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ــــــــــــــــــاحيةتافت   

االرتباط بالمؤسسة كان 
دائما نقطة مركزية 
بالنسبة لجامعة امحمد 
بوڤرة التي تواصل في 
تعزيز جسر التبادل مع 
الييئات في بيئاتيا 
المباشرة و الوطنية. 
استغالل كل تفكير 

كفرصة ميمة من أجل أن يبقى ىذا الجسر دائما مثمرا أكثر و يصبح "رحمة" حقيقية مع 
 المؤسسة. 

بالتالي، بدأ الفصل الذي تم تخصيص قسم كبير منو لالمتحانات و التخرجات بيوم العمم 
الذي يتم تنظيمو كل سنة حول مواضيع يقدميا األساتذة لفائدة كل شخص يريد إثراء رصيده 
من المعارف العممية من خالل نقاش حي. ىذه التظاىرة تتبعت بمقاءات أخرى تعزز دور 

 الجامعة في المجتمع.
االحتفال بيوم الطالب لم يكن أقل أىمية، تم إثراءه بمفيوم ميم جدا حول العيش معا ؛ مثمو 
مثل المواضيع المنظمة من طرف الطمبة و التي تثبت دورىم الفعال في األعمال التي تقوم 

 بيا الجامعة.
مثل كل نياية سنة جامعية، أريد أن أشكر كل الفاعمين و شركاء جامعة امحمد بوڤرة عمى 
مشاركتيم و دعميم الثابت. أطمئنيم أن الجامعة ستستمر في االستثمار في ىذا النوع من 
التظاىرات من أجل تحسين مياميا في التكوين و البحث لكن أيضا من أجل أن تثمر 

كما أتمنى عطمة صيف جميمة العالقة األساسية بين الجامعة و المؤسسة أكثر و أكثر. 
 لمجميع.

 

  البروفيسور عبد الحكيم بن تميس، رئيس الجامعة
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 تعــــــــــــــاون

 الــمــتــاو تــيــة و مــ ــن ، الــجــامــعــة الــربــيــعــيــة"
 المستتبل"

   الطبعة الثانية لممسابتة الوطنيـة لـكلـكـتـرونـيـ
INETECH 

 
 تظاهــــرات عمميــــــــــــة و طالبيـــــــــــــــة :

   واقع م نة التدقيق في الجزائر في ظل معاييـر"
 التدقيق الدولية ".

 " متطمبات تطبيق صناعة التميـز السـيـاحـي فـي
 الجزائر كبديل لتطاع المحروقات".

 "."رحمة عمى الدروب الثتافية لمعالم العربي 
 

 نشاطــــات ثتافيـــــــــة
 .يوم العمم 
 .اليوم العالمي لمعيش معًا في سالم 
 .اليوم الوطني لمطالب 
  لزلزال بومرداس. 51الذكرى ال 
 

 أخـــــــــرى :
  أبواب مفتوحة لفائدة التالميـذ الـمـتـبـمـيـن عـمـى

 اجتياز ش ادة البكالوريا ... 
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استضافت جامعة امحمد بوڤرة بومرداس 
)من خالل مكتبو  JIL’FCEبالشراكة مع 

المنتدب لوالية بومرداس( و جمعية الكفاءات 
و بمشاركة كل  (ACA(الجزائرية بالخارج 

من دار المقاوالتية لجامعة بومرداس، 
مختمف منظمات التشغيل و النوادي 

أفريل  26إلى  21العممية، ابتداءا من 
، لقاءا ييدف إلى مناقشة القضايا 2018

المرتبطة بالجامعة و المقاوالتية عمى وجو 
الخصوص، تحت عنوان "المقاوالتية و مين 

 الغد".
جاءت ىذه التظاىرة تحت الرعاية السامية 
لمسيد والي والية بومرداس، و ىي تيدف 
إلى تشجيع و مرافقة الطمبة في إنشاء 
شركات صغيرة و تقريب الجامعة من 

 محيطيا االجتماعي و االقتصادي.
تم تنظيم مسابقة تحت عنوان "مقاول 
المستقبل"، موجية حصريا لطمبة جامعة 
 80بومرداس خالل ىذا المقاء، أين تنافس 
 مشروعا أمام لجنة تضم باحثين و مقاولين.

بحمول حفل االختتام و تقديم الجوائز، الذي تم 
أفريل و ترأسو السيد  26تنظيمو يوم الخميس 

مشروعا في  11والي والية بومرداس، بقي 
المنافسة. ثالثة فائزين منيم سيتم مرافقتيم من 
طرف منتدى رؤساء المؤسسات إلى غاية 

تحقيق مشاريعيم في الميدان و سيستفيدون من 
 مميون دينار جزائري. 1تمويل يصل حتى 

المشاريع الثالثة الفائزة في ىذه المسابقة تمس 
جانبين أساسيين في اقتصادنا : الجانب 

االجتماعي و االقتصادي. عاد المركز األول 
لفريق من الشباب الباحثين من معيد اليندسة 
الكيربائية و اإللكترونيك  الذي طور برنامج 

« Queen B »  الخاص بجمع الغذاء
الممكي من خمية النحل و زيادة الغذاء من 

غرام، كما يسمح البرنامج  100إلى  10
بالتقميل من الخسائر في تربية النحل، 
جذب ىذا البرنامج انتباه أعضاء لجنة 
التحكيم و الجميور الحاضر. بالنسبة 
لممركز الثاني فقد عاد لمثنائي تازروتي 
زكريا و بوعمامة عبد اهلل عمى المشروع 

« I Talk » و ىو عبارة عن قفاز ،
إلكتروني يترجم لغة اإلشارة بالنسبة لمصم 
البكم إلى كالم مسموع. عاد المركز الثالث 
لمثنائي بودبودة وليد و بالناسي محمد لمين 
الذين نجحا في صناعة طابعة برايل بفضل 
برنامج مثبت في الكمبيوتر، يساىم ىذا 
البرنامج أيضا في االندماج االجتماعي 

 لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
عندما تتوفر الوسائل لدى الطالب الجزائري، 
فيو قادر عمى منافسة المخترعين في الدول 

 الغنية.

 الجامعة الربيعية
 "المقاوالتية و مهن المستقبل"

تحت الرعاية السامية لمسيد والي والية 
بومرداس، نظمت جامعة امحمد بوڤرة بومرداس 

 Inelectronics »من خالل النادي العممي 
Student club »  التابع لمعيد اليندسة

بالشراكة مع  الكيربائية و االلكترونيك
مديرية الشباب و الرياضة و رابطة 
النشاطات العممية و التقنية لوالية 
بومرداس، الطبعة الثانية لممسابقة الوطنية 

 .(INETECH(لإللكترونيك 
ماي  06إلى  03جرت المسابقة من 

، عمى مستوى المركز الترفييي 2018
 العممي ببومرداس. 

تم تقديم عدة كممات افتتاحية خالل اليوم 
األول من التظاىرة عمى غرار : السيدة 

 Inelectronicsشريفي، راعية النادي 
التي ذكرت باليدف من ىذه المسابقة في 

إنجاز عدة مشاريع تشجيع الطمبة عمى 
عممية في المجال التكنولوجي من جية و 
من جية أخرى تحفيز اإلبداع لدى الطمبة 
من أجل أن نصنع منيم رؤساء مؤسسات 
في المستقبل و بالتالي يساىمون في خمق 
مناصب شغل ستساعد كثيرا في تنمية 

 اقتصادنا.
في كممتو االفتتاحية، تحدث السيد طايري، 
نائب رئيس الجامعة المكمف بالعالقات 
الخارجية و التعاون، عن ىدف آخر ليذه 
التظاىرة و ىو غرس روح المقاوالتية لدى 

الطمبة، كما ذكر أن جامعة بومرداس بتنظيميا 
تظاىرات بالتعاون مع مديرية الشباب و 
الرياضة و رابطة النشاطات العممية و التقنية 
لوالية بومرداس، فيي تعمل عمى تقوية الشراكة 

ليس فقط مع العالم االجتماعي و االقتصادي 
بل أيضا مع اإلقميم، األمر الذي تركز عميو 
دائما وزارة التعميم العالي و البحث العممي، من 
أجل تكوين الطمبة حسب احتياجات اإلقميم و 

 خمق أقطاب كفاءات.
حوالي خمسين طالبا قدموا من عدة جامعات 

مجموعات، تم إبقاؤىم  09جزائرية مقسمين في 
لمدة ثالثة أيام متتالية عمى مستوى المركز 
الترفييي العممي لبومرداس من أجل إنجاز 

ساعة من العمل و  72مشاريعيم. بعد 
االبتكار، قامت المجنة بتفحص النماذج 

 االبتكارية و اختيار الفائزين.
 La Tesla Bionic armفاز مشروع  

طمبة من جامعة  4بالمركز األول : 
ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا 
باإلضافة إلى طالب في السنة األولى 
بمعيد اليندسة الكيربائية و اإللكترونيك، 
قاموا بتصميم ذراع بشرية روبوتية يمكنيا 
أن تحل العديد من المشاكل البشرية 
خاصة بالنسبة لألشخاص الذين فقدوا 
 4ذراعيم. عاد المركز الثاني لفريق آخر )

طمبة من معيد اليندسة الكيربائية و 
اإللكترونيك و طالب من أحد مراكز 
التكوين(، عمى نظام زراعي ذكي 

)Garduino)   و ىو نظام أوتوماتيكي :
موجو لمزراعات المحمية. بالنسبة لممركز 

طمبة من   SecuPro )5الثالث، عاد ل
معيد اليندسة الكيربائية و اإللكترونيك( : 

 IOTيعمل مشروعيم عمى وضع تطبيق 
 )انترنت األشياء( داخل نظام أمني

 INETECHالطبعة الثانية للمسابقة الوطنية لإللكترونيك 

http://www.univ-boumerdes.dz/
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نظمت كمية العموم االقتصادية، التجاريةة و عةمةوم 
التسيير التابةعةة لةجةامةعةة بةومةرداس بةالةتةعةاون مةع 
مخبر "أداء المؤسسات االقتصادية الةجةزائةريةة فةي 

، "(ALPEC)ظةل الةةحةركةة االقةتةصةةاديةة الةدولةيةةة 
ممتقى وطني حول "واقع التدقيق في ظةل مةعةايةيةر 

أفةريةل   12و  11التدقيق الدولية"، و ذلك يومي 
2018. 

يعود االىتمام بموضوع التدقيق إلى الدور الةفةعةال 
والةةرئةةيةةسةةي الةةذي يةةمةةعةةبةةو فةةي ضةةمةةان االسةةتةةخةةدام 
األمثل لمموارد االقةتةصةاديةة لةمةمةؤسةسةة مةن خةالل 
الحماية المحاسبية ضةد مةخةتةمةف الةمةخةاطةر الةتةي 
يمكن أن تتعرض ليا. فةوظةيةفةة الةتةدقةيةق لةيةا أثةر 
كةةبةةيةةر فةةي تةةقةةيةةيةةم الةةمةةخةةاطةةر وتةةخةةفةةيةةض مةةعةةدالت 
حصوليا من خالل تحةمةيةل الةتةقةاريةر الةتةي تةعةتةبةر 

 حوصمة ىذه الوظيفة.

إن ظيور ما يعرف بمةخةاطةر الةتةدقةيةق ومةا يةنةتةج 
عنيا من ازدياد الةمةخةاطةر الةتةي قةد تةتةعةرض لةيةا 
المؤسسة وازدياد حاالت الغش وارتةكةاب األخةطةاء 
والمخالفات سبب وجيو لمعمل عمى تطوير وظيةفةة 
التدقيق ومختمف المعايير الميةنةيةة الةخةاصةة بةيةا، 
وىةةذا مةةا أدى بةةالةةيةةيةةئةةات والةةمةةنةةظةةمةةات اإلقةةمةةيةةمةةيةةة 
والدولية الةمةخةتةصةة فةي ىةذا الةمةجةال إلةى الةعةمةل 
عمى تطوير معايير التدقيق والتقميل من فةروقةاتةيةا 
بيةن الةدول، وىةو مةا أدى إلةى ظةيةور مةا يةعةرف 
بالمعايير الدولية لمةتةدقةيةق. والةجةزائةر كةغةيةرىةا مةن 
الدول عممت عمى اعتماد ىذه المعايير ابتداء من 

بعد إصالح نظاميا المحاسبةي، كةمةا  2010سنة 
قامت بإدخال إصالحات عمى مينة الةتةدقةيةق مةن 
 خالل وضع ما يعرف بمعايير التدقيق الجزائرية.

ولذا جاءت إشكالية ىذا الممتقى كما يمي: مةا ىةو 
واقع تنظيةم مةيةنةة الةتةدقةيةق فةي الةجةزائةر فةي ظةل 

 معايير التدقيق الدولية؟
تةةم اقةةتةةراح مةةجةةمةةوعةةة مةةن الةةتةةوصةةيةةات فةةي سةةبةةيةةل 
الةتةعةةجةيةل بةتةةطةبةيةةق الةةمةعةايةةيةر الةجةزائةةريةة لةمةتةةدقةيةةق 
وتطوير مينة التدقيق واالرتقةاء بةمةسةتةواىةا، ولةعةل  

 أىم ىذه المقتضيات تتمخص فيما يمي:
الةةحةةاجةةة إلةةى تةةحةةسةةيةةن ظةةروف عةةمةةل مةةيةةنةةيةةي  -

المراجعة والتدقيق وفقا لةمةتةطةمةبةات بةيةئةة األعةمةال 

الدولية، وذلةك مةن أجةل تةحةسةيةن مةنةاخ األعةمةال 
 قصد جذب االستثمار األجنبي المباشر.

ضرورة توفةيةر خةمةفةيةة قةانةونةيةة مةنةظةمةة لةمةيةنةة  -
المراجةعةة الةخةارجةيةة فةي الةجةزائةر، تةدعةم الةقةانةون 

ومةةخةةتةةمةف الةةنةةصةةوص الةةتةةنةةظةةيةةمةةيةةة  01-10رقةم: 
 المصاحبة لو.

دعم السمطات العمومية من أجل االندمةاج فةي  -
السياق الدولي لممينة و الةتةعةاون مةع الةمةنةظةمةات 
الدوليةة لةمةمةيةنةة، واالعةتةمةاد عةمةى مةا تصةدره فةي 

 مجال التقييس والمعايير المينية في الجزائر.
التنسيق مع الييئات األكاديمية الميتمة بميةدان  -

المحاسبة والتدقيق في الجزائر السيةمةا الةجةامةعةات 
والمةعةاىةد ومةخةابةر الةبةحةث، قصةد االسةتةفةادة مةن 
البحوث المعدة من طرف ىذه األخيرة، والمةتةعةمةقةة 
بآخر المستجدات التي تةعةرفةيةا الةمةعةايةيةر الةدولةيةة 

 لمتدقيق.

 "واقع يهنح انتدقيق في انجشائز في ظم يعاييز انتدقيق اندونيح "

، نظمت كةمةيةة الةعةمةوم 2018أفريل  17يوم 
االقةةتةةصةةاديةةة، الةةتةةجةةاريةةة و عةةمةةوم الةةتةةسةةيةةيةةر 
الةةتةةابةةعةةة لةةجةةامةةعةةة امةةحةةمةةد بةةوڤةةرة بةةومةةرداس، 
بالتعاون مع مخبر بحث مستقبةل االقةتةصةاد 

، (AEAHH)الةجةزائةةري خةةارج الةمةةحةروقةةات 
يوم دراسي حول "متطمبات تطبةيةق صةنةاعةة 
التميز السياحي في الةجةزائةر كةبةديةل لةقةطةاع 

 المحروقات ". 

تعتبر السياحة قطاعا إستراتيجيا في التنةمةيةة 
االقتةصةاديةة و االجةتةمةاعةيةة لةمةدولةة ، فةيةي 
تعتبر مورد أساسي دائم يقدم لخزيةنةة الةدولةة 
الةةمةةمةةيةةارات سةةنةةويةةا، كةةمةةا أنةةو مصةةدر لةةخةةمةةق 

 فرص العمل و تنشيط اإلستثمار.
في ظل انخفاض أسعار البترول في السةوق 
العالمي و تداعةيةاتةيةا عةمةى إنةخةفةاض مةوارد 
الةدولةة ، أصةبةحةت السةيةاحةة تةعةتةبةر كةبةديةل 

لةةقةةطةةاع الةةمةةحةةروقةةات، حةةيةةث بةةمةة  اإلنةةفةةاق 
مةمةيةار دوالر سةنةة 1300السياحي العةالةمةي 

، و تتوقع منظمة السةيةاحةة الةعةالةمةيةة 2016
 .2030مميار دوالر سنة  1800أن يصل 

ييدف اليوم الدراسي إلى تحةقةيةق جةمةمةة مةن 
 األىداف ، أىميا :

الةةتةةطةةرق لةةمةةمةةفةةاىةةيةةم الةةمةةتةةعةةمةةقةةة بةةالسةةيةةاحةةة، -
 صناعة السياحة.

إبةراز دور الةةقةطةةاع السةيةةاحةي فةةي تةةحةقةةيةةق -
 التنمية.

البحث عةن الةبةدائةل الةتةمةويةمةيةة لةمةمةداخةيةل -
 الوطنية.

الوقوف عمى واقةع مسةاىةمةة السةيةاحةة فةي -
قضايا التنمية اإلقتصادية، و في اإلقةتةصةاد 
الوطني مع عرض لبعض التجارب العالميةة 

 في صناعة التميز السياحي.

"يتطهثاخ تطثيق صناعح انتًيش انسياحي في انجشائز 

 كثديم نقطاع انًحزوقاخ"
، عمى مستوى قاعة المحاضرات التابعة 2018أفريل  25يوم 

، EUREKAلكمية عموم الميندس، نظم النادي العممي 
، منصة متعددة الوسائط  تحتفل ONORIENTبالتعاون مع 

بالحماس الفني بإفريقيا و الشرق األوسط، عرضا مصحوب 
 بنقاش لوثائقي تحت عنوان "رحمة".

 ما ىو "رحمة" ؟
رحمة ىو وثائقي يتحدث مع فنانين و ممثمين ثقافيين قادمين 

دول مختمفة )المغرب، تونس، الجزائر، لبنان، مصر و  6من 
األردن( حول مفيوم العروبة، يطرح عمييم نفس السؤال 

 دائما : ماذا يعني لك أن تكون عربيا ؟
قام كل من الفنان الرسام عمي كبير و السيد محمد بوحميدي، 
أستاذ فمسفة و محرر بإثراء النقاش حول قضية العروبة نظرا 
لثقافتيم و معرفتيم و حسيم النقدي، بالتالي جذبت التظاىرة 
عدد كبير من الطمبة الذين قدموا لحضور العرض و 

 المشاركة في النقاش الذي تاله.

"رحهح عهً اندروب انثقافيح نهعانى 
 انعزتي"

http://www.univ-boumerdes.dz/
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في إطار التحضير لمدخةول الةجةامةعةي 
، و عةةةةةمةةةةةى غةةةةةرار 2018/2019

الجامعات الجةزائةريةة األخةرى، نةظةمةت 
بةومةرداس يةومةي  بةوڤةرةجامعة امحةمةد 

، أبةةةواب 2018أفةةةريةةةل  12و  11
مفتوحة لفائدة تالميذ الثانةوي بةاألقسةام 
الةةنةةيةةائةةيةةة لةةيةةذه السةةنةةة، عةةمةةى مسةةتةةوى 

 المكتبة المركزية لمجامعة.
اليدف من ىذه األيام ىةو الةتةعةريةف بةجةامةعةة بةومةرداس و الةتةكةويةنةات الةتةي 
تقدميا. بالتالي، كل كميات و معيد و مكتةبةة الةجةامةعةة كةانةوا حةاضةريةن فةي 
ىذه األبواب المفتوحة من خةالل أجةنةحةة، أيةن تةم وضةع مةمةصةقةات و دلةيةل 
الةةجةةامةةعةةة و مةةطةةويةةات فةةي خةةدمةةة الةةزائةةريةةن مةةن أجةةل إعةةالمةةيةةم أكةةثةةر حةةول 

 تخصصات و تكوينات كل ىيئة. 

حوار و نقاشات جمعت التالميذ المقبمين عمى شيادة البكالوريا مرفوقةيةن فةي 
الغالب بأوليائيم مع األساتذة و الموظفين اإلداريين لمجامةعةة طةيةمةة الةيةومةيةن 
من أجل السماح ليؤالء التالميذ بالحصول عمى أكةبةر قةدر مةن الةمةعةمةومةات 
حول اختيار توجيييم و تكوينيم، والتعرف عمى التغييرات التي ستةطةرأ عةمةى 

 كيفية الدخول لمجامعة، بطاقة الرغبات، التحويالت، ...الخ
مديرية الخدمات الجامعية بدورىا كانت حاضرة في ىةذه الةتةظةاىةرة مةن أجةل 
إعالم ىؤالء التالميةذ حةول اإلجةراءات الةجةديةدة لةمةتةسةجةيةل و االسةتةفةادة مةن 

اإليواء و النقل عبر الخط باستعمةال 
، الةةذي PROGRESSالةةبةةرنةةامةةج 

أدخمتو وزارة التعميم العالي و الةبةحةث 
العممي من أجل جعل الةعةمةمةيةة آلةيةة 
و مسةةاعةةدة األعةةوان اإلداريةةيةةن فةةي 

 إتمام مياميم.

قامت جامعة امحمد بوڤرة بومرداس بإحياء يوم 
أفريل من كل سنة، ببرنامج  16العمم الموافق ل 

 .2018أفريل  16إلى  15امتد من 
في ىذا السياق، قدم السيد حسام بمعاتي، خريج 
جامعة بومرداس و رئيس سابق لمنادي العممي 
آفاق، محاضرة تحت عنوان "أساليب االبتكار". 
معارض لمكتب العممية لديوان المطبوعات 
الجامعية، صور و مقاالت خاصة بالعالمة عبد 
الحميد ابن باديس، ... كانت في الوعد، 

لمعرض العمم  و  11باإلضافة إلى الطبعة ال
التكنولوجيا لمنوادي العممية و أبواب مفتوحة عمى 
المقاوالتية تم تنظيميا بيذه المناسبة. أما فيما 
يتعمق بالمسابقات، تم تنظيم الطبعة الثالثة 
لمسابقة الطالب المبدع، مسابقة بين الكميات، 
مسابقة في األلعاب االلكترونية، دورة في 

الشطرنج، ... عدة نشاطات أخرى كانت في 
برنامج ىذه التظاىرة قبل توزيع شيادات شكر و 

 عرفان عمى المشاركين.

، احتفمت الجزائر بالطبعة  2018ماي  16وم ي
األولى ل "اليوم العالمي لمعيش معًا في سالم" ، 
و ىي تظاىرة عالمية تعد ثمرة لمبادرة جزائرية، 

مستوحاة من تجربتيا الخاصة و تيدف إلى 
 تعزيز ثقافة السالم و المصالحة الوطنية. 

جامعة امحمد بوڤرة بومرداس بدورىا كانت في 
الموعد ببرنامج غني و متنوع، ضم محاضرات 
ميمة جدا عمى غرار "جائزة نوبل لمسالم"، من 
تقديم السيد مسعود مطاطمة )أستاذ بكمية 
الحقوق( و "مسيرة مارتن لوثر كين "، من تقديم 

 السيد حميد مشيري )أستاذ بكمية الحقوق(.

تميزت التظاىرة بتنظيم نشاطات ثقافية و فنية 
من بينيا، مسابقة أحسن رسم )شخصيات بارزة 
في ميدان السالم(، استعراض لمكشافة 
اإلسالمية، ... أيضا، معارض لكتب حول 
الموضوع و التحف الفنية اإلفريقية و عدة 
نشاطات أخرى و مسابقات رياضية تم تنظيميا 

 قبل اختتام اليوم بتكريم الفائزين في المسابقات.

، و كما جرت العادة، أحيت 2018ماي  19يوم 
إلضراب الطمبة  62جامعة بومرداس الذكرى ال

، المعروف باليوم الوطني 1956ماي  19يوم 
لمطالب، بحضور السيد رئيس الجامعة و عدة 
شخصيات من الوالية، عمى مستوى رئاسة 
الجامعة. تم استقبال الضيوف من طرف رئيس 

الجامعة عمى مستوى مقر رئاسة الجامعة، بعدىا 
انتقموا إلى النصب التذكاري مصحوبين بمسؤولي 
الجامعة من أجل حضور مراسيم رفع العمم 

الوطني و االستماع لمنشيد الوطني قبل وضع 
 إكميل من الورد تخميدا لروح الشيداء.  

لزلزال  15، الذكرى ال2018ماي  21يوم 
بومرداس، تجمع السيد رئيس جامعة امحمد بوڤرة 
بومرداس مصحوبا بمسؤولي و أساتذة الجامعة 
أمام الالئحة التذكارية لطمبة و موظفي الجامعة، 

، عمى مستوى 2003ماي  21ضحايا زلزال 
كمية العموم من أجل قراءة الفاتحة و وضع إكميل 

 من الزىور تخميدا ليم.

 انًديزيح انفزعيح نهنشاطاخ انعهًيح، انثقافيح و انزياضيح

  يوم العلم

 انيىو انعانًي نهعيش يعاً في سالو

 انيىو انىطني نهطانة

 نشنشال تىيزداص 51انذكزي ال 

 أتىاب يفتىحح نفائدج انتالييذ انًقثهين عهً اجتياس شهادج انثكانىريا ... 

http://www.univ-boumerdes.dz/

