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ِحيِم  ِن الرَّ ْحمه ِ الرَّ
ه

 ِبْسِم َللا

يِن  ِ
ْوِم الد  ى يه

ه
ْحِبِه ِإل صه ى آِلِه وه

ه
ل عه ِلينه وه ْرسه

ُ
ِف امل ره

ْ
ش

ه
ى أ

ه
ل ُم عه

ه
َل السَّ  وه

ُ
ة

ه
َل الصَّ  وه

ا ا  ىا ا   أوّد، بداية، أن أرحب بالسااد  احاوا اور  وأااش باالساداو السالاد وا ال الاواياة، ىا ا    او

 .0202/0202مواسلم اا تتاح الوسمي للعام احجامعل 

كما أحّيي أ واد األسو  احجامعلة، كا ة، ى   املجهود احجبار الذي قااماوا با  اال الاتانا ا ا  ا ا ا   

ىااط يااولاد الااتادررا  احاواا اوري احااجا ااد باالااتاظااو  با ان الاد ااعاا ، ااال  اا   0202/0202الاعاام احاجاامااعال 

 ااحت ام الصارم للتداب   واإلجواءا  الصولة والوقائلة. 

اد  ام 
 
اَ اظ

َ
دو َموصول     ال ما ء األسااةاذ  الابااحاكا ان، وكا  الاعاامالا ان اال احاجااماعاة ىا ا  ة

ّ
كذلك الس

سو  العلملة ال ا     السظة الدراسلة 
ُ
هم الواضح مع مصلوة األ ا  

َ
ف  . 0202/0202الفع ل واْص  

اووا لالاا الاباة الادرو  والاتا ابالا ااا  ا اتاعالا ااة باا اواد الا ااي 
ّ
وإ اياي أل اداو يماا ااد األسااةاذ  الااذياط و 

 . 0202ديسمب   22يدرسونها بوسائ  التواص  الوقمي مظذ 

ك  ان الاذياط ةاما     الَباح 
َ
ذ َساة 

َ
ئ و دّوم األ

ّ
َه 
ُ
ظ اللوم، وال  ذه ا ظاسبة ال لبة، نسعد بوقفة رم لة، ل 

أسااتااااام. كاامااا سااظاادااوم  20  اا  رةاابااة أسااتاااا الااتااعاالاالاام الااعااا اال، وىاادد اام   33و 34ةااوقاالاا ااهاام ااال الاادورةاا اان ال

م موىة ماط األسااةاذ  الابااحاكا ان اوي اإل اتاال الاعالاماي الادو ال الابااري  ا اباادر  اساتاناد اظاا اا  اذه الساظاة  

ا  و ااوي  اال مااذكااوا  0202
ّ
م. كامااا سااظادااوم كاوكاابااة ماط الاا الاابااة الاذيااط ةاماا ااووا باابااتااااارا  وإبااداىااا  ةاا اال

التخول ال ي أ   و ا  ال الليسان  وا است م وكذلك حايوا ى ل جوائ  ال ماخاتالان الاتاسااياا  الاوياظالاة 

 ا ظظمة لهذا الغوض.

 السلدا  والساد 

، ياتا الاب ةانادياد ياولا اة ىامالالااةالاة اال  ااا  0202/0202 ن   اح بو امج ا     العام احجامعل 

بووةوكول  مواجل يواعل اإلماا ا  ا عمارلاة والاراساولاة، ياتام ااىاتامااد ىالالا  لاناسالا ا  ا ا ا   الاتاسااياا  

البلداغوجلة احو ورلة، كما يتعّ ن احت ام الت بلد الدا ال لاهاذه الا اولا اة، والاتا اّلاد الصاارم  اهاا، والاك 

ا ا ا  ىالاااهاا األساو  احاجااماعالاة باالاناسااور ماع  مط أج  ا     التساط البلداغوجل و اد الاوي ااماة الا اي و

الهلئا  البلداغوجلة، ومسؤو ل احادادماا  احاجااماعالاة، و ادىام ماط السالا اا  املاوالالاة والاوصااياة، و كا  

اال  0222/0202السوكاء ااجتماى ن، وأ بن    اى ها ال موحلة ساابا اة  باان اساتاداماال الاعاام احاجااماعال 

أحسط الظووف.  ن  ذه التوصلا  واحد وا  العمللة ا ا اتا حاة،  اهادف   ا  ةا اديام قاماا اا  حا الا الاة 

ال جّو ىلاماي،  اادت لاتافاادي كا   0202/0202وجّدية لألسو  احجامعلة مط أج     اح الداول احجامعل 

 أ اال الهلع واارةباك.

 السلدا  والساد 

 ا ع لا  ا لادا الاة، رسا ا    ا  أن ىامالالاة الاناياجالا   الاناهاائالاة لالا الاباة الاظاا اوا ان اال اماتاناان 
ّ
 ن

، ا وجه ن   ا  جااماعاة ةساداو ، ةاما  اال  اووف ما اباولاة، ماط حالا  0202 هاد  الباالورلا لدور  سرتمب  

ا اد الابالاداغاوجالاة أو احادادمااةالاة.  وقاد ةاما  الاعامالالاة ىابا  احادا  اال  است بال ال لبة ىا ا  مساتاور ا او

 يالبا ويالبة.  9922، و لغ رعداد ا يجل ن 0202 و مب   20و  20الفت   ما ب ن 

كما أ ا اها   اذه الافاوصاة الّساا اناة أل ايائ الاظاا اوا ان اال اماتاناان   اهااد  الاباااالاورلاا، دور  ساراتامابا  

اخاذ  كاّ  الاتادابا ا  ال اوورلاة 0202
ّ
، وأةميا  لاهام مساارا جااماعالاا ماو ا اا، وأيامائاناهام باخن احاجااماعاة قاد اة

است بالهم ى   مستور مختلن الاللا ، ال  ووف حسظة، يب ا لنسورعا  السلاسة الويظلة للتعللم 

العا ل، ا بتلة ى   ااستن ا  واإل صاف، وةْمد ن كّ  يالاب مالاتاناد باالا اور احاجااماعال ماط بالاو  أق ا ا  

 مستولا  التخ ل  وا هار  ال ي رسمح  ها قدراة  الفدولة. 

م يالبا وياالاباة، مياجالا ان اال 49232وال  ذا اإليار، التند بداية  ذا العام احجامعل ما ي ار    

 -يااالاباا أجاظاارالاا، لاُلاصااباح الااعادد اإلجااماا ال لالا االاباة ا ياّجالاا ان ااال الا ااور األول  224األياوار الااكا  اةم ماناهاام 

م يالبا ويالبة، ُميجلا ان اال ا اياي ىساو 02022واحدا وىسولط ألن ومائت ن ورسٍع وسبع ن   -الليسان  

  
ً
م ىوَض ةداولاط اال الالاياساانا . كاماا قاماظاا بافاتاح ةاخاصاش ىا ا  مساتاوي 92م، ورسع وامس ن  20ملدا ا

 قسم الهظدسة ا عمارلة:  قلاد  ىمللاةلة  للمساررع. 

اكاتاو او  23ا اؤر  اال  292أما بخصوص ةظظلم االتنا  باالا اور الاكااناد،  اان الا اوار الاوياري رقام 

، ا تعلد بالت شح والتوجالا  والاناياجالا  اال الادراساا  احاجااماعالاة لاظالا   اهااد  ا ااساتا ، يانالاح لااا  0202

م، االتنا  بال ور الكاند    مااساتا م اال 0222/0202ال لبة احواصل ن  ى    هاد  الليسان ، ال د عة  

ح ال  ذه ا وحلة ةم، حصولا، ىب   اظاام ماعالاومااراد رقاماي، اال 0202/0202العام احجامعل 
ّ
، ىلما أن الت ش

ح ن ةم  معاحجة ا لفاا  ا اودىاة ىا ا  مساتاور الااالالاا  قصاد دراساة يالاباا  الاتا شاح وةاوةالا اهاا حساب 

ااستن ا ، ةعده يتم ةوجاههم حسب  تائ هم، وحسب الوغبا  ى   مختلن ىووض التدولط ا اتاو او  

 باحجامعة. 

صص  للمت شو ن ال ادم ن مط ا ؤسسا  احجامعلة الويظلة، وكاذا 
ُ
أما ا وحلة الكا لة،   د ا

%  مااط  جاامااا اال ماا اااىااد الااتاادااولااط 02الااد ااعااا  الساااباا ااة، حاالاا  ةاا اادر احااوااصااة اإلقااا االااة لااهااذه الاافاائااة بااا 

م ياالاباا اال الساظاة األو ا ،  ماناهام  ا   9292ا فتوحة ال ي بلغ  امسة آاف ورسعمائة وسبعة وساتا ان  

م ياالاب ماط ااولاجال احاجااماعاا  422م مط الظظام الد سلاد. كما ةم ريجل    424مائة و   ٍة وسبع ن  

م  يارا مط ال  اع ااجتماعل وااقاتاصاادي اال ا ااساتا ، اال  ياار ااةافااقالاا  202الويظلة، و ةم ريجل   

ا ب مة ما ب ن احجامعة وا ؤسسا  العموملة واحداصة، للصبح العدد اإلجاماا ال لالا الاباة ا ياجالا ان أحاد 

 وااامااساا اان  
ً
ااامااسااة و اامااا اا اانٍ  ىااوقااا   09م يااالاابااا ويااالاابااة، ميااجاالاا اان ااال 22299ىسااو آلاان ومااائااة وسااتااة

 للتدولط ال جملع التخصصا .

 و   ا ان  
ً
م 49أما ى   مستور التدولط ال الدكتوراه،   د بلغ  ىووض التدولط ا عتمد  امسة

ةااخااصااصااا ااال الاا ااور الااكااالاا ، وىاادد ا ااظاااصااب الااباالااداغااوجاالااة ا اافااتااوحااة لاالااعااام احااجااامااعاال   229 ااوىااا، و

 مائٍة ورسعة   0202/0202
ُ
م ىط يولد مساب ة ويظلة، مفتوحة حجملع ال لبة، ى ا  أن ةا اور 422   

اا 0202اامتنا ا  الدتابلة  هو جا فد 
ً
اف
ْ
، للصبح العدد اإلجما ل لل لبة ا يجلا ان اال الا اور الاكاالا : أل

 مائة و    ن  
َ
 2004م يالبا ويالبة. أما ىدد ال لبة ا يجلا ان اال الادكاتاوراه ىالاوم  ا اد بالاغ 2442و   

 ميج . 

أساتاااا بااحاكاا،  2422ال م ال التخي   الابالاداغاوجال، بالاغ الاتاعاداد احاوا الا اد لاألاسااةاذ  الابااحاكا ان 

ىاا اان ىاا اا  مااخااتاالاان األساا ك والااوةااب. لاالااعاالاام أن   مااط اوي رةاابااة أسااتاااا الااتااعاالاالاام الااعااا اال وأسااتاااا  929مااويّ

أساتاااا  422ال ا ئة. أماا ىادد األسااةاذ  املاوااقاولاط   م  ابالاغ ىادد ام  30.02مناقو أم يمكلون نسبة 

، 224باحكا، أي  ن العدد اإلجما ل لألساةذ  الباحك ن ا تنصل ان ىا ا   اهااد  الادكاتاوراه  اماا  او ، بالاغ 

ال ا ئة، و و مؤ و  ي ابد ى   مستورد التخي   البلداغوجل والبنثي.  كما أن نسبة اإل اا   22أي بتسبة 

ال ا ئة، و و مؤ و  ي ابد ى   ا ستول ن ااجتماعل والتعللمي  هذه الاواياة.  32مط  لئة التدرر  بلغ  

 
َ
أسااةاذ  ماط ا اداوف ا ان اال احاداارل، ىالاماا أناهام يانامالاون جامالاعاا  اهااد  الادكاتاوراه.  24كما است بلظا    ة

 .0202أساةذ  ال العلوم اإلنسا لة ال سظة  29ورعتوم احجامعة ةو لن 

كما  ظمظا دور  ةدولتلة لفائد  األساةذ  حدياثاي الاتاو الان لاو اع كافااء  أى ااء  الائاة الاتادررا ، 

بمواصلة التدولط، وسنتوسع الدور  التدولتلة لنسم  األساةذ  كا ة، إلكسا هم ا هارا  وال درا  ال ي 

نهم مط ال ّلام بمهامهم ى   أحسط وج .
ّ
 ةمد

وال  يار مواكبة ا ست دا  الصولة، ول مان استموارلة التعللم ال    ةفش اي الاو ااء الاعاا اد، 

،  ااظااماا  احااجااامااعااة دور  Moodleوالااداىاالااة   اا   درال ماانااتااور الاادرو   ىاا اا  مااظااصااة الااتااعاالاالاام ىااط ُةااعااد 

وااةصاال والاتاعالالام   ةدولتلة حجملاع األسااةاذ ، باا اواف مساؤول ماوكا  الساباااا  وأ اظاماة اإلىا م ا  ال

، ودام  الادور  0202 و مب   20ا تلف ، والتعللم ىط ةعد، السلد ى  الديط صو ل، و ذا ابتداء مط يوم 

 التدولتلة أكث  مط  هو، وةم ةن لد  ا ااسب ا ةلة: 

 . 4.2ةندي  أرقلة الدىائم البلداغوجلة احداصة باحجامعة  نو اإلصدار األا    -

، ماع أر افااة 0202/0202ةام  نسااء ماظاصاة لاوقاع مانااقاوا  ودرو  الاعاام احاجااماعاال احاجادياد  -

 .0222/0202منتولا  أرقلة العام ا ظصوم 

0202-0202كلمة مدير الجامعة بمناسبة افتتاح السنة الجامعية   
63 
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 لألساةذ  وال لبة.   ةم  نساء حسابا  للولول     أرقلة الدىائم البلداغوجلة  موودلم -

 . 0202/0202رسللم حسابا  ال لبة، أ ظاء النيجل   احداصة بالعام احجامعل   -

اقاع 0202ديسامابا   22ا     التعلالام ىاط ةاعاد باداياة ماط  - . ىابا  كا  الاوساائا  الاتافااىالالاة و ا او

 الوسملة.

وااةصااال،   ةاا ااظاالااد كاا  الااتاا ااهاا ااوا  والااوسااائاا  ا ااتااو ااو  باامااوكاا  السااباااااا  وأ ااظاامااة اإلىاا م ا  اال

والتعللم ا تلف ، والتعلالام ىاط ةاعاد، وماوكا  الساماعال الاباصاوي، اساتاعاماالاهاا اال ااجاتامااع ىاط ةاعاد، واال 

 التعللم ىط ةعد، وكذا ال مختلن ا ظصا  ا تخصصة.

 ورسعون  
ٌ
م مو فا اال الاوقا  احاواا ال، كاماا ساياتام 2222أما التخي   اإلداري،  لؤيو احجامعة ألن

 م مو فا، ُيويفىون ب ن التخي   اإلداري والتندم والتظفلذ.02ةو لن واحٍد وىسولط  

وال بو امج ةنس ن ا ستور احداص بالفئة اإلدارلة الهادف     ةوقلة مستور اإلدارل ن والت ظلا ان 

، الذي  و معهد وياياي ماعاتا ف با   اال ما اال الاتاداولاط اإلداري، حالا  اساتافااد  INPEDوالك بالتعاقد مع 

 مو فا، مط مختلن الوةب واألس ك، مط  ذا الب  امج. 092

 و ا  ا ان  
ً
م ماخابا ا، 49أما ال م ال البن  العلمي،  العدد اإلجما ل للمخابو ا عاتاماد  بالاغ ااماساة

منها مخب ان ةم اىتماد ما ا ل  اذه الساظاة اال ةاخاصاش الاولااقالاا   الاتانالالا  الاولاا ا اي، ااحاتامااا  

واألمكالالاةم، والاعالاوم الا راىالاة  ةاوقالاة ااباتاااار الا راعال لالاماظااياد احاجاا اةثث. أماا ىادد األسااةاذ  الابااحاكا ان 

م يالبا وياالاباة اال الادكاتاوراه. أماا اال 2002م أستااا باحكا، و  2030وال لبة الذيط يتس ون  تعداد م  

 ساظاة  420م ال التسو العلمي أو ما  يسم  باإلى م العلمي،   ا اد ةاّم نساو 
ً
، لالاصاباح الاعادد 0202ما االاة

    SCOPUSو  Aاسنسهادا ال  29392م الة.  أما ىدد ااسنسهادا   بلغ   0222اإلجما ل 

اال  43، أي با لااد  0220ما االاة،  ماظاذ ساظاة  222ل د ىوف التسو العلمي ة ورا كب  ا ةمك  ال نسو 

 2203ا ئة. أما ىدد األساةذ  الباحاكا ان الاذياط نساووا ما ااا  دولالاة اال املاجا   الاعاولا اة  ابالاغ ىادد ام 

 أستااا. 

وااال ماا ااال الااتااعاااون والااتاابااادل الاادولاالااان وااال ايااار الااتاادااولااط اإلقااامااد باااحاادااارل، ياا اول ا ن رسااعااة 

 يالبا ويالبة دراس هم، ميجل ن ال الدكتوراه وا است  باحجامعا  األجظرلة.  92وامسون 

الذي يسمح بنظ   أساةذ ، يالاباة، و    ERASMUS+و و امج التبادل ب ن احجامعا  األورو لة بو امج 

 ةافااقالاا   29ومو فد مط وإ   أ م احجامعا  األورو لة السولدة  ل ، و ذا اإليار ةم ااةفا  ى    بوام 

  Cadix-  Granada، باااساااتااو ااالاااا، جاااامااعااا اايTal-Techجاادياااد  لااالااتااابااادل والااتاااظاا ااا  ماااع كااا  مااط جاااماااعااة 

، Pisa, Padova, Bari, Sapienzaالب رغال، جاماعاا    Coimbraبووما لا، جامعة    Iasiباسبا لا،جامعة 

 بولو لا.  Powislanskiباي اللا، جامعة 

 ELANأما بخصوص ا ساررع ا دىمة مط يوف ااةناد األوروبد: باإلقا ة     ا ساررع ا عتمد  

لألساتااا باوماعاواف بالا ااسام ، TASSILI PHC 0202.   د ةم  ا صادقة ى   مسووع  ARIMNETو   PRIMAو 

 مط قسم العلوم ال راىلة. 

ا  ة األوللة ى    ا اتاظاار الاظانالا اة الاناهاائالاة احا اا. و  ام  ال  PRIMAبوامج  ابتاار    29كما ةم  ا و

 كالتا ل :

-WRAMS  لت للم ا وارد ا ائلة. متسد ا سووع األستاا دباةش منمود. مع جامعة اسبا لة 

CYCLE 3 MED - حول ةدولو الظفايا . متسد ا سووع األستاا يار  بط مدور.مع جامعة  ي اللة 

ISFERALDA -  حول استخداما  مخلفا  الظخل . متسد ا سووع األستاا بومعاواف بالا ااسام. ماع

 جامعة  ونسلة.

InnOFer - حول النسملد الع وي. متسد ا سووع األستاا يواي  اصو. مع جامعة اسبا لة 

GOURMED - ول جود  الغذاء. متسد ا سووع األستاامند أم ن بط مهلة. مع جامعة  ي اللةح 

رقمظة قمان احجود  بمؤسسا  التعللم العا ل باحج ائاو   :QUAD-HED  (DIGITAQ)وكذا مسووع 

 بتتسلد األستاا: بنوي مبارك مع جامعة منمد بوقلاف للعلوم والتدظولوجلا بو وان.

،  ةام  اهالائاة وةا اها او ما اماع (FNR)و ال  يار الصظدو  الوييي للبن  العلمي والت ولو التدظولوجل 

مخابو بن  معتمد  باحجامعة، كما ةم  هلئة م او  22مخب ام، وة ه و  02مخابو البن  العلمي،   ىسوون 

وة ه و األرقلة الت ظلة للتنالل  الف اوياو كالامالاائالاة بااحاوااجاب، وساياتام  اهالائاة ما او وةا اها او ماوكا  ااباتاااار 

والاتاناالالا  الاتادااظاولاوجاال اال ىالاوم الا اباالاعاة واحاوالااا  بااحااوااجاب. واساتافاااد  احاجاااماعاة كاذلاك ماط مااظاصااة 

 .0202ةدظولوجلة ال ىلوم  التغذية الف حلة ا ل ىام 

، ةم ةو    ما يلا م ماط أجاها   ىالامالاة ملادااباو بالاداغاوجالاة ماط 0202وال  يار م وا لة النسل   لسظة 

م. 92أج  ةدىلم األىمال الت بل لة وإىاد  ةخ للها، وكذا ةا اها او قااىاا  اإلىا م ا  ال باخاماسا ان جاهاايا  

كما ةم اا ت اك ال ا دتبة الوقملة ثث قوأثث للديوان الوييي للم بوىا  احجامعلة، قصد ةامادا ان الا الاباة 

واألساةذ  مط استغ لها كدىامة بلداغوجلة ىب  احد . وةتو و ى    ىدد  جما ل للو ائد البالاداغاوجالاة 

اامااائااة و اامااا االااٍة وساابااعاا اان   م ىااظااوا ااا. أمااا ىاادد الااتااياا   ااباالااغ 24220ا اا اادر  بااكاا  ااة ورسااعاا اان ألاافااا ورسااع 

م نياادااة ااال مااخااتاالاان الااتااخااصااصااا  922993اامااساامااائااة وواحااد ورسااعاا اان ألاافااا وسااتااماائااة وأربااعااة وسااتاا اان  

 كتابا لا  يالب.  20العلملة والتدظولوجلة وااجتماىلة  واألدبلة، أي بمعدل 

ىامالالاا  ةاتاعالاد أسااساا باتا اها او ماخابا   20أما بالتسبة للمساررع ااسنكمارلة،   د ةم اإلى ن ىط 

وااةصاال   م، وةدىلم موك  السباا  وأ ظمة اإلى م ا  ل22التنالل  احداصة بف  و  كورو ا  كو لد 

، وة ه و ماخابا  الساماعال الاباصاوي (DATA Center)والتعللم ا تلف   والتعللم ىط ةعد بموك  بلا ا  مت ور  

لتدىلم األىمال الت بل لة ل سم اإلى م وااةصال، وىمللة ة ه و املدابو الابالاداغاوجالاة لااالالاة الاعالاوم 

الاادقاالاا ااة وىاالااوم الاا ااباالااعااة واحااواالااا . كاامااا اسااتاافااد ااا مااط ىااماالاالااة الااعاا ل ا ااااااد لااتاا ماالاام ساا ااوح الااهاالاااكاا  

الااباالااداغااوجاالااة، وساايااتاام  ةاا ااهاا ااو أربااعااة مااخااابااو بااناا  مااعااتاامااد  والااك بااالااتاا ااهاا ااوا  احااداااصااة باامااسااووع 

 م عد بلداغوجل.  3222/9222

ا اد الاباالاداغاوجالااة  واال  ياار الااتاوساعاة الادااالالااة لسابادااة ا اعالااومااةالاة، ساياتام ر ا  ماخااتالان ا ااو

لالاجاااماعااة الااااائاظااة ةسااتامااة واحااوااجاب بااأللاالااف الابااصاولاة، ماع ةانااديا  األجااها   الاذكاالاة احادااصااة بااناساالا اا  

 السبدة.

يساعاادناد، ااال اااتاام كاالاماا اي، أن أةا اادم باا ااهااناادف احااداااصاة واحادااالصااة لاالاساااد  األسااةااذ  الااذيااط ةااّماا  

  ا  رةاباة أساتااا الاتاعالالام الاعاا ال، وإ ا  األسااةاذ  الابااحاكا ان، الاذياط باا اتااجاهام  33و 34ةوقل هم ال الدورةا ان 

العلمي الغ لو، يسهمون ال ةوةيب احجامعة ىا ا  الصاعالاد الادو ال. كاماا أساتاغا   اوصاة لا ااااد بادام الالاوم 

 ى   التن ل بووح ا سؤوللة، والعم  ب د وصوامة، وة ابالاد الا اوا ا ان 
ً
دم جملعا

ف
ّد ى   أيديدم وأحك

ُ
أل 

وا لالاا  الساارلاة ا افاعاول مااط أجا  ركاجالاع السالاوكاا  اإليا اابالاة، كا   اذا يصاب اال ةا اولاو احاجااماعااة، 

وةنس ن مخوجا ها، وأدىوكم، كذلك،     التن ل بووح الفولد الواحد، ا اتاياجام، وةاباياي  الاسافاة الاعاما  

احجماعل، سواء ى   مستور  و  التدولاط أو ىا ا  مساتاور ماخااباو الابانا  الاعالاماي الا اي ةاماتالاك  ماااا اا  

 ائلة يتبغل ةو لافاهاا وةافاعالالاهاا حادادماة الابااحاكا ان ماط أسااةاذ  ويالاباة، كاماا أدىاوكام   ا   اباذ كا  أ اااال 

الفع  السلبي الذي مط  خ   ا سا  بمس    احجامعة ال ة ولو التعللم العا ل والبن  العلمي لتنس ان 

 ماا  ها ى   ا ستور الدو ل.

كما ا يفوةيي أن أ ييء جملع ال لبة، وأدىو م، دىو  األ  الاظاا،اح، واألساتااا ا اوجا ، لالاداو اوا 

ااال ا سااتااور لاالااتااوودوا بااالااعاالاام وا ااعااو ااة، مااتاامااظاالااا لااهاام كاا  الااظاا اااح، يااالاابااا مااط احااجااماالااع ماا لاادا مااط احااجااهااد 

واحجدية واإلا ص ال الاعاما  لالاو اع ماط  اخن  اذه ا اؤساساة، وةاخكالاد الصاور  ا اكا ا  لالا االاب احاجااماعال 

ا تن ل باألا   الفاقلة والسلوك ا هذ  وا اتاواين، كاماا ادىاو ام   ا  ماناار اة الاظاوا او السالابالاة الا اي 

جتمع. كما أحثهم ى   
ُ
ها العلملة وصور ها الّوم لة ال امل   

َ
س يء ةسا  َبالغ لُسمعة احجامعة وَماا 

ُ
أصبن  ر

املوا ظة ىط ممتلاا  ال  اع ال ي ةن    بف   جهود كب    والك باااساتاعاماال الاعا ا ناد والصالاا اة 

 الدقل ة وا تواصلة لها.

 معسو احو ور الدولم

أغتظم  ذه الفوصة الكملاظاة، لادىاو  األساو  الاعالامالاة والاباناكالاة،   ا  ما لاد ماط الاتاعابائاة ماط أجا  

 ق ع ىلمّي ح ل د ومفلد للتظملة الويظلة، والك بالعم  ى   شوذ الهمم، وةنولك الع ائم، والسعل، 

ب لب رج  واحد،     ةوقلٍة ُمك   للجامعة وةن لد اإلق ع ا تسود، و و اإلق ع الذي يدون  الا  األساتااا 

قائما بدوره، ماناا اظاا ىا ا  مساتاور الاتاناصالا ، وىا ا  مصاداقالاة الاعا ااء الاعالاماي األصالا ، ولاداون  الا  

 ، مط أج  ةدولط مت ٍن و وعل.
َ
 ال الب واىلا بدوره، راسًما  د 

َدارلا ان   وإ 
ً
اذ  سااة 

َ
ااء ااجاتامااىالاونم أ

َ
اَوك

ت
ي قاام با  الس ور الافاّعاال الاذ 

االادف ه ب 
ّ
او 
َ
 
ُ
اْوصاة أل

ُ
ه الف ُم َ ذ  ظ 

َ
ت
ْ
غ
َ
أ

اول 
ُ
  اانسغاا ، والَبْن  َىاط  احاُوال

ْ
 
َ
ظ  ل 

ً
ّلة اق   وَر

ً
 َحَ ارّلة

ً
و أَدا  َبا  

ُ
َوار ا  اهم احو 

ّ
رظ 
َ
ْط ا  ل ة ، م 

ً
اا الوُىمف  ا 

ة  والُهُدوء. وإ يي ألحيي كذلك جملع ا ظظما  ال  بلة ى   الوعال الاذي أبادوه ماط اا ل 
َ
لظ د 

َط السف َجّوٍ م 

 ةفاىلهم البظاء ومواكب هم ملد   ىملظا با ساركة والدىم والظصلنة.

ا ا ا اهام  كما أ دو  هذه ا ظاسبة وسائ  اإلى م ا دتو ة،والسمعلة والبصولة ىا ا  راغا الا اهام وماو

 لا  نسايا  احجامعة.

  مساركتظا  عاللا  اا تتاح الوسمي للسظة احجامعلة.
َ
 َى 

ً
لعا م َجم 

ُ
د
َ
 ل
ً
وا
ْ
د
ُ
س
َ
  

 أ دوكم ى   حسط اإلصغاء. والس م ىللدم ورحمة هللا 

 

ل   0202ديسمب   29ةسدو   ا    

اَية
َ
ْو 
َ
ْحَمد ُبوي

َ
اا أ

َ
ست

ٌ
  األ

َعة  منمد ال و ةسدو  يُ  َجام    َرئ 
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ِحيِم  ِن الرَّ ْحمه ِ الرَّ

ه
 ِبْسِم َللا

يِن  ِ
ْوِم الد  ى يه

ه
ْحِبِه ِإل صه ى آِلِه وه

ه
ل عه ِلينه وه ْرسه

ُ
ِف امل ره

ْ
ش

ه
ى أ

ه
ل ُم عه

ه
َل السَّ  وه

ُ
ة

ه
َل الصَّ  وه

 السيد مدير جامعة بسكرة، 

 السيد رئيس املجلس الشعبي الوالئي،

 السادة أعضاء اللجنة األمنية للوالية،

 السادة والسيدات أعضاء البرملان بغرفتيه،

 األسرة الثورية،

 السادة إطارات ومنتخبي الوالية،

 السيدات والسادة مسؤولوا الجامعة على جميع املستويات، 

 اإلخوة واألخوات أساتذة وموظفوا وعمال الجامعة،

 النقابات، مسؤولوا التنظيمات الطَلبية، 

 أسرة اإلعَلم ،

 بناتي ، أبنائي الطلبة ،

 السيدات السادة الحضور.
 

 الس م ىللدم ورحمة هللا و وكاة ،

رغموند مساىو البهجة والسوور ال ك  مو  وأ اا ماتا ا    ا  احاواوم احاجااماعال لاواياناظاا  اذه ،ماغاتاظاماا 

السااا اانااة ألةااوجاا    اا  كاا  األسااو  احااجااامااعاالااة بااخااالااش الساادااو واامااتااظااان ىاا اا  حاافاااو  ااسااتاا اابااال مااكاامااظااا 

املااجااهااودا  الاا ااي ةاابااذل ااال سااراالاا  الااوااال باا ااامااعااتااظااا   اا  مصاااف احااجااامااعااا  الاادااباا ر ، كاامااا  ااخماا  ألن ياادااون 

اقع ىملدم ونسايدم البلداغوجل والبنثي واإلداري مو  ا و ا وا ومااالا  بااا  ماا  التناقدم م ددا بمو

 و جديد ، كما أيف ةمظلارد احدالصاة ةاعاود  ماو ا اة لااا  يالاباناظاا األىا اء الاذياط ماايالاو ياواصالاوا مسا ا   

التنصل  العلمي والتدولط األكاديمي والاناها  ماط ماعا ان ا اعاو اة لالاماأا اي قادماا   ا  أىا ا  ماواةاب الاظا ااح 

والتفو  ، و ذا  ا ظاسبة أ يائ ما اددا كا  الاظاا اوا ان اال  اهااد  الاباااالاورلاا وا الاتانا ا ان بااحاجااماعاة  اذه 

 السظة متمظلا لدم ك  التو لد والظ اح ال ا ست ب .

 السلدا  والساد  احو ور،

يعتمد  مو وة ور املجتمعا  احوديكة واستموار ا اىتمادا كلالاا ىا ا  الاتاعالالام واصاوصاا الاتاعالالام 

احجامعل ، وى   احجامعا  ومخوجا ها، ان التعللم احجامعل يهدف بالدرجة األو           العلم ،ا عو ة 

والك ا ة مط جل      جل  والك  و أسا  التظملاة والاتا اور، بااإلقاا اة   ا  الابانا  الاعالاماي الاذي ةا اوم 

 ىلل  ااات اىا  واإلبداع الرسوي الفدوي والك اال والصظاعل وااقتصادي.

 ن ةاافاااىاا  احااجااامااعااة مااع ا ااتاغاا اا ا  وا سااتا اادا  الااويااظالااة والااعاا االااة والااعاماا  ىاا ا  ةاا ااولااو  اافااسااهااا 

وةانادياا  أسااالالاا اهاا أصابااح قااوورلاا، ااااصاة وماا ياناظاااساب ماع ماتا االابااا  الااتاظاماالاة السااماالاة،  االام ياعااد مااط 

ا  بول أن ةظع ل احاجااماعاة ىاط ما اتاماعاهاا وان راغات الا اوف ىاط الاتاناوا  ااجاتامااىالاة وااقاتاصاادياة 

 والك ا لة والت ظلة ال بيئ ها ومنل ها وى   الصعلد املجتمعل .

 السلدا  والساد  احو ور،

ةو ل السل ا  العللا ال الدولة أ ملة كبا ا   لا ا ااع الاتاعالالام الاعاا ال والابانا  الاعالاماي ماعاتابا    يااه 

 ولاا  اى  ال مس    التظملة الساملة للاوياط، وماط  اذا األساا  ماايالا  الادولاة رياداو كا  اإلماااا الاا  

ا ادية والرسولة بالوغم مط الظووف ااقتصادية الصعبة ال ي يعيسها ويظظا احوبيب وهل رسع  جاا اد  

لتنس ن أداء  ظام التعللم العا ل وركجلاع ا افاتااحا  ىا ا  الابايائاة الاوياظالاة والادولالاة، والساعال   ا  ةا اولاو 

البن  العلمي واستغ ل ا ظت ا  البنكلة ورسول ها ال  اا  ماؤساساا  صاغا ا   وماتاوسا اة ، وركاجالاع 

  نساء ا ؤسسا  الظا ئة  ورع ل  الواب ة مع سو  السغ  .
 ن جامعة ةسدو  اللوم و ف   ك  الفاىل ن وا تاداالا ان والا اائاما ان ىالاااهاا راعاوف ةا اورا وةاوساعاا 

كب  ا ال التخصصا  ال ي ةوج  لل لبة وكذلك ال  ماا لا  ااستا اباال والاتاخيا ا  و اوىالاة الاتاداولاط  و اذا 

مط ا ل ما ةتو و ىلل  مط  لاك  ومتسآ  وموارد ةسولة  ائلة، لتصبح اللوم جامعة ةسدو  و ا   اخاو 

واىتواي ق با ىلملا وصوحا ةدولتلا بامتلاي ياخاول مائاا  الا الاباة ساظاولاا واال ماخاتالان الاتاخاصاصاا ، لاداط 

 ذا لط ي لد ا وال ائم ن ىلاها  ا ى ما وإصوارا لبذل ا  لد مط املجهودا  لالاوصاول با ااماعاتاظاا   ا  أىا ا  

ا واةب، و نط كسل ا  مانالالاة  اماد ياد اا و افاتاح أباواباظاا ونياداو كا   ماااا الااةاظاا لاتانا الاد  اذا الا اماوح 

 ا سووع.
 

 

 

 السلدا  والساد  احو ور،

، لاداط 22لي  ببعلد كظا قد ودىظا ىاما مو ىللظا ال  ووف ،ولة صعباة ا او و ااء كاورو اا كاو الاد 

ة ا و جهود احجملع مط مسؤول ن وأساةذ  ويلبة ةم باناماد ماط هللا وةاو الا ا  اااتاتاام الساظاة احاجااماعالاة 

ةا اولاباا اال  افا  الاظاووف   0202/0202ا ظصومة ال  ووف جلد ، و ا  نط اللوم نست ب  العام احجديد 

 الصولة لدط ةع لمة وجدية ورعاون  واجهة الظووف احواللة .

كما رعلمون  الداول احجامعل لهذه السظة يخ ع لابا ةاوكاول صارال صاارم اال الاظاما  احاوا اوري 

للتعللم ، أيط اىتمد  الويار  الوصلة ى   ا  اوجة ب ن التعللم احو وري و التعللم ىط ةعد واستعمال 

مختلن الوسائ  ا تاحة،  بالوغم مط حدا ة  ذه الت و ة نسرلا  ا أناهاا ساناساا ام اال مسااىاد  أباظااء اا 

الا االاابااة ىاا اا  الااتااناصاالاا  الااعاالاامااي ، مااغاتااظاامااا الاافااوصااة ماا ااددا ألحاالاايااي  ااال  اافاا  السالااا  كاا  ا ساائااولاا اان ااال 

احجامعة وى   رأسهم السلد مديو احجامعة و كذا السلد مديو احددما  احجامعلة ى   جهود م ا اباذولاة 

مط أج   ةمام التن    لاهاذا الادااول احاجااماعال ااساتاااظااااد رغام الاظاووف الصاوالاة الصاعاباة و أما ال أن 

 ي اىفوا احجهود ال التدف  ب ملع انسغاا  ال لبة.

وأح  بظارد وأبظااد ال لبة ى   قوور  ةخكلد الصور  ا اكا ا  لالا االاب احاجااماعال ا اتانا ال بااألاا   

 الفاقلة و السلوك ا هذ  و ا تواين.

 )أساتااا الاتاعالالام الاعاا ال  (كما أةوج  بال هظئة لألساةذ  الذيط ةم  ةوقتاهم   ا  مصااف األساتاااياة 

 متمظلا لهم ا  لد مط الظ احا  وكذلك ا  لد مط البذل والع اء .

ادىوكم ا تم الفاىل ن ال جامعتظا مط أساةذ  ومؤيولط  0202/0202و مظاسبة الداول احجامعل 

و وكاء اجتماىل ن وةظظلما  ي بلة     االتوام احجماعل مط اج  سظة جامعلة مو  ة و ا وة مملاوء  

 باأل اار واإلبداع وااسنكمارا  ا فلد  .
ال احدتام   ن وقفة ةوحم وإج ل ى   أ واد األسو  احجامعلاة وىا ا  كا  الاذياط  ا اد اا ام ةساراب 

احاجاائاناة الا اي ا يساعاظاا  ا أن  ااتا اوع   ا  ا او ا  ىا وجا  باخن ياداساان ىاظاا  اذا الاو ااء والابا ء   ا  قاولااب 

م لب الدىاء ، كما  تمي  السفاء العاج  للسلد رئي  احجمهورلة وىودة  ال ولبة ألرض الويط إلكاماال 

 مس    احج ائو احجديد .
ىا   احج ائو حو ، آمظة مست و ، متا اور  وما د او ، املاجاد واحادالاود لساهادائاظاا األباوار والسا م 

 ىللدم ورحمة هللا و وكاة .

 
ل   0202ديسمب   29ةسدو   ا    

  السلد ىبد هللا أبد  وار

  وا ل واية ةسدو 
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ماط  0202/0202ا ل يلار  ىم  وةف د قادة      واية ا سللة مو اوقاا باو اد وياري الاويلاو األول ىاباد الاعا لا  جاواد ياعا اد   اار  ا ا ا   الساظاة احاجااماعالاة 

ط كاا اة ب ماال  ب احجامعل التاةع حجامعة منمد بوقلاف. حل  أباوي اا ل كالاماة الا اا اا باا اظااساباة أن احاجااماعاة احاوا ائاولاة الالاوم ةاواجا  ىاد  ةانادياا  ةاتا الا

 ا  مسااياو    ىاالفاىل ن العم  لبلور  رؤلة  ص حلة متااملة كفللة ببع  ديظاملادالاة جادياد  اال ما اال ةاداولاط كافااءا  ىاالالاة الاتاخ الا  وجاعا  جااماعاة الاغاد قاادر 

ل  اع مظذ اإلساتا ا ل   االتنوا  احجارلة ومستعد   ت لبا  ا هط ا ستند ة وا هارا  احجديد  وكذا مسايو  ىالم يتغ   باستموار مس  ا     الت ور الذي ىو 

لاغاة لالابانا  الاعالاماي لاباا    يومظا  ذا، كما أبوي مط جهة أاور أ ملة ا ؤسسا  الظا ئة ال اإلقتصاد الوييي معتب ا  يا ا مساتا ابا  احاجا ائاو مسا ا ا   ا  األ امالاة ا

 الذي يعد أدا   عالة للوال باحجامعة احج ائولة. 

 ها ق ااع الاتاعالالام اش ويلو التعللم العا ل والبن  العلمي الب و يسور ىبد الباال بط يلان رسدو م لع كلمت  السلد رئي  احجمهورلة ى   ا اا ة ا همة ال ي 

سا  ا تاباعاة سلاالعا ل والبن  العلمي وى   الدىم ا  دم مط يو  ، مس  ا ةعد ا     ةن   ا  ا ؤسسا  احجامعلة ى   مستور الويط للداول احجامعل و ال

جااا  املا مط يوف الويار  ل مان    اح  ذا ا وسم ال  ذا الظوف الصرل ااستاظااد، كما قدم حوصلة ملد   ىم  الا ا ااع ىا ا  ا ادر الا اصا ا  اال ماخاتالان

خاذ   اواجاهاة  اتاواأليوار والتنديا  لوقمظة كا ة ا ؤسسا  احجامعلة واحددماةلة. و أكد أن الادااول احاجااماعال احاجادياد ةام اال  اووف ما اباولاة بافا ا  الاتادابا ا  ا

أ اد أن ال  اع است ب    الان ما اعاد بالاداغاوجال جادياد ماط  42الن يالب جديد باإلقا اة   ا  أن قادرا  الا ا ااع راعا ي  بااساتا م  002ةفش ي    و  كورو ا، و

 الن م عد جاري ا  اي ا     جا ب استندا   ووع مست كة لدراسة مهظد  ببعت احجامعا  ةنسبا لتوسلعها وكذا  تح     مدار  ىللا.  32أص  

ىتماد ى ا  اإل وا ل كلمت   دد السلد الويلو ى   قوور  ة ولو وسائ  اإلةصال مط أج  اإلصغاء ا تماما  األسو  احجامعلة ااصة ال لبة مس  ا     أن 

ل قاام بااىاداد عاا اآللا  النساور والتتسلد سا م  ال وقع اجواءا  وةداب   مدظ  مط انهاء ا وسم احجامعل ا ظصوم. ومط جهة أاور كسن أن ق اع التعللام الا

ياب حاجاظاة ةاظاصام موىة مط الظصوص التظظلملة منها ا وسوم ا تعلد با واك  الويظلاة لالابانا  وماواجاعاة الا اا اون الاتاوجالا،اي لالابانا  الاعالاماي، كاماا اكاو أ ا  ةام 

 إلص ح احددما  احجامعلة  هدف ةو لد الظف ا  وى لظة النسل   وةنس ن احددما  ا  دمة لل الب.. 
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ةعد  وط مط املجهودا  احوكيكة ةمدظ  األسو  احجااماعالاة ماط قا اعا  بافا ا  

جهود أ واد ا ك  مط موقع ، و افا ا  حاوص مساؤولاااهاا وةا ابالا اهام لاتاوجاااهاا  ويرا  

التعللم العا ل والبن  العلمي،  اهل جامعة ةسدو  جا    اال الالاوم املاوادد لالاساووع 

اال مااوساام جاامااعاال جاادياد يااتاا االاب مااظااا الااداكاا اا  مااط احااجااديااة واإلصاوار ىاا اا  ةا اااوي جااماالااع 

الع با  باات  ها، وةن لد   احا  أاور ال جمالاع األصاعاد ، حالا   اهاد  قااىاة 

 29املواقوا  الدب ر كمال بولظوار باالا ا اب احاجااماعال  اتاماة صارالاناة ياوم الاكا  ااء 

والاك  0202-0202 عاللا  حف  اإل تتاح الوسمي لالاماوسام احاجااماعال  0202ديسمب 

با واف مط الوا ل املوت م السلد ىبد هللا أبد  وار الذي قدم ر  ة و د مط السل اا  

ا اد االاة واألماظاالاة   اا  جااا اب األساو  الااكاورلااة، باانا ااور مساؤو اال احااجاامااعااة مااط مااخاتاالاان 

الااوةااب،أى اااء املااجاالاا  الااعاالاامااي لاالاامااؤسااسااة ،ماامااكاا اال السااوكاااء اإلجااتااماااىاالاا اان، وماادراء 

احااداادمااا  واإلقااامااا  احااجااامااعاالااة ،كااذلااك أساااةااذ  وياالاابااة ، حاالاا  حااظااد  ااذا احااوااد  

 بتغ لة  ى ملة واسعة.

ةوج  مدياو احاجااماعاة األساتااا أحاماد باوياو ااياة اا ل كالاماتا  اال  اذه ا اظااساباة، 

بااالساادااو احااجاا لاا  لااااا  أ ااواد األسااو  احااجااامااعاالااة ىاا اا  املااجااهااود احااجاابااار الااذي قااامااوا باا ، 

وإص فا هم الواضح ال التانا ا ا  إل ا ا   الاعاام احاجااماعال اال أحساط الاظاووف، ىاط 

يولد الاتادررا  احاوا اوري احاجا ااد بصالاغاة الاتاظااو  با ان الاد اعاا ، اال  ا  اإلحاتا ام 

الصااارم لاالااتااداباا اا  الااوقااائاالااة،  اااكااوا ااال اا  الساالااا  األساااةااذ  الااذيااط و ااووا الاادرو  

، ماغاتاظاماا الافاوصاة لا اهاظائاة  اخاباة 0202ديسامابا   22لل لبة ال مخاتالان الاوساائا  ماظاذ 

  ا  رةاباة أساتااا الاتاعالالام  33و  34األساةذ  الباحك ن الذيط ةم  ةاوقالا اهام اال الادورةا ان 

 .20العا ل وىدد م 

وأ ار السلاد ا ادياو اال كالاماتا    ا  باو ااماج   ا ا   الاعاام احاجااماعال احاجادياد، ماط 

ااا ااااا  ا اااعااااماااارلااااة  اااا ل ةاااانااادياااد ياااولاااا اااة ىاااامااالااالاااااةااالااااة  ااامااااواجااالاااة ةاااواعاااا   ااااااااهاااا اإلماااااا

والرسولة،ماتاناد اا ىاط ري ااماة الاتاسااط الابالاداغاوجال الا اي ةام ةانادياد اا باالاناسااور ماع 

الهلئا  البلداغوجلة ومساؤو ال احادادماا  احاجااماعالاة، بادىام ماط السالا اا  املاوالالاة 

والويار  الوصلة،كما قادم ماؤ اوا  حاول ماعا الاا  مالادا الاة باخاصاوص الاعادياد ماط 

الاباالاغ راعاداد ام  0202الظ اط منها النيجل   النهائلة لل لبة الظا و ن ال بااالاورلاا 

ياااالاااب وياااالااباااة،مااا اامااائااظاااا  يااا ااام باااالاااظااووف احااواااساااظااة الاا اااي  االااائاا اااهاااا احاااجاااماااعاااة  9922

إلساتا اباالااهام، وةاماداالاناهام ماط بالاو  أق ا ا  مساتااولاا  الاتااخ الا  وا اهااار  الا اي رسااماح  اهااا 

قدرا هم الفدولة، معوجا ى   مساب ة الاتاداولاط اال الادكاتاوراه لاهاذه الساظاة، والا اي بالاغ 

ةاخاصاصاا،  229 اوىاا و 49ماظاصاباا اال  422ىدد ا ظاصب البلداغوجلة ا فتوحة  اها 

متند ا كذلك ىط الدورا  التدولتلة ال ي  ظم  لفائد  األساةاذ  حادياثاي الاتاو الان 

وكذا مستخدمد مختلن ا صاحح لاو اع كافااءا اهام وماهاارا اهام الا اي ةاماداناهام ماط الا الاام 

 بمهامهم ى   أحسط وج  .

كاامااا ة اامااظاا  كاالاامااة الساالااد ا ااديااو   ااار  لاالاابااناا  الااعاالاامااي وماا اااا  الااتااعاااون 

والتبادل الدولل ن، مع رسلل  ال وء ى   العديد مط الظ اط األاور، للختتم كلمت  

باادىااو  الاا االاابااة   اا  الااتااناا اال باااألااا   الاافاااقاالااة والساالااوك ا ااهااذ  وماانااار ااة جااماالااع 

الظوا و السلبلة،داىلا األسو  العلملة والبنكلة     م لد مط التعبئة ماط أجا   قا ع 

 ىلمي ح ل د مفلد للتظملة الويظلة .

وا ل الواية وا ل  ى    ىط اإل تاتااح الاوساماي لاهاذا ا اوسام أىاو  ىاط 

سعادة  بال دوم     احجامعة مستغ  السا نة لتكم ن املجهودا  ا اباذولاة اال 

سرل  الواال با ااماعاة ةساداو    ا  مصااف احاجااماعاا  الادابا ر، ماتاماظالاا لالا الاباة 

مسوارا ةدولتلا أكاديمالاا ما الء باالاتاو الاد، ماعاوجاا ىا ا  أ امالاة الاتاعالالام الاعاا ال 

كااو اا  أسااا  الااتااظااماالااة والااتاا ااولااو، داىاالااا   اا  قااوور  اإل اافااتاااح ىاا اا  املااواالاا  
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احدارجل واإلنسالاا  اال الاتاناوا  احاوااصالاة ىا ا  جامالاع األصاعاد ، حالا  ةاو ال 

السل ا  الاعالالاا لالادولاة أ امالاة باالاغاة لاهاذا الا ا ااع بانايادا ا  كا  ماا  او ماتااح 

معتب    ياه  ولاا  اى  ال الاتاظامالاة الساامالاة، مسالادا باالاتا اور والاتاوساع الاذي 

رسهده جامعة ةسدو  واىتب  ا ق با ىلملا وصوحا ةدولتلا بااماتالااي ،داىالاا   ا  

م لد مط اإللتوام احجماعال ماط أجا  ساظاة ماو ا اة مالالائاة بااإلباداع واإلساناكاماار، 

 وم ددا دىم  بفتح األبوا  لتن لد ال موح ا سووع.

وةاابااعااا لاالااباا  ااامااج ا ساا ااو مااط يااوف الااويار  الااوصاالااة وإسااتاادااماااا  ااواساالاام 

احوف ، ةاةع احو ور كلمة ميجلة لويلو التعللم العا ل والبن  العلمي السلد 

ىبد الاباااال باط يلاان، الا اي ىاوض  اااهاا ماخاتالان الاظا ااط احادااصاة باماساتا ادا  

الداول احجامعل وكا  ماا را ا ا  ماط  ساتاعادادا ، واصافاا  ياا اا باا ا اباولاة اال 

    ذه احجائنة،داىلا األسو  احجامعلة     ة ولو الوؤر ا ست ابالالاة اااصاة 

ال    ةبيي أ ماط رعللملة جديد ، و التن ل بم لد ماط الاعا لاماة واا  اإلصاوار 

 لبلو  األ داف ا تسود .

لاالااتاام ةااعااد الااك ىااوض مااداااالااتاا اان ميااجاالااتاا اان ىاا اا  الااتااوا اال، األو اا  حااول 

"التعللم ىاط ةاعاد اال احاجا ائاو" ماط  ىاداد األساتااا   اتالاناة  ااياماة، والاكاا الاة 

ا اا ااة بااخدوا  رقااماالااة" -مااوسااومااة بااا" أدا  وأااا قاالااا  ا ااهااظااة احااجااامااعاالااة  ا ااو

 لألستاا السولن بط  اجل .

وال  لتفاةة رم لة كوم  جامعة ةسدو  كوكبة األساةذ  الاذياط ارةا اوا   ا  

ا ا بماا  هم ا وموقة و  هود م العلملة الواملة     الاو اع  رةبة األستااية  ىت 

مط مستور اإل تال العلمي بااحاجااماعاة، كاماا لام يافاو  مادياو احاجااماعاة الافاوصاة 

ولا اان  حاتاا امااا ااال اا ااو  أو ا  أباا   اااااهاا جاااماعااة ةسادااو   ا أن ةااداوم األساااةااذ  

الباحك ن الباريلط اوي اإل تال العلمي الغ لو الذيط سا موا ال ةوةيب احجاماعاة 

ى   الصاعالاد الادو ال،  اذا ولام ةاتاسا ا  جااماعاة ةساداو  يالابا اهاا الاذياط ةاما اووا اال 

 ىداد مساررع ةاخاوجاهام حالا  ةام ةاداولاماهام لاناكاجاعاهام ىا ا  ةانا الاد  ا ااحاا  

 أاور.

وةاا اادر اإل ااار  أن مااواساالاام  ااذا احااواافاا  ةاا امااظاا  مااع   اا اا   الااتااعاالاالاام 

احو وري ىا ا  مساتاور كالالاا  احاجااماعاة ىابا   اظاام الاد اعاا  حالا  ة اماظا  

  ذه الد عة يلبة ال ور الكاند وكذا يلبة السظة الكالكة ليسان .

  موسم جامعل مو د  تمظاه للجملع.
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 والي والية بسكرة يشارك في حملة التشجير بجامعة محمد خيضر

شااك  االاي الاو  ا   0202-0202تزامنا مع حفل افتتاح الموسم الجامعي  

المحترم السيد عبد اهلل أبي نواك االوفد المرافق له من سلطات مدني  اأمني  إلا  ااانا  

مد ر الجامع  األستاذ أحمد بوطرفا   ااألسرة الجامعي  يف عمليه غرس ماجاماوعا  مان 

الشجيرات عل  مستوى القط  الجامعي شتم ، اهذا عالا  فالافايا  اناطا   حامالا  

التشجير بفضاءات المؤسسات الجامعي  االبحثي ، التي أعلن عنها از ر التعليم الاعاالاي 

االبحث العلمي نها   الشهر الفاكط ،حيث تندكج هذه العملي  ضمن البرناما  الاوطاناي 

 .للتشجير
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 0202جامعة بسكرة تسخر فضاء للتسجيالت النهائية لحاملي شهادة بكالوريا 

استكمالا للإجراءات المتخذة من طرف 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برسم هذه 
السنة، والمتعلقة بتسجيل الطلبة الجدد حاملي 

يا  بهدف مرافقة 0202شهادة البكالور ، و
يحة الطلبة الذين تعذر عليهم القيام بذلك،  شر

نوفمبر  20جامعة بسكرة وابتداء من يوم الأحد 
يحة  0202 خصصت فضاءا لمرافقة هذه الشر

ية تحتوي على  عبر توفير قاعات بالم كتبة المركز
أجهزة موصولة بأنترنت عالية التدفق، بتأطير من 
يين، بيداغوجيين، ومهندسين في  مسؤولين ادار

الإعلام الآلي وذلك بغية تسهيل التسجيلات 
ية النهائية )دفع رسوم وإيداع ملف  الإدار

 .(التسجيل
وقف على سير العملية مدير الجامعة 
الأستاذ أحمد بوطرفاية رفقة نائبه المكلف 
بالبيداغوجيا الأستاذ بشير عبد المليك، أين قدم 
توجيهات حول ضرورة الإحترام الصارم 
للإجراءات الوقائية الصحية ضمانا لسلامة الجميع، 

 80إلى غاية  استمرتويشار أن هذه العملية 
 . 0202نوفمبر 

 Moodleمركز الشبكات واألنظمة المعلوماتية لجامعة محمد خيضر ينظم الورشة الثالثة المفتوحة على منصة التعليم عن بعد 

 

 8020تطبيقا لتعليمة الوزارة الوصية رقم 
والمتعلقة بكيفية  0202نوفمبر  82المؤرخة في 

انطلاق النشاطات البيداغوجية للموسم الجامعي 
وفي إطار الإستعدادات  0208-0202المقبل 

والتحضيرات المتعلقة بذلك نظم مركز الشبكات 
والأنظمة المعلوماتية لجامعة محمد خيضر بسكرة 

ية  0202نوفمبر  00يوم الأحد  بالم كتبة المركز
 ورشة عمل مفتوحة على منصة التعليم عن بعد

Moodle موجهة لجميع أساتذة الجامعة. 

فإضافة للتكوين حول طرق إدراج الدروس 
فتح الحسابات و   (TD, TP, Cours(باختلافها

ئم  لدعا ية وضع ا عرفة بعمل م ل نصة وا م ل في ا
البيداغوجية، تبنت الورشة في هذه الطبعة 
الثالثة، التركيز على كيفيات استخدام الوسائط 
المرئية والوسائل الرقمية للتواصل مع الطلبة، عبر ما 
يعرف بتقنية التحاضر عن بعد، مع إمكانية 
تسجيل هذه المحاضرات والرجوع اليها في أي 
وقت للإطلاع على مضمونها من طرف الطالب، 
إلى جانب تمكين الأساتذة من الآليات الخاصة 
بإدخال الطلبة إلى المحاضرة الإفتراضية حسب 

 .التخصص والفوج

 

أشغال هذه الورشات والتي خصصت لها 
ية، مستمرة  قاعات الإعلام الآلي بالم كتبة المركز
باشراف طاقم من  على مدار أسبوع كامل، و
لأنظمة  قنيي ومسؤولي مركز الشبكات وا ت
المعلوماتية يسهرون على الإجابة عن جميع 
الإنشغالات والإستفسارات المتعلقة بالشؤون 
التقنية، خاصة المرتبطة بتقنية التحاضر عن بعد 
لتحقيق الهدف المنشود واستكمال إدراج كل 

 العمليات البيداغوجية عبر منصة مودل.

63 
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ية رقم   8020منذ صدور التعليمة الوزار
والمتعلقة بكيفية  0202نوفمبر  82المؤرخة في 

انطلاق النشاطات البيداغوجية للموسم الجامعي 
وجامعة بسكرة تتأهب  0208-0202المقبل 

لاستقبال طلبتها من خلال العديد من الخطوات 
والإستعدادات خاصة في الجانب البيداغوجي منها 
ينية الخاصة بمنصة مودل  تنظيم الأيام التكو

MOODLE   والموجهة لفائدة الأساتذة في كل
التخصصات، والمتعلقة بوضع الدعائم البيداغوجية 

  ,TD, TP(من طرق إدراج الدروس باختلافها
Cours)   إضافة الى كيفيات إستخدام الوسائط

المرئية والوسائل الرقمية للتواصل مع الطلبة، عبر ما 
يعرف بتقنية التحاضر عن بعد، وفتح الحسابات 
في المنصة لصالح الأساتذة والطلبة على حد سواء ، 

 .وكذا التحسين من جودة تدفق الأنترنت

شرعت جامعة بسكرة مطلع شهر ديسمبر 
فعليا في أداء أنشطتها ومهامها على غرار باقي  0202

مؤسسات التعليم العالي عبر الوطن، وفق نمط 
-0202التعليم عن بعد برسم الموسم الجامعي 

وذلك بعد إشارة الإنطلاق من طرف  0208
وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد عبد الباقي 
يان، في رسالة موجهة لكل مكونات الأسرة  بن ز
الجامعية متمنيا فيها للطلبة الجدد خاصة إنطلاقة 
موفقة في مسارهم الدراسي، بعد إستكمال مجمل 

الإجراءات المتعلقة بالتسجيل النهائي في مختلف 
ين وفروعه وتخصصاته، والتي تمت  ميادين التكو
مية  لرق يا عن بعد من خلال المنصة ا حصر

PROGRESS. 

حيث عمدت الجامعة بسبب الجائحة منذ 
السداسي الثاني إلى إعتماد أنماط بديلة في تنظيم 
النشاطات البيداغوجية تمثلت في طرائق التعليم عن 
بات  بعد، باستعمال الوسائط المتاحة ورغم الصعو
يقة سمحت بتقديم الدروس عن  إلا أن هذه الطر
بعد وإستكمال متطلبات المناهج الدراسية والمناهج 
التعليمية، بما مكن بعد ذلك من إجراء عدد من 
النشاطات البيداغوجية بشكل حضوري وكذا 
القيام بأعمال التقييم، في ضوء إعتماد برتوكول 
ماية  يحترم قواعد الح صحي يضمن تفويج الطلبة و
والوقاية على مستوى مؤسسات التعليم العالي وكذا 

 .الخدمات الجامعية

ير على أن النتائج  هذا وأكد السيد الوز
الإيجابية في هذا المجال، مكان لها أن تتحقق لولا 
تجند الأسرة الجامعية وشعورها العميق بالمسؤولية 
وإصرارها على رفع التحدي، وتمكين الجامعة من 
ين والبحث وخدمة المجتمع،  أداء مهامها في التكو
شاكرا الجميع على وقفتهم المشهودة وروح التضامن 
التي ميزت أعمالهم طوال المرحلة الماضية، مشيرا 

إلى البرتوكول العملياتي الذي إعتمده القطاع 
تحسبا للموسم الحالي، والذي يأخذ في الحسبان 
الوضع الصحي السائد في البلاد وتطور الوضعية 
بائية، من خلال المزاوجة بين نمط التعليم عن  الو
بعد والنمط الحضوري الذي إنطلق منتصف شهر 
ديسمبر بما يضمن تقديم النشاطات البيداغوجية 
والخدماتية لفائدة الطلبة في مختلف الأطوار، تفاديا 

 .لتواجد تعدادات كبيرة في وقت واحد

ير ترك  لوز وتجدر الإشارة أن السيد ا
بادرة بالعملية لمدراء المؤسسات  م ل ية ا مسؤول
الجامعية وحثهم على ضرورة إستشارة الهيئات 
ية والعلمية والتشاور مع مختلف ممثلي الأسرة  الإدار
الجامعية والتنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية، 
يق  وهذا بالتنسيق مع السلطات المحلية عن طر

 .الخلية المنصبة لهذا الغرض

وفي الختام دعا الأسرة الجامعية إلى التجند 
مجددا خلال هذا الموسم لضمان المتطلبات 
البيداغوجية والتعليمية في مختلف أطوار التعليم 
ية  العالي ل كسب الرهان وتمكين الجامعة الجزائر
من أداء مهامها المنوطة بها، رغم الإكراهات 

 .والقيود التي فرضتها الجائحة

 .موسم جامعي موفق نتمناه للجميع

إنطالق الدراسة عن بعد بجامعة 

بسكرة برسم الموسم الجامعي 

0202 -0202 

 

 

63 
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 أجواء التعليم الحضوري بجامعة بسكرة

شهدت جامعة بسكرة منذ يوم 
إنطلاق  0202ديسمبر  81الثلاثاء 

الدراسة بشكل حضوري عبر جميع 
كلياتها ومعهدها،حيث عرفت أروقتها 
وهياكلها البيداغوجية حركية ونشاط بعد 

 0و8توافد طلبة الدفعة الأولى )ماستر 
( لمزاولة الدروس المختلفة من  0وليسانس

محاضرات وأعمال توجيهية وتطبيقية، 
حيث سبق هذه الإنطلاقة عملية التعليم 
عن بعد، أين سطرت إدارة الجامعة 
برنامجا خاصا من خلال تسخير منصة 
التعليم عن بعد لتوفير الدروس بداية من 

، ولضمان دخول 0202يسمبرد28تاريخ 

جامعي آمن صحيا وحرصا على سلامة 
يقة  الطالب، فقد تبنت جامعة بسكرة طر
عملياتية لتسيير هذا الدخول من خلال 
وضع بروتوكول يتضمن جميع الشروط 
ية الواجب  عايير الصحية الضرور م وال
يقة الدمج بين  التقيد بها، منها إعتماد طر
لدراسة  لدراسة عن بعد و ا نمط ا
يع الطلبة على  يق توز ية عن طر الحضور
المجموعات والأفواج مع تخفيض عددهم 
تجنبا للإكتظاظ وغيرها من الاجراءات 
ية، مع توفير كل الخدمات  الإحتراز

 .الجامعية من ايواء، اطعام ونقل

 0202-0202المسابقة الوطنية لإل لتحاق بالتكوين في الطور الثالث دكتوراه للسنة الجامعية 

المؤرخ في   168عملا بالقرار الوزاري رقم 
المتضمن تحديد كيفيات تنظيم   2028020202

ثالث وشروط إعداد  ل ين في الطور ا التكو
أطروحة الدكتوراه ومناقشتها وكذا القرار رقم 

المتضمن تأهيل   2028020202المؤرخ في   160
ين لنيل  مؤسسات التعليم العالي لضمان التكو

 0208-0202شهادة الدكتوراه للسنة الجامعية 
وتحديد عدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة 

 .0208-0202الجامعية 

تنظم جامعة بسكرة على غرار جامعات 
ين في  الوطن المسابقة الوطنية للإلتحاق بالتكو
الطور الثالث دكتوراه برسم هذه السنة حسب 
الرزنامة المعلن عنها من طرف وزارة التعليم 

 .العالي والبحث العلمي

لتحاق ابلتكوين يف الطور الثالث   0202-0202فتح الأرضية الرمقية لتسجيل املشاركة يف مسابقة الإ
http://progres.mesrs.dz/webdoctorat  

ىل  02/20/0202من  يداع ملفات الرتحش للمسابقة عىل الأرضية الرمقية   20/22/0202اإ   PROGRESاإ

ىل  22من    PROGRESتأأكيد اخلريات من طرف املرتحشني عرب   0202جانفي  20اإ

ىل  21من    0202جانفي  00اإ
مراقبة مطابقة ملفات املرتحشني عىل مس توى مصاحل املوسسات اجلامعية 

  PROGRESامللكفة ابلتكوين فامي بعد التدرج عرب 

ىل  01من    0202فيفري  22جانفي اإ
دراسة ملفات املرتحشني من طرف جلنة التكوين يف ادلكتوراه عرب 

PROGRES  

  PROGRESالإعالن عن قامئة املرتحشني املقبولني عرب   0202فيفري   20

ىل  21من  يداع طعون املرتحشني غري املقبولني يف املسابقة عرب   0202فيفري  20اإ   PROGRESاإ

ىل  20من    PROGRESدراسة طعون املرتحشني غري املقبولني يف املسابقة عرب   0202فيفري  22اإ

  PROGRESالإعالن عن القامئة الهنائية للمرتحشني للمسابقة عرب   0202فيفري   28

ىل  21من  لتحاق ابلتكوين يف الطور الثالث   0202مارس  02فيفري اإ جراء مسابقات الإ  اإ
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 لقاء مدير جامعة بسكرة بمدراء مخابر البحث العلمي 

 0202نوفمرب5عقد مدير اجلامعة األستاذ أمحد بوطرفاية صبيحة يوم 
اجتمااع تنسيقيا مع مدراء خمابر ابلحث العليم يف قاعة اإلجتمااعت 

حبضور نائبه الملكف باتلكوين العايل يف الطور اثلالث   ،بالمديرية
وابلحث العليم واتلكوين العايل فيما بعد اتلدرج ، واتلأهيل اجلاميع

األستاذ نورادلين زموري إيل جانب مسؤولة المخابر السيدة حنان بن 
كحول لمناقشة جدول األعمال المتضمن احلصائل العلمية والمايلة 

 .لمخابر ابلحث العليم وعدة متفرقات أخرى
هنأ مدير اجلامعة احلضور ىلع األداء احلسن والمتمزي المنعكس يف 
اإلجنازات اليت حققتها فرق ابلحث بمساهمتها يف الرفع من مستوى 

حيث بلغت عدد المقاالت ، اإلنتاج العليم من حيث الكم وانلوع
مقاال علميا  032المنشورة يف جمالت علمية اعلمية مرموقة مايفوق 

حبثا ذا قيمة اعيلة ىلع  0662خالل هذه السنة باإلضافة إيل مايعادل 
وما اكن يلتحقق ذلك لوال اإلستقرار والعمل اجلمايع ، الصعيد ادلويل

المتناسق بني فرق ابلحث يف المخرب الواحد من أجل بلوغ األهداف 
المنشودة وهذا ما ألح عليه السيد المدير اإلستمرار بنفس الوترية من 

داعيا إيل مواصلة تنشيط ، أجل المحافظة ىلع اإلستقرار يف المخابر
وكذا مساعدة الطلبة ، ابلحث العليم ىلع مستوى األقسام واللكيات

كما تطرق ، ابلاحثني يف إجناز أطروحاتهم بمرافقتهم وتمويل مشاريعهم
إيل المجهود اذلي يبذهل رؤساء المجالت العلمية للريق بها إيل تصنيفات 
معتمدة تتيح للطلبة ولك ابلاحثني يف خمتلف اتلخصصات الفرصة لنرش 

هذا وقدم عدة توجيهات من أجل إضفاء تنظيم أكرب   ،أعمالهم ومقاالتهم
 .ىلع تسيري المخابر

ويف تدخل األستاذ نور ادلين زموري دعوة تلعزيز ابلحث العليم 
ويف جانب آخر حث ىلع إلزامية   ،لفتح المجال لعدد أكرب من ابلاحثني 

اتلدقيق يف األعضاء المنتسبني إيل المخابر من أجل استيفاء الرشوط 
تلمكني الراغبني من إنشاء خمابر جديدة عمال بما تمليه الوزارة الوصية 
والمديرية العامة للبحث العليم مشريا إيل النسبة العامة الستهالك 

داعيا إيل رضورة تسوية مجيع الوضعيات العالقة قبل نهاية شهر  ،المزيانية
 .ديسمرب

تلتم مسؤولة المخابر بايق المعطيات والمؤرشات خبصوص رصف 
داعية السادة المدراء إيل تقديم قائمة اإلحتياجات ، المزيانية

 .والمستلزمات المتعلقة بتجهزي المخابر من أجل اقتنائها
وهذا ما جتاوب معه مدراء المخابر خالل طرحهم النشغاالتهم 

وتطرقوا إيل العديد من المسائل حول مدى   ،اخلاصة باتلجهزي والصيانة
رصف المزيانية بما فيها مزيانية تكوين طلبة ادلكتوراه وكذا توضيح 

 .بعض انلقاط حول كيفيات اإلنتساب إيل المخابر
ويف ختام اجللسة أشار السيد المدير إيل مسايع ادلولة لرفع مستوى 
تدفق األنرتنت عرب المؤسسات اجلامعية بما فيها جامعة بسكرة لمواكبة 
العرصنة والمساهمة بشلك كبري يف حتسني عملية اتلعليم عن بعد خاصة 

 .يف الظرف اإلستثنايئ اذلي تعيشه ابلالد

 صدى اللقاءات واإلجتماعات 
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 إنعقاد مجلس الجامعة الموسع  

 صدى اللقاءات واإلجتماعات 
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نوفمبر  82ترأس مدير الجامعة الأستاذ أحمد بوطرفاية يوم الثلاثاء 
، إجتماع مجلس الجامعة الموسع بقاعة المحاضرات  0202

ال كبرى عمر عساسي، بحضور نوابه، الأمين العام للجامعة، 
عمداء الكليات ومدير المعهد ،رئيس خلية ضمان 
الجودة، رؤساء الأقسام، مدراء الخدمات الجامعية 
)وسط_شتمة(,مسؤول مركز الشبكات وأنظمة الإعلام 

الآلي ، مسؤول مركز التعليم الم كثف للغات، وممثلي أساتذة 
 الجامعة، إلى جانب الشركاء الإجتماعيين .

تمحور اللقاء حول ضبط المواعيد البيداغوجية لافتتاح السنة الجامعية 
،والذي شمل تنظيم السداسي الأول وإنطلاق الدراسة،  0202-0208

ديسمبر  81حيث اعتبر مدير الجامعة في مطلع كلمته أن تحديد تاريخ 
لافتتاح السنة الجامعية، فرصة إضافية لاستكمال جميع التحضيرات  0202

يحية،شاكرا القائمين على مركز الشبكات  والإستعدادات بأر
والأنظمة المعلوماتية على مساعيهم الحثيثة لرقمنة الجامعة 

واتمام جميع العمليات في ظرف قياسي، ليحيل بعدها 
الكلمة للأستاذ الدكتور مبارك بحري مسؤول خلية ضمان 
الجودة الذي أكد أن هذه المرحلة تتطلب روح 

تشاركية من طرف الأسرة الجامعية ،للمحافظة على كل 
الجهود المبذولة في إطار الإصلاح البيداغوجي والتنظيمي 

للإدارة، كما عرج على خطة العمل المقترحة لتسيير السنة الجامعية 
مركزا على أبرز العناصر الأساسية التي تتضمنها، داعيا الجميع  0202-0208

إلى الإتفاق على جملة من الأهداف لتحقيقها مع تحمل المسؤوليات وتحديد 
المهام واعتماد تحليل وتقييم النتائج للوصول إلى تحضير جيد ومتكامل لبداية 

يق خلية ضمان الجودة في خدمة الجميع.  هذه السنة، مؤكدا أن فر

نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا الأستاذ الدكتور بشير 
عبد المليك تطرق في تدخله إلى مختلف العمليات 
البيداغوجية، وكذا تسيير الزمن البيداغوجي وفق ما يمليه 
البرتوكول الصحي من أجل إنجاح الموسم الجامعي 

الجديد، مركزا على التسجيلات الجامعية للطلبة الجدد وما 
 تعلق بها من معطيات ومؤشرات.

وأضاف مدير الجامعة فيما تعلق بتنظيم العمل خاصة مع استقبال 

الطلبة الجدد في ظروف جيدة تضمن لهم السلامة الصحية، أنه يجب 
يو الذي رشحته جامعة  إعتماد نظام التفويج حسب السينار
يات تماشيا مع  بسكرة لمباشرة الدراسة في مختلف المستو
القدرات والهياكل المتوفرة بما يخدم الخطة الصحية، 
هذا وعرض جملة من الإحتمالات من أجل الخروج 
بحل موحد بعد الإستفاضة في التشاور وتطبيقها من 
خلال حسن التدبير وترشيد الإمكانيات وأشار إلى أن 
التعليم لابد ان ينطلق في الموعد الذي حددته الوزارة الوصية 
دون تأخير، سواء ما تعلق بالتعليم عن بعد مع التركيز على سمة التفاعلية أو 
يع الأساتذة  ما تعلق بالتعليم الحضوري، وفي هذا الصدد أشار إلى عملية توز
حسب التخصص و الخبرة بشكل عملي ومنهجي، بالإضافة إلى تسجيل 
ين مراعاة للظروف الحالية،دون الإخلال بتنفيذ القوانين في  الطلبة المتأخر
يلات ،وكذا في إنتخاب المجالس العلمية، كل هذا من أجل  التحو

 ضمان إنطلاقة يسودها النظام والإستقرار.

عمداء الكليات بدورهم طرحوا تصورات مبدئية 
حسب المعطيات التي تتوفر عليها كل كلية وكذا عملية 
يع الطلبة خلال  ضبط الرزنامة وعمليات تقسيم وتوز
هذا الدخول، الذي يعد تحديا آخر يتطلب من الجميع 
التحلي بدرجة كبيرة من الوعي والحنكة في التسيير، هذا وقد 
أعرب مدراء الخدمات الجامعية عن إستعدادهم للعمل يدا بيد مع 
المصالح البيداغوجية في إطار الإحترام المتبادل والتنسيق التام مع مختلف 

 الأطراف.

يم مدير الجامعة على المجهودات المبذولة  وقبل أن ترفع الجلسة، تم تكر
طيلة هذه الجائحة ،من طرف ممثل المجلس الوطني للأساتذة 

CNES . 

وفي إنتظار نضوج المقترحات التي تقدم بها السادة 
الحضور بخصوص انطلاق الموسم الجامعي الجديد، 
ضرب السيد المدير موعدا متجددا في الأيام القليلة 
المقبلة للفصل في هذا الشأن بما تمليه الرزنامة المحينة من 
طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وكذا مستجدات 

 الوضع الصحي في البلاد.
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 0202-0202لقاء تنسيقي مع ممثلي التنظيمات الطالبية تحضيرا للموسم الجامعي 

إلتقى مدير الجامعة الأستاذ أحمد بوطرفاية 
بالتنظيمات الطلابية المعتمدة بالجامعة، في قاعة 

ية صبيحة يوم الاثنين   86الاجتماعات بالمدير
مبر  ،وذلك بحضور نائبه المكلف  0202نوف

بالبيداغوجيا، الأمين العام للجامعة، وعضو اللجنة 
لية لإنهاء السنة الجامعية   0202-0281المح

 .0208-0202والتحضير للسنة الجامعية 
مدير الجامعة في بداية هذا اللقاء ثمن دور 
يس  الأسرة الجامعية من مستخدمين وهيئة تدر
وطلبة في العمل على إختتام السنة الجامعية 

رغم الظروف التي  0202-0281الفارطة 
باء كوفيد  ،كما توجه 81شهدناها جراء تفشي و

بشكره الخاص لممثلي التنظيمات الطلابية نظير 
مشاركتهم وتعاونهم في خلق جو ملائم ومثالي 
لاستكمال السنة،من خلال مبادرات تحسيسية 
ية نظمتها داخل الجامعة، أثمرت في نهاية  وتوعو
بحسب تعبيره فقد  المطاف بحصد ثمار النجاح، و
بلغت نسب النجاح أرقاما وصفها بالجيدة حين 
ين في جميع  لناجح تطرق إلى أعداد الطلبة ا
يات و الأطوار، ليدعو الجميع للحفاظ على  المستو

يمة  نفس الوتيرة والجهد والتحلي بذات العز
إستعدادا وتحضيرا لإستقبال الموسم الجامعي 

لتحقيق الأفضل،مؤكدا في ذات  0202-0208
السياق أن إدارة الجامعة ستعمل وكعادتها من 
أجل مصلحة الطالب من خلال تسخير كل 
الوسائل و الإمكانيات المتاحة للمضي في الموسم 
المقبل،والذي سيشهد إنطلاق الدراسة عن بعد 

على أن تنطلق  0202ديسمبر 28بداية من تاريخ 
ية في ال   من  81النشاطات البيداغوجية الحضور
 نفس الشهر عملا بما أملته الوزارة الوصية.

نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا الأستاذ 
الدكتور بشير عبد المليك وخلال تدخله قدم 
حوصلة حول العمليات والنشاطات البيداغوجية 
التي تمت خلال السنة الدراسية الفارطة، من 
بة كثيرا مع  نسب النجاح والتي اعتبرها متقار
السنوات الماضية، إلى جانب عمليات تسليم 
ين بالجامعة  لمسجل بة ا لطل الشهادات، عدد ا
والموجهين إليها ، تسجيلات الماستر للسنة المقبلة 

 بعد فتح باب الترشح عن بعد وغيرها من النقاط .

التعبير عن الإرتياح باختتام السنة الجامعية 
يه بدور الطاقم الإداري للجامعة وإسهامات  والتنو

-0281أعضاء اللجنة المحلية لإنهاء السنة الجامعية 
، 0208-0202والتحضير للسنة الجامعية  0202

هو ما ميز تدخلات ممثلي التنظيمات الطلابية 
المعتمدة بجامعة بسكرة ، حيث أثنوا على الجهود 
المبذولة سواء من طرف مسؤولي الجامعة و 
الأساتذة كذلك، كما اقترنت تدخلاتهم بطرح 
بعض الإنشغالات و النقائص بهدف تداركها 

 وإيجاد حلول ناجعة لها .
وفي الشطر المتعلق بتحيين وثيقة البروتوكول 
يقة العملياتية لتسيير  المعتمدة والتي تتضمن الطر
السنة الجامعية المقبلة، فقد قدم عضو اللجنة 
الدكتور ناصر رحماني عرضا شاملا تطرق فيه إلى 
العديد من المحاور من بينها وجوب إضافة وإدراج 
غرات  ث ل ية ا ط غ ت ل قة  ي ث لو ل قاط  ن ل عض ا ب
المسجلة،حيث مست هذه التعديلات الشق 
البيداغوجي، الصحي، الخدماتي،وكذا المرافقة 
والتنسيق، مؤكدا أن تجسيد البروتوكول بعد 
المصادقة عليه يتطلب تجند الجميع وتجديد الإلتزام 

 من كل الأطراف .
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 0202-0202مدير الجامعة يترأس اجتماع اللجنة المحلية بهدف التحضير للدخول الجامعي المقبل 

ي إطار اإلستعداد الجيد للدخول الجامعي المقبل ،عقد 
ف 

 61مدير الجامعة األستاذ أحمد بوطرفاية، مساء يوم اإلثني   

بقاعة االجتماعات بالمديرية إجتماعا مع  0202نوفمبر 

 0202-0262أعضاء اللجنة المحلية إلنهاء السنة الجامعية 

، حيث خصص 0206-0202والتحضب  للسنة الجامعية 

ات المتعلقة بالموسم الجامعي  جدول األعمال للتحضب 

 . 0206 -0202المقبل 

مدير الجامعة وبصفته رئيس اللجنة وبعد عرضه لوثيقة 

وتوكول المحينة لمناقشتها وتقديم وجهات النظر والرؤى  البر

ورة اإلنتهاء من جميع  باختالفها، أكد عىل السادة العمداء ض 

 01العمليات واألنشطة البيداغوجية المتبقية اىل غاية تاري    خ 

ات المصاحبة للموسم 0202نوفمبر  ، بهدف التفرغ للتحضب 

ة  ام بنفس الجدية والحفاظ عىل ذات الوتب  القادم، مع اإللب  

ي مكنت الجامعة من تجاوز صعوبات السنة الجامعية 
الت 

الماضية ،كما ألح عىل أهمية التنسيق بي   جميع األطراف بما 

ي 
فيها الخدمات الجامعية، إستعدادا الستقبال الطلبة ف 

أحسن الظروف بتوفب  كل اإلمكانيات و اإلبقاء عىل الخدمات 

المتعلقة بالنقل واإلطعام والسكن خاصة مع استمرار 

تسجيل الطلبة الجدد ،وخدمة للطلبة القاطني   خارج 

ة الستكمال ،  الوالية كما دعا أيضا إىل استغالل هذه الفب 

ي والمقاييس 
جميع اإلجراءات المتعلقة بجدولة التوزي    ع الزمت 

اح  ي توزي    ع الطلبة عىل األفواج، وكذا إقب 
مع مراعاة التوازن ف 

تقسيم اليوم بي   الدروس واألعمال الموجهة والتطبيقة بي   

ي ذات السياق عىل أهمية 
ة الصباحية والمسائية،ليؤكد ف  الفب 

وفاعلية نشر كل المعطيات والمعلومات عبر الموقع 

ي للجامعة والكليات. 
ون   اإللكب 

مديرا الخدمات الجامعية وبدورهما أكدا عىل إتمام كل 

اإلستعدادات الستقبال الطلبة خالل الموسم الجامعي 

ي ظروف جيدة ومنظمة من خالل جاهزية  0202-0206
ف 

 ، وتوكول الصحي اإلقامات للسكن وفق مقتضيات وثيقة البر

إىل جانب المطاعم الجامعية، وكذلك توفر وسائل النقل 

ي ، حيث قدموا باألرقام عدد األرسة  ي والشبه الحض  الحض 

 وحافالت نقل الطلبة المتوفرة. 

اإلهتمام باستغالل جميع المرافق والهياكل بالجامعة 

،والدعوة إىل تبادل المعلومات والمعطيات والتحىلي بروح 

المسؤولية العالية،خاصة فيما تعلق بتطبيق اإلجراءات 

ي الخطة الصحية المعتمدة بجامعة 
المنصوص عليها ف 

بسكرة، والتخفيف من عدد الطلبة داخل الجامعة ما عدا 

ي 
امات، كانت من بي   التوجيهات الت  المرتبطي   منهم بإلب  

ي 
ي ختام اجتماع هذه اللجنة والت 

حث عليها مدير الجامعة ف 

بهدف إعداد بروتوكول  0202جويلية  00تم تنصيبها بتاري    خ 

ي بالجامعة،وكذا متابعة  خاص باستئناف النشاط البيداغوجر

وتوكول الخاص، باإلضافة إىل التنسيق والتشاور مع  تنفيذ البر

 السلطات المحلية بالمسائل المتعلقة بالتدابب  الصحية. 
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 إنعقاد المجلس العلمي للجامعة في دورته اإلستثنائية

ترأس مدير جامعة بسكرة األستاذ أحمد بوطرفاية صبيحة يوم 

، دورة  0202ديسمبر  22األربعاء  ى عمر عساسي ات الكبر بقاعة المحاض 

إستثنائية للمجلس العلمي لمناقشة العديد من النقاط، أبرزها إثراء 

، باإلضافة إىل دراسة  وع التمهيدي للقانون التوجيهي للتعليم العاىلي المشر

وعدة متفرقات  0206-0202خطة العمل الخاصة بالموسم الجامعي 

أخرى بهدف تحسي   أداء الجامعة عىل جميع المستويات البيداغوجية، 

البحثية، اإلدارية، المهنية والعالقات الخارجية إىل جانب الحياة الطالبية 

ها، وذلك بحضور أعضاء المجلس العلمي للجامعة.   وغب 

استهل اللقاء بتدخل مدير الجامعة الذي يهدف إىل معرفة مدى 

ي هذا 
وع القانون قيد المناقشة، وف  حات مشر إستجابة األعضاء لمقب 

الصدد فتح السيد المدير مجاال للنقاش وإبداء الرأي بغية إثراء مضمون 

ي تدعو إىل المشاركة 
هذه الوثيقة، عمال بتوجيهات الوزارة الوصية الت 

وع المذكور،  ي إعداد الصيغة النهائية من المشر
الواسعة لألرسة الجامعية ف 

 . كاء اإلجتماعيي    وعرضه عىل المجالس العلمية والشر

ح، أبدى أعضاء  وبعد التمحيص والقراءة المعمقة لبنود القانون المقب 

ي شكل إضافات كما تم تسليط 
ي جاءت ف 

احاتهم والت  المجلس العلمي إقب 

ي كيفيات تطبيقها عىل جامعة بسكرة 
الضوء عىل بعض المواد والنظر ف 

لتمكينها من تحقيق توجهات القطاع، حيث شهدت الجلسة نقاشات 

مطولة من طرف السادة نواب المدير وعمداء الكليات، إضافة إىل رؤساء 

األقسام ومسؤوىلي الجامعة من مختلف الرتب، ويشار أن مدير الجامعة 

ي 
وع ف  حات النهائية للمشر ورة تقديم المقب  أكد عىل السادة الحضور ض 

 أقرب اآلجال. 

ي من جدول أعمال المجلس العلمي قدم مسؤول خلية 
ي الشق الثان 

وف 

ضمان الجودة األستاذ مبارك بحري عرضا، تمحور حول مجموعة من 

ي تعتبر اللبنة األساسية لخطة العمل الخاصة بالموسم الجامعي 
النقاط، الت 

من بينها مجال البيداغوجيا والذي تحدث فيه عن دور  0202-0206

ي ضمان 
ورة منحه المسؤولية باعتباره عنضا فعاال ف  ، وض  األستاذ الجامعي

الجودة من خالل حرصه ووقوفه عىل سب  مختلف العمليات 

ي ذات السياق إىل تنشيط دور المسؤولي   القائمي   
البيداغوجية،كما دعا ف 

عىل التخصصات والميادين،أما ما تعلق بالبحث العلمي والذي يعتبر 

ي أي جامعة، نادى إىل الحرص عىل تحقيق 
معيارا أساسيا لمستوى رف 

أهداف التكوين العاىلي ومتابعته من خالل التنسيق بي   األطراف الفاعلة، 

وبالنسبة للحوكمة فقد تطرق إىل وجوب تحيي   الملفات اإلدارية عىل 

مستوى كل مصلحة باإلضافة إىل توثيق جميع العمليات و رقمنة األرشيف 

ي 
الخاص بالمؤسسة، هذا وقد أشار إىل صيانة وتتبع وضعية الهياكل الت 

ي فعال يسهل   تتوفر عليها الجامعة، وكذا وضع نظام إتصال داخىلي وخارجر

ي الحياة الجامعية، داعيا إىل تعزيز العالقات مع المحيط 
كل العمليات ف 

ورة التعاون بي    ي عىل جميع األصعدة، وختم تدخله بحثه عىل ض  الخارجر

 جميع الكليات والهيئات . 

رفع مدير الجامعة الجلسة بعد تقديمه جملة من التوجيهات 

ي تم طرحها خالل هذا اإلجتماع، 
واإلضاءات عىل مختلف المسائل الت 

ي إطار 
ي مطلع كلمته األساتذة الذين ارتقوا إىل رتبة األستاذية،وف 

مهنئا ف 

ي ضبط التوزيعات 
التحضب  للدخول الجامعي الجديد دعا إىل اإلرساع ف 

الزمنية لمختلف األطوار، مع وضع الدروس المسجلة عبر األرضية لتمكي   

 الطلبة من اإلطالع عليها . 

ي الطور الثالث دكتوراه فقد 
أما ما تعلق بمسابقة اإللتحاق للتكوين ف 

ي 
ورة التحضب  الجيد إلجراء هذا الحدث ف  أكد السيد المدير عىل ض 

ي 
اهة ف  أحسن الظروف، مشددا عىل إلزامية تكريس الشفافية التامة والب  

ي 
مختلف العمليات المتعلقة بجميع المراحل لتجنب كل الشبهات، وهذا ف 

ي تطبيقه 
وتوكول الصحي والحرص عىل المواصلة ف  ام الصارم للبر

ظل اإلحب 

 بمشاركة الجميع. 
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 اجتماع تنسيقي بهدف تحقيق الجودة في جامعة بسكرة 

 0202_0202اجتماع تنسيقي لمتابعة الدخول الجامعي

فيييط إطيييار ميييتيييابيييعييية اليييدخيييول اليييجيييامييي يييط لييي يييذ  السييينييية 

، عييييقييييد مييييدييييير الييييجييييامييييعيييية األسييييتييييا  أحييييمييييد 0202-0202

بييقيياعيية  0202ديسييمييبيير  02بييوطييرفيياييية، مسيياء يييوم األر ييعيياء 

املييحييا ييرات الييكييبيير  عييميير عسيياايي ييي إجييتييميياعييا مييع أعضيياء 

 0202-0222اليييليييجييينييية امليييحيييلييييييية إل ييي ييياء السييينييية اليييجييياميييعييييييية 

،بيحيضيور عيميداء 0202-0202والتحضير للسنة الجامعية 

اليييييليييييات، األمييييين الييعييام لييلييجييامييعيية ومسييؤول خييلييييية  ييمييان 

الجودة إلى جيابيم ميميثيليط الينيقيابيات وميميثي  اليطيليبية ،حييي  

خصيييد جيييدول األعيييميييال ليييتيييقيييييييييييم جيييميييييييع اليييعيييميييليييييييات و 

التحضيرات املتخذة ميع بيدايية امليوسيم اليحياليط فيط ظي  تيبي يي 

 . البروتوكول الصحط املعتمد

ميدييير الييجييامييعية ، أاييد أن قييذا الييلييقيياء تييقييييييي ييي ملييا تييم 

تيسيسيييد  فيط امليييدان خياتية فيييميا تيعيليق بي حي يرام اليطيرييقية 

العملياتية لتسيير قذا املوسم من بظام اليدفيعيات وتيفيويي  

اليييطيييليييبييية، إ يييافييية إليييى تيييقيييييييييييم كييي  اليييعيييميييليييييييات واأل شيييطييية 

  .البيداغوجية الجارية من تسجيَلت وتحويَلت وغيرقا

بائم مدير الجامعة للبيداغوجيا األستا  بشيير عيبيد 

املليك تطرق فط تدخله إلى العدييد مين الينيقيا  حييي  أشيار 

إليى اإلبييءي ياء مين جيمييييع عييميلييييات السيينية الييفيارطيية خياتيية فييط 

جابب ا البيداغوجط اما تيطيرق إليى ظيروف إبيطيَلق اليدراسية 

والتيي وتيفي يا بياليعياديية  0202-0202ل ذا املوسم الجام ط 

رغييم األةميية ال ييحييييية الييحييالييييية، قييذا و ييدم تييفيياتييييي  حييول 

عييمييلييييية الييتييعييليييييم عيين بييعييد و إدرا  الييدرو  عييلييى ميينييصيية 

ديسييمييبيير  22مييوودل ميينييذ بييداييية الييدراسيية عيين بييعييد بييتييارييي  

0202. 

مييديييرا اليياييدمييات الييجييامييعييييية وسيي  وشييتييميية، وخييَلل 

حييدييي يي ييمييا سييلييطييا الضييوء عييلييى جييميييييع الييتييدابييييير واإلجييراءات 

الييو يياييية املييتييخييذة عييلييى مسييتييو  اإل ييامييات الييجييامييعييييية وفييق 

وثيقة البيروتيوكيول إلسيتياينياف اليييشيا  اليبيييداغيوجيط ، ايميا 

 دموا مؤشرات حول تعداد ملفيات طيليم اإل يامية وايذليك 

  . املنحة الجامعية املودعة والتي تمت معالجء ا

قييذا الييلييقيياء تييخييلييلييتييه أيضييا الييعييديييد ميين اليينييقيياشييات 

واإل  راحات وتبادل الرؤ  بين الحضور ، تعلقت فط غاليبي يا 

حيييول ايييييييفيييييييات تييينيييفيييييييذ جيييميييييييع بييينيييود اليييوثيييييييقييية ال يييحييييييية 

وتسسيدقا،وتدارك النقائد واإلخيتيَلالت وتيحيدييدقيا، ميع 

إيييسيياد الييحييلييول فييط ظيي  الييعييميي  الييجييمييا ييط وتييوحيييييد الييجيي ييود 

لضييمييان مييوسييم جيياميي ييط آميين صييحيييييا لييلييطييلييبيية وكييافيية أفييراد 

  .األسرة الجامعية

مدير الجامعة فط ختام قذا اللقاء التقييي يي أايد عيليى تيبي يي 

سياسة الباب املفتوح من أجي  الينيقيال واليايرو  بيقيرارات 

تصييم فييط مصييلييحيية الييطييالييم ، داعيييييا فييط بييفييس السييييياق إلييى 

يافيية اإلميييييابيييييات و تييوطيييييد الصييليية بييييين جييميييييع  إسييتييغييَلل كي

الييفيياعييلييييين لييتييحييقيييييق األقييداف املييرجييوة خييَلل قييذا املييوسييم 

 . الجام ط الجديد

عقد مدير اجلامعة الأس تاذ أأمحد بوطرفاية مساء يوم 
بقاعة احملارضات الكربربى رربر  0202ديسمرب  00الثالاثء 

عسايس، اجامتعا مع رؤساء الأقسام ومسربوو  الشربعرب  

وامليادين والتخصصات  وذكل حبضربور مسربووخ يربلربيربة 
 ضامن اجلودة مبوسسة التعلمي العا  الأس تاذ مبارك حبري .

يديل هذا اللقاء مضن نشاطات يلية ضامن اجلربودة 
،حيث دعا الس يد املدير يف لكمته الإفتتاحية القامئني عربىل 
التس يري الاداري للأقسام وكذكل هربيرب ربة الربتربدريرب  اإىل 
العمل حنو تكثيف اجلهود والتنس ربيربب بربني ل الأطربراف 
ياصة عىل املس تربوى الربدربيربدا ربوي، برب ربيربة اسرب ربتربكربامخ 
النشاطات الديدا وجية للربسربدايس الأوخ لربالنربتربقرباخ اإىل 
املرحةل املوالية، وهذا من يالخ الإس ت الخ الأمثل للربممربن 
الديدا وي،وكذا مجيع الفضاءات والهيأل الكربفربيربةل  ربذه 

العملية ، كام اعترب أأن هذا اللقاء مربع مسربوو  املربيرباديربن 
والتخصصات ميثل فرصة لتقيمي الإجنازات وتدارك النقائص 
املسجةل ، داعيا اإىل مواصةل العمل بذات اجلديربة وععربة 
الإجناز مع املتابعة املس مترة ، وكذا التحيل ابلتعقل والهربدوء 
والرصانة يف معاجلة املربلربفربات املربتربعربلربقربة مبصربري الربطربالرب  
ورضورة مرافقته ومتابعة وضعياته يالخ مسرباره ادلرايس 

 ابجلامعة.
الأس تاذ حبري مبارك وبعد أأن قربدم مربلربخربص عربن 
برانمج تنفيذ مهنجية اجلودة ،سلط الضوء عىل العديد مربن 
النقاط ، أأوحض فهيا لرؤساء الأقسام وهربيرب ربات الربتربدريرب  
رضورة تبين خطة واحضربة ،مربع اصربرىل عربىل الإطربالع 
والإملام مبضامني املقررات ادلراس ية والتحيينات املربتربعربلربقربة 

 ا، لتحقيب قفمة نوعية تنفرد  ا جامعة بسكرة عن بربقربيربة 
ىل أأمهية الربتربعرباون بربني ل الأطربراف  اجلامعات، مشريا اإ
وتوحيد اجلهود والعمل عىل تطوير اذلات ، داعيا يف ذات 
الس ياق اإىل وضع بطاقة حتتربوي عربىل مربام ل مسربووخ 
ومسري  يلك القسم هتدف اإىل حتديد الصالحيات وحتمل 

 املسووليات.
مدير اجلامعة ويف ختام اللقاء أأشار لأمهية العربرو  
التكوينية وأأيضا العرو  الأاكدميية ملا لها من دور يف فربتربح 
تفاقيات مع الربوسربط املربهربين ،مشربددا  الآفاق أأمام عقد الإ
كذكل عىل اصرىل عىل اس تكامخ تربوزيربع مجربيربع مربواضربيربع 
مذكرات التخرج و متابعة ل العمليات املتعربلربقربة مبربلربفربات 
التأأهيل اجلامعي مبهنية و شفافية من طرف أأعضاء اللربجربان 

 العلمية.
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 بجامعة بسكرة 0202-0202إجتماع تنسيقي بخصوص تحضيرات مسابقة الدكتوراه 

 82عقد مدير الجامعة األستاذ أحمد بوطرفاية صبيحة يوم اإلثنين 
بقاعة المحاضرات الكبرى عمر عساسي، إجتماعا  8282ديسمبر 

تنسيقيا مع عمداء الكليات، رؤساء األقسام، مسؤولي الشعب 
والتخصصات وأعضاء اللجان العلمية وفرق التكوين، حول التحضيرات 
المتعلقة بمسابقة اإللتحاق بالتكوين في الطور الثالث دكتوراه برسم السنة 

، إلى جانب نائب مدير الجامعة المكلف  8282 - 8282الجامعية 
بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي 
وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج األستاذ نور الدين زموري و 

 مسؤول خلية ضمان الجودة األستاذ بحري مبارك. 
مدير الجامعة وخالل إفتتاحة لهذا اللقاء تطرق إلى جميع 
التحضيرات األولية التي شرعت فيها جامعة بسكرة، في إطار اإلستعداد 

لتنظيم هذه المسابقة الوطنية، وذلك تطبيقا 
لقرارات الوزارة الوصية خاصة القرار رقم 

الذي  8282ديسمبر  28المؤرخ في  162
يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور 
الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه 

 28المؤرخ في  168ومناقشتها، والقرار رقم 
8ديسمبر  2 8 الذي يتضمن تأهيل  2

مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين 
لنيل شهادة الدكتوراه والمحدد لعدد المناصب 
المفتوحة بعنوان السنة الجامعية الحالية، 

حيث أشار إلى أهمية التنسيق بين باقي الجامعات وباألخص جامعات 
الشرق بهدف توحيد تاريخ إجراء اإلمتحانات ،داعيا في ذات السياق 
جميع مكونات األسرة الجامعية من مسؤولين ،أساتذة ومؤطرين إلى 
التحضير الجيد والمنظم لهذا الحدث مع األخذ بالحسبان عدد 
المترشحين المتوقع بعد أن تستكمل عملية معالجة ملفات الترشح 
وضبط القوائم ، كما أشار إلى أن جميع الوسائل والهياكل البيداغوجية 
مسخرة لهذا الغرض،ليدعو كذلك إلى التحرك في هذا اإلتجاه وفق 
اإلحصائيات المتعلقة بكل كلية، مع تجديد الطاقات والقدرات وبذلها إلى 

أقصى درجة مع صفر خطأ، لضمان إستراتيجية واضحة خالل جميع 
 مراحل هذه المسابقة ذات الطابع الوطني .

نائب مدير الجامعة المكلف بالتكوين العالي في الطور الثالث 
والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، 
قدم بدوره ملخص حول مضامين القرارات السابق ذكرها، واالستعدات 
في الميدان، مؤكدا على الحضور أن نجاح تنظيم هذا اإلستحقاق على 
مستوى جامعة بسكرة مرتبط بمدى تبني التنسيق بين كل الفاعلين خالل 
جميع مراحلها، كما دعا أيضا إلى تقديم جميع اإلقتراحات المساعدة في 
رسم تصورات وكيفيات تسيير أطوار هذه المسابقة، مع استخالص 

 نجاح التجارب السابقة.
مسؤول خلية ضمان الجودة أكد هو بدوره على ضرورة اإلهتمام 
بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا اإلمتحان 
من بداية التسجيالت ومعالجة الطلبات 
وإعالن القوائم اإلسمية الى غاية يوم 
االجراء واعالن النتائج معتبرا ذلك من 
األولويات، حيث أكد هنا على دور 
الجميع من عمداء ورؤساء األقسام 
واللجان العلمية وفرق التكوين وكافة 
المؤطرين في ضمان جودة تنظيم مسابقة 
اإللتحاق بالتكوين في الطور الثالث 

 دكتوراه هذه السنة بجامعة بسكرة .
مدير الجامعة في الختام وبعد أن حث الجميع على التجند والسهر 
النجاح هذا الحدث العلمي على جميع المستويات، أشار إلى أهمية عقد 
اإلجتماعات الدورية الخاصة باللجان العلمية لتسريع مناقشة أطروحات 
الدكتوراه المودعة، مع دعوته لمالزمة المرونة والدقة في دراسة الملفات 
دون تأخير،مؤكدا على دور فرق التكوين في تشجيع طلبة الطور الثالث 
للسير بثبات خالل مسارهم األكاديمي، ليفتح بعدها باب النقاش في 
المتفرقات حول إبداء الرأي المتعلق بنظام الدفعات والتفويج المعتمد منذ 

 . 8282-8282إنطالق الدراسة بجامعة بسكرة لهذا الموسم الدراسي 
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 لقاء توجيهي لفائدة طاقم األساتذة المعنيين بتدريس طلبة السنة األولى من الطور األول

عقد مدير الجامعة األستاذ أحمد بوطرفاية صبيحة يوم 
بقاعة المحاضرات الكبرى عمر  8282ديسمبر  81الثالثاء 

عساسي اجتماعا توجيهيا تنسيقيا مع أساتذة السنة األولى، إلى 
 جانب مسؤول خلية ضمان الجودة االستاذ بحري مبارك .

يندرج هذا اللقاء حسب مدير الجامعة في إطار 
النشاطات المكثفة لخلية ضمان الجودة الهادفة إلعداد مشروع 
وتبني خطة عمل واضحة على جميع المستويات، حيث اعتبر 
أن طابع هذا اإلجتماع نابع من أهمية تحليل نتائج طلبة السنة 
األولى، لما لهذه الفئة من خصوصية ) طلبة العلوم 

والتكنولوجيا، االعالم االلي، 
الرياضيات وعلوم المادة( أين 
أشار في منطلق حديثه إلى 
البرامج المخصصة من طرف 
الخلية لتحسين أداء األستاذ 
الجامعي في الشق التكويني 
والتدريسي، بهدف الرقي بالدور 

المنوط به خصوصا في ظل 
المرحلة الراهنة،مؤكدا على أن 
فاعلية هذا الدور تتجلى في 
مرافقة طلبة السنة األولى 
وتذليل الصعوبات المصاحبة 
لبداية مسارهم الدراسي 
بالجامعة، كما دعا كذلك 

األساتذة إلى المشاركة في مسار التسيير ضمن الكليات 
واألقسام من خالل اللجان العلمية وفرق التكوين لدعم عملية 
التأطير ، مذكرا بجهود إدارة 
الجامعة في مرافقة األستاذ من 
خالل خلية تكوين األساتذة 

 حديثي التوظيف.
مسؤول خلية ضمان الجودة 
إعتبر في تدخله أن المباشرة 
في إعداد مرحلة جديدة في 

إطار ضمان الجودة، مع 
اإللمام بمعايير التقييم و تحديد 
اإليجابيات وحصر النقائص، 
هي من األولويات الواجب 
التجند لها والسعي لتحقيقها ، 
مؤكدا أن أستاذ السنة األولى 
له دورين األول تعليمي 
أكاديمي،باإلضافة إلى الدور الثاني وهو الدور المجتمعاتي 
تجاه الطالب، حيث دعا الحضور إلى ضرورة توجيه كفاءة 
األستاذ في هذا اإلطار مع التحكم في معايير التقييم ومعرفة 
آلياته،بعد فهم النصوص التنظيمية إلى جانب اإللتزام بمبدأ 
تحسين الذات واإلجتهاد، وكذلك التنسيق والتعاون لبناء 
منظومة كاملة تؤدي الغرض المطلوب في الرقي باألستاذ 
الجامعي واألخذ بيد الطالب ومرافقته نحو مسار النجاح في 
آن واحد، ليفتح بعدها باب النقاش والحوار إلبداء األراء ورسم 

 التصورات الكفيلة بتحقيق ما جاء خالل هذا اللقاء .

 جامعة بسكرة تجتهد لتكريس مبادئ أخالقيات المهنة

ترأس مدير الجامعة األستاذ أحمد بوطرفاية إلى جانب رئيس اللجنة األستاذ مبارك بحري 
،في قاعة اإلجتماعات بمديرية الجامعة اجتماعا تنسيقيا  8282جانفي 6صبيحة يوم االربعاء 

 8222ضم األعضاء العشر للجنة آداب وأخالقيات المهنة، الذي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 
وذلك لتقييم اإلنجازات ومعرفة اإلحتياجات ،وكذا الوقوف على مواد الفصول الخمسة 

،الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية  8282ديسمبر  82والمؤرخ في  2228للقرارالوزاري رقم 
 من السرقة العلمية ومكافحتها.

افتتح مدير الجامعة الجلسة بالتذكير بالقوانين الخاصة بإنشاء لجان آداب وأخالقيات 
المهنة في مؤسسات التعليم العالي، وكذا القواعد المحددة للسرقات العلمية وطرق مكافحتها، 
مبرزا دور اللجنة في المساهمة في عقلنة وتسيير الجامعة لضمان أحسن الظروف، وذلك عمال 
بالتعليمات الوزارية والنصوص القانونية المنظمة لكيفيات العمل، شاكرا السادة األعضاء على 
المجهود المبذول في سبيل ترسيخ التقاليد والقوانين التي تم سنها بخصوص هذا الشأن، مشيدا 
بالسياسة المتبعة من طرف اللجنة في معالجة مختلف المسائل والمشاكل المطروحة بحكمة 
ورصانة، وبسرية تامة مع مراعاة عدم التشهير وهضم حقوق الناس، وهذا ما تبين في النتائج 

 المتوصل لها.
هذا واقترح السيد المدير تنظيم حمالت تحسيسية في الجامعة بطرق مختلفة بهدف 

 التوعية من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه التجاوزات.
رئيس اللجنة من جانبه قدم جملة من النقاط تمثلت في االتفاق على طريقة العمل،بناءا 
على النصوص القانونية وتوجيهات مدير الجامعة مشيرا إلى أن جميع اإلشكاالت المطروحة 
على مستوى اللجنة، تم حلها وتسويتها واإلستماع إلى جميع اإلنشغاالت،داعيا إلى اإلنتقال إلى 

مرحلة أخرى أي من استقبال ومعالجة الشكاوي إلى مرحلة استباق التفكير، وتقديم مقترحات 
وحلول وطرق عملية، مبرزا دور المكونين في اإلعتناء بهذا الجانب والمشاركة في تنفيذ البرنامج 

 المسطر.
أعضاء اللجنة بدورهم أدلو بدلوهم من خالل إبداء آرائهم وتقديم مالحظات حول الوضع 
في الجامعة، والمتعلق بالسرقات العلمية ومكافحة الغش الذي يتطلب من الجميع التجند للقضاء 
على هذه الظواهر بشكل تدريجي، دون إغفال الجانب الرقابي ،ودور األستاذ المؤطر في احتواء 
الطالب وتوجيهه توجيها جيدا، كي ال يقع في مثل هذه األخطاء وذلك بمساعدته في اختيار 

 مواضيع لم يسبق تناولها أو مواضيع تعد كمواصلة وتطوير لدراسات سابقة.
وفي هذا الصدد أكد مدير الجامعة على أهمية ودور العمداء و األساتذة المشرفين في 
محاربة هذه الظواهر ،والسهر على تكريس اخالقيات المهنة، ومن جانب آخر حث السيد المدير 
على عدم التشكيك في قدرات األساتذة ،كونهم العمود الفقري للجامعة، مع احترام اآلليات المتفق 
عليها، مختتما الجلسة بالدعوة إلى فتح قنوات الحوار اإليجابي ،وتثمين القدرات البشرية وخاصة 

 إكساب الطالب طرق التفكير اإليجابي، داعيا إلى مواصلة العمل بذات العزيمة .
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 مدير جامعة بسكرة يعقد اجتماعا تنسيقيا من أجل التقييم المرحلي يدعو فيه إلى مزيد من التجند و اإلجتهاد

ترأس مدير الجامعة األستاذ أحمد بوطرفاية، بحضور مسؤول 
جانفي 22خلية ضمان الجودة األستاذ مبارك بحري صبيحة اإلثنين 

بقاعة اإلجتماعات لمديرية الجامعة، اجتماعا تنسيقيا ضم  8282
مختلف مسؤولي وموظفي ومهندسي المصالح المشتركة على مستوى 
الجامعة، من بينهم المديرالفرعي للمالية والمحاسبة ،المدير الفرعي 
للمستخدمين، وكذا مسؤول الشبكات واألنظمة المعلوماتية، ومسؤول 

 مصلحة اإلنخراط. 

يعد اللقاء واحدا من اإلجتماعات الدورية التي يعقدها مدير 
الجامعة بشكل منتظم، مع مختلف منتسبي الجامعة إلعطاء دفعة من 
أجل إضفاء تنظيم أكبر على العمل، وكذا الوقوف على مدى تحقيق 
البرنامج المسطر، من خالل تقديم حصيلة عن كل مصلحة وكذا 
اإلستماع لالنشغاالت المطروحة، لمعرفة النقائص وتداركها، حيث 
جاءت هذه الجلسة في شكل جرعة إيجابية تحفيزية ،تطمح إلى توحيد 
الهدف والعمل على مواصلة بذل المجهودات، من أجل اإلرتقاء 

 بالجامعة إلى أعلى المستويات، وذلك عبر مختلف المصالح.

ثمن السيد المدير المساعي المبذولة حيث افتتح تدخله بالثناء 
على العطاء الذي قدمه األساتذة والمستخدمين وكذا الطلبة والذي اتسم 
بالجدية وعلو المستوى، ما مكن الجامعة من تبوء المرتبة الثالثة وطنيا 

بجدارة واستحقاق،ولم يكن هذا ليتحقق لوال ذلك الكم المحترم من 
المقاالت المنشورة عبر العديد من المواقع ذوي الصيت العالمي، 
باإلضافة إلى االبحاث القيمة والجادة التي تعمل عليها مخابر 
الجامعة، موضحا من جانب آخر أهمية الرقمنة، ملزما الجميع 
بضرورة المواصلة في رقمنة كل التعامالت البيداغوجية واإلدارية منها 
ماتعلق بطلب الوثائق، التسجيالت، التحويالت وما إلى ذلك مما 
يسهل كل العمليات على المستفيدين ليتم القضاء على البيروقراطية 
وهذا يكون بالتنسيق بين الجميع واتباع خطة عمل مدروسة وممنهجة 
تضمن النجاح وتحقيق األهداف المرجوة ،حيث أولى السيد المدير 
أهمية بالغة للتحيين وادراج كل المعطيات واإلحصائيات على مستوى 

 موقع الجامعة مع المراقبة المستمرة لذلك.

االستاذ مبارك بحري توجه بجملة من التوجيهات مستمدة من 
برنامجه الثري، الذي يسعى لتحقيق الجودة في المؤسسة مبرزا أهمية 
كل موظف على مستوى الجامعة باختالف رتبهم كونهم عنصرا فعاال 
في المعادلة الجامعية، مأكدا على مكانة الرقمنة وعوامل تجسيدها 

 وانجاحها.

السيد عز الدين صولي بدوره عرض حصيلة األنشطة 
والخدمات التي وفرها مركز الشبكات واألنظمة المعلوماتية من خالل 

جملة من المؤشرات، كشف فيها عن عدد الدورات التكوينية التي 
أشرف عليها المركز منها ماهو موجه لفائدة األساتذة حول تلقينهم 
كيفية التحاضر عن بعد، وكذا المساهمة في الدورة التكوينية الخاصة 
باألساتذة حديثي التوظيف، ناهيك عن إنشاء حسابات ألزيد من 

طالب مع إعطائهم كلمات السر لتسهيل الولوج لمنصة مودل  08222
المزودة بالدعائم التعليمية ،كما أشار الى عملية تسجيل الطلبة الجدد 

بدءا باالبواب المفتوحة بتقنية البث المباشر ،وصوال  8282بكالوريا 
إلى التسجيالت النهائية ،باإلضافة إلى انجاز عدة برامج ومواقع 

 خاصة بالمصالح المستحدثة كما تطرق كذلك إلى نقاط أخرى.

هذا وقدم الحضور العديد من التدخالت تراوحت بين 
المالحظات, وطرح اإلستفسارات التي تخص مختلف المسائل من أجل 
 مناقشتها والتوصل إلى حلول فورية ،عن طريق التشاور وتبادل اآلراء.

اختتم مدير الجامعة اإلجتماع مسديا بعض النصائح 
والتوجيهات، تدعو كلها إلى مزيد من اإلجتهاد والجدية والتنسيق 
وتوحيد الهدف، في جو تسوده المحبة والروح الجماعية، في ظل 
اإلحساس باإلنتماء للمؤسسة، مشجعا جميع المبادرات البناءة التي 

 تسعى إلى خدمة الجامعة والوطن .

 وقفة عرفان من طرف مدير جامعة بسكرة لجميع مكونات األسرة الجامعية
في جو ودي إلتقى مدير جامعة بسكرة األستاذ أحمد 

بقاعة المحاضرات  8282جانفي  22بوطرفاية أمسية اإلثنين
الكبرى عمر عساسي ،بجميع أعضاء األسرة الجامعية من 

مختلف الرتب،حيث كان لقاءا 
توجه من خالله بالشكر 

الجزيل لكل منتسبي 
جامعة محمد خيضر، 
نظير المجهودات 

المبذولة من طرف الجميع 
كل من موقعه دون 

استثناء،خاصة في ظل الجائحة معتبرا مثل هذه 
اللقاءات فرصة لإللتقاء بين مختلف الشرائح، ويجب أن تتخذه 

 الجامعة بمثابة سنة تتبعها بشكل دوري.

ثمن مدير الجامعة خالل هذه الجلسة كل المساعي 
المحققة عبر جميع مصالح الجامعة ،حيث أشار إلى القفزة 
النوعية التي شهدتها المؤسسة، والتي لم تكن لتتحقق لوال 
الجهود الجبارة المبذولة وماتبعها من نكران للذات 
وحب العمل والتحلي بروح الجماعة والتنسيق 

التام بين كل الهياكل، مما جعل 
العمليات البيداغوجية 

واإلدارية باختالفها تجرى 
في ظروف جيدة، وهذه 
اإلستراتيجية الحكيمة في 

التسيير نتج عنها بعث العديد من الهياكل 
والمصالح المشتركة من جهة، ومن جهة أخرى 

تمكنت الجامعة من التصدي لتداعيات الجائحة وتحقيق 
وثبة نوعية من خالل انجاح موسم سابق أنهك الجميع، 

واالستعداد لهذا الموسم الجديد الذي تم افتتاحه في أجواء 
 عادية يسودها اإلستقرار والهدوء.

واصل مدير الجامعة كلمته بتقديم العديد من التوجيهات 
وإسداء النصائح، مشجعا الحضور على مواصلة العطاء في 
سبيل خدمة المؤسسة والوطن ،داعيا إلى مزيد من التنسيق 
والتشاور والعمل في جو أخوي يتم 
فيه اإلستماع إلى الجميع 
دون إقصاء أي 
شخص أو جهة،وأكد 
أن عمال كبيرا مازال 
ينتظر مختلف كيانات 
الجامعة، ليختتم كلمته 

 بالترحم على من فارقونا بسبب الوباء.



 Times Higher Education Worldجامعة بسكرة تتربع على المرتبة الثالثة وطنيا حسب موقع 

جامعات جزائرية، في ترتيب التايمز البريطانية ألحسن الجججامجعجات عجالجمجيجا لسجنجة  2صنفت 
 دولة. 10جامعة بج  2022، حيث تضم الالئحة 8282

واحتلت جامعة فرحات عباس لوالية سطيف المرتبةاألولى وطنيا، تلجيجهجا ججامجعجة بجججايجة فجي 
 المرتبة الثانية ثم جامعة بسكرة في المرتبة الثالثة وطنيا. 

هجو تصجنجيجف سجنجوي  Times Higher Education Worldتصنيف الجامعات العالميجة 
للجامعات ُينشر من ِقبل المجلة البريطجانجيجة تجايجمجز لجلجتجعجلجيجم الجعجالجي بجالجتجعجاوِن مجع  شجركجة تجومسجون 

 رويترز في نشر نظام التصنيف الجديد.
حظي التصنيف بشهرة كبيرة وبات ُيعتمد عليه في نطاق واسجع مجن أججل تجقجيجيجم الجججامجعجات 

شجانجغجاي -على المستوى العالمي جنبا إلى جنب مع التصنيف األكاديمي لجامعات الجعجالجم لجججامجعجة
 QSوكذا تصنيف الجامعات العالمي 

% مجن 02مجؤشجر مجوزعجة عجلجى خجمجس فجئجات) الجتجدريجس ) 20يعتمد هذا التصجنجيجف عجلجى 
(، 02%(، االستشهادات بأبحاث الجامعة أو المؤّسجسجة الجبجحجثجيجة )%02الدرجة النهائية(، البحث )

 %(.8.0%( ثّم حجم الدخل )2.0المكانة على المستوى الدولي )
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تتجه جامعة بسكرة في برنامجها إلى تحسين كل 
الخدمات ورفع مستوى األداء مع توفير تسهيالت على جميع 
األصعدة خدمة لكل أطراف المعادلة الجامعية لذا ترتكز على 
إقامة عالقات وإبرام العديد من االتفاقيات مع مؤسسات 
أكاديمية بحثية ذات سمعة مرموقة على المستوى الوطني 
والدولي ففي إطار التكوين اإلقجججججججججججججججججججججامي بالخارج في إطار 

-8221تكوين الطلبة األوائل على الدفعة للموسم الجامعي 
،حيث برمجت الوزارة الوصية رحالت خاصة بالتحاق 8282

الطالبات المستفيدات من هذا البرنامج بجامعات التكوين 
الخاصة بهم و في هذا اإلطار تم التحججججججججججججججججاق  طالبة واحدة 

طالبات بإسبانيا  طالبة  20تخصص إعالم آلي بفرنسا، و 
طالبات تخصص علوم  20واحدة تخصص رياضيات و 

المواد. ليصبح العدد اإلجمالي للطلبة المستفيدين من هذا 
 طالبا يتواجدون حاليا بالخارج. 80طالبا منهم  06البرنامج 

أما ما تعلق بالبرنامج الوطني االستثنائي الخاص 
باألساتذة الدائمين و المسجلين في الدكتوراه و كذا الطلبة الغير 

، فقد LMDأجراء و المسجلين في الطور الثالث دكتوراه نظام 
حرصت جامعتنا على المتابعة اليومية لوضعيتهم خاصة من 

، حيث تم 21كان منهم خارج الوطن في ظل جائحة كوفيد 
التواصل معهم سجججججججججججججججججواء عن طريق  اإليميجججججججججججل أو عبر مختلف 

أستاذا و  26مواقع التواصل لالطمئنان عليهم، و قد تم إجالء 
طالبا منهم بعد تسجيلهم في قوائم الرحالت االستثنائية إلعادة 

طالبا    82المواطنين العالقين في الخارج  في حين الزال يتابع 
 و أستاذا تكوينهم إلى غاية نهاية السنة الجارية.

 20وبخصوص برنامج التعاون الجزائري المجري التحق 
طلبة للتكوين بجامعة إييوتفس لورن المجرية للتكوين الطويل 
المدة لنيل شهادة الدكتوراه لصبح العدد اإلجمالي للطلبة 

طالبا. كما تم اإلعالن عن  80المستفيدين من هذا البرنامج   
 8288-8282باب الترشح لهذا البرنامج للموسم الجامعي 

للطلبة األوائل على دفعات اللسانس و الماستر  و قد حددت 
 8282-22-20وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تاريخ 

 آخر أجل إلستقبال ملفات المترشحين.
وبالنسبة لبرنامج التعاون الجزائري التونسي فقد عرف 
هذا البرنامج الخاص بالتكوين في الدكتوراه عودة جميع الطلبة 

 20طلبة،  26المستفيدين من هذا البرنامج و البالغ عددهم 
 إعالم آلي و طالبة واحدة علوم زراعية.

بتنقل   + ERASMUSكذلك يسمح برنامج برنامج 
أساتذة، طلبة، وموظفي جامعة بسكرة من و إلى أهم الجامعات 
األوروبية الشريكة فيه و قد تم االتفاق مع جامعجججججججججججججججججججججات من 

دول  في مجال التبجججججججججججججججادل و التنقل و هي كاآلتي)   26
 -  Cadix، بإستونيا، جامعتي  Tal-Techجامعة 

Granada   بإسبانيا، جامعةIasi  برومانيا، جامعة
Coimbra  البرتغال ،جامعاتPisa, Padova, Bari, 
Sapienza  بإيطاليا ، جامعة ،Powislanski  بولندا. في

اتفاقيات جديدة مع العديد من الجامعات  20انتظار إمضاء 
 األوروبية .

أما عن برامج التعاون األوروبية التي تخص المشاريع 
المدعمة من طرف اإلتحاد األوروبي، باإلضافة إلى المشاريع 

 HORTIMED، مشروع ELANالمعتمدة سابقا ) مشروع 

PRIMA مشروع ،ARIMNET مشروع ،TASSILI PHC 
هذا األخير  DIGITAQ  QUAD-HED، مشروع 8282

الخاص برقمنة ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي 
بالشراكة مع جامعة محمد بوضياف للعلوم و التكنولوجيا 
بوهران. تمت الموافقة النهائية على برنامجين جديدين في إطار 

 ISFERALDAو هما) برنامج   PRIMAبرامج االختراع 
حول استخدامجججججججججججججججججات مخلفات النخيل. منسق المشروع األستاذ 
بومعراف بلقاسم بالشراكة مع جامعة فرنسيججججججججججججججججججججججججة و برنامج 

GOURMED  حول جودة الغذاء. منسق المشروع األستاذ
 محمد أمين بن مهية بالشراكة مع جامعة إيطالية.

وفي الشق المتعلق بالتظاهرات العلمية التظاهرات 
العلمية فلقد أعدت جامعة بسكرة برنامجا ثريا في انتظار 
ترخيص وزارة التعليم العالي و البحث العلمي باستئناف 

تظاهرة علمية لأليام المقبلة 22النشاطات العلمية  تم برمجة 
أيام  20ملتقيات وطنية،  20ملتقيات دولية،  21تنوعت بين 

دراسية. من بينها تنظيم ملتقى دولي حول أزمجججججججججججة الكورونا و 
و ذلك بتاريخ  -قراءة للواقججججججججججع و استشراف للمستقبل  –العالم 

. و الملتقى الدولي حول دور و مكانة 22-2012218282
اللغات األجنبية في البحث العلمي  المبرمج تنظيمه أواخر 

 .8282شهر فيفري 
ولتوسيع العالقات أكثر وتعزيزها مع المحيط الخارجي 
أبرمت جامعة بسكرة العديد من االتفاقيات الوطنية و الدولية 

منها  20اتفاقيات جديدة على الصعيد الدولي  26نذكر منها 
مع جامعات تونسية، واحدة مع شبكة البحث العلمي بالنمسا، و 
واحدة مع جامعة السوبرون بالمجر، ليصبح العدد اإلجمالي 

إتفافية. أمجججججججججججا في المجال التعاون  00لالتفاقيات الدولية 
الوطني سواء مع الشركاء االجتماعيين و االقتصاديين فقد 

اتفاقيات أخرى ليصبح العدد  26تعزز هذا التعججججججججججججججاون بإمضاء 
 اتفاقية وطنية.  02اإلجمالي 

مساعي جامعة بسكرة إلنشاء 

 وتوطيد عالقاتها الخارجية

الممثل لقسم اإلعجالم اآللجي لجججامجعجة بسجكجرة يجفجوز بجالجمجركجز   2002CMBiskraفريق 
الثاني في الجججزائجر والجمجركجز الجثجالجث فجي الجمجغجرب الجعجربجي )مجنجاصجفجة مجع الجمجغجرب( فجي 

فريق من مختجلجف ججامجعجات  802، والتي ضمت أكثر من 8282المسابقة البرمجية لعام 
المغرب, تونس, والجزائر إذ يتكون الفريق من نخبة الجطجلجبجة الجمجتجمجيجزيجن تجبجرمسجيجن عجمجاد 
الدين ، عبد السالم تقي الدين، قتالة وليد ومدربهم البروفيسور كجزار عجقجبجة، إلجى ججانجب 
مساعده المدرب حفيظ شكري ،فبفضل جهود هؤالء تمكن الجفجريجق رسجمجيجا مجن الجحجصجول 
على شرف تمثيل الجزائر في النهائيات الجعجربجيجة بجمجصجر والجمجؤهجلجة لجلجنجهجائجيجات الجعجالجمجيجة 
بروسيا، و التي تضم أفضل الجامعات والمبرمجججيجن عجبجر الجعجالجم فجهجنجيجئجا لجفجريجق ججامجعجة 

 بسكرة بهذا التتويج.

فتك المركز الثاني وطنيا والثالث ي  2661CMBIskraفريق
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يعتبر البح  العل ي معيييارا ليتيقيييييم اليجياميعية 

و يييييا  جييودنيي ييا ووبييتيياجيييييءيي ييا ودورقييا وميييييابييءيي ييا بييييين 

الجامعات، كوبه يعد وسيلة للتطور والتقيدم وأداة 

فعالة لتحقيق التنمية االجيتيمياعييية واال يتيصياديية، 

وتعتبر مخابر البح  آلييية ليتيطيويير اليبيحي  اليعيلي يي 

فط الجامعات والقاعدة األساسييية ليتينيفيييذ ميخيتيلي  

االسييي يييراتيييييييسيييييييات واألقيييداف اليييتيييي تسيييطيييرقيييا وةارة 

الييتييعييليييييم الييعييالييط والييبييحيي  الييعييليي ييي ميين خييَلل إجييراء 

الييدراسييات والييبييحييور و شيير املييعييرفيية وتيير ييييية الييعييلييم 

وتحسين التيويين ووعيداد اليبياحيثييين بيتيوفييير اليبييي ية 

املناسبة ل م تحفيزا على  اإلبتا  واإلبداع واالبيتيييار 

 والتطور فط مختل  املجاالت.  

ويييعييد مييخييبيير املييعييلييوميياتييييية الييذاييييية 

l a b o r a t o i r e  d ’ i n f o r m a t i q u e 

Intelligente LINFI  فييط جييامييعيية مييحييمييد

خيييييضيير بسييكييرة الييتييابييع لييقييسييم اإلعييَلم 

اآللييييط واحييييدا مييييين بييييييييييين أقيييييم املييييايييييابييييير 

الييبييييييداغييوجيييييية  الييفييياعييلييية  اليييتييي تسيي يييى 

جيياقييدة ميين أجيي  بيينيياء الييجييامييعيية واليير ييط 

 ب ا إلى أعلى املستويات.

فيييط  LINFIو ييد تييم اعيييتييميياد مييخيييبيير 

ب دارة البروفيسيور  0222الجامعة سنة 

عييقييبيية ايي ار الييذ  يشييرف عييلييى تسيييييييير 

قييذا امليياييبيير والييتيييييسيييييق بييييين الييبيياحييثييييين، 

 20حي  كان املابر فط حداثة  شأته ميوبا من أر ع 

 0202بياحيثيا إال أبيه وفيط سينية  02فرق بحثية تضم 

عييرف تيييطييورا وبيييمييوا مييلييحيييوظييا ميين بييياحيييييية اليي ييير يييييية 

بيياحييثييا. حييييي   20واليعييدد، ليييييصييبييم الييعييدد اإلجييمييالييط 

أشييار مييدييير امليياييبيير أن قييذا اليينييمييو شييييي  ا ييعييييياسييا 

إيسابيا على بوعية العملية التيوييية البيداغيوجييية 

سواء فط تر ية األسياتيذة أو فيط تيييويين وتيأطييير طيليبية 

 الداتورا .

أما عن  موا يع البح  فط املابر فهي تيتينياول 

العديد من املحاور التي تصيم كيلي يا  فيط حيقي  عيليوم 

 Intelligenceالكمبيوتر ويعتبر الذكاء االتطنا ط  

Artificielle (IA)  مييحييورا رئيييييسيييييا فيييييه، حييييي  تييعييد

ج ء مين  LINFIالاطو  الرئيسية للبح  فط مخبر 

بيييعييي  عيييلييي يييي  ييي يييدف إليييى  تيييطيييويييير بيييميييا   وميييعيييايييييييير 

ومنصيات بيظيريية وعيميلييية ليليميشيكيَلت اليتيي تيتيطيليم 

ييياء االتييييطيييينييييا ييييط ميييين خييييَلل مييييسييييمييييوعيييية ميييين  الييييذكي

الييتييطييبيييييقييات عييلييى الييويييم ميي يي ييا تييطييبيييييقييات اليي يياتيي  

املحمول كالتعلم عبر ال ات  والتسيارة اإلليكي يروبييية 

إليى جييابييم تييطييبيييييق ااييتيشيياف خييدميية الييويييم، الييويييم 

اليييدالليييط، أميييان الشيييبيييكييية، اليييحيييوسيييبييية السيييحيييابييييييية، 

تكنولوجيا الطيائيرات بيدون طيييار، املينياةل اليذاييية، 

اليي راعيية الييذاييييية، أبييظييميية املييعييلييومييات الييجييغييرافييييية، 

باإل افة إلى الطم الذكيي والصينياعية اليذاييية وايذا 

تييحييليييييَلت عييلييوم الييبيييييابييات، وييييييون الييعييميي  فييط قييذا 

املابر على قندسة البرمسيات واليبيييابيات ال يايمية 

 واألساليم االستبا ية الذاية .

بيييعييييدة  LINFIإليييى جيييابيييم  ليييك ييييقييييوم ميييخيييبييير 

 شيياطييات فيياعييليية فييط تييطييوييير الييبييحيي  الييعييليي ييي عييلييى 

مسييتييو  امليياييبيير والييجييامييعيية ميين خييَلل الييتييعيياون مييع 

جامعات وطنية ودولييية، بياإل يافية إليى اليتيعيا يد ميع 

املييحييييي  اال ييتييصيياد  االجييتييمييا ييط لييتييطييبيييييق ووبييسيياة 

أبيييظيييمييية ميييعيييليييومييياتييييييية  اييييييية، تييينيييظيييييييم ميييليييتيييقيييييييات 

بياسيتيقيطياب ايفياءات عيليمييية دولييية، اإلشيراف عيليى 

تنظيم مسابقات الداتورا ، واملشاراة فط ملتيقيييات 

ومسابقات وطنية ودولية وايذا مينيا شيات اليتيأقييي  

 الجام ط . 

أما ما تعلق بحصيلة إبساةات املابر فقيد  يام 

رسالة داتورا  فط الينيظيام اليكيَليسيييييي  20بمنا شة 
، وعيليى تيعيييد اليتيأقييي  LMDرسيالية فيط بيظيام  21و

أسياتييذة،  شيير عييدة  20اليجياميي يط فيقييد تييميت تير يييية 

وليشيشيارة     Scopus, A+, A et Bمقاالت مصنفة فط 

فقد حاة البروفيسور عقبة ا ار مؤخرا على املرتبية 

بيي بيتيا  عيليي يي  ياييم  ييدر  Scopusاألوليى فييط  يياعيدة 

 مقاال علميا.  220بي

اما يمار  املابر دورا بياليا األقيمييية فيط تيأطييير 

طلبية اليدايتيورا  تيخيصيد اإلعيَلم اآلليط ويسي يى إليى 

تيييييوييي يي ييم تيييييوييينييا أكيياديييميييييا حيييييويييا ميين بيياحييييية إبييسيياة 

أبحاث م العلمية فط مسَلت وملتقيات دولية تمك  يم 

ميين ميينييا شيية أطييروحييانيي ييم، إلييى جييابييم  شيير بييعيي  

فصييول اطييروحييانيي ييم فييط اييتييم دولييييية، واييذا إبييسيياة 

االبييييتيييييييييارات الييييعييييلييييمييييييييية  ات تييييبييييغيييية ا ييييتييييصييييادييييية 

اجتماعية، باقيك عن أبه م ود بأج ي ة  ات جيودة 

عالية م  ا الحواسيم، خادم تكنولوجيا املعليوميات 

Serveur informatique  محطات وغيرقا، فهيي ال ،

تييقيي  أقييمييييية عيين بييظيييييرانيي ييا ميين الييدول املييتييقييدميية فييط 

مييييسييييال الييييبييييحيييي  الييييعييييليييي ييييي والييييتييييقيييي ييييي، و ييييد أشييييار 

اليييبيييروفيييييييسيييور عيييقيييبييية اييي ار فيييط ميييعييير  إفيييادتيييه أن 

الييدوليية لييم تييتييوان فييط تيي ويييد وتييسيي يييييز مييخييابيير الييبييحيي  

ب ميابيات مادية معتبرة تشيجيييعيا مي ي يا عيليى اإلبيداع 

العل ي فيابت بمثابة دافع ليليبياحيثييين عيليى ميميارسية 

 شيياطييانيي ييم ووبييسيياةانيي ييم بييييي  أريييحييييية، األميير الييذ  

يييحييتييم عييلييييينييا أن بيييييون فييط مسييتييو  قييذ  

 االستثمارات .

ان لييه   L’INFIيييعييرف اييذلييك عيين مييخييبيير 

عييَل ييات مييتييييينيية مييع مييخييابيير الييجييامييعييات 

الييجييي ائييريييية وايييذا اليييجيييامييعيييات األجييينيي ييييييية 

ييأميييرييييييييا، اسيييبيييابيييييييا، تيييو يييس، امليييغيييرب،  كي

 طر، ابسلي يرا، فير سيا، اييطياليييا، اينيدا، 

أملابيا، الصين، إليى جيابيم  ليك ييتيعيامي  

املابر مع بخبة من األساتذة والبياحيثييين 

 سواء على الصعيد الوط ي أو الدولط. 

وبيييخيييصيييو  املشيييارييييع اليييبيييحيييثييييييية فيييقيييد 

 PRFUحيييظيييي امليييايييبييير بييي بيييسييياة مشيييروع 

الييذ   ييبيي  مييؤخييرا ميين طييرف املييديييرييية 

العامة للبح  العل يي واليتيكينيوليوجيط، بياإل يافية إليى 

مشروع الذكاء االتطنا ط وطم األطفال، ومواايبية 

لألةمة ال يحييية اليتيي غي ت اليعياليم اسيتيطياع امليايبير 

COVIDإبساة مشروع آخر وقو الذكاء االتطنا ط 

-22  Intelligence Artificielle (IA)   الييييذ  يييييعييييد

بييظييامييا مييعييلييوميياتيييييا يييعييميي  عييلييى الييكييشيي  االسييتييبييا ييط 

ييان الشيييايييد مصيييابيييا  ليييليييحييياالت ا  ييييبييييييين ميييا ان كي

بياليفيييرو  أم ال، ليكين قيذا االخيييرلييم ييفيعي  بيعيد فييط 

، بيياإل ييافية إلييى  Google Playابيتييظيار املييوافيقيية مين 

عيييقيييد اتيييفيييا يييييييات وشيييراكيييات ميييع الشيييراييية اليييوطييينييييييية 

ENSP .  

يسي يى ميخييبير امليعيلييومياتييية الييذاييية إليى تيحيقييييق 

بييراءات اخيي ييراع فييط اسييتييعييمييال املييعييلييوميياتييييية الييذاييييية 

واملساقمة فط الر منة على مسيتيو  جياميعية بسيكيرة 

والييوالييية والييوطيين، اييمييا يييطييمييم إلييى إبييسيياة امليي يييد ميين 

املشيييييياريييييييع اليييييي ييييييادفيييييية إلييييييى تييييييطييييييوييييييير املييييييعييييييالييييييجييييييات 

الييبيييييداغييوجييييية والييعييلييمييييية واييذا اسييتييغييَلل املييحييييي  

 اال تصاد  لتفعي  الشرااة اإلبتاجية.
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فييط سيي ييييي  الييعييميي  عييلييى إاسيياب األسيياتييذة الييجييدد تييقيينيييييات 
التلقين والتيوين والتكي  مع األساليم التيعيليييمييية امليتيبيعية ، و 
فييط إطييار عيييدم إدخييار أ  جييي ييد لييتيييحييقيييييق األقيييداف امليييييشيييودة، 
لشرتقاء بمستيو  طيميوحيات وتيطيليعيات جياميعية بسيكيرة، وإلثيراء 
رتيييييد أسيياتييذنيي ييا وتييمييكييييي يي ييم ميين جييميييييع املييعييطيييييات مييمييا ييينييعييكييس 
إيسابا على الطالم خيَلل مسيار  اليدرااي يي، إسيتيحيدثيت جياميعية 
بسييييكييييرة عييييلييييى غييييرار بييييا ييييط جييييامييييعييييات الييييوطيييين خييييلييييييييية املييييرافييييقيييية 
البيداغوجية لفائدة األسياتيذة حيدييليي اليتيوظييي  وقيذا تيطيبيييقيا 

املييحييدد  0222جييويييلييييية  00املييؤرف فييط  220لييلييقييرار الييوةار  ر ييم 
 لكيفيات تنظيم املرافقة البيداغوجية. 

يسييياتييذة حيييديييليييي  تييتييييييون خييليييييية امليييرافييقييية الييبييييييداغييوجيييييية لييألي
التوظي  بسامعة بسكرة من بائم املدير امليل  بالبيداغوجيييا 
األسييتييا  الييداييتييور بشييييير عييبييد املييليييييك، مسييؤول خييلييييية  ييميييان 

( 22الييجييودة األسييتييا  الييداييتييور مييبييارك بييحيير  إ ييافيية إلييى ثييَلثيية  
أسيييياتييييذة بيييياحييييثييييييييين مييييمييييثييييلييييييييين عيييين شييييعييييبيييية الييييعييييلييييوم اإل سييييابييييييييية 
واالجييتييميياعييييية، اآلداب والييلييغييات، الييعييلييوم والييتييكيينييولييوجيييييا ،حييييي  
تييرأسيي ييا الييداييتييورة تييوبييييية الييعيييييد  والييتييي تييم إخييتيييييارقييا ميييييسييقيية 

 للالية.

بربام  عم  خلية تيوين األساتذة حديلي التيوظييي  و يعيد   
إعييداد  ميين طييرف األعضيياء يييتييم عيير ييه عييلييى املييجييلييس الييعييليي ييي 
للجامعة للمصاد ة عليه، ل رس  بعدقا  سياية مينيه إليى اليوةارة 

 الوتية .

اما تت ح أبرة امل ام امليلفة ب ا الالية بسامعية بسيكيرة فيط  
إ  راح اإلس راتييسيييات اليبيييداغيوجييية ليليتيعيليييم واليتيييويين اليعياليط 
،و ييع حيييييز الييتيينييفيييييذ بييربيياميي  املييرافييقيية الييبيييييداغييوجييييية وتييبييليييييغييه 
لألساتذة املعنيين، وايذليك إبيتيقياء األسياتيذة امليتيدخيلييين وتيقيييييم 
مشيياراييءيي ييم، حييييي  يسييبييقيي ييا اجييتييميياعييات دورييية لييلييتيييييسيييييق بيي ييدف 

( 20التحضير للدورات التيوييية املقيررة وامليقيسيمية عيليى ار يعية  
اسابيع مغلقة موةعة على مدار املوسم الجام ط ، حييي  تيتيسيليى 
قييذ  امليي ييام ميين خييَلل تيينييظيييييم دورات وحصييد تييدرييي ييييية والييتييي 
تشييميي  تييدريييس مييبييادج الييتييشييريييع الييجيياميي ييط،مييدخيي  لييلييتييعييليييييمييييية 

والبيداغوجيا، علم النفس والنفسية ال ربوية ا افة لكيييفيييات 
تصييميييييم الييدرو  ووعييدادقييا واإلتصييال الييبيييييداغييوجييط، وآليييييات 
تقييم الطلبة واذلك إستعمال تكنولوجيات اإلعيَلم واإلتصيال 
فط التدريس، فعلى س ي  املثال ال اليحيصير بيسيد أبيه فيييميا تيعيليق 
بتقنيات اإلعَلم واإلتصال يتم اإلعتماد فط تنفيذ بربام  الالييية 
على الوسائ  التعيلمية اليكيَليسيييكييية واليعيصيريية امليرتيبيطية بي يذا 

 املجال.

أما فط الجابم البيداغوجط فتنصم ج يود اليتيييويين إلدراك  
أقمية الحوار البيداغوجط مع إ فاء ديناميكية لتطوير  يدرات 
الييطييالييم و تييعييليييييم أسيياسيييييات الييعييميي  الييقييابييو ييي،  ييميين الييلييجييان 
الييبيييييداغييوجييييية وفييرق الييتيييييوييين،اييمييا تسيي ييى اليياييلييييية ميين خييَلل 
م امي يا امليتيعيددة أيضيا اليى تيطيويير امليبيادرات واإلبيتيييار فيط ميسيال 
املعرفة وامل ارة مع التقييم الجما ط واليفيرد  ليليتيطيور اليحياتي  

 فط إاتساب ما.

وتييميياشيييييا مييع الييو ييع الييراقيين ومييا فيير ييتييه جييائييحيية كييوفيييييد  
من  يود ، فقد تبيت الالية خط  عم  مستحدثة للتيأ يليم 22

مع قذ  امليتيغيييرات ولضيميان إسيتيميرار  شياطي يا اليتيييويي يي، حييي  
تبيت فط األوبة األخيرة آليييتييين ليليميرافيقية اليبيييداغيوجييية، تيعيليقيت 
األولى باألسياتيذة امليقيييمييين داخي  إ يليييم واليية بسيكيرة واليتيي تيتيم 
بشي  حضور ، أما الثابية عبر الياي    امليرافيقية االفي يرا ييية( 

 خاتة باألساتذة املقيمين خار  إ ليم الوالية .

 خلية المرافقة البيداغوجية ......عطاء وإرتقاء 
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إستأنفت خلية تكوين الأساتذة حديثي التوظيف بجامعة بسكرة صبيحة يوم 
ية ،دورة مرافقة الأساتذة  0202ديسمبر  26الأحد  بالقاعة الشرفية للمكتبة المركز

وامتدت على مدار أسبوع كامل  0202-0281حديثي التوظيف للموسم الجامعي 
،حيث حضر الإفتتاح مدير الجامعة الأستاذ أحمد بوطرفاية ، نائب المدير المكلف 
بالبيداغوجيا الأستاذ بشير عبد المليك، مسؤول خلية ضمان الجودة الأستاذ مبارك 
بحري، ومسؤولة خلية تكوين الأساتذة حديثي التوظيف الأستاذة صونية العيدي 

 .،إلى جانب عمداء الكليات وأساتذة الجامعة 

مدير الجامعة وخلال إفتتاحه لفعاليات هذه الدورة التكوينية أكد على أهمية 
مثل هذه الدورات التي تعمل على اكساب الأساتذة الجدد تقنيات التلقين 
والتكوين والتكيف مع الأساليب التعليمية المتبعة والتي فرضتها الجائحة، داعيا إلى 

التحلي بروح المسؤولية والإلتزام وعدم ادخار أي جهد لتحقيق الهدف 
المنشود للإرتقاء إلى مستوى الطموحات والتطلعات 

 .المرسومة، مثمنا مساعي القائمين على هذه الدورة

مسؤول خلية ضمان الجودة ومسؤولة 
خلية تكوين الأساتذة أشارا و على التوالي 
خلال كلمتهما إلى أهمية ودور مثل هذه 

الدورات في إثراء رصيد الأساتذة، وتمكينهم 
من جميع المعطيات مما ينعكس إيجابا على الطالب 

 .خلال مساره الدراسي

المحاضرة الإفتتاحية كانت من تقديم نائب المدير المكلف بالبيداغوجيا التي 
تمحورت حول لقاء التعارف وأهداف الجامعة، لتليها مباشرة الورشة الإفتتاحية 
حول "مهنة الأستاذ الباحث وأخلاقيات المهنة في التعليم العالي " للأستاذين عبد 

 .الواحد شالة وسليمة حفيظي

، فقد 81وللإشارة فإنه نظرا للظروف الصحية الراهنة جراء تفشي وباء كوفيد 
تم إستحداث آليتين للمرافقة البيداغوجية، حيث تعلقت الأولى بالأساتذة المقيمين 

أساتذة والتي تمت بشكل حضوري،  26داخل إقليم ولاية بسكرة والمقدر عددهم ب 
أما الثانية عبر الخط ) المرافقة الافتراضية( خاصة بالأساتذة المقيمين خارج إقليم 

 .أستاذا 81الولاية بمجموع 
بالقاعة  0202ديسمبر  82اختتمت فعاليات هذه الدورة صبيحة يوم الخميس 

ية ، بحضور مدير الجامعة الأستاذ أحمد  الشرفية للمكتبة المركز
بوطرفاية،و مسؤول خلية ضمان الجودة ومنسقة 
خلية تكوين الأساتذة حديثي التوظيف بجامعة 

 .بسكرة، إضافة إلى الأساتذة المشاركين
شهدت الورشة الختامية مشاركة أساتذة عبر 
تقنية التحاضر عن بعد، انطلقت بتقديم 
محاضرتين لمسؤول خلية ضمان الجودة، حيث كان 
عنوان الأولى "الأنظمة التعليمية والتكوينية" والتي تطرق 
فيها إلى العديد من النقاط أبرزها خصائص مؤسسات التعليم العالي ،أيضا 
أدوات و متطلبات الممارسة التعيليمة والتكوينية داخل هذه المنظومة، بالإضافة 
ية بين الأنظمة التعليمية والتكوينية على المستوى الدولي،  إلى الفروقات الجوهر
وغيرها من النقاط، هذا وتناول موضوع المحاضرة الثانية نظام الجودة في مؤسسة 

 .التعليم العالي
مدير الجامعة وخلال كلمته الختامية شكر القائمين على تنظيم هذه الدورة 
التكوينية وعلى رأسهم منسقة الخلية ،كما أشاد بجهود الأستاذ مبارك بحري والذي 
خصه بالشكر نظير عطائه ومساهماته في الرقي بجامعة بسكرة ، داعيا في ذات السياق 
الأساتذة المشاركين إلى تحقيق التميز في العمل والتسيير، مع التمسك بنظرة مستقبلية 
مرفوقة بالإيجابية، والإستفادة من مثل هذه الفرص وإستغلال كل الإمكانيات 
المتاحة، وكذلك الإيمان بحجم القدرات الهائلة التي تزخر بها البلاد، مع تسخير 
الجهود في خدمة الطالب ومؤسسة التعليم العالي ، ليسدل بعدها الستار على هذه 
الدورة بتسليم الشهادات للأساتذة المشاركين من طرف السيد مدير الجامعة مرفوقة 

 .مهامهم النبيلةبتهانيه وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في 

انطالق الدورات التكوينية الخاصة باألساتذة 

 حديثي التوظيف بجامعة بسكرة
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عهدت جامعة بسكرة على تشجيع الطاقات وتثمين الجهود 
تبادر من خلال  0202نوفمبر  81باختلافها، هاهي اليوم بتاريخ 

يم الناشطين في الحملة التحسيسية  مديرها الأستاذ أحمد بوطرفاية بتكر
للوقاية من حوادث المرور المنظمة من طرف المجموعة الولائية للدرك 
الوطني بسكرة بمشاركة الأمن الوطني والحماية المدنية للولاية إلى جانب 

 .المجتمع المدني
يمي وجه مدير الجامعة شكره لممثلي  في بداية هذا الحفل التكر
المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكرة والشرطة وكذا الحماية المدنية 
أتبعه بثناء موصول على المبادرات التي تنشطها الجمعيات الفاعلة، من 
خلال تنظيم الحملة التحسيسية والمشاركة فيها تحت شعار "الدرك 
الوطني يرافقكم لدخول اجتماعي آمن" ،مثمنا جهودهم المبذولة في 
يف بفيروس  الوقاية من حوادث المرور من جهة وكذلك التعر
كورونا واجراءات الحماية من مخاطره من جهة أخرى، داعيا الجميع 
إلى مزيد من التعاون ومواصلة مثل هذه المبادرات الطيبة وتعميمها 
حتى داخل أسوار الجامعة، لما لها من إنعكاس إيجابي على الطالب 

خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة،مؤكدا في ذات السياق أهمية 
معيات والعمليات التطوعية  إنخراط الطلبة في مثل هذه الج

 .والتحسيسية
ممثل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني وفي كلمته إعتبر هذه 
يمية فرصة للتعرف أكثر على الجمعيات الناشطة في المجتمع  الوقفة التكر
المدني ببسكرة ،متوجها بعبارات الشكر إلى إدارة الجامعة لتهيئتها 
للظروف،مبديا الإستعداد للتعاون مع كافة الهيئات والطاقات 

ية بالولاية لتنظيم مثل هذه النشاطات التحسيسية  .الجمعو
يمات بممثلي المجموعة الإقليمة للدرك الوطني  استهل جو التكر
بسكرة، من طرف السيد مدير الجامعة وشمل كذلك جميع المشاركين 
في هذه الحملة التحسيسية كتعبير رمزي عرفانا وتثمينا لهذا العمل 

 .التطوعي التحسيسي
ملة التحسيسية بداية من تاريخ   80للإشارة فقد انطلقت الح

بر وانتهت يوم  ، حيث شهد محيط الجامعة  0202نوفمبر  80أكتو
الخارجي جزء من هذا النشاط في الأيام الأخيرة، واستقطب اهتمام 

 .ال كثير من الطلبة والأساتذة
المبادرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فالأجهزة الأمنية 

ية تسعى دائما للتقرب من المواطنين وخدمتهم  .الجزائر

جامعة بسكرة تشيد بمنظمي الحملة التحسيسية 

للوقاية من حوادث المرور ومن أخطار فيروس 

 كورونا
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ين المستخدمين دورا  يلعب تكو
أساسيايف  زيادة فاعلية المؤسسة ،من خالل 
تحسين مهارات الموظفين، التي تساعدهم 
على تحسين أدائهم، ومواكبة المستجدات 
والتطورات الحاصلة على مستوى المحيط 
المهني للمؤسسة، أو على الصعيد الخارجي 

 لها.

ين الموظفين ضرورة حتمية  لذا يمثل تكو
ال يمكن اإلستغناء عنها لتحسين نوعية 

 الخدمات واإلرتقاء بالمؤسسة.

ير معارف  جامعة بسكرة سعيا منها لتطو
ينية لفائدة  موظفيها تنظم دورة تكو
المستخدمين انطلقت أشغالها صبيحة يوم 

، والتي وجهتيف  2222نوفمبر  22األحد 
طبعتها هذه إلى رؤساء المصالح بالمكتبات 
ية  ية، وكذلك موظفي مصالح المدير المركز

الفرعية للمستخدمين بما فيهم التابعين 
 للكليات.

حيث شهدت قاعة المناقشات بقسم 
الهندسة المعمارية الورشة األولى من هذه 
ينية والتي ضمت مستخدمي  الدورة التكو
ورؤساء المصالح بالمكتبات، إضافة إلى 
الورشة الثانية والتي خصصت لفائدة 
مصالح المستخدمين، وذلك بقاعة 
المحاضرات بكلية العلوم الدقيقة وعلوم 
الطبيعة والحياة، حيث تقدم محاضرات 
من طرف أساتذة مختصينيف     تلقين 
تقنيات ومناهج التسيير وغيرها من 
المحاضرات القيمة التي برمجت على 

من نفس  22أيام أي إلى غاية ال   5مدار 
 الشهر . 

على أن تتم برمجة دورات أخرى لفائدة 
 موظفي باقي المصالحيف  األيام القادمة. 

 جامعة بسكرة تنظم دورة تكوينية لفائدة المستخدمين 

سعيا لتحسين جودة الأداء على مستوى مصالح جامعة بسكرة من خلال 
ديسمبر  80تكوين مستخدميها باختلاف تخصصاتهم انطلقت صبيحة يوم الأحد 

أشغال الدورة التكوينية الموجهة لفائدة موظفي الإعلام والاتصال  0202
ية الفرعية للمستخدمين والتكوين وذلك بقاعة  بالجامعة، والمنظمة من طرف المدير

ية ،وعلوم التسيير  .المحاضرات بكلية العلوم الإقتصادية والتجار
موضوع التكوين يتمحور حول العملية الإتصالية حيث تميز اليوم الأول لهذه 
الدورة والمستمرة على مدار أسبوع كامل، بتقديم محاضرة حول فنيات ومهارات 
الإتصال داخل المؤسسة، من طرف السيد أمين هني أستاذ في التسيير الإداري 
بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية ، حيث تعرف فيها المشاركون على 
أهم العناصر الم كونة للعملية الإتصالية وشروطها وضوابطها داخل الإدارة، مع 
تقديم تمارين تطبيقية من أجل ترسيخ وإيصال المعلومة، بهدف تطوير التسيير 
الإداري عبر الرفع من قدرات الموظف، وتنمية مهاراته الإتصالية لتحقيق مردود 
أحسن،إضافة إلى إبراز أهمية ودور الإتصال في خلق وبناء العلاقات العامة 

 .داخل الهيكل الإداري للمؤسسة
هذه الخطوة إلى جانب مثيلاتها تأتي كنتاج جهود وسعي إدارة الجامعة في 
الرقي بمستوى المستخدمين وتحسين مهاراتهم في التسيير، لتجسيد خطط العمل 

 .الواضحة التي تبنتها جامعة محمد خيضر ببسكرة
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 دورة تكوينية لفائدة مستخدمي جامعة بسكرة تخصص إعالم واتصال



تحت رعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية، نظم 
 0202ديسمبر  0مركز المساعدة النفسية جامعة بسكرة يوم الثلاثاء 

ندوة علمية حول الرعاية النفسية لذوي الاعاقة في ظل جائحة 
كورونا ..تحت اشراف الأستاذة الدكتورة وسيلة بن عامر مسؤولة 
مركز المساعدة النفسية ، منسقة الندوة الدكتورة سليمة حمودة وتمت 
الندوة عبر تقنية التحاضر عن بعد وبمساهمة أساتذة من جامعة بسكرة 
بية الخاصة هذا و  وجامعة مستغانم وجامعة أدرار ومؤسسات التر

هدية للطلبة الحاضرين في   IMTRAD Engineeringقدمت شركة 
الندوة الافتراضية، والذين شاركوا في الاجابة عن السؤال الذي تم 
طرحه في نهاية المداخلات التي تفضل بها الأساتذة ، واختتمت 

 :الندوة بتلاوة جملة من التوصيات، من أهم ما جاء فيها
فتح فضاءات للاستثمارات النفسية وتفعيل ورشات للأولياء في 
بية العلاجية، لمساعدتهم ومساندتهم للإطلاع على النشاطات  اطار التر
التي تساهم في تطوير وتعليم الأطفال ذوي الاعاقة وكذا تأسيس و 
تفعيل جمعيات متخصصة في علم النفس وفروعه، حتى نقضي على 
يفة والممارسات غير السليمة التي  الادعاءات و الاختصاصات المز
تتسبب في الحاق الضرر أكثر من التكفل ايضا فتح فضاءات 
تدريبية للمختصين الذين يرغبون بالعمل في هذا الميدان و مدهم 
بالتقنيات الاساسية من اجل تطبيقها، و من ثم مساعدتهم في تطوير 

 .المهارات وال كفاءات التي تجود أداءهم
فتح جسور تعاون بين تجارب الجامعات ومراكز البحث 
والمساعدة النفسية والمؤسسات الطبية والنفسية لمظفرة الجهود وتثمينها، 
بما يؤتي ثماره سواء في مجال التدريب او التدخلات العلاجية او 

التعليمية او التكفلية كذلك توفير المرافقة النفسية والصحية للآباء و 
الامهات من خلال تأسيس مشروع وطني تتبنى تفعيله الوزارة 

للأولياء  -كفؤة وفعالة  -الوصية، من خلال تجسيد مشاركة حقيقية 
في كافة مراحل التكفل النفسي والتربوي و البيداغوجي لذوي 
الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم. إنشاء منصات إل كترونية 
واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل و تقديم الدعم 
النفسي للأسر في كيفية التعامل مع أفرادهم في ظل جائحة كورونا، 
ية  بية الخاصة تنظيم ندوات دور وذلك بالتنسيق مع مؤسسات التر
تحسيسية للتكفل بذوي الإعاقة في ضوء الاحتياجات العلمية للباحثين 
والطلبة من جهة، والاحتياجات الاجتماعية للأسر والأولياء 
والشركاء الاجتماعيين لدعم وتكفل سليم بذوي الإعاقة 

 .والاحتياجات الخاصة من جهة أخرى

مركز المساعدة النفسية ينظم ندوة علمية حول 

  الرعاية النفسية  لذوي االعاقة في ظل جائحة كورونا
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 قناع واقي من مجمع سونطراك 32222جامعة بسكرة تستلم هبة تضامنية متمثلة في 

في إطار مجهودات شركة سونطراك المجتمعية الهادفة إلى المساهمة في مواجهة 
ية الشؤون  81تفشي فيروس كوفيد وفي مبادرة إنسانية توجهت بها مدير

الإجتماعية ناحية بسكرة سونطراك إلى جامعة بسكرة من خلال هبة تضامنية تمثلت 
 .020220208قناع واقي ،مشاركة منها في إنجاح العام الدراسي  62222في منح 

وفي هذا الصدد استقبل مدير الجامعة الأستاذ أحمد بوطرفاية رفقة نوابه 
ية الجامعة  والمدير الفرعي للصيانة والوسائل العامة بمدير

،رئيس ناحية بسكرة  0208جانفي  7صبيحة يوم الخميس 
يف  للشؤون الإجتماعية بمجمع سونطراك السيد سبتي شر
مرفوقا بلفيف من المسؤولين على مستوى المؤسسة ممثلي نقابة 
ية إلى جانب  العمال رؤساء مصالح الصحة والموارد البشر

 .طبيب وصيدلانية

اغتنم مدير الجامعة هذا التجمع 
من أجل توجيه عبارات الشكر 
والإمتنان لأصحاب المبادرة نظير 
هذه الإلتفاتة الطيبة متمنيا أن تليها 
تعاملات أخرى مستقبلا في ظل 
التعاون المستمر بين مختلف 

القطاعات لمجابهة تداعيات 
كورونا،كما نوه بوعي الطلبة 
والتزامهم بتدابير الوقاية المنصوص 
عليها في وثيقة البروتوكول الصحي 
مشيرا أن هذه الهبة ستقدم كاملة 

 .للطلبة

رئيس الناحية بدوره أعرب عن سعادته  
بالإستقبال الحار الذي حضي به خلال قدومه للجامعة مشيدا 
بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها جامعة بسكرة حيث ذكر أن 
هذه الوقفة تؤكد على حرصهم ووفائهم للمساعدة الإجتماعية 
اتجاه المجتمع الجزائري خاصة خلال هذه الأزمة إذ حرصو 
أن يكون الطالب محور اهتمامهم إيمانا منهم بقيمة الطالب 
ودوره في النهضة الإقتصادية،ليتم بعد ذلك استلام المساعدة وإمضاء الطرفين على 

 .بروتوكول تسليم الهبة التضامنية

بعد ذلك توجه الضيوف رفقة مسؤولي الجامعة إلى الميدان حيث طافوا عبر 
يع ال كمامات على الطلبة في مشهد يصور التفاف الجميع  كليات الجامعة من أجل توز

 .للمشاركة في التصدي للفيروس حتى وإن كان في أبسط أشكاله

    

    

    

 مدير جامعة بسكرة يشرف على إنجاز مشتلة جديدة على مستوى قسم العلوم الزراعية 

في إطار تحسين فضاءات التجارب الخاصة 
بطلبة وباحثي تخصص العلوم الزراعية بجامعة 
بسكرة، أشرف مدير الجامعة الأستاذ أحمد 
بوطرفاية على أجواء استحداث مشتلة جديدة 

شجيرة كمرحلة أولية، تابعة لقسم  822مكونة من 

العلوم الزراعية، وذلك من طرف طلبة مختلف 
أطوار القسم الذين شاركوا في هذه المبادرة، إلى 
جانب أساتذتهم وكذا عميد كلية العلوم الدقيقة 

 . وعلوم الطبيعة والحياة ورئيس قسم الزراعة

لم تقتصر هذه الخطوة على انجاز مشتلة 
فحسب ،بل تعدت ذلك إلى غرس أزيد من 

شجرة أخرى من صنفين مختلفين مساهمة في  02
مواصلة حملة التشجير على مستوى مؤسسات 

 .التعليم العالي 



في إطار الإنفتاح على المحيط الخارجي و تعزيز التعاون بين الجامعة ومختلف 

مراسيم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين  0208جانفي 87المؤسسات، تمت أمسية 

جامعة بسكرة ممثلة في مديرها الأستاذ أحمد بوطرفاية، 

 -  قسنطينة  -  ومركز البحث في العلوم الصيدلانية

CRSP   ممثلا في مديره الأستاذ عبد الحميد

دجكون، الذي قدم رفقة إطارات من المؤسسة، 

ذلك بحضور نواب مدير الجامعة، عميد كلية العلوم 

 . الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة، وكذا مسؤول خلية ضمان الجودة

استهل مدير الجامعة الجلسة بكلمة مقتضبة عبر فيها عن ترحيبه بهذه المبادرة، 

والتي تعد بمثابة الحجر الأول في بناء العلاقات بين المركز ومؤسسات التعليم العالي، 

يات، والتي تتجلى في  مبرزا بالمؤشرات المكانة التي بلغتها جامعة بسكرة في جميع المستو

ية، بالإضافة إلى التجهيزات المتطورة  المجهودات المبذولة من طرف الطاقات البشر

التي تحوزها مخابر البحث مايجعلها قبلة للباحثين ووجهة خصبة لإبرام العديد من 

الإتفاقيات على الصعيد الوطني والدولي ،حيث كشف السيد المدير عن المنصة 

التقنية التي تعززت بها الجامعة، بالإضافة إلى مركز الإبتكار والذي سيجهز بأحدث 

التقنيات والآلات، ليصبح بذلك أكبر مركز اختبار عبر الوطن، وتحدث في سياق 

 . آخر عن الإنتاج العلمي للجامعة وبرامج التعاون والتبادل الأجنبي

مدير المركز بدوره عبر عن سعادته بهذه الشراكة لإيمانه ال كبير بال كفاءات التي 

تمتل كها جامعة بسكرة في عدة مجالات والتي بإمكانها تقديم إضافة للعلوم 

الصيدلانية،كون هذه الأخيرة حقل يتسع لعلوم كثيرة ،منها ال كيمياء الحاسوبية 

chimie informatique    خاصة وأن جامعة بسكرة سجلت نقلة نوعية في شتى

 . الآفاق،خصوصا ماتعلق بالأعمال العلمية

تهدف الإتفاقية إلى وضع خطة عمل بين المؤسستين من أجل تطوير برامج 

ية والمادية والوثائقية الموجودة لدى كلا  البحث، والإستفادة من الإمكانيات البشر

يكين ،لتنمية المهارات والموارد بوضع استراتيجية  الشر

تتسم بالديناميكية، لدعم التدريب والبحث 

العلمي، في العلوم الصيدلانية على وجه 

ية وهذا ماتركز  الخصوص، مما يحسن انتاج الأدو

عليه السلطات العليا في البلاد بعد جائحة كورونا،وختم 

 . تدخله بالدعوة إلى العمل جنبا لجنب لتحقيق الأهداف المنشودة

ية المفعول لمدة خمس  بعد ذلك تم الإمضاء على بروتوكول الإتفاقية، وهي سار

 . سنوات قابلة للتجديد

 CRSP -قسنطينة-جامعة بسكرة تبرم اتفاقية تعاون وشراكة مع مركز البحث في العلوم الصيدالنية 
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في إطار تعزيز العلاقات وتنميتها وتجديد سبل التعاون بين الجامعة ومحيطها 
مراسيم إمضاء اتفاقية تعاون  0208جانفي  80الخارجي، تمت صبيحة 

وشراكة بين جامعة بسكرة ممثلة في مديرها الأستاذ أحمد بوطرفاية ،ومجمع 
CILAS    ممثلا في المدير العام السيد سمير غربي ، وهي بمثابة تجديد للإتفاقية

 . 0286السابقة التي أبرمت سنة 
حضر اللقاء جمع من الإطارات من كلتا المؤسستين، من بينهم مدير مصنع 
سيلاس لولاية بسكرة السيد طاهر بوزيد إلى جانب نائب مدير الجامعة 
للعلاقات الخارجية الأستاذ محمود دبابش ،ومديرة مكتب الربط بين جامعة 

الأستاذة سماح صولح ،وكذا عمداء الكليات و رئيس    BLEUبسكرة ومحيطها 
 .  قسم الهندسة والري أيضا مسؤول خلية ضمان الجودة بمؤسسة التعليم العالي

استهل مدير الجامعة اللقاء واصفا مثل هذه الشراكات بالهامة، مثمنا 
المجهودات المبذولة من الحميع طيلة فترة الإتفاقية السابقة، والتي توجت اليوم 
بتجديد العهد مع هذه المؤسسة الرائدة والتي من شأنها مساعدة الطلبة من جهة 

وذلك بإدماجهم في المحيط الإقتصادي مشيرا إلى 
التدريبات والتربصات القيمة التي حضي بها أزيد 

يادة عن  08من  طالب من مختلف الأطوار، ز
خريجا من جامعة بسكرة على  76توظيف 

مستوى مؤسسة سيلاس ،ومن جهة 
أخرى ركز على دور الجامعة بالمساهمة في 
تطوير المؤسسة ،من خلال ال كفاءات 

وال كوادر المنتسبين لها والعمل على إيجاد 
يق اجراء  حلول فعالة لمختلف المعضلات عن طر

 . الأبحاث والتوصل إلى نتائج دقيقة تخدم الصالح العام
أعرب عن فخره بما تقدمه جامعة بسكرة، من    CILASالمدير العام لمجمع 

انجازات ومساهمات ،مشيرا إلى العناية التي يوليها المجمع للجانب العلمي والبحثي، 
ية مسلطا  وفي سياق متصل اعتبر أن قوة المؤسسة مستمدة من طاقاتها البشر
الضوء على الاستراتيجية المتبعة من قبل المؤسسة، والتي تسعى إلى منح فرص 
للطلبة من أجل الإحتكاك بالميدان، في خطوة تهدف إلى تحضيرهم للولوج في 

يبهم على بعد النظر في التفكير  عالم الشغل، وتنمية حس العمل لديهم بتدر
بخطط مستقبلية ،وتعد مؤسسة سيلاس الأولى في الجزائر من حيث الإبتكار 
في مواد البناء وغيرها، فهي تمتلك خبرة عالمية حسب ما أدلى به السيد المدير 
العام و الذي كشف كذلك عن مجمل الإتفاقيات المبرمة على مستوى 

 . جامعات الوطن منها مسيلة معسكر وهران الجزائر
نائب مدير الجامعة للعلاقات الخارجية أشار في كلمته إلى عراقة 
العلاقة بين الطرفين، ودعا إلى ضرورة ادراج 
تربصات أكثر تخصصا، تصب في العديد من 

 . المجالات المتنوعة
وبحكم عمله في التنسيق وقياس ال كفاءات 
،أبدا مسؤول خلية ضمان الجودة استعداد 
الجامعة في المضي قدما في مجال التعاون بما 
في ذلك تطوير التخصصات من خلال تقديم 
اقتراحات حول مواضيع التكوين، مشيرا في 

 . ذات السياق إلى الماستر المهني
تحدث مدير مصنع سيلاس بسكرة عن الخبرات التي يحتاجها المصنع منوها 
بأهمية الجامعة في تكوين مثل هذه المخرجات التي تعود بالمنفعة على الطرفين 

 . والوطن أجمع
وقبل الإمضاء على بروتوكول الشراكة، دعا مدير الجامعة في كلمة ختامية 
الجميع إلى دوام التواصل والتنسيق ،من خلال التقييم المرحلي واللقاءات 
ية ،وكذا طرح النقائص مجددا استعداد الجامعة لسدها وتداركها، عن  الدور
يعها في ظل تحيين برامج التكوين، كما حث  يق تكثيف التخصصات وتنو طر
يع  الشركاء على اقتراح مواضيع وتقديم اشكاليات يمكن دراستها في مشار

 .  التخرج، من أجل المساهمة في التنمية واحراز نتائج جيدة على أرض الواقع
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث سبقته عدة موائد مستديرة ،عقدها مركز 
ربط الجامعة بالمؤسسات الخارجية مع مؤسسة سيلاس مطلع هذا الشهر من 
أجل تقديم حصيلة حول هذا التعاون وكذا فتح النقاش حول تجديد 
الإتفاقية، بحضور مدراء مخابر البحث العلمي على مستوى الجامعة، وبذلك 
يع وتطوير مواضيع البحث التطبيقي والصناعي  خرج اللقاء بضرورة تنو

 . والتكوينات المقدمة من طرف المؤسسة المستقبلة

 CILASجامعة بسكرة تجدد العهد مع مجمع 
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