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ــــــــــــــــــاحيةتافت   

رة بومرداس في ڤتواصل جامعة امحمد بو
توسيع جاذبيتيا عمى الصعيد المحمي من 
خالل تنظيم محاضرات و مناقشات 
لتحسيس جميع أعضائيا حول مواضيع 
اجتماعية مختمفة، و من أجل تعزيز نفوذىا 
الوطني و الدولي عن طريق تنظيم ممتقيات 
عممية حول مواضيع ميمة. كما أنيا بذلك، 
تنجز واحدة من مياميا في إنتاج المعارف 
و نشرىا في خدمة تطوير المنطقة و 
الوطن. الجامعة ىي داخل ذلك النشاط الذي 
يؤكد أن "الجانب النظري يغذي الممارسة، و 

الممارسة تصحح الجانب النظري". ىذا التصور لم يتم تأكيده أبدا بيذا القدر، إال في ىذا اإلطار 
 الذي نحن عازمون عمى تحسينو و تكثيفو في األشير القادمة.

لقد تم تعييني كمسؤول أول عمى ىذه المؤسسة النبيمة، و ىو شيء أفتخر بو. في وقت قصير جدا، 
ال يتجاوز شيرين، ىناك تحول فعمي بدأ بالظيور عمى مستوى ىياكل المؤسسة بفضل النيج الذي 
شرعنا في تنفيذه و الذي يبدو لنا أنو فعال في تعزيز دور الجامعة في إنجاز ورقة طريق الوزارة 
الوصية. و يعد ىذا النيج دقيق، شامل، تدريجي و تكاممي. في األشير القادمة سوف تتاح لنا 
الفرصة لمعودة و ستكون أشيرا مميئة بالتغيرات اليادفة إلى تعزيز نوعية أساتذتنا و التأطير 

 البيداغوجي و تعداد األساتذة الجدد باإلضافة إلى كل األساتذة الذين يقدمون الطمب.

 8102، أود أن أتمنى لمطمبة و األساتذة و زمالئي في العمل سنة 8102في نياية ىذه السنة 
مميئة بالنجاحات الباىرة و اليدوء و األخوة، لكن أيضا فعالة فيما يتعمق بميامنا في وضع جامعة 

 رة بومرداس في مقياس دائما أعمى من السابق.ڤامحمد بو

  

 

  البروفيسور عبادلية محمد الطاهر، رئيس الجامعة

مق 
ر

74 
رب 

ومف
ه

- 
رب

سم
ي د

 

 
 تظاهــــرات عمميــــــــــــة :

  الممتقى الدولي األول لعموم الرياضة في خـدمـة
 التميز الرياضي.

  المؤتمر الدولي األول حول الميكانيك المتقـدمـة
 . - CIMAER’2018و الطاقات المتجددة

  ”وتحوالتها في الخطاب الروائي العربـي  المدينة
 “.المعاصر

  .تهيئة الطالب الجامعي لمحياة األسرية 
 

المديرية الفرعية لمـنـطـاطـات الـعـمـمـيـة، 
 الثقافية و الرياضية :

  .أبواب مفتوحة 
 .يوم تحسيسي ضد مرض السيدا 
  يوم تحسيـسـي حـول دور الـتـطـوع فـي تـنـمـيـة

 المجتمعات. 
  1691ديسمبر  11إحياء مظاهرات. 
 

  متفرقات :
  .حفل عمى طرف العمال المتقاعدين 
 "Carrer Builder". 
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نظمت كمية العموم التابعة لجامعة امحمد 
رة بومرداس "الممتقى الدولي األول لعموم ڤبو

الرياضة في خدمة التميز الرياضي"، بالتعاون 
و   "LSMAPS"مع مخبري بحث 

"QUEDEA". 
نوفمبر  82و  82تم تنظيم التظاىرة يومي 

، عمى مستوى المكتبة المركزية 8102
 لمجامعة.

جاء ىذا الحدث بيدف : مناقشة قضايا 
عصرية مرتبطة بتحسين األداء الرياضي، 

تسميط الضوء عمى أفضل العوامل المحددة 
لمتميز الرياضي من وجية نظر مختمف 
مجاالت البحث العممي، تبادل الخبرات 
التطبيقية بين الباحثين في مجال النشاطات 
البدنية و الرياضية و تقديم حمول عممية 
لممشاكل المرتبطة بالكشف و اختيار المواىب 

 الرياضية.
خالل حفل االختتام تم اقتراح عدة توصيات، 

 أىميا :

ضرورة االىتمام و االستعانة بنتائج  -
األبحاث العممية الحديثة في مجال التدريب 
الرياضي بغرض تطوير أداء الرياضيين 

 لموصول إلى التميز الرياضي.
ضرورة خمق جسور التواصل بين الجانب  -

الميداني و بين مستجدات البحث العممي 
كوسيمة فعالة لموصول الى أداء رياضي 

 متميز.
ضرورة فتح مراكز جيوية خاصة بالطب  -

 الرياضي .
إخضاع المدربين لدورات و تربصات  -

تكوينية في المتابعة الطبية و الصحية و 
 خاصة في اإلسعافات األولية.

تحسيس المدربين بضرورة إخضاع  -
الرياضيين لممتابعة الطبية و الصحية بصفة 

 دورية.
تحسيس جميع الفاعمين في المجال  -

الرياضي باألضرار الصحية و النفسية و 
البدنية لتناول المنشطات المحظورة لمرياضيين 

ووضع آليات و ميكانزمات فعالة لمقضاء 
 عمى اإلدمان في تعاطي المنشطات.

نشر ثقافة الممارسة الرياضية في جميع  -
المؤسسات التربوية و العممية و االجتماعية 
كوسيمة لموقاية من األمراض و الحفاظ عمى 

 الصحة النفسية و البدنية و العقمية .
تفعيل و تنشيط الرياضة المدرسية و  -

االىتمام بالتربية البدنية و الرياضية 
باعتبارىما الخزان الرئيسي لرياضة المستوى 

 العالي و التميز الرياضي.
توعية و تحسيس المؤسسات االقتصادية   -

بضرورة االستثمار و المساىمة في تطوير 
البحوث في المجال الرياضي من خالل الدعم 

 المادي لمباحثين و مراكز البحث.
االستقطاب و االستعانة بالكفاءات العممية و -

المينية و المتميزة في مجال التخطيط و 
 التسيير االستراتيجي في المجال الرياضي. 

 الملتقى الدولي األول لعلوم الرياضة في خدمة التميز الرياضي

نظمت كمية عموم الميندس التابعة لجامعة 
رة بومرداس، من خالل قسم ڤامحمد بو

اليندسة الميكانيكية، المؤتمر الدولي 
األول حول الميكانيك المتقدمة و 

-الطاقات المتجددة 
CIMAER’2018 بالتعاون مع ،

مخبر الطاقوية، الميكانيك و اليندسة 
و مخبر ميكانيك المواد الصمبة و 
األنظمة، و بالدعم العممي من مركز 

  -CDER-تطوير الطاقات المتجددة
و مدرسة الفنون و المين 

ParisTech  .)فرنسا( 
جاء ىذا الحدث بيدف تفعيل مخابر 
البحث بجامعة بومرداس و تشجيع 
الطمبة الباحثين، خاصة مع التحوالت 
االقتصادية بالجزائر و متطمبات 

مساىمة الجامعة الجزائرية في مرافقة 
المؤسسات الناشئة لمساعدتيا في اقتحام 
بعض المجاالت الصناعية و التكنولوجية 

المتقدمة و الصناعة الذكية لتجسيد بعض 
األفكار الجديدة في الميدان من بينيا "الحي 

 الذكي".
شيدت التظاىرة جممة من المداخالت 
تمحورت في مجمميا حول تقنيات تطوير 

الصناعة الذكية و الميكانيك المتقدمة، كما 
كان ىذا الحدث فرصة لطمبة الدكتوراه 
الباحثين لعرض أبحاثيم العممية و 
الصناعية و كذا مشاريعيم 

 االقتصادية.
خالل االختتام تم اإلعالن عن 

 مجموعة من التوصيات، أىميا :
تحضير الطبعة الثانية لممؤتمر  

، مع أمل 8181خالل نوفمبر 
 مشاركة قوية لمشركاء الصناعيين.

تنظيم متابعة و تقييم طمبة الدكتوراه 
(doctoriales)  في الميكانيك

المتقدمة و الطاقات المتجددة خالل 
، في إحدى 8102شير أفريل 

 جامعات الجنوب الجزائري.
تنظيم مدرسة صيفية حول الصناعات و 

رة ڤالطاقات الذكية بجامعة امحمد بو
 بومرداس.

 —  CIMAER’2018المؤتمر الدولي األول حول الميكانيك المتقدمة و الطاقات المتجددة 

http://www.univ-boumerdes.dz/
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 82إلظظى  08نظظظظظمظظت الظظمظظديظظريظظة الظظفظظرعظظيظظة مظظن 

، أبظواب مظفظتظوحظة حظول مظخظتظمظف 8102نوفمبر 
نشاطاتيا، الطرق المتبعة إلنشاء نوادي عظمظمظيظة 
و جظظمظظعظظيظظات طظظالبظظيظظة داخظظل الظظجظظامظظعظظة، عظظمظظى 

 مستوى مختمف ىياكل الجامعة.

بمناسبة اليوم الظعظالظمظي ضظد السظيظدا الظمظوافظق ل 
ديسظظمظبظظر مظظن كظظل سظظنظظة، نظظظظظمظظت الظظمظظديظظريظظة  10

الفرعية لمنشاطات العممية، الثقافية و الظريظاضظيظة 
بالتعاون مع االتحاد الوطني لمطمبة الظجظزائظريظيظن 

(U.N.E.A)    و ديظظوان مظظؤسظظسظظات الشظظبظظاب

نوفظمظبظر  82، يوم (O.D.E.J)لوالية بومرداس 
، يظظومظظا تظظحظظسظظيظظسظظيظظا ضظظد مظظرض السظظيظظدا، 8102

تحت شعار "نحو عالم خال من مرض السيدا"، 
عمى مستوى قاعة الظمظحظاضظرات الظتظابظعظة لظكظمظيظة 

 العموم.
خظالل ىظذا الظظيظوم، تظم تظقظديظم مظحظاضظرة مظتظبظوعظظة 
بنقاش حول مرض السيدا و الظتظكظفظل بظالظمظرضظى 

الظظمظظصظظابظظيظظن بظظالظظفظظيظظروس، مظظن تظظنظظشظظيظظط أطظظبظظاء و 
نظظفظظسظظانظظيظظيظظن )الظظدكظظتظظورة آغظظا، الظظدكظظتظظورة شظظريظظف، 
الدكتورة كاالش و الدكتورة عزايزية(. بظاإلضظافظة 
إلظظى ىظظؤالء، تشظظرف الظظيظظوم بظظاسظظتظظضظظافظظة السظظيظظدة 
حمظوان، نظائظبظة الظعظمظيظد الظمظكظمظفظة بظالظبظحظث بظكظمظيظة 

 العموم و مدير دار الثقافة رشيد ميموني.
عظظدة نشظظاطظظات أخظظرى كظظانظظت فظظي بظظرنظظامظظج ىظظذه 
الظظظتظظظظظظظاىظظظرة، بظظظالظظظخظظظصظظظوص دورة فظظظي ألظظظعظظظاب 
الشطرنج، قبل توزيظع شظيظادات شظكظر و عظرفظان 

 لصالح الفائزين.

في إطار إحياء اليوم الدولي لممتطوعيظن و مظن 
أجل تظعظزيظز الظتظطظوع لظبظنظاء مظجظتظمظعظات صظامظدة 
قادرة عمظى الظتظكظيظف سظواء فظي فظئظة الظطظالب أو 
المواطنين ، نظمت المديرية الفرعية لمظنظشظاطظات 
العممية، الثقافية و الرياضة مع جمعظيظة الظتظطظوع 
"تويزة" لوالية الجزائر العاصمة، محاضظرة تظحظت 
عنوان "دور التطوع في تنمية المجتمعات"، يظوم 

، عظظظمظظظى مسظظظتظظظوى قظظظاعظظظة 8102ديسظظظمظظظبظظظر  10
 .Fالمحاضرات التابعة لمجناح 

 أثىاة مفتىحخ  يىم تحسيسي ضذ مرض السيذا 

يىم تحسيسي حىل دور التطىع 
 في تنميخ المجتمعبد 

نظظمظت جظامظعظة امظحظمظد 
رة بظظظومظظظرداس، مظظظن ڤ بظظظو

خظظظظظالل قسظظظظظم الظظظظظمظظظظظغظظظظظة 
العربية و آدابظيظا الظتظابظع 
لكمية الحقوق، الظمظمظتظقظى 
الظظظظظدولظظظظظي األول حظظظظظول 

المدينة وتحوالتظيظا فظي »
الظظظظظخظظظظظطظظظظظاب الظظظظظروائظظظظظي 

، «الظظعظظظربظظظي الظظظمظظظعظظظاصظظر
 12و  12يظظظظظومظظظظظظي 
 .8102ديسمبر 

عرف الممتقى مشاركات عديدة من جامعات جزائريظة  مظن بظيظنظيظا )جظامظعظة 
سعيدة، عين تيموشنت، قسنطظيظنظة، ...( و مشظاركظون آخظرون مظن األردن 

 والعراق.
تم تنظيم عدة مداخالت و محاضرات حول مواضيع مظخظتظمظفظة طظرحظت فظي 
المجمل صورة المدينة اإليجابية المؤسسة عمى القيم اإلنسانية، من تنشظيظط 

 الروائيين محمد ساري، عبد الحميد بورايو و بمحيا الطاىر.
مع نياية حفل االختتام، تم توزيع شيادات شكر و عرفان عمى المشاركين 

 المساىمين في إنجاح ىذه التظاىرة.

 المذيريخ الفرعيخ للنشبطبد العلميخ، الثقبفيخ و الريبضيخ 

وتحىالتهب في الخطبة الروائي العرثي  المذينخ”

نظظظظظمظظت كظظمظظيظظة الظظحظظقظظوق  “المعبصر
التظابظعظة لظجظامظعظة امظحظمظد 

رة بظظظظظظظظظومظظظظظظظظظرداس، ڤ بظظظظظظظظظو
بظظالظظتظظعظظاون مظظع الظظوداديظظة 
الظظظجظظظزائظظظريظظظة لظظظمظظظكظظظافظظظحظظظة 
اآلفظظظظات االجظظظظتظظظظمظظظظاعظظظظيظظظظة 

(AALFS) يوم دراسظي ،
تظظحظظت عظظنظظوان " تظظيظظيظظئظظة 

، عظمظى مسظتظوى 8102ديسمبر  10الطالب الجامعي لمحياة األسرية"، يوم 
 قاعة المحاضرات التابعة لمكمية.

تميز اليظوم بظبظرنظامظج غظنظي، ضظم مظداخظالت، عظرض ربظورتظاج حظول نظظظرة 
 الطالب لمحياة األسرية، مناقشات، عرض مسرحية، ...الخ

 في نياية ىذه التظاىرة، تم اقتراح عدة توصيات :
" بالتدريس ليس اقتصظارا عظمظى قسظم   تخصيص مادة " األحوال الشخصية

 القانون فقط بل لتشمل األقسام األخرى كقسم المغة العربية و آدابيا،...
 تنظيم دورات أخرى لميوم الدراسي لممواضيع المتعمقة بالحياة األسرية. 

إقحام مادة عممية تدريبية في كل التخصصات الظجظامظعظيظة تظعظنظى بظمظيظارات 
 الحياة عموما وميارات الحياة األسرية خصوصا. 

تنمية الحس بظالظمظسظؤولظيظة لظبظنظاء األسظرة عظمظى أسظاس الظنظضظج االجظتظمظاعظي 
  والعاطفي.

 تهيئخ الطبلت الجبمعي للحيبح األسريخ 

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


                                          
 

http://www.univ-boumerdes.dz/    4 

U
M

B
B

 
In

fo
 

3
0
 

N
° 

N
O

V
-D

E
C

 
La

 l
e

tt
re

 d
’i
n

fo
rm

a
ti
o

n
 b

im
e

st
ri

e
ll
e

 d
e

 l
’U

n
iv

e
rs

it
é

 M
’H

a
m

e
d

 B
O

U
G

A
R

A
-B

o
u

m
e

rd
è

s 

كان االحتفال بيذا اليوم مناسبة جميمة إلحياء 
النشاط التطوعي و أيضا إلعطاء قيمة 

لمساىمة المتطوعين، و األىم من ذلك أنيا 
موجية لمتفكير في تعزيز منصة اليياكل 
الوطنية و الدولية لمتطوع سواء في محتواىا أو 
وضعيا. خصوصا و أن التطوع ىو عمل ال 
يسمح لمشباب بالحصول عمى متطمباتيم. إنو 

 عمل وطني.
إلى  8102ديسمبر  10تطرقت تظاىرة 

الطريقة التي يتمكن بيا المتطوعون من بناء 
 مجتمعات صامدة و قادرة عمى التكيف.

و سمح ىذا الحدث بالتعرف عمى تضامن 
المتطوعين عبر العالم الذين يمبون النداء في 
األوقات الصعبة، يخاطرون من أجل إنقاذ حياة 

 و مساعدة اآلخرين عمى العيش بكرامة.
باإلضافة إلى تحريك آالف المتطوعين كل 
سنة، يساىم برنامج األمم المتحدة لممتطوعين 

(VNU)  في نشر السالم و التنمية عن طريق
و تشجيع شركائو  الدعوة إلى العمل التطوعي

في إدماج العمل التطوعي في برمجة التنمية. 
بفضل خدمة العمل التطوعي عبر الخط 

، يمكن لممتطوعين العمل من VNUلبرنامج 

أجل التنمية البشرية المستدامة و دعم نشاطات 
منظمات التنمية عبر االنترنت. في كل سنة، 

شخص و أكثر من  2011يتطوع أكثر من 
كل يوم. آالف األشخاص يتطوعون عبر  08

الخط أو في الميدان، يساىمون في نشر السالم 
و التنمية، و يعممون من أجل تحقيق األىداف 

 .(OMD)اإلنمائية لأللفية 
بفضل العمل التطوعي، يمكن لمجميع أن يؤثر 
عمى برنامج التنمية المستدامة عن طريق 

 تحريك المجتمعات المحمية و إشراكيا.
 السيد سفيان خوخي، 

 رئيس جمعية التطوع "تويزة"
 لوالية الجزائر العاصمة 

، مظظن بظظيظظن الظظتظظواريظظخ الظظتظظي 0221ديسظظمظظبظظر  00
سطرت تاريخ الجظزائظر، إنظيظا فظي قظمظب الظتظاريظخ، 

خظاصظظة جظظدا، أيظظن أكظظد الشظظعظظب الظجظظزائظظري عظظمظظى 
إرادتظظو فظظي قظظيظظادة الظظمظظعظظركظظة إلظظى غظظايظظة الظظنظظصظظر 
النظيظائظي و أنظو سظيظكظافظح السظتظقظالل الظوطظن إلظى 

 آخر قطرة من دمو، إن استمزم األمر.
ديسظمظبظر لظجظمظيظع  00أيضا، سمحت مظظظاىظرات 

الظدول بظردراك خظطظورة الظوضظظع بظالظجظزائظر، حظيظظث 
عظظرف الشظظعظظب الظظجظظزائظظري كظظيظظف يظظجظظذب انظظتظظبظظاه 
الشعوب األخرى نحوه و كذا زعماء عدة دول و 

 الذين دعموا كفاحو بشدة و عزم.
بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة و الخظمظسظون لظيظذا 
الظظحظظدث، أعظظدت الظظمظظديظظريظظة الظظفظظرعظظيظظة لظظمظظنظظشظظاطظظات 
العممية، الثقافية و الرياضية بالتظعظاون مظع كظمظيظة 

بظظودواو، بظظرنظظامظظجظظا غظظنظظيظظا جظظدا ضظظم   –الظظحظظقظظوق 
سمسمة ىامة من المحاضظرات : "شظيظادات حظول 

"، من تقديم السيد 0221ديسمبر  00مظاىرات 
رابظظيظظة عظظبظظد الظظحظظمظظيظظد، "الظظبظظعظظد الظظروحظظي و الظظديظظنظظي 

"، مظظن تظظقظظديظظم 0221ديسظظمظظبظظر  00لظظمظظظظظاىظظرات 
السيد حفيظ مراد و"الجانب السياسي لظمظظظاىظرات 

"، من تظقظديظم السظيظد درويظش 0221ديسمبر  00
 جمال.

كما تم عرض صور و مقاالت تاريخية، مسابقة 
رة و دورة فظي كظرة الظقظدم ڤ حول الشييد امحمد بو

 و في كرة اليد، بيذه المناسبة.  

 ديسمجر 11إحيبء مظبهراد 

 1691  

رة بومرداس حفال عمى شرف عماليا المتقاعدين، ڤنظمت جامعة امحمد بو
 عمى مستوى قاعة محاضرات الجامعة. 8102ديسمبر  12يوم 

حضر عمال الجامعة و المسؤولين بكثرة إلى ىذا الحفل من أجل تكريم 
 زمالئيم المتقاعدين.

خالل اليوم، تم إلقاء عدة خطابات شكر و عرفان من طرف المسؤولين 
في حق زمالئيم 

 المتقاعدين.
في نياية الحفل تم 
تقديم جوائز رمزية 
ليم كما تم تنظيم 
طمبوال لصالحيم 

عمرات و  10ضمت 
 ىدايا أخرى.  

 حفل على شرف العمال المتقاعدين 
في إطار تقريب الجامعة من العالم الميني و بيدف خمق جسور تواصل 

، (AWEM(بين جامعة بومرداس و الوكالة الوالئية لمتشغيل لبومرداس 
، "Carrer Builder"نظم النادي العممي آفاق يوم إعالمي تحت عنوان 

 ، عمى مستوى المكتبة المركزية لمجامعة.8102ديسمبر  02يوم 
خالل ىذا اليوم، تم تنظيم عدة محاضرات لصالح الطمبة الذين ىم في 
السنة النيائية من الدراسة، حول بداية مسار ميني بعد الجامعة، أين 

( بومرداس انتباه كل طالب أو شخص AWEMجذبت مداخمة ممثل )
يبحث عن بداية مساره 
الميني، و ذلك بفضل 
التوضيحات و الشروحات 

 التي قدميا.
أثار ىذا الحدث فضول 
العديد من الطمبة و األساتذة 
الذين قدموا ألخذ فكرة حول 

 ىذا الموضوع.

 "CARRER BUILDER"  
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