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التسجيالت الجججعيج جيجم ةجججعيج جم 
 ايحيد ةوڤرة ةويرداس

-5102اختتعم السنم الجعي يم 
5102  . 
 
 

الجججججعيجج ججم التججيجج ججيججم لججالتججحججعد 
الججويججنججب لججمججيججمججةججم الججججج ا ججريججيججن 

 ةجعي م ايحيد ةوڤرة ةويرداس
 الدخججول الجعيججججج ب ةججةويرداس  

 
 
 CASTA'16 الججججيجججج تججججيججججر :

السججججنججججوع حججججول الجججج ججججمججججوم و 
 التكنولوجيع التيةيقيم 

حيمم تنظجيجب ةجججعيج جم ايجحجيجد 
 ةوڤرة ةويرداس

 تحت شعار املقياس و الجودة . 

 

حيثما كانت و أيا كانت، فكل 
مؤسسة تعميم عالي تقدر 
مستوى فعاليتيا بالرعاية و 
الحرص عمى الطبيعة التي 
تضفييا عمى شرائحيا المختمفة 
؛ ألن المقياس، ميزة ما ىو 
أصيل، ىو ذاك الخيط الذي 
يقود إلى كل المؤىالت التي 
تدل عمى الصحة الجيدة 
لمؤسسة جامعية. و نظرا 
لألىمية البالغة التي يحظى بيا 

المقياس، فقد ه تم وضع ىذا الدخول الجامعي تحت شعار المقياس و كذا مالزمتو، الجودة. قبل أن 
أغوص في ىذا المعيار الميم، أريد أن أذكر بالحدث الميم في شير أوت الماضي، الذي تميز بزيارة 
السيد وزير التعميم العالي إلى جامعة بومرداس. ىذه الزيارة، األولى من نوعيا في الفترة الصيفية، تبين 
إلى أي مدى تصل األىمية المعطاة لخطة عمل جامعة بومرداس، التي من أولوياتيا رفع التحديات 
الكبرى و الفوز بيا. في الواقع، من بين ىذه التحديات، تم وضع المقياس و الجودة لمحفاظ عمى تألق 
ىذه المؤسسة فائقة األىمية في االقتصاد الوطني. في ىذا السياق، نذكر دائما بدورىا الحاسم في 

 استرجاع ثرواتنا و ىذا بفضل تقنيييا و ميندسييا الذين تم تكوينيم حديثا. 
إن المقياس يعني الصرامة و الميونة في نفس الوقت، و كالىما ال يستثني اآلخر، طالما أنيما ال 
يتعارضان مع ميام الجامعة. و لكي ال نفصل كثيرا في نتائجو، فالمقياس ىو احترام الحجم الساعي 
لألساتذة، العدد القانوني لألسابيع التي يجب إتماميا في الفصل الواحد، إعداد مواضيع امتحانات تحث 
الطالب عمى بذل المجيود، احترام ساعات العمل، حسن التعامل بين الجميع ...عندما نصل إلى 
مستوى مقبول من تطبيق ىذه المقاييس، فالبد أن نصل إلى الجودة، و ذلك حتما باستعمال الوسائل 
المالئمة. من ىنا يتضح أن المقياس ىو كل ما يساىم في تألق مؤسسة، و عمى ىذا األساس تم جعمو 

 من أولويات ىذه السنة الجامعية.
في األخير، الجودة ىي مجموع الوسائل المستعممة و اإلجراءات المطبقة بإتقان و أيضا االستماع الدائم 
لألطراف المعنية من أجل تحديد، فيم و التنبؤ بتطمعاتيم فيما يتعمق بالتكوين و البحث. أوجو ندائي إذن 
إلى األساتذة و كل العمال بالجامعة من أجل مشاركة أكبر و تحمل المسؤولية في تعزيز كل ما يساىم 
في خمق و الحفاظ عمى جو ىادئ يسود فيو النقاش عمى كل العناصر األخرى من خالل تبادل 

 المعمومة، الميارات و الخبرات.
  الةروفيسور عةد الحكيم ةن تميس، ر يس الجعي م
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تممممممممميممممزت الممممتممممسممممجمممميممممالت الممممجممممامممممعمممميممممة لسممممنممممة 
الخاصة بالطمبمة المجمدد بمجماممعمة  2016/2017

امحمد بوڤرة بومرداس بزيارة السيد وزيمر المتمعممميمم 
المعمالمي و المبمحمث المعمممممي، المبمروفميمسمور طماىمر 
حممجممار الممذي اخممتممار مممؤسممسممتممنمما إلطممالق ىممذه 
العممية الوطنية، مصحوبا بوفمد وزاري و السميمدة 

 والي والية بومرداس.
بممالممتممالممي، قممام مممعممالممي المموزيممر مصممحمموبمما بممرئمميممس 
الجامعة و مسؤولين بالجامعة، بالتنقل إلى عميمن 
المكان لالطالع عن قرب عمى مجريمات عممممميمة 
التسجيالت و أعرب عن ارتياحو نمظمرا لممموسمائمل 
المادية و المبمشمريمة المتمي تمم تموفميمرىما ممن طمرف 
الجامعة من أجل السمماح لمممطمممبمة المجمدد بمإتمممام 

 ىذه العممية بسيولة.

 لمتذكير، لقد تم إدخال نظام ممعممموممات جمديمد  
PROGRESS من طرف وزارة التعميم المعمالمي  

و البحث العممي من أجل تسيير المتمسمجميمالت و 
الممتممحممويممالت الممخمماصممة بممالممطمممممبممة الممجممدد بممطممريممقممة 
أوتوماتيكية حسب معايير تم إدخالميما مسمبمقما. و 
بممالممتممالممي، مممن االسممتممحممالممة أن يممحممدث أي تممدخممل 
بشمممري فمممي تسممميممميمممر المممتمممحمممويمممالت، كممممممما صمممرح 
البروفيسمور بمن تممميمس فمي ممقمابمممة أجمرتميما ممعمو 

  :   ال أحد بإمكانو التمدخمل فمي le soirجريدة  
اتخاذ القرار من غير ىذا النظام المعمممومماتمي، و 
ىو يأخذ بعين االعتبار عدة معايير. لمييضماح، 
من أجل كل ممداخمممة، يمتموجمب تمغميميمر المبمرنمامم  

 الخاص بيذا النظام .
عمى غرار باقي الجامعات الجزائريمة، اسمتمعمممممت 
جممامممعممة امممحمممممد بمموڤممرة بممومممرداس ىممذا الممنممظممام. 

طالب جديد قمامموا بمالمتمسمجميمل فمي شميمر  7200
تمخمصمص المممتموفمرة  13جويمية، مموزعميمن عمممى 

بالجامعة، بينيا اثنين عمى الممسمتموى الموطمنمي و 
ىممي كممممميممة المممممحممروقممات و الممكمميممممميمماء و مممعمميممد 

 اليندسة الكيربائية و االلكترونيك.
و استمرت التسجيالت في شير سبتمبر بالنسمبمة 

لمطمبة الذين لمم يمقمومموا بمالمتمسمجميمل خمالل المفمتمرة 
 التي تم تخصيصيا لذلك في شير جويمية.

، PROGRESSلممكممل طممالممب سممجممل بممالممنممظممام 
رمز معترف بو عمى المستوى الوطني و بمطماقمة 

 طالب تصدر أوتوماتيكيا.

مديرية الخدمات الجامعية بدورىا، كانت حاضمرة 
في ىذه التسجيالت حميمث وضمعمت ممكماتمب فمي 
خدمة الطمبة من أجل السماح ليم بدفع تمكمالميمف 

 اإليواء و حجز غرفة في اإلقامات الجامعية.
و نفس األمر بالنسمبمة لمممتمحمويمالت، حميمث تمممت 
بمممطمممريمممقمممة المممكمممتمممرونممميمممة بممماسمممتمممعمممممممال المممبمممرنمممامممم  

PROGRESS 17إلممى  14، و امممتممدت مممن 
سبتمبر، ثم تم تمديدىا من قبل الوزارة إلى غمايمة 

سبتممبمر ممن أجمل المتمكمفمل بمطمممبمات المطمممبمة  19
 المتأخرين.

سممبممتمممممبممر، تممم إعممالم الممطمممممبممة  22ابممتممداءا مممن 
المعنيين بالتحويالت، بمإممكمانميمة إجمراء المتمحمويمل 
مممن عممدممميمما. فممي حممال ممما إذا تممم رفممض طمممممب 
تحويل، يتم تقديم أسباب الرفض لصاحبميما فميممما 

  بعد.

 

في  2016-2015انتيت السنة الجامعية 
ظروف جيدة بجامعة امحمد بوڤرة بومرداس، 
خاصة فيما يتعمق باحترام الجدول الزمني الذي 
تم تحديده من قبل الوزارة، و ىذا راجع إلى 
الجيود المبذولة من طرف العمال عمى رأسيم 
رئيس الجامعة، البروفيسور بن تميس، الذي 
تمقى تياني البروفيسور طاىر حجار، وزير 
التعميم العالي و البحث العممي إلتمامو التحدي 

%. لمذكر، فإن  100الذي رفعو منذ مجيئو 
السيد رئيس الجامعة قد صمم عمى وضع حد 
لالضطرابات التي كانت تعاني منيا الجامعة و 
إنياء العام الدراسي في ىدوء مع احترام 
اآلجال و منح الشيادات لكل الطمبة في نياية 

 المسار الدراسي قبل مغادرتيم.
مع ذلك، فالنتائ  المرجوة من طرف رئيس 
الجامعة ال تتوقف عند اختتام العام الدراسي بل 
أيضا، ضمان دخول جامعي في ظروف جيدة 
و في الوقت المحدد. لذلك، يعتبر رئيس 

% من النتائ   50الجامعة أنو لم ينجز سوى 
 المرجوة عمى المدى القريب.

نعم عمى المدى القريب، ألنو عمى المدى 
البعيد، ييدف السيد بن تميس إلى األخذ 
بجامعة امحمد بوڤرة بومرداس إلى المراتب 
األولى في التصنيف الوطني.  عند مجيئي، 

، و في 17كانت جامعتنا مصنفة في المرتبة 
، إننا 10شير جويمية صعدت إلى المرتبة ال 
األوائل  5نطمح أن نصبح مصنفين ضمن ال 

و أن نصبح قطب جامعي ذو سمعة. ، ىكذا 
كانت تصريحات السيد رئيس الجامعة لجريدة 
le Soir d’Algérie. 
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 18أعمن السيد رئميمس جماممعمة بموممرداس يموم 
سممبممتمممممبممر مممن السممنممة الممجمماريممة عممن االنممطممالق 

، طبمقما 2017-2016الرسمي لمسنة الجامعية 
لمممممجممدول الممذي حممددتممو المموزارة، و ىممذا عمممممى 
مستوى كمية عموم الميندس بحضور أساتمذة و 

 طمبة.
و اسممتممغممل ىممذه المممممنمماسممبممة لمميممنمماشممد األسمماتممذة و 
الطمبة لممعمممل ممن أجمل ضمممان سمنمة يسمودىما 
اليدوء، دون االضرابمات المتمي غمالمبما مما تمخمل 

 بالسير الجيد لمعام الدراسي.
من أجل ذلك، قام رئيس الجامعة بتوجيو جممة 
من القرارات اإلداريمة فمي شمكمل تمعممميمممات إلمى 
عمداء الكميات من أجل توحيد أسموب المعمممل، 
الممجممدول الممزمممنممي لممالمممتممحممانممات مممع مشمماركممة و 

 تعاون كل الشركاء دون استثناء.
كما قدمت الجامعة مجيودات جمبمارة ممن أجمل 
تعمزيمز اإلطمار المبميمداغموجمي و ضمممان دخمول 
جامعي في ظروف جيدة، خاصة فيممما يمتمعمممق 

 2500باستكمال اليياكل البميمداغموجميمة بمخمممق 
طمالمب  6920مقعد جمديمد السمتميمعماب حموالمي 

 جديد.
بالنسبة ليذا الدخول، قامت الجامعة أيضا 
بالكشف عن مشروع إعادة ىيكمة كمية العموم 

ألف طالب و  15التي تضم أكثر من 
تخصصات عممية، أدبية و رياضية من أجل 
التخمص من االكتظاظ. يقوم المشروع عمى 
تحويل قسم المغات إلى معيد اليندسة 
الكيربائية و االلكترونيك و المعيد الوطني 

(، و ex-INGMلميندسة الميكانيكية سابقا )
تحويل قسم النشاطات الرياضية إلى مستوى 

مطاعم التابعة لمديرية الخدمات  04ال 
الجامعية، و ترك تخصصات العموم الدقيقة 

 فقط عمى مستوى الكمية. 
نظرا لمعدد الكبير من الطمبة الذين التحقوا 

سبتمبر، قامت  18بمقاعد الدراسة يوم 
الجامعة بتعزيز التعداد البيداغوجي، بتوظيف 

 06أستاذ باحث في عدة مجاالت بينيم  106
دكتور. كما عمدت  51في مناصب عميا و 
موظف إداري في  61الجامعة إلى توظيف 

 عدة مجاالت.

 
 

أبدت الجامعة الصيفية لمالتمحماد الموطمنمي لمممطمممبمة 
اسمتمعمدادىما الممدائمم لمممحمموار  ( UNEA(المجمزائمريميمن

داخل الجامعة من أجل الرد عممى كمل األسمئمممة و 
لتمكمون كمقموة لمالقمتمراح ممن أجمل تمعمزيمز المجماممعمة 

 الجزائرية.

ىممكممذا كممان ممموضمموع أعمممممال ىممذه الممجممامممعممة فممي 
، المتمي تمم عمقمدىما بمكممميمة المعممموم 27طبمعمتميما ال 

أوت  22إلمى  16التابعة لجامعة بموممرداس ممن 
 من ىذه السنة.

و قد حضر االفتتاح، السيد وزير المتمعممميمم المعمالمي 
و الممبممحممث الممعممممممممي، الممبممروفمميممسممور طمماىممر حممجممار 
مصممحمموبمما بمموفممد وزاري، السمميممد وزيممر الممتممكممويممن و 
التعميمم الممميمنميميمن، ممحمممد ممبماركمي، السميمدة والمي 
والية بومرداس، السميمد رئميمس جماممعمة بموممرداس، 
البروفيسور بمن تممميمس، أعضماء االتمحماد الموطمنمي 
لمممطمممبمة المجممزائمريميمن و عمدة مشمماركميمن قمدمموا مممن 

 مختمف أنحاء الوطن.
تممم تممنممظمميممم ىممذه األعمممممال تممحممت عممنمموان  االتممحمماد 
الوطني لمطمبة الجزائريين : نقابة طالبية، ممدرسمة 
ذات حممس وطممنممي ، و ىممي تمميممدف إلممى غممرس 
الثقافة النقابية لدى الطمبة الجزائريين لكي يتمكمنموا 
من  ممارسة حقوقيم و واجبماتميمم بصمفمة كماممممة ، 
حسممبممممما صممرح بممو األممميممن الممعممام لمميممذه المممممنممظمممممة 

 النقابية، السيد بوضياف عبد المطيف عمر.
و قمام السميمد الموزيمر فمي بمدايمة ممداخمممتمو، بمتمقمديمم 
الشممكممر لممجممامممعممة بممومممرداس الممتممي احممتممضممنممت ىممذا 
الحدث، من أجل كل الوسائل التي وضمعمتميما فمي 
 خدمة االتحاد لضمان السير الجيد ليذا الممتقى.

ثممم ذكممر بممالممدور الممفممعممال الممذي يممجممب أن تمممممعممبممو 
 الجامعة في التنمية المستدامة لبمدنا.

كما وجو نداء لمديرية الخدمات الجامعية لتحسيمن 
نوعيمة خمدمماتميما خماصمة فميممما يمتمعمممق بماإليمواء و 

 اإلطعام.
قام المشاركون خالل مداخالتيم بمطمرح الصمعموبمة 
الممرئمميممسمميممة الممتممي تممواجمميمميمما الممجممامممعممات الممجممزائممريممة، 
المتمثمة في التكفل بالعدد الكبير لمممطمممبمة و المذي 
ىمو فممي تصمماعممد مسممتمممممر عمممممى حسمماب الممتممكممويممن 

 الجيد. 

 60ىذه المتمظماىمرة المتمي تمزاممنمت ممع المذكمرى ال 
(، كممانممت 1956أوت  20لمممممؤتمممممر الصممومممام )

فمرصمة لميتمحماد لمتمأكميمد دعممممو المممطممممق لمممقمضميممة 
الصممحممراويممة و الشممعممب الممفمممممسممطمميممنممي األعممزل، و 
اإلشادة بالجيود المبذولة من طرف المسمؤولميمن و 
كمممذا الشمممعمممب المممجمممزائمممري ممممن أجمممل المممقمممضممميمممة 

 الفمسطينية.
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ككل سنة تنظم جمعية  تطوع تويزة  لوالية 
الجزائر العاصمة   ورشات صيفية لمعمل 

أوت الماضي،  15التطوعي لمشباب . يوم 
متطوع انظموا إلى الورشة  20أكثر من 

باإلقامة الجامعية لجامعة بومرداس من أجل 
 القيام بحممة تنظيف و إزالة األعشاب الضارة.

األعمال التي شارك فييا المتطوعون ىي في 
متناول الجميع و ال تتطمب ميارات خاصة. 
سيشارك ىؤالء المتطوعون أيضا في تصميم 
لوحة جدارية عمى مستوى اإلقامة الجامعية 

 لمذكور، لممعيد الوطني لممحروقات سابقا.
و قد رحب رئيس جامعة بومرداس، البروفيسور 
بن تميس بيذه المبادرة و تقدم بالشكر 
لممتطوعين الذين لم تثنيم الشمس الحارقة 
لشير أوت عن أداء مياميم :   أريد أن أعبر 
عن امتناننا عن مبادرة شخصية كبيرة و عمل 
مواطن صالح محترم. أنتم لم تدخروا جيدا 
لتساندونا دون مقابل. إنو لمن دواعي السرور 
أن تكونوا بيننا لتغمرونا بتفانيكم و كرمكم. 
شكرا أيضا إلعطائنا ىذا الجزء من وقت 
 فراغكم. نتمنى أن نسعد مجددا بوجودكم بيننا. 

مصحوبين  20سيأتي ىؤالء الشباب ال 
بشخصين : فنان يشرف عمى إنجاز الموحة 
الجدارية، و منشط جمعية  تطوع تويزة  لوالية 

 الجزائر العاصمة الذي سيشرف عمى الفريق.
المتطوعون يؤدون ميمة أصمية. إنيم يجمعون 

بين قيم إنسانية، التفاىم بين الشباب، احترام 
اآلخر و إنجاز أعمال ممموسة في خدمة 

يقتيب ين تقرير السيد س يعن العامة. 
 خوخب، ر يس الجي يم.

 

تم تنظيم الطبعة األولى لممؤتمر السنوي حول 
 (CASTA(العموم و التكنولوجيا التطبيقية 
 20إلى  18بجامعة بومرداس، ابتداءا من 

سبتمبر من السنة الجارية، بحضور باحثين 
جزائريين بارزين يعممون في مخابر بحث في 
الخارج، بينيم البروفيسور كمال صنياجي، مدير 
مخبر البحث حول مرض فقدان المناعة  السيدا  
بجامعة ليون و البروفيسور مجيد بوتمور، 
بروفيسور جامعات، دكتور في الفيزياء النووية و 
فيزياء الجزيئات بالمنظمة األوروبية لألبحاث 

 بجينيف. (CERN(النووية 
كما حضر المؤتمر، عدة مسؤولين بالوالية و 
ممثمين عن مختمف الوزارات، رئيس المكتب 
الوالئي لالتحادية العامة لممؤسسات الجزائرية، 
ممثمين عن المؤسسات الجزائرية و مسؤولي 

 جامعة بومرداس. 

خالل مداخمتو في اليوم األول من المؤتمر، ذكر 
السيد مدني بزوي، رئيس المؤتمر و أستاذ 
بجامعة بومرداس، بيدف المؤتمر المتمثل في 
المشاركة في تكوين باحثين شباب و تشجيع 
التبادل و التعاون بين الباحثين األكادميين و 
الصناعيين الذين ينتمون لنفس المجال. كما سمط 
الضوء عمى ثراء البرنام  بنوعية المداخالت، 
تنوع المواضيع. و أشار السيد بزوي أن المؤتمر 
ىو بمثابة فرصة مفتوحة لممؤسسات من أجل 
االستطالع حول األفكار الجديدة لالبتكار التي 
يعتقد أنيا قابمة لينجاز و التكفل بيا، و لطرح 
إشكالياتيم عمى الباحثين بيدف اقتراح الحمول 

 المثمى.
بعدىا، أعطى السيد سمير الدي، رئيس المنظمة 
الوطنية لمتطوير العممي و التكنولوجي 

)ONDST)  لمحة عن ىذه المنظمة، التي تمثل
بيدف  2015جمعية لمعمماء، تم إنشاؤىا سنة 

تطوير البحث العممي و المشاركة في تعزيز 
 االقتصاد الوطني خارج المحروقات.

خالل محاضرتو االفتتاحية، قام السيد مجيد 
بوتمور بالتذكير بدور الفيزياء النووية و فيزياء 
الجزيئات في المعالجة اإلشعاعية و المعالجات 
ضد السرطان. و شرح كيف يمكن لمفيزيائيين و 
األطباء، التعاون في تطوير ىذه التطبيقات 

العالجية الجديدة ؟، بعدىا قام بتقديم اآلفاق 
الواعدة في ىذه المجاالت، مستشيدا في ذلك 
بمثال محاربة السرطان في فرنسا. في ىذا 
النطاق، وجو البروفيسور بوتمور نداءا لمسمطات 
المعنية إلعطاء المزيد من االىتمام لمراكز 

 البحث.
السيد كمال صنياجي، خالل محاضرتو، بين أنو 
قريبا سيكون جيل جديد من المعالجات و جيل 
جديد من األطباء. ىذه الرؤية الجديدة تعمل عمى 
معالجة المرضى بوسائل معينة و فعالة. ىذا 
بفضل الخاليا الجذعية البشرية التي ستساىم في 
إصالح األنسجة المتضررة من األمراض. 
اإلمكانية العالجية لمخاليا الجذعية ىي أساس 

 تخصص طبي جديد : الطب الترميمي.
في فترة ما بعد الظييرة من نفس اليوم، قدم السيد 
احسن بونصور، خبير في انترنت األشياء، 
الشبكات و أجيزة االستشعار الالسمكية، أستاذ 
مشارك بجامعة بريست، فرنسا، محاضرة تحت 
عنوان  الثورة المعموماتية الثالثة ، أين قام بعرض 
مشروع ييدف إلى مراقبة الحدود بنظام االتصال 

 الالسمكي.

في اليوم الثاني من المؤتمر، قام المشاركون، 
فرق، بعرض أعماليم العممية التي  5مقسمين في 

يمكن تطبيقيا عمى المستوى االجتماعي 
االقتصادي في مختمف المواضيع، أمام جميور 
مؤلف من مينيين و موظفين أكاديميين من 

 عمل. 105مستوى عالي. باإلجمال، تم عرض 
خالل الحفل الختامي الذي أقيم في اليوم الثالث 
من المؤتمر، تم تكريم أفضل المشاريع المبتكرة و 
توقيع اتفاقيات تعاون مع االتحادية العامة 
لممؤسسات الجزائرية. أيضا، تعيد رؤساء 
المؤسسات، الحاضرين في ىذا المؤتمر بالتكفل 

 مشروع مبتكر.  25ب 
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