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ــــــــــــــــــاحيةتافت   

يعتبر ىذا العدد من النشرية 
االخبارية بمثابة شاىد عمى 
المرور بين االتجاه الماضي و 
الحاضر الذي تشرفت بتوليو 
و اإلشراف عميو منذ أن تم 
تنصيبي عمى رأس ىذه 
المؤسسة، و التي كما يعمم 
الجميع، تعد إحدى جواىر 
الجامعة الجزائرية، كما يشيد 
ليا تاريخيا أنيا كانت دائما 
في صميم بناء المعرفة و 
الميارة المفيدة و الضرورية 

 لخدمة تطور الوطن.
إننا ممتزمون باالستمرار في ىذا االتجاه و التأكيد أكثر عمى حضورنا من خالل خدمة ىذه الديناميكية، سيتركز 
العمل الذي سأقوم بو عمى ورقة طريق ال تتنافى مع ما تم إنجازه و التي من شأنيا خمق التأثير المتبادل 
الضروري من أجل تقارب مثمر بين الجامعة و محيطيا، كما ستعمل عمى تطوير الرقمنة و ضمان الجودة التي 
ستسمح بإعداد دورات تكوينية و إجراءات بحثية من أجل التحضير لمين الغد. كما سنقوم باالعتماد عمى طرق 
بيداغوجية جديدة و مرافقة الطالب و تجديد اليياكل و المعدات التعميمية و البحثية... ال يمكن تنفيذ ورقة الطريق 
ىذه كميا بدون خدمات الدعم و اإلدارة التي تضم أساليب العمل المناسبة و الموظفين األكفاء، و ىو دور الحوكمة 

 التي ستقوم كل ما يمكن إجراؤه لكي يكون العمل جذابا و لجعل الحياة في الجامعة ممتعة.  
كما تتضمن مساىمتنا في تجديد الجامعة : التكوين المتواصل و تثمين الخبرات التي سأستيميا حسب القواعد التي 
سطرتيا الوزارة الوصية. عالوة عمى ذلك، يتم حاليا بناء مشروع واعد حول تثمين الكفاءات في ظل مشروع 

 جزائري أوربي يضم عدة جامعات جزائرية.
كل دخول جامعي يمثل لنا الوقت المناسب لمتفكير في مشاريع جديدة و إطالق التفكير الالزم لممارسة أعمالنا. 
ىناك مشاريع كبيرة في انتظارنا في جميع المجاالت التي ذكرتيا، و لذلك فأنا أدعو جميع الجيات المعنية 

 لممشاركة فييا كل حسب مجال تخصصو، و ذلك من خالل التفكير و تقديم االقتراحات. 
في األخير و من خالل ىذا المنشور الجمي، أستغل الفرصة لتكريم أسالفي عمى العمل الذي أنجزوه و الذي ساىم 
في انفتاح الجامعة أكثر عمى محيطيا و عمى العالم من أجل تعزيز مكانتيا النوعية في معجم الجامعات 

 الجزائرية.
 دخول جامعي موفق لمجميع.

 

  ، رئيس الجامعةياحي مصطفىاألستاذ 
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 رة بومرداس :ڤجامعة امحمد بو

  2012/2012حفل اختتام السنة الجامعية . 
  2020-2012الدخول الجامعي. 
  تنصيب مدير جديد عمىى رسس جىامىعىة امىحىمىد

 .رة بومرداسڤبو
 

 تظاهرات عممية :
 .مؤتمر وطني حول كيمياء المواد 
 

 مقابمة :
  المىرىروعErasmus+ CBHE    الىمىخىتىبىر

 – ANL)الوطني الجزائري لصىيىانىة الىتىعىمىيىم 
Med). 

مقابمة مع األستاذ عجريد اسماعيل، المنسق   
 المحمي لممرروع. 
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، حيفيل اخيتيتيام 2019جويمييية  23رة بومرداس يوم ڤ نظمت جامعة امحمد بو
 ، أين تم تكريم األساتذة و الطمبة األوائل.2018/2019السنة الجامعية 

السمطات المدنية و العسكرية لموالية بدورىا كانت حاضرة خيالل ىيذا اليحيفيل 
الذي نظم عمى مستوى قاعة اليميحياضيرات اليتيابيعية ليميجياميعية، كيميا حضيرت 
أسر الطمبة المتفوقين، حيث تقاسموا ىيذه اليفيرحية ميع أحيبيائيييم فيي جيو مين 
الفرح و االعتزاز. و ليالحيتيفياظ بيذكيرى ىيذا اليحيدث تيم أخيذ صيور تيذكياريية 

 خالل تسميم الجوائز.
 في نياية الحفل، تم دعوة الضيوف إلى وجبة خفيفة من تنظيم الجامعة. 

   8102/8102حفل اختتام السنة الجامعية 

مرت التسجيالت الجاميعييية 
لييمييطييمييبيية الييجييدد بييجييامييعييية 

رة بيوميرداس فيي ڤ امحمد بو
ظروف جيدة لمغاية، حيييث 

 5970قييام مييا يييزيييد عيين 
طالب جديد بالتيسيجيييل فيي 

 سبتمبر(. 08إلى  02أيام )من  07مدة 
التخصصات الثالثة األولى التي عرفت أكبر عدد من التوجييييات ىيي عيميوم و 

طياليب، تيميييييا اليعيميوم االقيتيصياديية،  1762تكنوليوجيييا فيي اليميرتيبية األوليى ب 
طياليب بيالينيسيبية ليتيخيصي   916طالب و  1103التجارية و عموم التسيير ب 
 عموم الطبيعة و الحياة.

و نظرا لمعدد الكبير من الطمبة الذين التحقوا بمقاعيد ميؤسيسيتينيا عيميدت جياميعية 
أسيتياذ مسياعيد )قسيم ب(  31بومرداس إلى تعزيز التعداد البيداغوجي بتوظيف 

في عدة تخصصات، و قامت بتوظيييف ميوظيفييين إداريييين ميقيسيمييين عيميى عيدة 
مجاالت. كما بذلت ىذه األخيرة جيود جيبيارة مين أجيل ضيميان دخيول جياميعيي 

 ىادئ لمطمبة.
تييم إدخييال اخييتييصييا  جييديييد عييمييى الييمييسييتييوى الييوطيينييي إلييى مييعيييييد الييعييمييوم و 

 ، الذي انطمق مع ىذا الدخول الجامعي.(ISTA)التكنولوجيات التطبيقية 
يجب عيميى حياميل اليميييسيانيس 
الييتييميييييييينييييية فييي اخييتييصييا  
"قييييييياسيييات، عيييميييم اليييقييييييياس و 
الييينيييوعييييييية" أن ييييميييتيييميييك عيييميييى 
مجموعة كبيييرة مين اليكيفياءات 
في مجال الفيزياء و الكيييمييياء 
و االليكيتيرونييييك و األجيييزة و 
الجودة و المقاييس. يعد تيعيدد 

الييميييييارات و الييقييدرة عييمييى الييتييكيييييف أىييم ميييييزتييييين لييمييمييتييخييرجييييين فييي اخييتييصييا  
"القياسات، عمم القياس و النوعية"، و ىذا ما يؤىميم لولوجيم الفوري إلى الحييياة 

 سنوات. 03مقعد بيداغوجي في إطار ىذا التكوين لمدة  30المينية. تم خمق 

  8181-8102الدخول الجامعي 

سييبييتييمييبيير  15يييوم 
، تييييييييييييييم 2019

تييينيييصيييييييب األسيييتييياذ 
يييياحيييي مصيييطيييفيييى 
ليييييتيييييوليييييي مييييييييييياميييييو 
اليييجييييدييييدة كيييمييييدييييير 
ليييجييياميييعييية اميييحيييميييد 

 رة بومرداس،  خمفا لألستاذ عبادلية محمد الطاىر.ڤبو
ترأس السيد األمين العام لوزارة التعميم العالي و البحث العممي، األستياذ 
صديقي محمد صالح الدين حفل التنصيب، بحضور مسؤولي الجامعة 
و عمى رأسيم نواب مدير الجامعة و عمداء الكميات و السيييدة األمييينية 

 العامة لمجامعة.
خالل ىذا الحفل، ألقى السيييد األمييين اليعيام ليميوزارة كيميمية عيميى شيرف 
مدير الجامعة الجديد حيث ىنأه بمنصبو الجديد متمنييا ليو الينيجياح فيي 

 أداء ميامو الجديدة.
كما رحيب مسيؤوليي اليجياميعية بياليميديير اليجيدييد و أبيدوا ليو اليتيزاميييم و 
دعميم في كل المشاريع التي سيتم إنجيازىيا مين أجيل تيحيسييين مسيتيوى 

 الجامعة. 

تنصيب مدير جديد على رأس جامعة امحمد 
 رة بومرداسڤبو

http://www.univ-boumerdes.dz/
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، قام قسم 2019جويمية  03و  02يومي 
رة ڤوالكيمياء التابع لكمية العموم بجامعة امحمد ب

بومرداس بتنظيم المؤتمر الوطني حول كيمياء 
المواد، عمى 
مستوى المكتبة 
 المركزية لمجامعة.
اجتمع أكثر من 

مشارك في  500
المؤتمر )من 
باحثين و 

 47أكادميين و صناعيين و طمبة(، قدموا من 
مؤسسة تعميم عالي و بحث عممي و من القطاع 

مواضيع  04الصناعي، لمدة يومين لمناقشة 
خاصة بكيمياء المواد. أظير المشاركون القيمة 
الكبيرة التي تمثميا ىذه التظاىرات بالنسبة 
لممجتمع العممي لممواد. تسمح المؤتمرات حول 
كيمياء المواد بتحديد أقوى المواضيع عمى 
المستوى الوطني، ابتداءا من تصميم و تشغيل 
المواد إلى التطبيقات المبتكرة، مرورا 
بالخصائ  متعددة المقاييس و النمذجات 

 الرقمية.
في الوقت الراىن، ال يخمو أي مجال تكنولوجي 
من التطورات الحاصمة في عمم المواد، إنيا 
موجودة في جميع جوانب الحياة و تشارك في 
تحسين حياتنا اليومية و ىي في مركز التطورات 
التكنولوجية المرتبطة بالتنمية المستدامة و الطاقة 
و الصحة و تكنولوجيا المعمومات و االتصال. 
إنيا بمثابة مولدات التقدم، تؤثر المواد أيضا بقوة 
عمى التنمية االقتصادية و االجتماعية إذا 
اعتبرنا أنيا تشكل في مجموعيا واحد من أكبر 

 أوساط التشغيل. 
كل ىذه الجوانب تم التطرق إلييا في الطبعة 

مع الحر  (   CNCM‘2019)الثالثة لممؤتمر 
دائما عمى ربط الجوانب األساسية لعمم المواد 
)التركيب و البنية و الخصائ ( بأثرىا 
االقتصادي و االجتماعي. حسب ما جاء في 
ىذا ̋كممة السيد إريكتي اعمر، رئيس المؤتمر : 

المؤتمر الوطني يشكل فرصة من أجل اجتماع 
الخبراء و الباحثين و أكادميين من أجل تبادل 
األفكار و التجارب المبتكرة في مجال كيمياء 

، مضيفا في إطار الورشات خصوصا، ̏المواد
تعزيز التبادالت و التعاونات بين   ̋يجب أيضا 

الباحثين في المجال و صناعيين و متعاممين 
آخرين مع إطالعيم عمى أحدث التطورات 
العممية و التكنولوجية المنجزة في القطاع 

 ̋، كما ركز ذات المصدر عمى ̏التكنولوجي 
تكريس مبدأ انفتاح الجامعة عمى محيطيا 

 .̏االجتماعي و الصناعي 
دعا المشاركون في المؤتمر الباحثين الجزائريين 
إلى ضرورة استغالل فر  الدعم المقدمة من 
طرف المنظمات الدولية فيما يتعمق بإنجاز 
أبحاث عممية، من أجل معالجة التأخر في ىذا 
المجال، "من الضروري معالجة التأخر في ىذا 
المجال"، ىي الفكرة التي دعميا عدد من 
المتدخمين من مختمف المؤسسات و المنظمات 
التابعة لمتعميم العالي بالوطن و ذلك من خالل 
مداخالتيم في ىذا المؤتمر، كما دعوا إلى 
"اإلشراك الفعال لمباحثين الجزائريين في مختمف 
المنظمات و الشبكات من أجل اإلستفادة من 
مختمف أشكال الدعم المالي و التقني" التي 

 يقدمونيا لمصمحتيم.
خالل ىذا المقاء الذي دام لمدة يومين، قام نائب 
رئيس جامعة 
بومرداس في 
كممتو االفتتاحية 
بتسميط الضوء 
عمى ضرورة "عدم 
اكتفاء الباحثين 
الجزائريين بالدعم 
السنوي الذي تقدمو الدولة بل يجب المبادرة و 
االستفادة من برامج الدعم متعددة األوجو المقدمة 
من طرف منظمات و برامج دولية في إنجاز 
أبحاثيم"، حسب ما أوصى بو البروفيسور عبد 

في ىذا الصدد، ذكر ذات العزيز طايري. 

المسؤول بعدد البرامج و مشاريع البحث الممولة 
في إطار برامج التعاون بين منظمات دولية و 

برامج  5جامعة بومرداس، مشيرا إلى وجود 
حالية عمى مستوى الجامعة ممولة في نفس 
اإلطار عمى الرغم من أن الجامعة قد وقعت 

اتفاقية تعاون مع منظمات عالمية و  37
 أخرى مع ىيئات  وطنية. 60حوالي 

و قد ركز كل من الباحثين يونس ليمى من 
جامعة سطيف و الدكتور دادا نور الدين 
من جامعة عنابة عمى أىمية قطاع كيمياء 
المواد من خالل اتصالو الوثيق مع كل 

 جوانب الحياة العصرية.
و قد أكد متدخمون آخرون أنو " لكيمياء المواد 
مساىمة كبيرة في تحسين حياتنا اليومية"، أين 
تطرقوا إلى قطاعات ال تعد و ال تحصى لتطبيق 
عموم المواد و من بينيا التنمية المستدامة و 
الصحة و الطاقة و النقل و تكنولوجيا االعالم و 
االتصال، و أثرىا المباشر عمى التطور 
االجتماعي و االقتصادي بالنظر إلى كونيا 
واحدة من "القطاعات األكثر توفيرا لفر  

 العمل".
كما أكد متدخمون أجانب و ىم البروفيسور 

إيطايا و -ولي من جامعة فورانسڤجياكومو 
الدكتور كورين نوفو من المدرسة الوطنية العميا 
لمفنون و المين بكموني فرنسا، عمى اليوس 
العممي حول المواد البيئية و الذي يتزايد منذ عدة 
عقود و ذلك بسبب الخصائ  االستثنائية ليذه 
المواد أال و ىي : مقاومة ميكانيكية قوية جدا، 
عزل حراري عالي، قدرة عمى امتصا  
المموثات أو الجزيئات الحيوية، انبعاث الضوء 
من خالل التأللؤ الضوئي و خصائ  مضادة 
لمتآكل ...تسمح ىذه الخصائ  بإجراء عدة 
تطبيقات في مجاالت متنوعة بداية من المركبات 
إلى المواد الحيوية. كما ركزوا عمى أىمية 
األدوات الضرورية إلنتاجيا بتطبيق جيل جديد 

و ودائع بيياكل غير  من العالجات المزدوجة
 نمطية )من أجل الغرسات في الطب الحيوي(.

، نتيجة نقاشات عمى CNCM’19جاء المؤتمر 
مستوى قسم الكيمياء، و كان قد نظم ألول مرة 

من أجل اجتماع المختصين في  2015سنة 
الكيمياء الذين كانوا يعممون حصريا حول المواد، 
ليصبح بعدىا المقاء السنوي األىم لمؤسسات 
وزارة التعميم العالي و البحث العممي في ىذا 

 المجال.
و قد تم استقبال ىذه الطبعة بحماس كبير من 
طرف المشاركين الذين صوتوا إلعادة تنظيميا 

...الخ. كما أصبح 2018و  2017سنتي 
المؤتمر مرجعا الجتماع العاممين في ىذا 

 المجال، في كل سنة.
 الدكتور اريكتي اعمر

 مؤتمر وطني حول كيمياء المواد 

http://www.univ-boumerdes.dz/
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مرحبا أستاذ عجريد، أوال نشكرك عمى قبولك 
 اإلجابة عمى أسئمتنا.

 هل يمكن سن تقدم لنا مرروعك ؟ 
لم تعد صيانة التجييزات عقبة في يومنا بل ىي 
محرك لتطور و أداء أداة اإلنتاج. تساىم 
الصيانة المستدامة بشكل كبير في التشغيل 
اآلمن لمبضائع و حماية البيئة، و ىناك العديد 
من المؤسسات التي تطمح الكتساب ميارات 
في ىذا المجال. و لذلك، في إطار التعاون من 
أجل االبتكار و تبادل الممارسات الجيدة و 
خاصة لتعزيز القدرات في مجال التعميم العالي، 
قدمت الوكالة التنفيذية لمتعميم و الوسائل 

التابعة   (EACEA)السمعية البصرية و الثقافة 
بمجيكا،  -لالتحاد األوربي، و مركزىا بروكسل

سنوات من أجل إنجاز المشروع  3تمويال يمتد ل
Erasmus+ CBHE   المختبر الوطني
 .(ANL – Med)الجزائري لصيانة التعميم 

 ما هي سهداف المرروع ؟
 2018انطمق المشروع بصفة فعمية في مارس 

 و تتمثل أىدافو الرئيسية في :
تعزيز الكفاءات في الصيانة داخل قطاع التعميم 

 العالي،
تحديد االحتياجات من التكوين في الصيانة في 

 الجامعات الجزائرية،
تحديد احتياجات الصناعة فيما يخ  التكوين 

 في الصيانة،
تطوير األدوات التعميمية و التكوينية الضرورية 
من أجل تكوين تأىيمي ألخصائيين في 
الصيانة : ميندسين و مسيرين و موظفين 

 تقنيين،
تنظيم دروس في التعميم العالي و التكوين من 

 أجل الوظفين في الصناعة،
التعاون مع الجامعات الجزائرية و كذا األوربية 
و المنظمات الصناعية التي يرتبط عمميا 

 بالنشاطات المتعمقة بالتعميم و التكوين،
تصميم منصة تكوينية ستضم قاعدة بيانات 
بدروس حسب الوحدات و ذلك في الصيانة و 

 التخصصات ذات صمة.
 من هم رركاؤكم في إنجاز هذا المرروع ؟

يعود إنشاء ىذا المشروع إلى فريق من 
بتنسيق من الشركاء الوطنيين و األوربيين، 

جامعة العموم و التكنولوجيا ىواري بومدين 
(USTHB ،) ىذا الفريق مكمف بتصميم و

تطبيق استراتيجية شاممة لتثمين و تعزيز 
 الصيانة الصناعية بالجزائر.

 قائمة الشركاء:
-جامعة العموم و التكنولوجيا، ىواري بومدين -

 الجزائر،
 رة بومرداس،ڤجامعة امحمد بو -
 الجزائر،-جامعة األخوة منتوري قسنطينة -
 الجزائر، -جامعة باجي مختار عنابة -
 -الشركة الوطنية لممركبات الصناعية، رويبة -

 الجزائر،
شركة المعدات غرباج و المعالجة، قسنطينة،  -

 الجزائر،
 -شركة عتاد التكديس و الحمولة، قسنطينة -

 الجزائر،
 -، بني عمران، بومرداسCTMCشركة  -

 الجزائر،
 -مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية -

 الجزائر،
 ، السويد،KTHالكمية الممكية لمعموم التقنية  -
 إسبانيا، -جامعة فيغو -
 جامعة جاالتي في رومانيا، -

Institouto anaptixis - 
epicheirimatikotitas astiki etaireiae 

 في اليونان،
 Plasmatrix  AB -،بالسويد 

 Politecnica delle Marcheجامعة  -
)الجامعة المتعددة التقنيات في مقاطعة لي 

 مارك( في إيطاليا.
 ما هي نراطات المرروع ؟

 من بين أىم نشاطات المشروع يمكن أن نذكر
 .التكوين1

الجامعي : التعريف ببرنامج تكوين في الماستر 
لممقياس األوربي في تخص  الصيانة 

 الصناعية،
الميني : تكوين تأىيمي لموظفي المؤسسات 
)المدراء و التقنيين(، و ذلك حسب الحاجة و 

 الطمب،
 .التنقل2

يخ  الطمبة في مرحمة الماستر و في نياية 
الطور في تخص  الصيانة الصناعية. خالل 
السداسي الثاني من السنة الجامعية 

من طمبة الماستر  3، قام 2018/2019
بإنجاز مشروع نياية الدراسة لدى الشريك 

 UNIVERSITATEA"جامعة جاالتي
DUNAREA DE JOS DIN GALATI  

رومانيا"، و كان ىذا التكوين بالنسبة لمطمبة ذا ب
فائدة كبيرة و تجربة غنية من الناحية 

 البيداغوجية و العممية و الثقافية.
 .الحصول عمى األجيزة التعميمية3

تم تخصي  ميزانية أيضا لمحصول عمى 
األجيزة من أجل إجراء حص  أعمال في 
الصيانة الصناعية. ستسمح ىذه األجيزة بدون 
شك لطمبة التخص  بتحسين و تعميق 

 معارفيم.
 منصة التكوين

تصميم منصة موجية لمتكوين عبر االنترنت 
لمختمف فئات موظفي المؤسسات، كما سيسمح 
لمطمبة الجامعيين بالدخول لمقاعدة من أجل 

 التعرف عمى البرامج و المواد المقدمة.
 ما هو سثر هذا المرروع عمى الجامعة ؟

إن التحديات و األىداف المنشودة في إطار 
، الذي حدده المختبر +ERASMUSالمشروع 

 – ANL)الوطني الجزائري لصيانة التعميم 
Med) تتوافق تماما مع الطموحات ،

رة ڤالبيداغوجية و العممية لجامعة امحمد بو
بومرداس، كما يساىم فريق جامعة بومرداس 
بقوة و فعالية في ىذا المشروع و ذلك بفضل 
كفاءاتو و خبرتو الغنية في مجال الصيانة. و 

 ييتم ىذا المشروع بشكل خا  ب :
التوعية حول تخص  الصيانة و ترقيتو لدى 
أصحاب القرار الصناعيين و الحكوميين، تقديم 
اقتراح لمصناعيين بالتوجو نحو الصيانة 

 المستدامة و دعميا في مرحمة التنفيذ،
التخص  الميداني لموظفي المؤسسات، تكوين 
حركي و تطويري يسمح لموظفي المؤسسات 
بتحسين مياراتيم في أساليب اإلدارة و أدوات 
التخطيط و متابعة و مراقبة نشاطات الصيانة 
من أجل التحكم األفضل في برامج التسيير 
)التسيير و الصيانة بمساعدة الكمبيوتر، سابقا 

ex. GMAO) .و اتخاذ القرارات الصحيحة 
التكوين الجامعي الذي من شأنو أن يشمل فئتين 
من التخصصات عمى األقل : مديري الصيانة 
الصناعية الذين بإمكانيم تحديد و وضع 
استراتيجيات صيانة فعالة و واقعية، و 
المختصين في التشخي  القادرين عمى تحميل 
أي عممية فشل قد تحدث و تؤثر عمى نظام 
 اإلنتاج و بالتأكيد اقتراح الحمول األنسب لذلك. 

 (ANL – Med)المختبر الوطني الجزائري لصيانة التعليم   Erasmus+ CBHEالمشروع 

 عجريذ اتسماعيل، المنسق المحلي للمشروع  تستارمقابلة مع األ
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