الطب ع ة لالماكن. •
منع إاتخعخدخاو أجخهخزة تخكخ خ خف  •

  .الهدا  والدراوح
 

وحاخختخخكخخدخخاو السخخنخخة الخخجخخامخخعخخ خخة 
ش س الس   الد ير على  0209-0202

 311تطبخ خق الخقخراة الخدزاةو ةقخم 
الخاو  0202أوت  03الدخؤة  لخت 

يا س الحكام احاتينائخ خة الخدخرخخص 
 ها لخت مخجخاو الختخنخظخ خم والختخسخ خ خر 
الب  اغدج  ن والتق  م وا تقاو الطخلخبخة 

 . 09لت ش  لترة كدل   
 

 ائب الد ير الدكلف  الب  اغدج خا 
الاتاذ ال كتدة عب  الدل ك  ء ر قخ م 
عرذ تطرق ل ه للدضع ة الخاخالخ خة 
مخخع جخخدخخلخخة مخخن اإلقخختخخراحخخات حخخدو 
تداةيخ  رمجة اإلمتاا ات ، مخنخاقءخة 
ماكرات الدااتر، وكاا تق  م عخدخلخ خة 
الخختخخعخخلخخ خخم عخخن  خخعخخ ، مءخخ خخرا إلخخى 
البروتدكدو الصخاخت الخدخعختخدخ  مخن 
طرف جامعة  سكرة.مؤك ا أن جدخ خع 
اإلجرا ات الدقائ ة تم اإل تهخا  مخنخهخا 
لت ك  الكل ات لخت إ ختخظخاة اإللخرا  

  .عن التداةيخ النهائ ة ححقا
 

 ع  ا وجخهخت الخكخلخدخة لخلخعخدخ ا  
لتق يم إقتراحاتهم والالدو الخدخصختخلخبخة 
على مستدى كخ  كخلخ خة لخ خدخا تخعخلخق 

 تقاةير التر صات وك ب ة تخقخ خ خدخهخا، 
تا ي  أجاو اي اع مخاكخرات الختخصخر  

 .وغ ر ا من النقاط
 

مسخخؤوو خخخلخخ خخة ضخخدخخان الخخجخخدسة 
الاتاذ ال كتدة مباةح  ارو وخالو 
ت خله الط الإد  عخلخى جخدخلخة مخن 
النقاط منهخا ضخروةة إسةاح ةؤاخا  
القسخخام لخخجخخدخخ خخع الخخدخخعخخطخخ خخات وكخخاا 
اإلخت اة الاسن لدديلت الطلخبخة ،كخدخا 
أكخخ  مخخن جخخهخختخخه عخخلخخى أن جخخدخخ خخع 
الختخاخخإخ خخرات الخخصخاصخخة  خخااختخخكخدخخاو 

  . الددام الجامعت جا زة وتامة
 

ولت ختام  اا الخلخقخا  سعخا مخ يخر 
الجامعة إلخى أ خدخ خة الختخنخسخ خق  خ خن 
  ئات الت ةي  واللجان الب  اغدج خة 
 اإدة مخدخيخلخت الخطخلخبخة لخلختخدصخ  
لالدو عدل ات ة تإدخن إ خهخا  السخنخة 

 0202  –  0209الجامع ة اإلاتينائ ة 
لت جد عاسو يخراعخى لخ خه مصخلخاخة 
الخخطخخالخخب  خخالخخ ةجخخة الولخخى وذلخخك 
 تبهدهم و الختخعخامخ  مخعخهخم  خدخرو خة 
لطدئنتهم إلى جا ب تبع   لغة الاداة 
مع الااتاة لخت شخ  تخاخدخ  جخدخ خع 
الطراف مسؤول اتهم التامة والخعخدخ  

 لت   و  لإدان احاتقراة 



اجتماع تقييمي حول عملية تنفيذ البروتوكول الصحي المتضمن الطريقة العملياتية لتسيير اختتام السنة 

  0200 /0202والدخول الجامعي  0202/0202الجامعية 

ترأس السيد مدير الجامرعرة األسرتراذ الردكرترور أحرمرد 
بقاعرة  0202سبتمبر  20بوطرفاية صبيحة يوم الثالناء 

اثجتماعات لمديرية الجامعة اجتماعا حول تقييم وتنر ريرذ 
البروتوكول المتضمن الطريقة العملياتية لتسيريرر نرهرايرة 

والرردخررول الررجررامررعرري  0231/0202السررنررة الررجررامررعرريررة 
، وذل  بحضور األمريرن الرعرام لرلرجرامرعرة، 0202/0203

نواب المدير، مسؤول خلية ضمان الجودة، رسيسرة قسرم 
العلوم البيولوجية، مديري الخدمرات الرجرامرعريرة بسركررة 
) وسط، شتمة(، ىلى جانو مسؤول وحدة الطو الوقراسري 
في المؤسرسرة الرجرامرعريرة واإلقرامرة الرجرامرعريرة، مرمرثرل 
األساتذة، رسي  لجنة الخدمات اثجتماعية، ممثلين عرن 
نقابة العمال، ممثلين عرن الرترنرظريرمرات الرطرالبريرة وكرذا 

  .المكل  باإلعالم واثتصال
 

التتات الجلسة  كلدة م ير الجامعة والتت تخقخ م لخ خهخا 
 خالءخكخر لخكخالخة الاخرة الخجخامخعخ خة عخلخى مخا  خالخده مخخن 
مجهدسات خالو  خاه السخنخة احاختخيخنخائخ خة، وأثخنخى عخلخى 
التااقهم لت الددع  وااتئنالهم ال ةااة  صخ خغخة الختخعخلخ خم 
عن  ع  لجد ع الطداة والدستديات، إلى جا ب ذلخك قخ م 
الس   الد ير معلدمات عخن الخدضخعخ خة الصخاخ خة لخدحيخة 

أوت  00 سكرة واصبا إيا ا  الدستقرة والدتاكم ل ها منا 
،كدا أشاة أن الجامعة طبقت ك  الدعاي ر الصاخ خة 0202

الدطلد ة حاتقباو الطلبة مع مراعاة شرولهم وتدل ر كخ  
و مخن الخدخاخلخدو 0222الداائ  الدقائ ة منها ما يزي  عن 

 .اله  ةوكادلت
 

 اا وألاس   ان صاسة عن إساةة الجامعة أ ه تم تخبخعخ خ  
اخبختخدخبخر  20جد ع الص مات الجامعخ خة  خ   مخن تخاةيخخ 

، ولت  اا الص س أك  الس   الد يخر عخلخى ضخروةة 0202
التبق  ال وةو لد ى ااتدراةية تطب ق اإلجرا ات الدقائ ة 

  القاعات ومصتلف الدرالق و لإا ات ال ةااة.
 

ول دا يصص النءاط الب  اغدجت الاو يتعلق  ال ةااخة 
والتق  م لق  كلف السخ خ  الخدخ يخر لخرق الختخكخديخن لختخاخدخ  
الدسؤول ة كاملة لت إتدام ذلك،  دا تراه مناابا حسب كخ  

تصصص، إضالة إلى البص  لت ك ب ة مخنخاقءخة مخاكخرات 
التصر  ادا   ص غة الاإدة البعلت، أو احكتبا   إيخ اع 
الداكرات، ولخت  خاا الصخ س ثخدخن مخ يخر الخجخامخعخة كخ  

 .الدباسةات التت تسعى إلى إ ءا  طرق ج ي ة للتق  م
 

 ع  ذلك لتح م ير الجامعة  او النقاا لتق يم إضالات 
من طرف الاإدة ح   أ  ى م ةا  الص مات الجامعخ خة 
ااتع اس م الكام ، وجا زية جخدخ خع الخدخرالخق والخداخائخ  

 .حاتقباو الطلبة
 

مديلت التنظ دات الطال  ة كا ت لخهخم كخلخدخة لخت  خاا 
اللقا  ح   طرحدا جدلة من اح ءغاحت من   نها اقتخراح 
تد ي  لترة إي اع ماكرات التصر ، وكاا ضروةة مخراعخاة 

 .الجا ب النبست للطلبة ومب أ تكالئ البرر
 

مسؤوو خل ة ضدان الجدسة الاتاذ الخ كختخدة مخبخاةح 
 ارو ح  من خالو ت خله مخدخيخلخت الخطخلخبخة عخلخى ةلخع 
مستدى الدعت، واحطالع الكالت والكب    جد ع الدسائخ  
والقخدا خ خن لخاخ  كخ  الخدخعخإخالت إللخاسة  خقخ خة الخطخلخبخة 
وتاس سهم  روح الدسؤول ة، كدخا سعخا جخدخ خع الطخراف 
إلى التالت  الرصا ة وعخ م تإخصخ خم الخدخءخاكخ  وتخالخ خ  
العقبات والتعام  معها  انخكخة،  خاإلضخالخة إلخى تخ خخالت 

 .أخرى تصب كلها لت مصلاة الطالب
 

 دا أن للجامعة سوة كبخ خر لخت الخبخاخ  الخعخلخدخت لخإن 
مساعت جامعة  سكرة أثدرت  التاصخ  عخلخى تخرخخ خص 

 .مجهز  ك  الداائ  09-إل ءا  مصبر كدل   
 

ولت الصتام ق م الس   الدخ يخر جخدخلخة مخن الختخدصخ خات 
والتدج هات أك  ل ها على ضروةة التسلح  الرأو السخلخ خم 
وتجنب الدغالطات للقإا  على التأويالت واحعتداس لخقخط 
على الجهات الراد ة للاصدو على الدعلدمة الصا اة، 
ووضع احختالف جا با والنظخر إلخى الخدخصخلخاخة الخعخامخة 
للطالب مع تجن  الجد ع  ه ف إ خجخاح عخدسة الخنخءخاطخات 

 .الب  اغدج ة لت أحسن الظروف

11 
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 لقاء مدير جامعة بسكرة بممثلي التنظيمات الطالبية المعتمدة

ىلتقى مدير جامعة بسكرة األستاذ الردكرترور أحرمرد 

بوطرفاية رفقة ناسبه المكل  بالبريرداغروجريرا األسرتراذ 

الدكتور بشير عبد الملي  بممثلي التنظيمات الطالبريرة 

المعتمدة، وذل  بحضور عمداء الكليات ورسي  لجنة 

سربرترمربرر  32الدخول الجامعي صبيحة يوم الخمي  

 . بقاعة اجتماعات المديرية 0202

 

تدادةت الجلسة حدو ك ب ات وطرق تس  ر  هايخة 

لخخت شخخ   0202-0209الخدخداخخم الخخجخامخعخخت الخخاخالخت 

 . 09الظروف احاتينائ ة التت لرضتها جائاة كدل   

 

 ائب مخ يخر الخجخامخعخة لخلخبخ خ اغخدجخ خا وخخالو  خاا 

احجتداع أعرو عن ااتعخ اس إساةة الخجخامخعخة لختخلخقخت 

جد ع احقتراحات التخى مخن شخأ خهخا تسخهخ خ  مخصختخلخف 

العدل ات، إلاتكداو ما تخبخقخى مخن  خاه السخنخة والختخت 

تراعى ل ها  ال ةجة الولى مصلاخة الخطخالخب، حخ خ  

لتح النقاا أمام مديلت التنخظخ خدخات الخطخال خ خة لخطخرح 

 . ا ءغاحتهم واقتراح حلدو لها

 

مديلد التنظ دات الطال  ة   وة م ق مدا جدلة مخن 

الدقترحات مء رين إلى الخعخراقخ خ  الختخت تخاخدو سون 

 ااتكداو الدساة الب  اغدجت لت الظروف الدرجدة، 

منها تد ي  آجاو إي اع الداكرات ،تاخ يخ  ةز خامخة  

اإلمتاا ات، التر صات الد  ا  ة وكخاا كخ  مخا تخعخلخق 

 .  الص مات الجامع ة

 

و تدعن وا تدام كب خريخن ااختخدخع مخ يخر الخجخامخعخة 

ح ءغاحت مديلت التنظ دات الطال  خة، حخ خ  سعخا خم 

إلى التق    دا  ص عل ه مإددن القراة الدزاةو ةقخم 

، والخاو يخاخ س 0202أوت  03والخدخؤة  لخت  311

الحكام احاتينائ ة الدرخص  ها لت مخجخاو الختخنخظخ خم 

والتس  ر الب  اغدج  ن، والتق  م وا ختخقخاو الخطخلخبخة لخت 

-0209 عندان السنخة الخجخامخعخ خة  09ش  لترة كدل   

، ماكرا إيا م  الدسؤول ة الددكلخة إلخ خهخم و خت 0202

ضروةة  خقخ  الخدخعخلخدمخة الصخاخ خاخة لخبخقخ خة الخطخلخبخة 

 وتاس سهم وتدع تهم.

 

ولت الءق الدتعلق  دصتلف الدسائ  الب خ اغخدجخ خة  

لق  منح م ير الجخامخعخة  خنخا  عخلخى الخقخراة الخدزاةو 

الصخخالحخخ خخات الخخكخخامخخلخخة لخخبخخرق الخختخخكخخديخخن والخخلخخجخخان 

الب  اغدج ة للدصاسقة على الدداس الدسطرة، والبصخ  

لخت كخخ  الخخدخخسخخائخ  الخخبخخ خ اغخخدجخخ خة  ءخخبخخالخ خخة ومسخخاواة 

وإ صاف، كدا أشخاة إلخى أن جخدخ خع الخكخلخ خات عخلخى 

ااتع اس تام لدناقءة الداكرات وذلك  اإدة الخطخالخب 

الدعنت ولجنة الدناقءخة لخقخط مخع احختخرام احجخرا ات 

 .الدقائ ة الدنصدر عل ها
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 لم يمنع جامعة بسكرة من إحياء الذكرى الرابعة والستين لعيد الطالب 02كوفيد 

جامعة بسكرة وكعادتها في اثحت ال بالمرنراسربرات 

واألعياد الوطنية ها هي اليوم ومن خرالل الرمرديرريرة 

ال رعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضريرة ترحريري 

الذكرى الرابعة والستين للعيد الوطني للطرالرو ترحرت 

شعار "طالو واعي ...مجتمع واعي" يروم الرثرالنراء 

 .وذل  باتخاذ جميع التدابير الوقاسية 0202ماي  31

 

تخخدخخ خخزت الخخدخخنخخااخخبخخة  خخالخخاخخإخخدة 

الءرلت لدالت الدحية الداترم السخ خ  

عب  هللا أ ت  داة، و الدل  الدرالق له 

من الطات مال خة، مخ  خ خة وأمخنخ خة، 

 اإلضالة إلى الاخرة الخيخدةيخة، إلخى 

جا ب الس خ  مخ يخر الخجخامخعخة الاختخاذ 

ال كتدة أحد   دطرلاية، الم ن العام،  داو الخدخ يخر، 

عد ا  الكل ات، ةؤاا  القسام أااتخاة طخلخبخة، عخدخاو 

  .الجامعة

 

ااخختخخهخخ   خخاا اححخختخخبخخا   خخزيخخاةة ةوضخخة الءخخهخخ ا  

وقرا ة ادةة الباتاة ترحدا على أةواحخهخم الخطخا خرة 

ووضع إكل   من الدةوس  ع  ةلع الخعخلخم و احاختخدخاع 

إلخى الخنخءخ خ  الخدطخنخت لخت جخد مخخن 

التأم  والخصخءخدع، لخ خنختخقخ   خعخ  خا 

الاإدة إلى الجامعة الدركزية أين 

كا ت لهم وقبة ةمزية عن  الخنخصخب 

الخختخخاكخخاةو حخخ خخ  ألخخقخخت الخخدخخ يخخرة 

البخرعخ خة لخأل ءخطخة الخعخلخدخ خة كخلخدخة 

 صصدر  اه الدناابة الخدطخنخ خة تإخدخنخت عخبخاةات 

ترّحم وإجالو لك  الطلبة الاين ضّادا  أةواحخهخم مخن 

أجخخ  الخخبخخالس، وعخخرلخخا خخا  خخ وة الخخطخخالخخب الخخجخخزائخخرو 

 .ومجهدساته البنا ة خالو ثدةة التارير الدج  ة

 اا وق  لعبت التكندلدج ا سوةا مخهخدخا لخت إحخ خا  

 اه الدناابة الصال ة ، ح   أق م أاتاذ وطلبة من كل خة 

العلدم احقتصاسية والتجاةيخة وعخلخدم الختخسخ خ خر عخلخى 

تنظ م منت ى التراضت حدو الخجخامخعخة 

والطالخب تإخدخن مخ اخخلخة مصخدةة 

حدو مسؤول ة الطخالخب لخت الختخدجخه 

الج ي  للجامعة، وأخرى حدو ا بتاح 

الخخطخخالخخب عخخلخخى الخخلخخغخخات الجخخنخخبخخ خخة 

وأ د تهخا لخت الختخاخصخ خ  الخعخلخدخت، 

 اإلضالة إلى    مباشر حدو التدجه الج ي  لخلخطخالخب 

الدقاوو  اد إ ءا  الدخؤاخسخات الخنخاشخئخة والخدخءخاةيخع 

 الدقاوحت ة.

 

يعتبر احتباو جامعة  سكخرة  خهخاا الخعخ خ  الخدطخنخت 

على غراة  خاقخت جخامخعخات الخدطخن خخاصخة لخت  خاا 

الظرف الصات الاو تدر  خه الخبخالس والخعخالخم أجخدخع، 

 ديا ة مص ة إلهام لطخالو جخزائخر الخ خدم، لخلختخكخاتخف 

والخختخخعخخاون لخخت مخخداجخخهخخة تخخ اعخخ خخات 

وآثخخاة  خخاا الخخد خخا  عخخلخخى جخخدخخ خخع 

الصع ة،  دع هم وعلدهم،  خعخ  أن 

وقبدا اا قا جنبا إلى جنب لخ خعخبّخروا 

للعالم أجدع عن إةاستهم الدطلقة لت 

الدءاةكة لت معركة التارير التت خاضتها البالس ض ّ 

 احاتعداة البر ست.
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مراسيم تنصيب خلية متابعة سير اختتام السنة الجامعية 

 0202/0200والدخول الجامعي المقبل 0202/0202

 00الخدخؤة   ختخاةيخخ  401 دقتإى القراة الدزاةو ةقم 

، والدتإدن إ ءا  خل ة مركزية وخاليا مخاخلخ خة 0202جديل ة 

، والخ خخدو 0209/0202لدتا عة ا ر اختتام السنة الجامخعخ خة 

جخديخلخ خة  00، تم صب اة يدم الة عا  0202/0200الجامعت 

 قاعة احجتداعات لد يرية جامخعخة  سخكخرة إ ءخا   خاه  0202

الصل ة على مستدى الجامعة، وذلك  اخإخدة أعإخائخهخا عخلخى 

ةأاهم م ير جامعة  سكرة الاتاذ ال كتدة أحد   دطرلاية إلى 

جا ب الم ن العام للجامعة،  خداو الخدخ يخر، عخدخ ا  الخكخلخ خات 

وم ير الدعهخ ، مسخؤوو خخلخ خة ضخدخان الخجخدسة، ةئخ خ  قسخم 

الب دلدج ا، م ةا  الخصخ مخات الخجخامخعخ خة، ومسخؤوو الءخبخكخات 

وال خخظخخدخخة الخخدخخعخخلخخدمخخاتخخ خخة،  خخاإلضخخالخخة إلخخى مخخدخخيخخلخخت الاخخاتخخاة 

 .والددشب ن، مديلت الطلبة، ومسؤوو وح ة الطب الدقائت

 

الصل ة مكلبة  إع اس  روتدكدو خار  خااختخئخنخاف الخنخءخاط 

الب  اغدجت  الدؤاسة، والتت تستد  أحخكخامخه مخن  خروتخدكخدو 

اإلطاة، وكاا متا عة تنب ا البروتدكدو الصار،  اإلضالخة إلخى 

التنس ق والتءاوة مع السلطات الدالخ خة  خالخدخسخائخ  الخدختخعخلخقخة 

 . الت ا  ر الصا ة

زيارة تفقدية لمدير جامعة بسكرة لمشروع 

 مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي شتمة 0222

سربرترمربرر  20أجرى صبيحرة يروم اإلنرنريرن 

مدير جامرعرة بسركررة األسرتراذ الردكرترور  0202

أحرمرد بروطررفرايرة، زيرارة تر رقرديرة لرلرمرشررروع 

مقعرد بريرداغروجري الرمرترواجرد  1222الخاص بـ 

على مستوى القرطرو الرجرامرعري شرترمرة، وذلر  

رفررقررة نرراسررو الررمررديررر الررمرركررلرر  بررالررتررنررمرريررة 

واثستشراف والتروجريره الردكرترور برن عريرشري 

الحاي وعميد كلية العلوم والتكنولوجيرا، عرمريرد 

 . كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة

مخخ يخخر الخخجخخامخخعخخة طخخاف  خخدخخصخختخخلخخف قسخخدخخت 

الدءروع الدصصص مب ئ ا لطلبخة قسخم اإلعخالم 

اآللت، الرياض ات و الهن اة اإللخكختخرو خ خة أيخن 

عايخن مخ خ ا خ خا قخاعخات الخ ةااخة، والخدخ ةجخات 

إضالة إلى الدصخا خر ومخكخاتخب اإلساةيخ خن حخ خ  

وقف على  سبة الشغاو الدنجزة والختخت تخعختخبخر 

لت مراحلها الخ رة ، لخ خقخ م  خعخ  خا لخت خختخام 

الزياةة جدلة من التدج هخات الخدختخإخدخنخة عخلخى 

الخخاخخرر مخخن ا خخهخخا   خخاقخخت الخخروتخخدشخخات  خخغخخ خخة 

 .وااتغالو  اا الصرح العلدت لت أقرو اآلجا

ولخإلخشخاةة لخإن  خاا الخهخ خخكخ  الخبخخ خ اغخدجخخت 

م ةجخات  خطخاقخة ااختخ خعخاو  20يتإدن حدالت 

مخقخعخ ،  0022مقع  ، مكتبة  ـخ  0190ق ةت  ـ 

إلخخى جخخا خخب قخخاعخخات الخختخخ ةيخخ  والخخدخخصخخا خخر 

 . الب  اغدج ة
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 02تحديات إنجاح عملية " التعليم عن بعد" بجامعة بسكرة في ظل إكراهات كوفيد 

وتطبيقا لتعليمممات الموزارة  91وخالل جائحة كوفيد 
 80028282الوصية المواردة ضمممإل اارسمالميمة ر م  

والخاصة بااجراءات المو مائميمة المتمه تمبمامتم ما لضممماإل 
استمرارية التعملميم  فمه فمل تمومامه الموبماء المعمالمممه، 
والداعية إلى إدراج محتوى الدروس، األعمال الموج مة 
واألعمال التطبيقيمة كمذلمل عملمى الممموا ما واألرضميمات 
االكترواية للجامعات، اف  ممركمز الامبمكمات واألامفمممة 
المعلوماتية لجامعة ممحمممد خميمضمر بسمكمرة بمالمممكمتمبمة 
المركزية وراات عمل موتوحة موج ة لجمميما أسماتمذة 
الجامعة مإل أجمل إدراج دروس ممإل السمداسمه الم ماامه 
على ماصة التعلي  عمإل بمعمد، وذلمل بم امرال مسم ول 
المركز السميمد عمزالمديمإل صمولمه إلمى جماام  مموفمومه 

 وأعضاء المركز.
هذه العملية البعيعداغعوجعيعة خصعص لعهعا معن طعرف 
مسؤولي العمعركعز ثعالث قعاععات إععالم آلعي بعالعمعكعتعبعة 
المركزية وبرنامج عمل حسب الكعلعيعات بعهعدف تعغعطعيعة 

 جميا كليات الجامعة.
وتقوم مديعريعة العجعامعععة بعمعتعابعععة ععمعلعيعات إدراج 
المحتويات البيداغوجية على مستوى منصة مودل، وكعذا 
عمليات التعليم عن بعد بصفة تفاعلية باستخدام تطبيعقعات 
التواصل المرئي عن بعد بصفة يعومعيعة لعكعل دفعععة معن 
الطلبة، ما اجتماعات دورية أسبوعية ما عمداء الكليات 
الذين قعامعوا بعااشعراف الشعخعصعي والعمعبعاشعر انعجعاح 

 العملية وتطبيق توجيهات مدير الجامعة.
لما تكتسي  الدعائم البيداغوجية والتعليم عن بعععد معن 
أهمية بالغة من خالل وضا مختلف الدروس على منصة 
مودل، والتي ا تقتصر فقط عن عمليات التعليم عن بعد، 
إذ لن يتم ااستغناء عنها عند استئناف التعليم الحضعوري 
كععونععهععا خععطععوة هععامععة فععي بععرنععامععج رقععمععنععة الععجععامعععععة 
وعصرنتها، معن أجعل العوصعول إلعى   صعفعر ورقعة ، 
والجدير بالذكر أن الهيئات العععلعمعيعة قعد صعادقعت ععلعى 
الدعائم البيداغوجية الموضوعة عبر منصة مودل شعكعال 

 ومضمونا.
وفي ذات السياق قامت مديرية الجامعة كذلك بتدععيعم 
مصلحة التعليم عن بعد، وتشكيعل خعلعيعة معركعزيعة ععلعى 
مستوى مديرية الجامعة، وخعاليعا أخعرى ععلعى مسعتعوى 
الكليات والمعهد مكونعة معن معهعنعدسعيعن معخعتعصعيعن فعي 
ااعالم اآللي وأساتذة باحثين تلقوا تكوينا يؤهلهم لمرافقة 
زمالئهم، ولقد تمت إضافة العديد من العروابعط لعتعسعهعيعل 
الوصول إلى دععائعم العمعسعاععدة العذاتعيعة كعالعفعيعديعوهعات 
الموضوعة على قناة اليوتيوب الخاصة بالجامعععة، وكعذا 

المنتدى المخصص لألساتذة والمهندسين عبر معجعمعوععة 
 في فيسبوك.

وبلغة األرقام فقد ارتفعت نسعبعة وضعا العمعحعتعويعات 
البيداغوجية على منصة مودل، حيث بلغت على مستعوى 

 %29الجامعة 
هذا وتسعى المصالح المعنية إلى البقاء علعى اتصعال 
دائعم معا العطعلعبعة لعتعأطعيعرهعم ومعرافععقعتعهعم والعرد ععلععى 
تساؤاتهم، وااجتهاد قدر اامكان بعقد حصص تعليعمعيعة 

 تفاعلية عن بعد.
لم يتوانى أساتذة جامعة بسكرة عن التعاون والمبادرة 
ورفا التحدي في هذه الظروف العععصعيعبعة، إذ سعاهعمعوا 
بإنجاز حصص تفاعلية عن بعد باستخدام تعكعنعولعوجعيعات 

 Hangout, Moodle  .…وتععطععبععيععقععات مععخععتععلععفععة مععثععل

chat,Zoom, Google Meet, Skype,   .... 
وذلععك بععنععسععب حضععور مععقععبععولععة لععبعععععض الععدفعععععات، 
بااضافة إلى إنجاز فعيعديعوهعات ووضعععهعا فعي معنعصعة 

YouTube  كذلك تقديم دروس عبر معوقعا العفعيعسعبعوك ،
 والتفاعل ما الطلبة كتابيا عبر التعليقات.

ولتحسين هذه العملية وتسهيلها، أقعدم العمعركعز ععلعى 
إنجاز صفحة تسمح بتسجيل الطلبعة وإععطعائعهعم كعلعمعات 
السر للولوج لمنصة مودل للمحتويات التي قعام األسعاتعذة 
بوضا كلمات سعر لعلعوصعول إلعيعهعا، يعتعم طعلعب إنشعاء 

 الحسابات الخاصة بالطلبة عبر الرابط

 https:/forms.gleM59pHpQFreoFh3PW1     
ما ضرورة المتابعة بشكل أكثر تفصيال عن طعريعق 
إنشععاء جععداول مععتععابعععععة عععمععلععيععات وضععا الععمععحععتععويععات 
البيداغوجية، وكذا إنجاز الحصص لكل دفعة على غعرار 
الجداول المعتمدة في اجتعمعاععات العلعجعان العبعيعداغعوجعيعة 
بهدف تقييم عمليات التعليم عن بعد بصفة دقعيعقعة اتعخعاذ 

 القرارات المناسبة لتحسين األداء. 
التعليم عن بعد محطة فارقة وخطعوة أولعيعة لعرقعمعنعة 
الجامعة وعصرنتها بما يتماشى ما التعطعورات العراهعنعة 

 على  الصعيد العالمي. 

https://forms.gle/M59pHpQFreoFh3PW9


16 

 0202-0202استعدادات وحدة الطب الوقائي لجامعة بسكرة الستكمال الموسم الجامعي

  02واستقبال الموسم المرتقب في ظل كوفيد

تتربع جامعة بسكررة عرلرى مسراحرة تسرمرح لرهرا  

بامتالك العديد من المرافق التي من شأنها أن تساعرد 

أفراد األسرة الجامعية في حياتهم اليرومريرة وتسرهريرل 

وتقريو مختل  العمليات، ومرن بريرن هرذ  الرمررافرق 

المهمة العيادة الجامعية التي تعتبرر فضراء ضرروريرا 

تبرز أهميته في مثل هذ  الظروف العصيبة التي تمرر 

بها البالد لتقديم خردمرات صرحريرة مرجرانريرة لركرل مرن 

 ينتسو للجامعة.

 20يتإدن  اا الدركز  طاقخم طخبخت مءخكخ  مخن 

أطبا  تصصص طب العام وطب ب مخنختخ و تخصخصخص 

 جراحة الانان، الى جا ب مدرضة ومصبري ن إثن ن.

وحدو احجرا ات  والت ا  ر الدتصاة قب   الخدخداخم 

اشخخاة مسخخؤوو الخخدخخركخخز    0200-0202الخخجخخامخخعخخت 

ال كتدة أحد  مراسات خالو تصرياه لنا إلى اعختخدخاس 

البروتدكدو الصات الدءخاة إلخ خه مخن طخرف وزاةة 

التعل م العالت و البا  العلدت على مستخدى الخدخركخز، 

      ااتعداو أجهخزة قخ خاس سةجخة الخاخراةة  صخبخة 

منتظدة على مسختخدى قخاعخة احاختخقخبخاو قخبخ  تخدجخ خه 

الدال ين إلى الدصلاخة الخدخعخنخ خة، الخى جخا خب اقختخنخا  

احلبسة الطب ة الداق ة  النسبة للكاسة الطبت مع تخدلخ خر 

واائ  التعق م والنخظخالخة، وإجخبخاةيخة وضخع الخكخدخامخة 

وضخروةة احخختخرام الختخخبخاعخخ  الخخجخسخخ و وغخخ خر خخا مخخن 

اإلجرا ات الهاسلة للداالظة على السخالمخة الصخاخ خة 

 للجد ع.

 اا وق  اا م الدركز الطبت لت عدل خة الختخدعخ خة، 

وذلك  تنء ط حدلة تخاخسخ خسخ خة لعخدان أمخن جخامخعخة 

 سكرة،  ه ف تعريبهم  دصاطر الجائاة وتق يم طخرق 

صا اة لتجنب اإلصا ة  ها، منها ك ب ة الختخعخامخ  مخع 

الشصار الصاا  وغخ خر الصخاخا  لخدخنخع ا ختخقخاو 

الع وى لت الداط الجامعت  اإلضالة إلى حيهخم عخلخى 

ضروةة ال قظة والدقدف على تطب ق ح يخ خات وثخ خقخة 

البروتدكدو الدعتد ة من طرف الجامعة، إضخالخة إلخى 

تدزيع أجهزة ق اس الاراةة عخلخى مخ اخخ  الخجخامخعخة، 

ووضع مصطخط عخدخ  مءختخرح مخع مسخؤوو الخدقخايخة 

والمن  الجامعة  ه ف ضدان تطب ق تاق خق الختخبخاعخ  

 الجس و .

لم تتدقف  ءاطات الدركخز عخنخ   خاا وحسخب  خ  

تع ت ذلك إلى تق يم العخ يخ  مخن الخدخاخاضخرات حخدو  

اليام الصا ة العالد خة  خدخا لخ خهخا مخاخاضخرات حخدو 

ومخ ى تخأثخ خره   09مدضدع الساعة لخ خروس كخدلخ خ  

 وك ب ات مداجهته والتعايش معه.

على العددم لخان  خاا  طخاقخم  خاا الخدخركخز والخى 

جا ب اجرا اته الدتعلقة  هاه احزمة يسهر عخلخى اسا  

الخخعخخ يخخ  مخخن الخخدخخهخخام مخخن  خخ خخنخخهخخا تءخخصخخ خخص الخخاخخاحت 

الدرض ة، اجرا  البادصات ال وةية خاصة الدتعلخقخة 

 الطلبة الدال ين الج س اضالة الخى الخدخراقخبخة الخ وةيخة 

 خداسو الخدجخبخات  لنظالة  الخدخرالخق، سوةات الخدخ خاه،

 السريعة.
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اسهامات مركز المساعدة النفسية في ظل جائحة كورونا وإستعداداته للدخول الجامعي 

0202/0200  

شهد العالم أجمع صراعا شديدا مع شيء خفي... 
وباء كورونا الذي فرض نفسه بقوة، مخلفاا الاعادياد ما  
األزمات التي عصفت باماخاتالاط الاقامااعاات باماا فا اهاا 
الااقااماااد الاا،اا ااداوااوجااي، وعاادة جااواناا  ماا ااهااا الاا اااناا  
السيكولوجي، وال امعة ال زائارةاة عالاا وارار جااماعاات 

العالم، وكايا ارماا ما  ماالاساات الادولاة عارفات 
تذبذبا في مسارما العملي، لك ها ما ل،ثت 

أن واصلت نشاطااتاهاا الا،ا اداواوجاياة 
وتفع لها ع،ر م صات التعلايام عا  
بعد التي خصصت لت اوز عارايا ا  

 مذا الوباء.
 

ولما يمتلكهكا جلكبكالكف جلك ك ك ك   
مككم مكك لككهو لككلكك ككاكك    ككالككمككبككتككمكك ككاو 

وتكك ككمنككم مكك ككايككتككاككا جلكك كك كك كك كك  لككمكك ج ككاكك  لكك   
جلبائح ، أولت  ام   محمد خ ضر   كرة ي اي  خكاةك  
لا ج جلشأن، فحاول مركم جلم ايدة جل       البام   مك ك  
ذلك جلحيم جل مل  الدج للتخط ط ف  ك ف   جلكتك كامكل مك  
ل   جألزم  وإفرجزجتاا مم ضغ طاو ل  ك ك  خكاةك  خكهل 
فككتككرة جلككحككبككر جللككحكك ، مككم خككهل جللكك ككحككاو جلككر ككمكك كك  

 للمركم يبر م جق  جلت جةل جال تماع  .
 

وفكك  لكك ج جلشككأن قككد  جلككمككركككم جلكك ككد ككد مككم       
جإل ااماو وجإللبازجو جل ايل  وجلت  القت ةدى وج ك كا، 
مم بي اا ت ظ ك  وشاكاو يكلكئ لكيكيك  ت كبك كهو مكم قكبكل 
جأل ككاتكك ة ، كك جع مككم أيضككاع جلككمككركككم أو جلكك  ككم تككمككت 
ج تضافتا  ح ل م جض   مكخكتكلك ك ، مك كاكا مكا لك  مكرتك كط 

 البائح ، أوبالته نم، أو  ال كحكا جلك كلكمك ، حكيكا قكدمكت 
الصاا ااة جلككدكككتكك شة يككائشكك  حكك حكك  مككدجخككلكك  م ككبككلكك  حكك ل 

ال فساياة با ا  خامار فا ارو  كاوروناا و ايا  الا ا ار 
وأخككرى حكك ل ، 0202مككا  20وذلككك بككتككاشنكك  الصاا ااي، 

مكا  20بكتكاشنك   تعزةز الم اعة ال فسية في ظ  ال ائ ة
، إلككئ  ككالككف ذلككك قككدمككت مككد ككرة مككركككم 0202

جلم ايدة جل       بام     ككرة جأل كتكاذة 
جلدكت شة و يل  بم يكامكر يكبكر إذجيك  
 ككككامكككك كككك  جلككككتككككهكككك نككككم جلككككمككككتكككك جةككككل 

الامارافاقاة  ال اةم  مكدجخكلك  حك ل 
ال فسياة والا،ا اداواوجاياة لالاماالا  

 ال امعي  في ظ  جائ ة كورونا.
 

وفككككك  إطكككككاش لشكككككاطكككككاو وحكككككدة 
جلتربلكاو وجلكتكهك نكم قكدمكت جلكدككتك شة  كلك كمك  

 كك نككلكك كك   20حككمكك رة وشاكك  تككهكك نكك كك كك  لكك ككائككدة جلككطككلكك كك   كك   
وذلك  الت اون م  م     جله اعجو جلكتكربك نك  فك   0202

الادعاائام الا افاساياة  ما شن  جل رجق، وجلت  تتمح ش ح ل 
 يكبكر جلكمك كلك  جإللكهكتكرولك ك التكيفية مع جائ ة كوروناا 

Free Conference Call FCC   بكككك ج ككككطكككك  مكككك ككككتككككا
 .EDUCF2018 = (ID) جلدخ ل
 

ومم خهل وحدة جل حا وجلدشج او ج تضاف مركم 
جلم ايدة جل      جلبروف   شة يبيدة ة ط  شئ    تحرنر 
مككبككلكك  يككلكك   جإلل ككان وجلككمككبككتككمكك  ، جلككتكك  بككدوشلككا قككدمككت 

مهارات كتابة الاماقااوت والا ا او  محاضرة مكت ب  ح ل 
جاوان  7لل شر اولكتروني وفق المعاي ر الدولية بتارةخ 
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 كك نككلكك كك   20كككمككا ج ككتككضككاف جلككمككركككم أيضككا  كك   ،0202
جلدكت ش زنار شايد ،جل   قد  ل  جآلخر مكحكاضكرة  0202

ق م  م  كاك  لكلكطكلك ك  وجلك كاحكاكيكم  لك كغك  جلكبكا جلكمك كااكر 
اوعت ارات الاما اها اياة فاي تاكا ايا  وتاقا ا ا  م   ل  ب:

، أمكا فك  مكبكال اوخت ارات والمقاييس ال فسية والترباوةاة
ت فير جلم ل ماو و إرجشة جألزماو تك كضكلكت جلكدككتك شة لك شة 

الكفاءة الذاتياة ووورماا زمرة   ر  ملخص م  م ح ل 
 في مواجهة   يوط  ال ياة.

لككك ج وقكككد ج كككتكككضكككاف مكككرككككم 
جلككمكك ككايككدة جلكك كك كك كك كك   ككالككتكك كك ككيكك  مكك  
مككبككمكك يكك  جلككمكك ككالككبككيككم جلكك كك كك ككالككيككيككم 
جلكك ككرب  جلككدكككتكك شة ممككرنكك  مككحككرو م 
مد رة مركم جال كتكشكاشجو وجلكتكطك نكر 

ف  مكحكاضكرة بكا  -جألشرن–  مان 
لاااايااااكااااولااااوجاااايااااة مكككك ككككااككككر حكككك ل 

 اونت ار .
 

ولكككظكككرج لكككطكككبككك ككك ككك  جلكككظكككروف 
جلكككرجلككك ككك  فكككشن وحكككدة جال كككتكككشكككاشجو 
جل       المركم جلت  تشرف يكلكيكاكا 

جلبروف   شة ميائش  لح  م قد  خرو جلااتف وجلكر كائكل 
جاللهترول   ف  خكدمك  ككل مكم يكطكلكف  كد جلكمك كايكدة مكم 
جلطل    شكل فرر ، ويل ا فقد ت  جلته ل ب  ض جلكحكاالو 
ل   ا مم قبل جأليضاع جلم خرطيم ف  مكرككم جلكمك كايكدة 
جل       الطرنق  جلم ا    لهل حكالك  وح كف مكا تكقكتكضك كا 

 أخهق او جلما  .
 

وضمالكا لكدخك ل  كامك ك  لكا كا ويك رة جلك كشكاطكاو 
 0202/0202جلبيدجغ     فك  أح كم جلكظكروف لكمك  ك  

يمل مركم جلم ايدة جل      يلكئ تكبك كيكد ككافك  أيضكائكا 
لخدم  ل ج جلغر  وذلهبت طير بكرلكامكا خكاض  كتكضكمكم 
يدة إلبازجو مكم بكيك كاكا تكقكديك  جلكدلكيكل جلكمك كايكد لكلكطكالكف 

، تشكككيكل خكلك ك  إةكغكاع 0202/0202للدخ ل جلبام   
للطل   وجأل كاتك ة مكرفك قك   كاإلشاكار جلك ك ك ك ،وكك ج تشكككيكل 
لب   مرجق   تق   بتقي   مدى تطبي  جلكبكروتك كك ل جلك قكائك  
جلكك كك كك كك  وجللككحكك  لككبككائككحكك  ككك شولككا،إلككئ  ككالككف جلكك كك ككا  
 ككخككدمككاو إشاككاريكك  تكك يكك نكك  لكك ككائككدة 
جلككطككالككف فكك  ككك ككفكك كك  جلككتكك ككايكك  مكك  

وكككك ج م كككايكككدتكككا فككك   21كككك فكككيكككد 
جلككتككهكك ككض مكك  جألوضككا  جلككبككد ككدة، 
إضككافكك  إلككئ إتككاحككتككاككا لكك ككرةكك  مككم 
خكهل جلككمكشككاشككك  فك  تككقكديكك  أح ككم 
 كككحكككا يكككلكككمككك  وككككل فككك  مكككيكككدجن 
تخكلكلكا، وح كف إمكككالك كاتكا ومكا 
يمككم تكمونكد  مكم و كائكل لكتك كاكيكل 
يمل   جل كحكا لكلك قكايك  مكم فكيكرو  
ككك شولككا، وذلككك مككم خككهل م ككا ككقكك  

   ظماا جلمركم. 
 

وتككبككدش جإلاككاشة إلككئ أن مككبككاكك رجو جلككمككركككم تكك  ككت 
 حل لا يلئ ااارة   ير م اي  جلمكبكتكمك  و م ك ولكيكتكا 
ف  حماي  جلمبتم  )طل   جلبام   ضكد فكيكرو  كك شولكا  
مم  ام   شجاد بم محمد ف  جإلماشجو جل رب ك  جلكمكتكحكدة، 
لككلككتكك عكك كك  ومكك كك  جلككتككشككاش لكك ج جلكك ككيككرو  مككم خككهل تككقككيكك كك  
ة حتا جلت   كالكمكت فك  تكقكديك  مك كلك مكاو حك ل جلك بكاع 
  ومم ث  تقي   مدى جلتقبل جل     لتدجع او ل   جلبائح  .
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  أجواء مناقشة أطروحات تخرج طلبة الطور الثالث في ظل جائحة كورونا

تطبيقا لما نصت علي  قعرارات وزارة العتعععلعيعم 

لعتعوصعيعات معديعر   العالي والبحعث العععلعمعي وامعتعثعاا

جامعة بسكرة األستاذ الدكتور أحمد بوطعرفعايعة العتعي 

شدد عليها في اجتماعات  السعابعقعة، انعطعلعقعت ععمعلعيعة 

منعاقشعة أطعروحعات 

الععتعععخعععرج لعععطعععلعععبعععة 

الطور الثعالعث ععبعر 

بعععد إتعمعام  9191جعوان  10جميا الكليات بتاريخ 

جميا ااجراءات البيداغوجية ها هم خريجوا العطعور 

الثالث يعقعفعون أمعام لعجعنعة العمعنعاقشعة لعععرض ثعمعرة 

 مجهودات سنوات من البحث والتضحيات.

 

وما م ز أجدا  الدناقءة  ت التكخنخدلخدجخ خا الختخت 

كا ت حاضرة  قدة، ح   تدت لوو مرة لخت جخامخعخة 

 سكرة مناقءة تصر   تقن ة التداص  الدرئت عن  خعخ  

أين تعاة حإخدة أاختخاذيخن مخن الخلخجخنخة مخن خخاة  

-الدحية  ظرا للظروف التت لرضتها جخائخاخة كخدلخ خ 

09. 

ومعا تعرتعب  02وبالرغم معن إكعراهعات كعوفعيعد

عنها من اختالات في جميا األصعدة، إا أن جامععة 

بسكعرة تسعععى جعاهعدة إلعى العحعفعاظ ععلعى تعوازنعهعا 

حسخنخة المعهود، فقد مرت هذه المناقشات فعي أجعواء 

ولق الءروط الدتبق عل ها والتت تنص على ضخروةة 

اةت ا  الكدامات والداالظة عخلخى الختخبخاعخ  الخجخسخ و 

ساخ  القخاعخة، مخع اتخصخاذ جخدخ خع الختخ ا خ خر الخدقخائخ خة 

 واححترازية الددصى  ها.

وتج ة اإلشاةة إلى أن  او الدخنخاقءخات مخبختخدح 

 أمام جد ع الطلبة الاين ااتدلدا شروط الدناقءة.

 فهنيئا للطلبة بهذا التشريف 

 .وبالتوفيق للجميع في مسارهم األكاديمي والمهني




