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نشرية إخبارية تصدر عن جامعة امحمد بوڨرة  -بومرداس
الفهرس

كلمة رئيسة الجامعة

نشاطات و أحداث علمية

2

 يوا درا

تحت عاوا

” زيت الزيتو

و عسل الجزائر،

إنتاج ،جودة و آفاق التصدير“

حو  :التسيير العموم

بين واقع العمومية

وتحدي األداء



تحت عاوا

يوا علم

وصل العععاا العدرا ع
إلى نهايته .نتائج مشرفعة
جدا تجلت فع

3

 يوا درا

اهتفوا لالبتكار و الفعالية

الذي تكلل بعه العععمعل
الدؤوب لطلبعة جعامعععة
بومرداس الذين رفعععوا

"Chemistry Day " :

العلم لالبتكار و الفعاليعة

 محاضرة حو التربصات

باشيد مازلاا نسمع رنياعه

4

ف

 " اشحن بطارية هاتفك الاقا

العاعجعا

بالمش " ،ابتكار جزائري

عرض بالواليات المتحدة األمريكية.

ربوع جعامعععتعاعا و

خارجها أيضا ،ف
متقدمة جدا ف


 تطوير و ا تعما طابعة ثالثية األبعاد
 ANDROID Student Clubو تكوين
 إنشاء قسم
إنشاء فريق مطوري غوغل بومرداس )(GDG

الفريق األو .

بلعدا
المجعا

الععلعمع  .إنعجعازاتعهعم
العظيمة تدفع بجامعتعاعا
نحو األفق.
ف

الحقيقة ،ما ال يقل عن  6جوائز تزيات بها جامعتاا ،و هو األمر الذي يتوجب علياا الوقوف ععلعيعه ،ألنعه فع

مؤ سة بعشرات آالف األشخاص ،يواجهو المشاكل اليومية و يعيشو ف

5

52 

هادئة لم تتخللها المستحيالت.

اعة من اإلبداع

نشاطات و أحداث ثقافية

6

فلاعرج قليال عن األحداث الت

جلبت لاا السعادة و البهجة ،االبتكار أحد هذه العااصر لكن يوجد غيره .تخرج عدة

آالف من الطلبة المتفوقين ف

اقتصاد الوطن ،ترقية أ اتذتاا إلى مااصب ععلعيعا و العتع

المجاالت الرئيسية ف

ياتظر أ تحسن من خدماتاا ...كلها عااصر تدعو للمفخرة مثلها مثل التجهيزات الجديدة الت

 إحياء الذكرى ا  03لمجازر  38ماي 0420

إ جامعة بومرداس قد أتمت مهامها بالكامل و تدعو إلى التغيير للوصو إلى مستوى جامعة راقية ف

 جامعة امحمد بوڤرة بومرداس تكرا متقاعديها.

إنه مكا للتباد  ،لال تماع و االبداع .إ الجامعة تعرف جيدا أنها ف

7

 جامعة امحمد بوڤرة بومرداس تكرا أ اتذتها ،الطلبة
األوائل و العما اإلداريين.

المعتمدة ترتكز على هذه الاتائج الت

تبدو جلية ف

الحرارة

اال عتعراتعيعجعيعة

االلتزاا القوي أل اتذة و عما الجامعة و الطلبة ،لكن أيضعا

بفضل االنتباه الدائم للسلطات المحلية.
بومرداس ،كما أتماى لكل األ اتذة ،العما و الطلبة بالجامعة قضاء عطلة صيفية

 ماي  ، 5300الشهر األكثر حرا ماذ بدء تسجيل درجات
تدخين ،ر الة إلى المدخاين ( ...و

غير المدخاين)
 UMBB Infoنشرية إخبارية تصدر عن جامعة امحمد بوڤرة-بومرداس كل شهرين من إعداد خلية االتصا
مدير الاشر  :البروفيسور ويزة شريف  ،رئيسة جامعة بومرداس.
هيئة المراجعة  :البروفيسور عبد العزيز طايري ،مكلف بالعالقات الخارجية ،التعاو  ،التاشيط ،االتصا و التظاهرات العلمية.
فريق التحرير  :قا يم

عيدة.

رئيسة الجامعة ،البروفيسور ويزة شريف

اة 0883

 اليوا العالم

الطريق الصحيح ،كما أ

العقعمعة،

بماا بة اختتاا الساة الجامعية ،أريد أ أشكر كل السلطات بالوالية الهتمامهعا و ععلعى رأ عهعا السعيعد والع

آخر المستجدات
بدو

ياتظر فعتعحعهعا فع

المستقبل.

 04 ماي ,يوا الطالب

8

بيئة روتياية محدودة ...،قضوا

عاعة

نادية ،مترجم ترجما  ،بالتعاو مع  :أمقرا يسمياة ،مهادس دولة ف
التصميم  :كاتم إيما  ،مهادس دولة ف

اإلعالا اآلل .

اإلعالا اآلل .

لمعلومات أكثر ،يرجى االتصا بخلية االتصا عن طريق :
رقم الهاتف/الفاكس  | 024 79 51 88 :البريد االلكترون

communication@univ-boumerdes.dz :

العاوا  :رئا ة جامعة بومرداس شارع اال تقال  00333بومرداس– الجزائر
العاوا االلكترون

http://www.univ-boumerdes.dz/ :
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نشاطات و أحداث علمية
يوا درا
يوا  03جوا

 ،5300تم تاظيم يوا درا

حو زيت الزيتو و عسل الجزائر ،إنتاج ،جودة و آفاق التصدير

حو زيت الزيتو و عسل الجزائر ،إنعتعاج،

جودة و آفاق التعصعديعر
من طرف مختبر بعحع
التكاولوجعيعا العغعذائعيعة
التابع لجامععة امعحعمعد
بعععوڤعععرة بعععومعععرداس
بالتعاو
العلم

مع مركز البح
و التعقعاع

فع

التحاليعل العفعيعزيعائعيعة-
الكيميائية و بالشراكة مع
غرفة التجارة و الصااعة "الساحل" لوالية بومرداس ،بحضور رئيسة جامعة بومرداس.
و قد أشرف على اليوا البروفيسور لوهاب كريم ،مدير مخبر بح

التكاولوجيا الغذائية و

تم تاشيطه من طرف السيدة باباخويا نوا .



القدرة على إنتاج زيت الزيتو و العسل بالجزائر.



العقبات الرئيسية المرتبطة بزيت الزيتو و عسل الجزائر.

التوصيات الت

خرج بها اليوا الدرا

:



تهيئة الماتجين على مخطط إنتاج.



تحسين اإلنتاجية بتقايات عصرية.



ا تقال مخبر تحليل العسل إلى مخبر خاص ،أو عاا خاص ،من أجل حوكمعة
جيدة.



مقاربة مرب

الاحل و مزارع

الزيتو من المختبرات لحل المشاكل التقاية من

أجل تحسين هذه الماتوجات.



تأهيل المخابر عن طريق اعتماد معالم رئيسية ف

تحليعل زيعت العزيعتعو

و

العسل.
هذا اللقاء الذي يعد األو من نوعه بالجامعة ،يمثل فضاءا للتباد و تشارك المعلومعات
مع الباحثين ،الماتجين و المسؤولين عن التصدير لتحقيق الهدف األ ا

ف

تععزيعز و

تامية قدرة الجزائر على التصدير خارج المحروقات خاصة فيما يتعععلعق بعالعمعاعتعوجعات
الزراعية المصاعة ،زيت الزيتو و العسل.
إ انخفاض أ عار البترو ف

السوق الدولية يعد عامال

لبيا بعالعاعسعبعة لعالقعتعصعاد

الجزائري ألنه يهدد مباشرة اإليجار المرتبط بتصدير المحروقات ،الذي يمكن أ يعععرقعل
مختلف المشاريع الت

أطلقتها الحكومة .و لهذا تستعد الجزائر لالنتعقعا

البترو عن طريق تشجيع اال تثمار ف

مختلف الميادين .ف
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تطوير ماتوج بإمكانه المشاركة ليس فقط ف
ف

إلعى معا بعععد

قطاع العزراععة ،ضعرورة

الحد من نسبة الواردات الغذائية الت

تزيد

ثقل الميزانية الوطاية بل و أيضا جعل الجزائر بلدا مصدرا بإمكانه أ يحتعل معكعانعة

عالية ف

السوق العالمية .من بين ماتوجاتاا الت

العسل اللذا يمثال عامال أ ا يا ف

اقتصاد الوطن.

و قد تمركز اليوا حو أربعة محاور رئيسية :



يجب أ يتم تطويرها ،زيت الزيتعو

خصائص زيت الزيتو و عسل الجزائر.

و

البروفيسور كريم لوهاب

نشاطات و أحداث علمية
حو  :التسيير العموم

يوا درا

يوا  53ماي  ، 5300نظمت فرقة بح
"التسيير العموم

بين واقع العمومية وتحدي األداء
بالتعاو مع كلية العلوا االقتصادية التجارية و علوا التسيير ،يوما درا يا حعو

 :عصرنة التسيير العموم

بين واقع العمومية وتحدي األداء".

تم تاشيط اليوا من طرف ثالث جامعات و ثالث أشخاص من اإلدارة العامة  :رئيس
(المجلس الشعب

03

الوالئ ) ،مدير مستشفيات و رئيس مجلس شعب

و قد كانت المداخلة األولى حو الموافقة بين متطلبات اإلدارة العمومية و متطلبات التسيير .حي

ابق

( APCالمجلس الشععبع

العوطعاع ) و APW

بلدي.

ركز المتدخل على ضرورة انتقا اإلدارة الجزائرية من ماطق الو ائل إلى ماعطعق

الاتائج.
و هذا ما حاو المتدخل الثان

اإلشارة إليه مبياا أ اإلصالحات الت

تمت ف

و كانت المداخلة الثالثة حو التعاقد ،أين بيات المتدخلة أهمية التعاقد ف
المداخلة الرابعة كانت حو تسيير المجلس الشعب

قطاع الصحة تستاد على التسيير القائم على الاتائج.

اإلدارة العمومية.

البلدي ).(APCالصعوبات المواجهة ه

خاصة نقص الو ائل لمواجهة المهاا الكثعيعرة

الملقاة عليه.
المداخلة الخامسة كانت حو األخالق و اإلدارة العمومية .حاولت المتدخلة أ تبين أنه حسب األخالق يتم تقبل اإلدارة العمومية من طعرف
المواطاين.
بالاسبة للمداخلة األخيرة قاا المتدخل بعرض تجربة قاا بها ف

بلديته لمعرفة رؤية المواطن عن نوعية الخدمات العامة.

بعد هذه المداخلة تم فتح الاقاش مع الحضور .عدة أ ئلة و مالحظات تمت خال اليوا ،أجاب عليها المتدخلو بالتفصيل و اإليضا .

تحت عاوا " Chemistry Day " :

يوا علم

محاضرة حو التربصات
نظم الاادي العععلعمع

 PETROLEUMالعتعابعع لعكعلعيعة

المحروقات و الكيمياء بالتعاو مع ( SPEجمعية مهاد
البترو ) ،يوما علميا تحت عاوا " Chemistry Day ".
ف

برنامج هذا اليوا تم تاظيم محاضرتين حو  " :كيمياء

-الصااعة اليومية " -و " مساهمة الكيمياء فع

الصعاعاععة

البترولية" باإلضافة إلى عدة نشاطات علمية :



معارض حو مختلف التخصصات فع

العكعيعمعيعاء

بالخصوص" ،الكيمياء الصااعية ،التكرير ،العكعيعمعيعاء
الصيدالنية ،الكيميعاء العخعضعراء ،العكعيعمعيعاء

افتتح اليوا بإعطاء لمحة موجزة عن مصلحة العالقات الخارجية و التعاو .
أهم الاقاط الت

تم عرضها خال هذه المحاضرة :



إيداع الموافقة على التربص على مستوى القسم.

الصااعة البترولية والحياة اليوميعة معع ععرض



مكونات ملف ر وا تربص نهاية الدورة.

أمثلة ،شرائط مصورة ،عروض و تجارب.



اتفاق التربص األول



الضما االجتماع .

من موقع الكلية.

للساة الثانية أ اا دي+الساة أولى ما تر.

5142



كاريكاتير حو الكيمياء.

التربصات ف

مجا المحروقات و الكيمعيعاء،

جوان  -ماي  14 :رقم UMBB Info



ألعاب و مسابقات.

المحروقات و الكعيعمعيعاء معحعاضعرة حعو



التاقيب)  :تقديم كل اختصاص و فعوائعده فع



العالقات الخارجية و بالعتعععاو

معع كعلعيعة

تحميل نموذج طلب تربص أو تربص أول

الجيولوجية ،الكيمياء العحعيعة ،كعيعمعيعاء تعربعة

تجارب كيميائية.

الطالبع

العحعر

) (UGELمعع مصعلعحعة

من تاشيط السيد بن عيلة عامر ،المسؤو عن هذه المصلحة.

(كيمياء السطو  ،البتروكعيعمعيعاء " العبعولعيعمعيعرات

باإلضافة إلى نشاطات مختلفة طيلة اليوا :

يوا  00ماي  ،5300نعظعم االتعحعاد العععاا
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نشاطات و أحداث علمية
اشحن بطارية هاتفك الاقا بالمش "،
""اشحن
ابتكار جزائري عرض بالواليات المتحدة األمريكية.
"خطوة" هو اإل م الذي أطلقته ابتساا بريك  ،طالعبعة ذات
55

إنشاء فريق مطوري غوغل بومرداس )(GDG

اة ،بمعهد الهاد ة الكهربائية و االلكترونيك ب INELEC

(المعهد الوطا

لاللكترونيك و العهعاعد عة العكعهعربعائعيعة)

أنشأ طالب الاادي العلم

""Inelectronics club

اة  5302فعريعق

ببومرداس ،على مشروعهعا لشعحعن بعطعاريعات العهعواتعف

مطوري غوغل بومرداس ،حي

المحمولة عن طريق المش .

مصادق عليها من طرف شركة  ،Google Incتتضمن آخر التطورات فع

تقديعم دروس تعقعاعيعة

تتمثل مهمته ف

من خال العلوا و التكاولعوجعيعا) ،مسعابعقعة

مجا التكاولوجيات المستعملة من طرف  . Googleتم إنشاء الفريق معن طعرف ثعالث

ياظمها قسم الدولة األمريكية موجهة لشباب البلدا الاامية ،صرحت ابتساا أ "الاموذج

يو ف و تشرف ععلعيعهعم

( GISTاالبتكار العالم

خال عرضه ف

الدكتورة شريف

األو يتكو من جزأين ،حذاء و بطارية ". USB
مضيفة " :يحتوي الحذاء على أجهزة ا تشعار الضغط ،عاد المش

تاتجو طاقة يعتعم

تحويلها إلى كهرباء و بعدها تاقل إلى بطارية الهاتف الاقا  ،و الت

يمكاكم ا تعمالعهعا

ف

طلبة و هم بالترتيب  :عروي زكريا ،ڤروج عبد السالا و شريف

دليلة ،و يتواجد مقر الفريق على مستوى معهد الهاد ة العكعهعربعائعيعة و

االلكترونيك.

إنشاء قسم  ANDROID Student Clubو تكوين

شحن هاتفكم".

الفريق األو

و تخطط ابتساا لتسويق هذا الشاحن ف

العاا المقبل بسعر ال يعتعجعاوز ا

5233
قاا فريق مطوري غعوغعل )(GDG

دج  ...الشاحن يستهدف ثالث فئات من الااس  :الرياضيين ،العسكريين و العمعرشعديعن

بومرداس بإنشاء قسم  ،Androidو

السياحيين.

عين السيد عروي زكريا مسؤوال عاه ،و

تطوير و ا تعما طابعة ثالثية األبعاد
ف

إطار مشروع نهاية الدرا ة ف

تشرف عليه الدكتورة دليلة شعريعفع .

دورة المهادس على مستوى معععهعد العهعاعد عة

الكهربائية و االلكترونيك التابع لجامعة امحمد بوڤرة بومرداس ،اقترحت الدكتورة دليلة
شريف

يهدف هذا القسم إلى تكوين طلبة ف
مجا البرمجة و خلق تطبيقات للهاتف الاقا و اللو االلكترون

با تعما Android

موضوعا تحت عاوا "تطوير و ا تعما طابعة ثالثية األبعاد" على طالبين و

هما محمود باشا عيسى و بولعراس أحمد الذين نجحا ف

تطوير مرحلة البرمعجعة و

إنجاز مرحلة اإلعداد باجا .
إ إنجاز الطابعة قد
الصور الت

ف

حوال

مح بطباعة عدة نماذج بمختلف األبعاد و األشكا كما تعبعيعاعه

األ فل .و كانت فكرة المشروع المقتر بجعل من تكاولوجيا الطباعة

ثالثية األبعاد المستعملة ف

خال هذه الطبعة األولى للعتعكعويعن،

مختلف الميادين التطبيقية ،الصااعية أيضا.

ثالثين طالب تم تكوياهعم معن

طرف مكونين معتمدين معن طعرف
غوغل.
يوا  32جوا  ،5300تم تاظيم حفل لتقديم شهادة "مطور  " Androidللمشاركعيعن
صادرة عن شركة غوغل ،باإلضافة إلى بعض الهدايا الرمزية (أقمصة ،مفكرات)... ،
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طابعة ثالثية األبعاد

الاموذج ( 2كأس ذو شكل دائري)

الاموذج ( 1شكل مكعب)

الاموذج ( 3كأس ذو شكل

دا

)
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 2 4اعة من االبتكار
52

إ الطبعة الدولية

اعة من االبتكار  5300قد

مشارك عبر العالم بإيجاد حلو مبتكرة

محت ألزيد من 5333

 53تحدي تكاولوجع

معن طعرف

معقعتعر

 50شريط مصور بمدة دقيقتين تم تقييمها من طرف  6حكاا من بياعهعم بعروفعيعسعور
بجامعة ماكجيل ،من المدر ة متعددة التقايات بمونتريا و من جامعة كيبيك مونتعريعا

مؤ سات مشاركة و باحثين من مدر ة التكاولوجيا العليا )(ÉTSبمونتريا .

باإلضافة إلى ممثلين عن مكتب المدياة الذكية و الرقمية بمدياة معونعتعريعا  ،و اتعحعاد

و قد كا لدى الفرق التابعة لجامعة بومرداس المقسمة على  34مجموعات ب  38إلى

صااديق ديجاردا بكيبيك و مدر ة االبتكار المدنية تحت إشراف البروفيسور ميعخعائعيعل

 03طلبة تابعين لعدة كليات و معهد جامعة بومرداس على غعرار ععدة فعرق تعابعععة

غاردون  ،المسؤو عن الحدث .و قد ا تعمل أعضاء لجاة التحكيم شعبعكعة تعقعيعيعم

لمدارس و جامعات خارجية ،مدة 52

خعالقعة لعلعتعحعديعات

اعة متتالية إليجاد حلو

مقسمة مسبقا مع مجموعة المشاركين.

المقترحة من طرف مؤ سات من مختلف أنحاء العالم.
المجموعة الفائزة الت

و قد تم تعرأس العحعدث

عياتها لجاة التحكيم المحلية التابعة للجامعة ه

التابعة لمعهد الهاد ة الكهربائية و االلكترونيك ،و الت

MVS Team

ععلععى مسععتعوى جعامعععععة

عملت ععلعى العتعحعدي eco-

بومرداس من طرف رئيسة
لجاة التاظيم الدكتورة دليلة

 frendly energyالذي يعمل على توليد الطاقة بو ائل ال تضر بالبيئة.
الحل المقتر من طعرف هعذه

شريف

المجموعة هو إنتاج العكعهعربعاء

مطوري غوغل بعومعرداس

إنارة السعيعارات

المستعملة ف

بوا طة الريح المتولد من

ياقة

و الععاععادي العععععلععمعع
 Inelectronicsالتابع لمعهد الهاد ة الكهربائية و االلكترونيك.

السيارات.

لمشاهدة الشريط المصور لهذه الطبعة ،يرجى زيارة الموقع االلكترون

كما قامت لجاة تحكعيعم دولعيعة

من االبتكار .http://24h-innovation.org/fr/

 . 0ما ه

دليلة

أ

تقدم

نبذة موجزة عن مسيرتك للقراء الذين لعم

معالجة اإلشارة و الصور بمعهد

شاركت ف

تاميته.

اوات (،)5302-5300

اهمت إذ ف

وضع مختلف

بالترتيب كالتال

مهامه ؟

""Inelectronics club

اة  5336/5330مع بعض الطلبة

بالدرجة األولى تقسيم الاادي ف

شعكعل أقسعاا و هع

لعلعطعلعبعة

بالتعبير عن أنفسهم بشكل أفضل ،لتطوير أنفسهم .و مستقبال للسما لهم بالمشاركة ف
اويا (يوا االبتكار ،الماتدى الصااع  .)... ،ف

تاظيم

الاهاية ،تشجيع طلبتاا للعمعشعاركعة

عدة مسابقات وطاية و دولية مثال  :مسابقة كأس التخيل52 ،

اعة معن االبعتعكعار ،إنعجعاز

ابقين معن معععهعد

الهاد ة الكهربائية و االلكترونيك  INELEC ( IGEEابقا) ،الذين أصبحوا اآل إطارات و مسؤول

ف

اكتسبوها ف

الو ط المها

مع الطلبة الذين معازالعوا

.

يسمح هذا اليوا للطلبة بالتفكير ف
أفكارهم و مشاريعهم المستقبلية.

يتوقف عاد آليات روتياية بل يجب أ يتجاوزها لتحسين حياتاا اليومية بشكل دائم.
أ يساهم كل واحد بعإععطعاء األمعل لعهعؤالء الشعبعاب

 . 0ما الش ء الذي أضافه هذا الحدث لمؤ ستاا ،مع العلم أ
الجامعة الجزائرية الوحيدة الت

جامعة امحمد بوڤرة بومرداس

شاركت فيه ؟

أعتقد أنه من الضروري أ يكو هااك تغيير كامل للعقليات ببلدنا .على الجامعة الجعزائعريعة أ
تكو متخرجين بكفاءات ليس فقط بالشهادة.
الجامع
ف

الجزائري عليه أ يتفتح على العالم للتعرف على التكاولوجيات الجديدة و المسعاهعمعة

تطوير بلده.

على طلبتاا أ يكونوا خالقين للوظائف و ليس باحثين عن مااصب عمل .االبداع ف

هذا المعاى،

هو أ على طلبتاا التفكير كمديري أعما  ،خالقين و مبدعين لكن بالخصوص ليس كمستخدميعن
عاديين للتكاولوجيا.

كما قماا بتاظيم يوا " "ALUMNI DAYالذي يعمل على دعوة متخرجين

الو ط الدرا

افتراضيا كلاا مبدعين ألناا كلاا تمكاا من التكلم و المش

مثل اآلخرين ،إال أ تفكيرنا ال يجعب أ

المستقبل مركزين على كيفية الوصو إلى هدفهم بتحقعيعق

 . 6كلمة أخيرة لطالبك ؟
مرة أخرى ،أقو أ الكفاءة الجزائرية موجودة .و على الطلبة مواصلة العمل بجد للحصو على
المعرفة و الكفاءة الت

تسمح لهم باالندماج ف

الو ط المها .

فكر ،أبدع و ابتكر يجب أ تكو شعارات دائمة لطلبتاا من أجل تامية بلدنا.
شعاري مع طالب

"نعم نستطيع" و ليس "نعم ال تستطيع".
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الجزائر )... ،أين حصلوا على عدة ألقاب.

مؤ سات من أجل تقا م خبراتهم الت

المطروحة.

ه

االجتماع ،قسم تاظيم الاشاطات ... ،كل قسم يمكن أ يضم أقساا تابعة له للسما

ف

اعة من االبتكار ه

تجربة غاية جدا بالاسبة لمختلف المشاركين .أعتقد أ الفكرة الت
أ االبتكار و االبداع ال يختصا بأمة أو شعب محعدد .لعقعد

بتحفيزهم و مكافأتهم على أعمالهم و نشاطاتهم.

 :قسم الاشريات ،قسم الصيانة ،قسم المشاريع التقاية ،قسم البرمجيات ،قسعم

عدة نشاطات

52

 5142أفريل  -مارس

مهمت

ف

هذا الاادي العلم

إ 52

اعة من االبتكار على مستوى الجامعة .هل

تحدثياا أكثر عن هذا الحدث ؟

أنا شخص يؤمن بكفاءة طالباا ،يكف

و أنا أتتبعه عن قرب إلى يوماا هذا بعدد يفوق  533طالب.
ه

 . 2لقد كات المسؤولة عن الفريق الماظم

المطالب المستمرة لطلبتاا إلنجاز نشاطاتهم.

مدر ة االتصاالت عن بععد بعبعاريعس-فعرنسعا .قعررت

و العالقات الدولية لمدة 2

إطالق الاادي العلم

الجانب المال  ،فكل قسم و كل نشاط يحتاج إلى و عائعل

شاركوا جابا إلى جاب مع طلبة مختلف الجامعات األجابية لعرض حلولهم لمختعلعف العمعشعاكعل

الهياكل بالمعهد خال فترة انتقاله من قسم تابع لكلية علوا المهادس إلى معهد.
الاادي العلم

واجهتها كانت ف

؟

الهاد ة الكهربائية و االلكترونيك ،لعدي دكعتعوراه معن

شغلت ماصب نائبة مدير المعهد المكلفة بما بعد التدرج،

 . 5ما هو راع

دليلة

أردنا نقلها إلى طلبتاا من خاللها ه

العودة إلى الجزائر لخدمة بلدي و المشاركة ف

و ما ه

واجهتكم ف

ماصبكم كراعية لاادي علم

معياة .إ ميزانية الاادي غير كافية و أحيانا ال تلب

بإمكانك أ

يسبق لهم التعرف عليك ؟
أنا أ تاذة محاضرة ف

العراقيل الت

العقبة األولى الت

 . 0الدكتورة دليلة شريف  ،السالا عليكم ،هل يمكاعك

البح

عاععة

من بين األوائل على المستوى المحل .

مقابلة مع الدكتورة شريف

العلم

52

مقتطف من تقرير الدكتورة شريف

بمونتريا بعاخعتعيعار العفعائعزيعن
األوائل على المستوى الدول

بالتعاو

مع فريق

06

نشاطات وأحداث ثقافية
إحياء الذكرى ا  70لمجازر  08ماي 1945
يوم

 04ماي ،يوا الطالب

 36و  30ماي  ،5300تعم إحعيعاء

بماا بة إحياء الذكرى ا  04لليوا الوطا

الذكرى ا  03لمجازر  38معاي 0420
الت

تعاريعخ العحعرب

حق

الجزائرية ،أعدت جامعة امحمعد بعوڤعرة بعومعرداس

شعب عاز  ،خرج للمطالبة السلمية بحقه

برنامجا يضم عدة نشاطات ابتداءا من  08إلى غعايعة

ف

ارتكبها اال تعمار الفرنس

ف

 04ماي  ،)0406يوا ال ياسى فع

للطالعب (

الحرية و احتراا وعد لعم يعتعم أبعدا

التقيد به ،ببرنامج ثري ذو طابع علم  ،ثقاف

 53ماي : 5300
و رياض

على مستوى جامعععة

بومرداس.

يوا  08ماي  5300نظمت المديرية الفرعية للاشاطات العلمية ،الثقافية و الرياضعيعة معععارض
للصور ،مقاالت تاريخية ،كتب و إنجازات علمية ،كمعا

حي

كا السادس معن معاي ،يعومعا

تم عرض فيلم و محاضرة من تاشيعط العمعجعاهعد

العو عط

لط الضوء علعى دور هعذا

درا يا حو

العععاعف فع

"معمري اعمر" ،الذي

الجامع  ،تضمن محاضرة ،مععارض،

الحدث ف

مسابقة ،عرض فيلم حو الموضعوع،

الطالب

باإلضافة إلى تاظيم نشاطات مختلعفعة
حو الظاهرة.

الثورة الجزائرية مشيرا إلى أ الععاعصعر
قد شكل دعما حقيقيا ف

صفوف الثوار.

يوا  04معاي  : 5300تعحعت العرععايعة السعامعيعة
للبروفيسور ويزة شريف  ،رئيسة جامعة امحمد بوڤرة

تميز هذا الحدث أيضا و طوا اليومين بتاظيم ععدة نشعاطعات ( :معععارض،
محاضرات ،مسابقات... ،الخ ).حو نضا الشعب الجزائري ال تعادة

يعادتعه

الوطاية.

بومرداس ،نظمت الجامعة الحفل العر عمع

لعهعذه

التظاهرة على مستوى رئا ة الجامعة ،بحضور السيد
الوال

و السلطات المحلية للوالية.

و قد ميز هذا اليوا الكلمة الت

ألقتها رئيسة الجامعة ،ثم كلمة األمين الوالئ

للمجاهدين و كلمة ممثل الطلبة .ف

الاهاية تمت تالوة

للماظمة الوطاية

ورة الفاتحعة تعرحعمعا ععلعى أروا

الشهداء.
يوا  53ماي  : 5300نظمت المديرية الفرعية للاشاطات
العلمية ،الثقافية و الرياضية رحلة

ياحية إلى معععرض

الذاكرة بالجزائر العاصمة.

جامعة امحمد بوڤرة بومرداس تكرا متقاعديها
لساا هرمين إال ف
إ التقاعد يضع حدا لحياة مهاية طويلة ،هو ف

اليوا الذي نقرر فيه ذلك

جا أنوي""

نفس الوقت تحرر و قفزة إلى المجهو  ،إنه فرصة إلقامة االحتفاالت الصغيرة لإلشادة بإنجازات المتقاعد الذي هو بصدد قضاء أياا
مريحة و هايئة.

كذلك كا االحتفا الذي تم تاظيمه بهذه الماا بة يوا  11ماي  ،2015بقاعة المحاضرات التابعة للجامعة.
وقد ارتأت رئيسة الجامعة إلى تكريم  72متقاعد بالجامعة .كما كا حضور العما  ،المسؤولين و الموظفين بارزا ف
األغان
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ف

المو يقية لفريق مو يق

تابع لوالية بومرداس ،مل ء بالعواطف من خال خطابات الشكر و التقدير الت

نهاية الحفل ،تم تقديم هدايا رمزية باإلضافة إلى طمبولة لصالحهم ب  17عمرة و هدايا أخرى.

هذا الحفل لتكريم زمالئهم المتقاعدين ف
ألقاها المسؤولين على زمالئهم المتقاعدين.

جو بهيج طغت عليه

حفل تكريم

07

لساة 2 0 1 4 / 2 0 1 5

جامعة امحمد بوڤرة بومرداس تكرا أ اتذتها ،الطلبة األوائل و العما اإلداريين
كما جرت العادة ،قامت البروفيسور ويزة شريف

مع مختلف المسؤولين بالجامعة بتاظيم حفل تكريم

لساة  ،5302/5300أين تم تقديم جوائز لأل اتذة و العطعلعبعة األوائعل فع

دفعاتهم باإلضافة إلى عما إداريين بالجامعة.
خال هذا الحفل تم تكريم  20أ تاذ 00 ،ماهم تمت ترقيتهم إلى درجة بروفيسور و  03إلى درجة أ تاذ محاضر .بالاسبة للطلبة األوائل ،تم تكريم  06طالب ،بياهم  00من األوائل ف
دفعاتهم و  0من الااجحين ف

مسابقة وطاية.

السلطات المدنية و العسكرية بالوالية كانت حاضرة خال الحفل الذي تم بقاعة المحاضرات التابعة للجامعة ،يوا  00جوا  .5300كما حضرت عائالت الطلبة اللوات

تقا من فعرحعة

التكريم مع أباائهم الطلبة.
لإلحتفاظ بهذه الذكرى ،تم أخذ صور تذكارية خال ماح الجوائز.
ف

نهاية الحفل ،تم دعوة الضيوف إلى ا تراحة قهوة من تاظيم الجامعة.
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آخر المستجدات

08

ماي  ،5300الشهر األكثر حرا ماذ بدء تسجيل درجات الحرارة
اة 0883
التاريخ (ماذ بداية تسجيل درجات الحرارة

شهر ماي  ،5300كا الشهر ماي األكثر حرارة ف

اليوا العالم

ضد التدخين

ر الة إلى المدخاين ( ...و غير المدخاين)

اة  ،)0883حسب ما صر به السيد ديريك آرندت ،عالم ب ( NOAAاإلدارة العوطعاعيعة
للمحيطات و الغالف الجوي) ،مشيرا إلى أ األشهر الخمسة األولى من
أيضا الفترة األكثر حرارة ف
حرارة األرض ف

الموت على نار هادئة  ...هعل

اة  5300كعانعت

أنت من المدخاين ؟ إ

التاريخ كما لم يتم تسجيلها من قبل ،مؤكدا أ ارتفعاع درجعات

الجواب نعم ،فهذا يهمعك .إذا

تصاعد مستمر.

متو ط درجة حرارة

طح األرض (المحيطات و اليابسة) ارتفع ب  3,80درجعة معقعارنعة

بمتو ط القر  53فيما يتعلق بهذا الشهر ،و بهذا يكو األكثر حرارة ماذ
غاية  ،5300متجاوزا بذلك الرقم القيا

عاعة  0883إلعى

السابق ( )3,38الذي تم تسجيعلعه

المحيط المتجمد الشمال  ،كا متو ط مساحة الجليد ف

المركز الوطا

عاعة ،5302

بعه

للثلج و الجليد مستادا إلى بيانات  NOAAو وكالة نا ا.

بالرغم من أنه ،ف

المحيط المتجمد الجاوب

أعلى من متو ط الفترة من  0480إلى غاية  .5303و ه
القطب تتشكل ف
ف

فع

شعهعر

اة  ،0404معاصعر

كانت مساحة الجليد ف

شهر ماي ف

تخلفها السيعجعارة و تعخعيعل
الصرخات تقو لك "توقف" ألف مرة عوض المرة الواحدة.
السيجارة المشتعلة تطلق حوال

 2333مادة (نعم )! 2333 ،من بياها نعجعد

أكسيد الكربو  ،الايكوتين و القطرا  .و قد أكدت األبحاث أ مادة الايكوتيعن

شهر ماي ب% 05,0

تمثل أيضا أكبر مساحة جليد ف

التاريخ ،متجاوزة الرقم القيا

ال تفكر أبعدا أ

؟ حساا ،تابع السحابعة العتع

الفترة الممتدة من  0480إلى  .5303و شكل الجليد بالمحيط المتجمد الشمال
ماي  5300ثال

لك

تصعبعح

الش ء الذي قد يهمك معرفته

شهر ماي  0,0تحت متو عط

أضعف مساحة ماذ بداية مراقبة األقمار الصااعية

كا

ال فهذا يهعمعك أيضعا ...

ماهم .أنت تتساء بالتأكيد عن

حسب ما صرحت به اإلدارة الوطاية للمحيطات و الغالف الجوي . NOAA
ف

كعا

السابق الذي تم تسجيعلعه

ماي .5302

ه

المسؤولة األولى (بعدك أنت !) عن ارتفاع ضغط الدا ،ارتفاع معععد

ضربات القلب و ا تهالك األوكسجين ...بعد هعذه الصعدمعة ،تعحعضعر اآل
لمواجهة زلزا حقيق  .إ ا تهالك السجائر ،خاصة دو تصفية ،يزيعد معن
نسبة الوفيات بسرطا الرئة ،الحاجرة ،المريء ،المثانة ،الكلى و الباكعريعاس
(دو أ ناسى اختفاء الشهية تدريجيا) .مدخا

ا تعادة صفحة مغلوقة بالخطأ

السجائر معرضين ب % 03

لخطر (أو فرصة بالاسبة للباحثين عن االنتحار) الموت باألمراض زيادة ععلعى
غير المدخاين ! التدخين ليس السبب ،إنما ا تاشاق دخا السجائر .أكثر معن

عادما تقومو بتصفح االنترنت ،قد تقومو بغلق إحدى الصفحات المفتوحة الإراديعا،
بالضغط على اإلشارة  xالصغيرة ف
الت

األعلى على يمين صفحة الويب .كيف نسترد الصعفعحعة

غلقت ؟

ها ه

 %43من مرضى

رطا الرئة ،و حوال

 %23من مرضى الربو العمعزمعن

ببها ا تاشاق دخا السجائر (إذ ال وجود تدخين بدو  ...جاو !) .فع
درا ة وا عة أجريت على عدد كبير من الااس ،أثبتت أ مدخا

يعيشو أقل من غيرهم (ال عالقة للمكتوب بهذه االحصائيات) .نتيجة لعذلعك،

طريقة إليجاد صفحة االنترنت المغلوقة :

 .1اضغط على المفاتيح ""Shift" ،"Ctrlو ""Tف
 .2آخر صفحة غلقت

الصفحات الت

بدال من الهروب من الحقيقة،

تم غلقها

أفضلها تبقى اإلرادة القوية و اإلصرار على االقالع ععن العتعدخعيعن .نعععم،

تقومو بتصفحها.

بالعزيمة و المثابرة نستطيع تحريك الجبا (من السجائر) أيها العمعدخعن ،ال

فتح الصفحة المراد فتحها ،كرر العملية لعدة مرات.
ابقا واحدة بعد األخرى ،حسب الترتيب الزما

يكو من األفضل لصحتعكعم العبعحع

تفتعح كعل

لغلقها.

تدخن ! ال تدخن أبدا ! على األقل ،ال تدخن بإفراط ! و ال تعؤذي اآلخعريعن
بسجائرك من فضلك ! شكرا.

نتقدا بالشكر الجزيل لكل شخص
بماا بة حلو فصل الصيف ،تتقدا البروفيسور ويزة شريف ،
رئيسة جامعة امحمد بوڤرة بومرداس بتماياتها لكل األ اتذة و
الطلبة بقضاء عطلة صيفية

عيدة و ممتعة

عطلـسةعيدة

ععن

طريقة لالقالع عن التدخين .هااك العديد من الو ائل المتاحة لكعم ،إال أ

نفس الوقت.

تفتح على يمين الصفحة الت

 .3إذا لم تاجح العملية ف
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اهم ف

إنجاز

هذه الاشرية اإلخبارية.
ألجل إثراء الطبعة القادمة (رقم  )00لشهري

بتمبر-

أكتوبر  ،5300ندعو قراءنا األعزاء لتقديم مشركاتهم
و ذلك باالتصا بخلية االتصا عن طريق بع
الر ائل االكترونية للعاوا التال

:

communication@univ-boumerdes.dz

