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 في ذاكرة الجميع

اسمحوا لي هذه المرة بالحديث عن أهم حدثين ميزا هذه الفترة، 

تلقتها جامعة بومرداس ببالغ الحزن و األسى، أستطيع القول 

حتى أنها كانت األبرز إن تم قياسها بمدى اتساعها و تأثيرها و 

أولها الموت المفاجئ لزميلنا البروفيسور .  بقائها في ذاكرتنا

لعربي رفوفي الذي ال يختلف اثنين أنه كان األستاذ النموذج 

لقد مارس مهنته .  الذي تحمل بصدر رحب كل أعباء المهنة

بالتفاني و اإلتقان الذين يطمح كل منا للوصول إليهما دون أن 

لقد كان رحمه هللا دائما على .  المقابل المنصب أويتخلله و لو لمرة شيء من الطمع في 

 .رأس الداعين إلى الحفاظ على القيم التي تقوم عليها المؤسسات الجامعية

إن الحدث الثاني و الذي ال يقل حزنا عن األول هو وفاة الروائية الكبيرة آسيا جبار التي 

تحوز على شهرة عالمية من جمهورها الذي يتابع أعمالها باستمرار عبر بقاع 

إن حديثي عنها ليس بهدف سرد مسيرتها األدبية الواسعة إنما هو ببساطة .  المعمورة

عندما تضامنت مع الطالب الجزائريين المضربين  5711للتذكير بموقفها الشجاع سنة 

أيضا .  يا له من تصرف عظيم من امرأة عظيمة.  برفضها اجتياز االمتحانات الجامعية

للتنويه أن جامعة بومرداس قد كان لها شرف تنظيم آخر ندوة وطنية في حياة آسيا جبار 

حول التاريخ و الذاكرة و ذلك في شهر ماي من السنة الماضية و التي تم تخصيصها 

 . كاملة لهذه الروائية الجزائرية الرائعة

 20أختم بالتذكير بتاريخ مهم جدا في حياة الجزائر و الذي أحيته جامعتنا، هو يوم 

و قد كانت جامعة .  5795أال و هي ذكرى تأميم المحروقات سنة .  فيفري من كل سنة

 illicto)بومرداس جزءا من هذا الحدث، حيث تم استبدال اإلطارات األجنبية السابقة 

presto  ) بفضل المهندسين و التقنيين في المحروقات الذين تم تكوينهم بالمعهد الوطني

للمحروقات سابقا و الذي صار كلية المحروقات و الكيمياء في الوقت الراهن، الشيء 

الذي ما فتأ الرئيس الراحل، هواري بومدين يذكره بفخر و اعتزاز في جميع خطاباته 

 .طوال فترة حياته

 البروفيسور ويزة شريفي

   الفهرسالفهرسالفهرس
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بومرداس  -نشرية إخبارية تصدر عن جامعة امحمد بوڨرة     

 تكوين حول البوابات الوطنية . 

  جولة صحفية على مستوى كلية العلوم االقتصادية، التتتجتاريتة و

 .علوم التسيير

 ترقية ست أساتذة من جامعة امحمد بوڨرة ببومرداس. 

  يوم تعليمي حول البرنامجErasmus 4302-4343. 

  آليات رفع التحصيل العلمي":  ندوة بيداغوجية حول." 

  اكتشاف التنقيب: "يوم علمي تحت عنوان." 

 

  يوم علمي تحت عنوان :”INNOVVISION-DAY“. 

  تكوين حول البرنامج :Endnote 

 لقاءات تلفزيونية. 

 إحياء اليوم الوطني للشهيد. 

  يوم تعليمي حول برنامج التنقلErasmus Mundus  :

Green-IT  وEMMAG. 

 

 

 إحياء الذكرى الرابعة و األربعين لتأميم المحروقات. 

 الشبكات االجتماعية األكاديمية. 

  اشتراك جامعة بومرداس في قاعدة البيانات :OnePetro. 

 ترتيب الجامعات. 

 

 و أنشطة أحداث 

 متفرقات 

http://www.univ-boumerdes.dz/
https://www.facebook.com/pages/Université-Mhamed-Bougara-Boumerdès/
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 02 أحداث و أنشطة

بهههههدف تههحههسههيههن مسههتههوى الههتههعههلههيههم الههعههالههي 

بالجامعة، نهظهم الهنهادي الهعهلهمهي آفها  نهدوة 

بيداغوجية حول آليات رفع التحصيل العلمي 

 2451جههانههفههي  24و  57و ذلههك يههومههي 

 .بومرداس-بجامعة امحمد بوڨرة

رفع التحصيل العلهمهي، إعهطهاء إن الهدف من إجراء هذه الندوة هو 

رؤية و آفا  مستقبلية للطالب، توحيهد الهتهشهريهع الهبهيهداغهوجهي فهي 

جامعة بومرداس و أخيرا تفعيل و تنشيط مهخهتهلهف أجهههزة الهحهوار 

 .البيداغوجية

بكلية  Petroleumنظم النادي العلمي 

المحروقات و الكيمياء يوما علميا تحت 

بمكتبة الكلية، " اكتشاف التنقيب"عنوان 

 .2451جانفي  29يوم 

و قد تم تنظيم عدة محهاضهرات خهالل ههذا 

السهيهد مهولهة، مهتهقهاعهد مهن ) اليوم من تقديم خبراء في هذا المهجهال 

المعهد الجزائري للبهتهرول، السهيهد شهايهب بشهيهر، إطهار بهالشهركهة 

الوطنية لألشغال العمومية و السيد عيساني رابح، إطار سهامهي فهي 

 (.شعبة التنقيب

في إطار التعاون بين اإلتحاد 
األوربي و الجامعات الجزائرية 
األعضاء في المؤتمر الجهوي 
لجامعات الوسط، نظمت جامعة 

 50بومرداس يوم -امحمد بوڨرة
بالمكتبة الجامعية يوما  2451جانفي 

من طرف   Erasmus+2014-2020  :تعليميا حول البرنامج 
 .اإلتحاد األوربي للتربية، التعليم العالي و التكوين

تم تنشيط هذا اليوم من طرف الخبير األوربي، السيد جون بول 
ليفيفر بحضور البروفيسور لويزة شريفي، رئيسة الجامعة، نواب 

 .رئيسة الجامعة و كذا عدة بروفيسور من جامعات الوسط
خالل هذا اليوم قدم السيد ليفيفر نظرة عامة على بنية البرنامج 

Erasmus+   من ناحية التعليم العالي، فرص التعاون و معايير
 .التنقل األكاديمية

هوتعزيز فرص عمل الطلبة   +Erasmusإن الهدف الرئيسي ل 
الشباب من خالل الحصول على المهارات اإلضافية المتطلبة من 
قبل أرباب العمل و تعزيز مهاراتهم اللغوية و تكيفهم، كما يركز 
بالدرجة األولى على التعاون بين الجهات التعليمية و اإلقتصادية 

إن .  من أجل تكوين و تشغيل الشباب و يفضل المشاريع اإلقليمية
هذا البرنامج هو أكثر تطورا و تفتحا على العالم و بالخصوص 

 .على الدول الجوارية ألوربا
و ختم الخبير األوربي حديثه بشرح معايير االختيار، المواعيد 
النهائية لتقديم طلبات المشاركة باإلضافة إلى نصائح تطبيقية من 

 . أجل نجاح المشاريع

نظمت جامعة بومرداس بالهتهعهاون مهع 

مركز البحهث فهي اإلعهالم الهعهلهمهي و 

تكوينا حول البوابات (  CERIST)التقني 

الهنهظهام الهوطهنهي )    SNDL  : الوطهنهيهة 

الههبههوابههة الههوطههنههيههة لهه ههشههعههار )   PNST، ( لههلههتههوثههيهه  أونههاليههن

و ذلهك (.  الفهرس المشترك للجزائر)   CCDZ، ( باألطروحات

 .بالمكتبة الجامعية 2451جانفي  49يوم 

و قد تم تنشيط هذا اليوم من طرف السيد زايري سعيد، مكلهف 

 CERISTعلى مستوى ال (  المعلومة العلمية و التقنية) بدراسة 

و   (CERIST)و السيد ديب جهمهال الهديهن، مهكهلهف بهالهدراسهة 

 .منس  الفهرس المشترك للجزائر

نههظههمههت جههامههعههة بههومههرداس 

اسههتههقههبههاال عههلههى شههرف أسههاتههذة 

الههجههامههعههة السههتههة الههذيههن تههمههت 

ترقيتهم إلى رتبة بروفيسور، و 

جهانهفهي  28ذلك يهوم األربهعهاء 

بههحههضههور مسههؤولههي    2451

بهذه المناسبة قامت السيدة رئيسهة الهجهامهعهة بهتهقهديهم .  الجامعة

التهاني الحارة باسمها الهخهاص و بهاسهم األسهرة الهجهامهعهيهة، 

 : باإلضافة إلى شهادات تقدير لكل منهم 

السيد بوليف منور، بروفيسور في اإلعالم اآللي. 
السيد بن موناح عمر، بروفيسور في الهندسة الميكانيكية. 
السيد قاصب محمد، بروفيسور في الهندسة الميكانيكية. 
السيد العقون علي، بروفيسور في الفيزياء. 
السيدة أوكيل نسيمة، بروفيسور في العلوم اإلقتصادية. 
السيد عليان نذير، بروفيسور في علوم التسيير.  

تلفزة القام فري  صحفي من 

تلفزة جامعة التكوين )الجزائرية 

بإجراء روبورتاج حول (  المتواصل

كلية العلوم اإلقتصادية، التجارية و 

جانفي  51علوم التسيير يوم الثالثاء 

 .بمقر جامعة بومرداس 2451

و قد تم خالله إجراء مقابلة مع 

الدكتورة يحياوي نصيرة، عميدة 

الكلية و السيد خنفري، أستاذ بنفس 

كما تم التطر  إلى المواضيع .  الكلية

األنشطة و التظاهرات العلمية : التالية

بالكلية، مشاريع الدكتوراه والماستر، إنشاء خلية وصاية 

 . انطالقا من السداسي الثاني للسنة الجارية

 07    تكوين حول البوابات الوطنيةتكوين حول البوابات الوطنيةتكوين حول البوابات الوطنية

 األربعاء

 جانفي

: : : يوم تعليمي حول البرنامج يوم تعليمي حول البرنامج يوم تعليمي حول البرنامج       
ErasmusErasmusErasmus+++201420142014---202020202020   

 14 

 األربعاء

 جانفي

جولة صحفية على مستوى كلية جولة صحفية على مستوى كلية جولة صحفية على مستوى كلية       

العلوم االقتصادية، التجارية و العلوم االقتصادية، التجارية و العلوم االقتصادية، التجارية و 

   علوم التسييرعلوم التسييرعلوم التسيير

 13 

 الثالثاء

 جانفي

آليات رفع آليات رفع آليات رفع : ”: ”: ”ندوة بيداغوجية حول ندوة بيداغوجية حول ندوة بيداغوجية حول       

“ “ “ التحصيل العلميالتحصيل العلميالتحصيل العلمي    
 20-19 

 الثالثاء-اإلثنين

 جانفي

ترقية ست أساتذة من جامعة ترقية ست أساتذة من جامعة ترقية ست أساتذة من جامعة          

   بومرداس إلى رتبة بروفيسوربومرداس إلى رتبة بروفيسوربومرداس إلى رتبة بروفيسور
 28 

 األربعاء

 جانفي

اكتشاف اكتشاف اكتشاف : ”: ”: ”يوم علمي تحت عنوان يوم علمي تحت عنوان يوم علمي تحت عنوان       

“ “ “ التنقيبالتنقيبالتنقيب    
 27 

 الثالثاء

 جانفي
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 AEPI newنظم النادي العلمي 

vision   بههكههلههيههة الههمههحههروقههات و

الههكههيههمههيههاء يههومهها عههلههمههيهها تههحههت 

 "INNOVISION-DAY"عنوان
جانفي  28و ذلك يوم األربعاء : 

 .بمكتبة الكلية 2451

في الهفهتهرة الصهبهاحهيهة مهن ههذا الهيهوم تهم تهنهظهيهم عهدة 

 :معارض، كما تمت معالجة مواضيع متعددة 

الروبوتات، التحكم من خهالل جهاز التحكم في المصعد، 

منط  ربط األسالك، ، اإللكترونيك التناظري، الكمبيوتر

 .جهاز التحكم الرقمي

الههروح الههعههمههلههيههة فههي : " و تههم عههرض ورشههة حههول 

مهخهتهرع ) مهن تهقهديهم السهيهد فهارو  أنسها "  اإللكترونيك

 . في الفترة المسائية( 2452الجزائر لسنة 

 ERASMUS :بهدف شرح طريقة المشاركة للحصول على منحة التنقل في إطار المشاريع

MUNDUS GREEN IT  وEMMAG  ، تم تنظيم يوم تعليمي)INFODAY)   ،لفائدة الطلبة

 .على مستوى المكتبة الجامعية 2451فيفري  48األساتذة و موظفي الجامعة، و ذلك يوم 

و قد تم افتتاح هذا اليوم الذي شهد حضورا مميزا من طرف البروفيسور عبد العزيز طايري، 

نائب رئيسة الجامعة المكلف بالعالقات الخارجية، التعاون، التنشيط، اإلتصال و التظاهرات 

العلمية، حيث بدأ بكلمة ترحيبية للحضور ثم قام بتقديم إطار البرنامجين و شجع الجميع على 

 .التسجيل ل ستفادة من هذه الفرصة

و المسؤول    (CRSIC(بعدها قام البروفيسور حميان، مدير مركز شبكات اإلعالم و االتصال

كما قام بالتعريف ، Green ITبتقديم برنامج تنقل   Green-IT (UMBB)  األكاديمي عن مشروع

 .بالجامعات الشريكة، شروط اإلستفادة من منحة الدراسة و الوثائ  المتطلبة للتسجيل

بعدها جاءت مداخلة البروفيسور حرزهللا، رئيس قسم اإلعالم اآللي بكلية العلوم و المسؤول 

مشيرا    EMMAG، الذي أعطى نظرة حول البرنامج EMMAG (UMBB)  األكاديمي لمشروع

 .إلى معايير اإلختيار، الفئات التي لديها الح  في التسجيل، معايير األهلية و طريقة التسجيل

 .في نهاية هذا اليوم، تم فتح حصة نقاش مخصصة ألسئلة المشاركين حول برنامجي التنقل
 Green –ITمن نفس الشهر بالنسبة ل  25، و EMMAGكآخر أجل للتسجيل فيما يخص البرنامج  2451فيفري  51تم تحديد يوم 

  مشاركة السيدة شولي سعاد، أستاذة بقسم الفيزياء بكلهيهة الهعهلهوم فهي

، و ذلك يهوم األربهعهاء “ البصريات و تطبيقاتها” لقاء تلفزيوني حول 

بمقر التلفزيون الجهزائهري بمقر التلفزة الجزائرية  2451جانفي  50

 .(جامعة التكوين المتواصل)

  أستاذة بكلية العلوم في لقاء تلفزيونهي بهيج نسيمةمشاركة الدكتورة ،

 2451فهيهفهري  58، و ذلك يوم األربهعهاء “ المناط  الرطبة” حول 

 (.جامعة التكوين المتواصل)بمقر التلفزيون الجزائري 

 Sarlنظمت المكتبة الجامعية بالتعاون مع الشريك 
Bibsci  فيفري تكوينا حول برنامج تسيير  1يوم الثالثاء

المراجع المكتبية 

Endnote  . تم تنشيط هذا

اليوم من طرف السيد سعدي 

رمضان، منس  التسوي  و 

 .sarl Bibsciاالتصاالت ب 

EndNote    هو برنامج

للتسيير البيبليوغرافي يسمح بإدارة المراجع المأخوذة 

قواعد البيانات، فهارس المكتبات و : من مصادر مختلفة 

 .PDFوثائ  على شكل 

تحت الرعاية السامية للسهيهدة رئهيهسهة 

جامعة بهومهرداس، قهامهت الهمهديهريهة 

الفرعية للنشاطات العلمية، الثقافيهة و 

الرياضية بتنظيم احتفالية إلحياء اليوم 

وقهد  .  فهيهفهري 58الوطني للشهيد يوم 

حههظههيههت هههذه اإلحههتههفههالههيههة بشههرف 

استضافة العبي فري  جبهة التحرير الوطني لكرة القهدم، و ههم السهيهد 

كهمها .  معوش، السيد زوبا، السيد سوكهان و الهبهروفهيهسهور ولهد مهوسهى

حضهههر مهههمهههثهههلهههون عهههن جهههامهههعهههة 

بومرداس، رئيهس الهديهوان، عهمهيهدة 

كلية العلوم االقتصادية، التجهاريهة و 

علوم التسيير و طلبة، باإلضافة إلهى 

وزير التكوين الهمهههنهي و الهتهشهغهيهل 

 .الساب ، السيد نورالدين بومحرات

و في الهخهتهام قهدمهت ههدايها رمهزيهة 

 . شهادات شكر و تقدير وللضيوف 

في نفس السيا  قامت المكتبة الجامعية بتنظيم محاضرة بهالهتهعهاون مهع 

مديرية الوالئية للمجاهدين ببومرداس من تقديم السيهد رشهيهد مهحهفهوظ، 

 .مجاهد و مدير ساب  للشؤون الدينية بوالية بومرداس

 18    إحياء اليوم الوطني للشهيدإحياء اليوم الوطني للشهيدإحياء اليوم الوطني للشهيد

 األربعاء

 فيفري

 EMMAGEMMAGEMMAG    08و و و    Erasmus MundusErasmus MundusErasmus Mundus    : : :GreenGreenGreen---ITITITيوم تعليمي حول برامج التنقل يوم تعليمي حول برامج التنقل يوم تعليمي حول برامج التنقل 

 األحد

 فيفري

: : : تكوين حول البرنامج تكوين حول البرنامج تكوين حول البرنامج    
EndnoteEndnoteEndnote         

 03 

 الثالثاء

 فيفري

: : : يوم علمي تحت عنوان يوم علمي تحت عنوان يوم علمي تحت عنوان    
”””INNOVISIONINNOVISIONINNOVISION---DAYDAYDAY”””   
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 األربعاء

 جانفي

لقاءات تلفزيونيةلقاءات تلفزيونيةلقاءات تلفزيونية       
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 الندوة الدولية الثانية حول المواد و التنمية المستدامة
 5102نوفمبر  01و  9يومي 

 .5102جويلية  0: المقاالت آخر أجل إليداع 

 F9x1/fr.urlz://http: لمعلومات أكثر زوروا موقع 

 

التأهيل الصناعي وتحديات "الملتقى العلمي االقتصادي الدولي الرابع حول  

"حالة الجزائر" "انماء االقتصاديات العربية  
2015جوان  8و  7يومي   

 5102أفريل  51: المقاالت آخر أجل إليداع 

  7xd1/fr.urlz://http: لمعلومات أكثر زوروا وقع 

 

 أول ملتقى وطني حول التنوع، المحيط و األمن الغذائي
 5102أكتوبر  50و  51يومي 

 5102مارس  02: إليداع المقاالت آخر أجل 

 Y9x1/fr.urlz://http: لمعلومات أكثر زوروا موقع 

 دعوى لالتصال

إن الجامعة هي مكان محفز للتعامالت االجتماعهيهة، تهبهادل 

و ههذه ههي :  المعلومات و االشتراك في إنهتهاج الهمهعهرفهة 

 .بالضبط النشاطات التي تتميز بها الشبكات االجتماعية

نستطيع التركيز على ثالثة أنواع من الشبكات االجتمهاعهيهة 

 :في الجامعة 

 التعتلتمتيتة، الت تاصتة ) الشبكات االجتمتاعتيتة األكتاديتمتيتة

التي تسمح بوضع المحتويات الهبهيهداغهوجهيهة أو (  بالباحثين

 .المتعلقة باألبحاث في المتناول و ذلك بطرائ  مختلفة

 فتايستبتوك، ) مواقع التواصل االجنمتاعتي لتعتامتة التنتاس

التي تسمح بتسيير عالقة المؤسسة بعامة الناس، ...( تويتر، 

، و ( المستقبلهيهيهن، الهحهالهيهيهن و السهابهقهيهن) خاصة بالطلبة 

 .المتعاملين األصليين

 الهتهي تسهمهح بهزيهادة مواقع التواصل االجتماعي الداخلية

 .التعاون بين أعضاء المؤسسة من خالل مشروع مشترك

لقد أصبحت الشبكات االجتماعيهة فهي عصهرنها ضهروريهة 

و ههي وسهيهلهة فهعهالهة جهدا و .  للباحثين و مؤسسات البحث

كثيرة االستعمال، إنها ترفع و تحسن من صورة الباحثين و 

  .كذا األعمال التي  يحتاجونها للمواصلة و توسيع نشاطهم

في مجال البحث الحال كما هو في العهديهد مهن الهمهجهاالت، 

من الضروري على الهبهاحهث أن يهنهظهم جهدول تهوقهيهتهه و 

منذ مها يهزيهد عهن .  يستعمل األدوات الضرورية و المناسبة

سنتين تم تطوير قواعد الشبكات االجهتهمهاعهيهة األكهاديهمهيهة 

بهدف تلبهيهة حهاجهة الهبهاحهثهيهن فهيهمها يهتهعهله  بصهورتهههم، 

إن ههذه الشهبهكهات .  التعاونات و الحصول على الهمهعهلهومهة

تجعل المعلومات المرتبطة بهالهبهاحهثهيهن و مهراكهز الهبهحهث 

مهؤسهسهات، :  متمركزة بفضل حسابات أكاديمهيهة مهفهصهلهة 

كهل قهاعهدة .  الهخ... المنصب، قائمة المهنهشهورات الهعهلهمهيهة 

و تهرتهكهز .  تستخدم بطريقة خاصة و تقدم خصائص متعددة

هذه الشبهكهات عهلهى مهبهدأ وضهع نهص الهمهقهاالت الهكهامهل 

أونههاليههن، مههن أجههل تسهههههيههل الههوصههول إلههيههههها و تشههجههيههع 

 . المستخدمين لتبادل المعارف عن طري  تقديم أبحاثهم

إن الموقع االلكتروني هو فهي قهلهب الهتهحهكهم فهي مهخهتهلهف 

و اليوم نشهد حضورا كهبهيهرا . الهيئات الجامعية و األبحاث

في الشبكات االجتماعية ما يضمن جودة و بروز الهجهامهعهة 

 . و مرتبة جيدة في الترتيب العالمي

Researchgate     : مههراجههع الشههبههكههات االجههتههمههاعههيههة

 net.researchgate.www://http/: للباحثين 

 EDUC.ACADEMIA  :/edu.academia.www 

Social Sciences Research Network    :
  com.ssrn.www/:  العلوم االجتماعية المترابطة

Nature Network     :شبهكهة اجهتهمهاعهيهة بهمهجهلهة   أول
 .com.nature.network/ علمية كبيرة

 Mendeley  :التسيير الجديد للمراجع. 
 /com.mendeley.www 

Google Scholar،   ،هو محرك مهتهعهدد الهتهخهصهصهات

 .عمله البحث عن الوثائ  العلمية و الجامعية

، الهتهي ( اقتباساتهي) وحدة  Google scholar و قد طور

مهن أجهل    googleيمكن التسجيل فيها عن طري  حساب

 .السماح للمؤلفين بمتابعة زيادة االقتباسات من مقاالتهم

  ترتيب الجامعات ترتيب الجامعات 

لقد حققت الجامتعتات التجتزائتريتة قتفتزة نتوعتيتة فتي التتترتتيتب التعتالتمتي 

 Webometrics   5102   :(Ranking web of worldلتتتلتتتجتتتامتتتعتتتات

Universities)  جامتعتة  و قد حصلت. 5102فيفري  00الذي تم نشره يوم

علتى التمتستتتوى التوطتنتي متن  51امحمد بوڨرة ببومرداس على المرتبة 

على المستوى العالمي متحتقتقتة  9289جامعة و على المرتبة  38اجمالي 

مع العتلتم أن .  5102درجات بالمقارنة مع ترتيب جويلية  2بذلك تقدما ب 

المرتبة األولى على المستوى الوطني قد عادت لجامعة جتيتاللتي التيتابتس 

 .بسيدي بلعباس

يرتكز هذا الترتيب على معايير بروز الجامعة على الموقع االلكتتترونتي،  و

  .   انتاجها العلمي، انفتاحها على العالم و غناء محتواها

.  2451لسهنهة    OnePetroاشتركت جامعة بومرداس في قاعدة البيهانهات

من المكتبة الجامعية و كلية المحروقات  adresse IP يتم الدخول بواسطة

 .و الكيمياء

OnePetro ،قاعدة بيانات وثائقية حول استغالل و إنتاج الغاز و الهنهفهط .

 /https://www.onepetro.org:  لمعلومات أكثر

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المكتبة الهجهامهعهيهة عهن طهريه  

 smikiri09@yahoo.fr: البريد االلكتروني 

بمناسبة الذكرى الرابعة و األربعين لتأميم الهمهحهروقهات، قهامهت الهمهديهريهة 

الفرعية للنشاطات العلمية، الثقافية و الرياضية بجامعة بومهرداس بهتهنهظهيهم 

محاضرة حول سقوط أسعار البترول من تقديم السيد عيرو عهبهد الهرحهمهن، 

فيفري بقاعة محاضرات الهجهنهاح  20مختص في علم االجتماع، و ذلك يوم 

« F » بكلية العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيير . 

 :عدة نشاطات تم إدراجها في برنامج هذا اليوم 

  عرض جميع االبداعات العلمية المختصة في الميدان لمهخهتهلهف الهنهوادي

 .العلمية المعتمدة لدى كلية المحروقات و الكيمياء

 معرض للصور و المقاالت الخاصة بالذكرى. 

  الخطاب الشههيهر لهلهراحهل ههواري ) عرظ شريط وثائقي خاص بالذكرى

 (.بومدين

إحياء الذكرى الرابعة و األربعين لتأميم إحياء الذكرى الرابعة و األربعين لتأميم إحياء الذكرى الرابعة و األربعين لتأميم 

   المحروقاتالمحروقاتالمحروقات
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 الثالثاء

 فيفري

   الشبكات االجتماعية األكاديميةالشبكات االجتماعية األكاديميةالشبكات االجتماعية األكاديمية

http://urlz.fr/1x9F
http://urlz.fr/1xd7
http://urlz.fr/1x9Y
http://www.researchgate.net/
http://www.academia.edu/
http://www.ssrn.com/
network.nature.com/
http://www.mendeley.com/

