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كـــلمة رئيســـة الجــــامعة
بعد أكثر من عقد،
الندوة الجهوية لجامعات الوسط تغير مقرها
تم الدخول الجامعي  5102-5102بجامعة بومرداس في هدوء أين التحق عشرات آالف الطلبل لة
بلللالللبلللجلللاتللل لللم فلللي لللو
امللتللف للر فللج ل ا للحللة
ن ايلة اللعلطلبلة بلرا لحلة
سنة ديدة مبجئة باألمل.
المخططلات هلي بدلدد
اإلنلللجلللا سلللواء لللول
السنة الماضجة أو السلنلة
الجا ية
مع أن لد ملوللوف
تلللملللجلللف هللل ا اللللدخلللول
اللللجلللاملللعلللي بلللو لللدا
استثنا جة جل وافل لر
الو ا ة اللويلجلة علبل
ترشح امعة ال بجدة لترأس المؤسسات التابعة لبندوة الج وية لجامعات اللوسل ا اللر لاسلة اللتلي
كانر بجامعة بومرداس من أكثر من ع د
خالل ه ه الفترةا ش د ال طاع أ دا ك جرة مجفت و عاسر أشغال الندوات الج وية الثالثة إن
بناء نظام ديد لبتعبجم العالي المعروف ب أل أم ديا و وضع في الخدمة تعد دال ل .علبل هل ا
التحول ج أن الندوة الج وية لجامعات الوس لم تاتف ف بمراف ة هل ا اللنلظلام ملن الل لدايلة
ت الن ايةا ب .قامر أيضا سنة  5112بإطالق ثال مؤسسات قلا لدة ملن بلجلن اللعلشلرة اللتلي
اختا ت ا الو ا ة الويجة ع ر التراب الوطني إن ط جعة ه ا النظاما تط ج و متطلبل لاتل قلادت
لودة اللنلتلا ل
بالندوة الج وية لجامعات الوس إل وضع تط ج ات اعت رت ممتا ة ملن لجل
المتحد .عبج ا اإلطا التنظجمي المتطو ا إ راءات الت ججما مساب ات االلتحاق بلاللدكلتلو اه و
الحدول عب منح مع اإلقامة في الخا جا الشروع في ضمان الجودةا مراف ة المؤسلسلات علن
قربا هي دال  .عب العم .الج ا ال ي تم بجلاملعلة بلوملرداس بلاللتلعلاون ملع بلاقلي اللنلدوات
الج وية ه ا العم .سجفجد ال ا اإلدا ة الجديدة لبندوة الج وية لجامعات الوس لجل سلجلخلفلف
من أعمال ا في الجانب التنظجمي بالد ة األول
سجسمح المخط بالر وع بالتفايج .و ت دير مختلبلف اإلنلجلا ات أتل لدم بلالشلالر للال .الل يلن
تعاونوا مع الندوة الج وية لجامعات الوس ا و أتمن لإلدا ة الجديدة أفض .اإلنجا ات للتلحل لجلق
مفيد من الت دم ل ه المؤسسة التي ال يمان االستغناء عن ا في تطوير الجامعة الجفا رية
رئيسة الجامعة ،البروفيسور ويزة شريفي

 UMBB Infoنشرية إخبارية تصدر عن جامعة امحمد بوڨرة-بومرداس كل شهرين من إعداد خلية االتصال
مدير النشر  :ال روفجسو ويفة شريفيا جسة امعة بومرداس
هيئة المراجعة  :ال روفجسو ع د العفيف طايريا مابف بالعالقات الخا جةا التعاونا التنشج ا االتدال و التظاهرات العبمجة
فريق التحرير  :قاسجمي ناديةا متر م تر مانا بالتعاون مع  :أم ران يسمجنةا م ندس دولة في اإلعالم اآللي
التصميم  :كاتم إيمانا م ندس دولة في اإلعالم اآللي
لمعلومات أكثر ،يرجى االتصال بخلية االتصال عن طريق :
رقم الهاتف/الفاكس  | 152 97 20 88 :البريد االلكتروني communication@univ-boumerdes.dz :
العنوان  :رئاسة جامعة بومرداس شارع االستقالل  01111بومرداس– الجزائر
الموقع االلكتروني http://www.univ-boumerdes.dz/ :
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الدخـــــــــــــــــول الجـــــــامـــــــــــــعي 5152 - 5151
منطقة الوسط "الندوة الجهوية لجامعات الوسط"

 UMBB Infoرقم  : 51سبتمبر  -أكتوبر 5151

يوم  09س تم ر تم ع د ا تماع ول الندوة الج وية لجامعات الوس عب مستوى المات ة المركفية لجامعة بومرداس بحضو شلخلدلجلات ملن
الو ا ة بجن م السجد يدي يا أمجن عاما السجد يابةا مفتش عاما السجد وشجنا مفتش عاما السجد غواليا المدير العام لبتعبجم و التاوين العالججنا
السجد كشرودا السجد مفيانا السجد سي يوسفا مابف بالد اسة و اللتلركلجلبا السلجلدة
جسة الندوة الج وية لبوس و مسؤولجن بجامعة بومرداس
افللتللتللحللر الللجللبللسللة
بابمة السجد األملجلن
الللعللاما ال ل ي ت ل للدم
بللالشللاللر لللمللديللري
الللمللؤسللسللات عللب ل
الللجل للود الللمل ل ولللة
إلنللجللاد الللدخلللول
الجاملعليا مضلجلفلا
أن من الضرو ي إضافة بعض التعديالت
كما أعبم الحضو بع د الندوة الوطنجة لبجامعات ال ادمة عب مستلوى اللو ا ة
أين سجتم ت ديم مخط عن التسججالتا التحويالت و االمتحانات االستد اكجة
و أكم .السجد األمجن العام كبمت بالت كجر أن الندوات الج وية يجب أن تاون ماانلا
لبن اش الدريح
خالل مداخبت اا قدمر جسة الندوة الج وية لجامعات الوس ا ال روفجسو ويلفة
شريفي مبخدا علن أنشلطلة اللنلدوة اللجل لويلة للجلاملعلات اللوسل مل كلرة بلعلدد
المؤسسات التي تشا .اللنلدوةا علدد اللطلبل لة اللجلدد اللملسلجلبلجلن ملنل تلوا لدهلا
ب ومرداس أيضاا فجما يخص سنة 5102ا قلدملر السلجلدة اللر لجلسلة أ قلام لول
تسجج .الطب ة الجدد و التحويالت
ثم طمونر الو ا ة ول وضع الطب ة الجدد ال ين لم ي وموا بعد بالتسجج.ا م كلرة
أن قد تم تمديد تا يخ ن اية تسججب م إلل غلايلة نل لايلة شل لر سل لتلمل لر ملن أ ل.
مساعدت م
و أن الدخول الجامعي قد مر في ظروف جدة
و لالختتاما أشا ت السجدة الر جسة إل الدعوبات التي توا ا المؤسسات من نا جة التوطجر فلي بلعلض اللملجلاالتا و مشلاكل .إعلادة تلوهلجل.
المرافق ال جداغو جة
كرس السجد غواليا المدير العام لبتعبجم و التالويلن اللمل لنلي ملداخلبلتل للعلر
مخط لتسججالت الطب ة الجدد و اقترا ات لتحسجن نظام التو ج
و كانر مداخبة السجد يابةا المفتش العام لبو ا ة ول بوابات ت ججم المؤسسات
الجامعجة و ال جداغو جةا الخدمات الجامعجة و ال ح
لغبق الجبسةا ت دم السجد األمجن العام بالشار لبسجدة الر جسة عب هل ه السلنلوات

من العم .عب مسلتلوى اللنلدوة اللجل لويلة للجلاملعلات
الوس كما قام بت ديم المشع .للبلسلجلد عل لادللجلة ملحلملد
الطاهرا جس امعة ببجدة  0لبتاف .بلونشلطلة اللنلدوة
الج وية لجامعات الوس أيضاا و لالخلتلتلام فلي لو
من التواي .و المردا تم تلنلظلجلم ملودبلة غلداء علبل
شرف ضجوف امعة بومرداس من طرف الجامعة
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مقابلة مع الرئيسة السابقة للندوة الجهوية لجامعات الوسط ،البروفيسور ويزة شريفي
 . 5ما الشيء الذي أضافته الندوة الجهوية لجامعات الوسط للطلبة و جامعات الوسط خالل تواجدها ببومرداس ؟
ظجر امعة امحمد بوڨرة بومرداس بشرف استضافة الندوة الج وية لجامعات الوس ا لمدة  00سنةا أي ما يعادل والي  2ع دات متتالجة
الموقع الجغرافي لوالية بومرداسا عب بعد  21كبم من الجفا ر العايمةا سمح لجامعة امحمد بوڨرة بومرداس بالتنسجق المثالي بجن مؤسسلات
منط ة الوس و الو ا ة الويجةا نظرا ل رب ا من و ا ة التعبجم العالي و ال ح العبمي
إن الندوة الج وية لجامعات الوس تمث .فضاءا ج جا لبتفاجرا الت ادلا االقترا ات و التويجات ول مسا  .النظام ال جداغو ي و العبمي  :فتلح
تاوين في المستويات الثالثة لألل أم ديا برام ال واعد العامةا المساب اتا منحة ( PNEال رنام اللوطلنلي االسلتلثلنلا ليألا ملنلح للألوا ل .فلي
دفعات م ماسترا منح Profas
 5تسيير ندوة بهذا الحجم ،هل هو تشريف أم تكليف ؟
اسمحوا لي أن أقول أن لشرف عظجم و فخر لي كوني قد تولجر ه ه المسؤولجة كر جسة لبندوة الج وية لجامعات الوس و كل ا للملالتلب اللنلدوة
الوطنجة و أنا ممتنة لبو ا ة عب الث ة التي منحوني إياها و أقدم ل م في .الشار
كما أ يد أن أت دم بالشار الجفي .لا .مال ي ؤساء المؤسسات ال ين تربطني ب م عالقات وطجدةا ال يماننا المضي قدما بدون ا نعما غال ا ملا
ت اسمنا معا أوقات من العم .الماثفا تبج ا فترات من الضغ و التعب في محاولة  .المشاك .ال جداغو جة أو العبملجلة للالن دا لملا بلرود ملن
التضامنا المودة و اال ترام المت ادل أستطجع ال ولا دون م الغةا أننا ت اسمنا أيضا لحظات من اال تجاد و السلعلادةا خلالل ا لتلملاعلاتلنلا اللتلي
نظمناها عب مستوى منط ة الوس لبتراب الوطني
و ا ة التعبجم العالي و ال ح العبمي قد قدمر لنا دعما قوياا إذ ما كان لعمبجة د اسلة اللملبلفلات أن تلتلم دون تلو لجل لاتل لا أ يلد اإلشلادة بلال.
المسؤولجن و موظفي الو ا ة لج ودها و تفانج ا
كما أ يد أن أهنو و أشار فري ي  :نواب جسة الجامعة (الساب جن و الجددأل و مدير الد اسات ال ين ا تمبوا ضغل ؤسلاء ملخلتلبلف اللبلجلان و
تنظجم مساب ات أوا  .الدفعات في الماستر لمدة  00سنة بالنس ة لب عض
األمناء الدا مون (الساب جن و الجددأل ال ين قدموا الاثجر من وقت م لبندوةا بما فج أغبب عط .ن اية األس وع
أمناء الندوة الج وية لجامعات الوس ا أمناء جسة الجامعة و موظفي خبجة االتدال ال ين كانوا اضرين دا ما معنا
األمناء العامجن بالجامعة (السابق و الجديدةأل مدير المات ة الجامعجة و موظفج مسؤول مدبحة الوسا  .العامة و موظفج
 . 0كامرأة ،كيف استطعت التوفيق بين حياتك الخاصة و الحياة المهنية ،كونك كنت في نفس الوقت رئيسة الندوة الجهوية لجامعععات العوسعط
و رئيسة جامعة ؟
ج ة أن من الدعب التوفجق بجن مسؤولجة جسة امعة في تسججر الجامعة و المسؤولجة الشرفجة لر جسة مؤتمر ؤساء الجلاملعلات للملدة علدة
سنواتا لان عندما تتوفر اإل ادة فال شيء مستحج .و لو كنر امرأة إن السر في إنجاد هان ك ا يامن أوال في أن نلحلب ملا نلفلعلبل ا سلواء
كانر م نتناا قطاعنا ثم العم .عب عدم تخججب أم .أولئك ال ين وضعوا ث ت م بنا بوي ثملن خلايلة فلي ملثل .هل ه اللملنلايلب اللتلي بل لا هل ه
المسؤولجات
د عب ذلك مسؤولجتي كوستاذة با ثة و التي أ اول عدم إهمال ا بمفاولة اإلشراف عب طالبي في د ة الدكتو اه
و أل  .المواف ة بجن جاتي العا بجة و الم نجةا أنظم أيامي في الوقر و الماان ال ي أذهب إلج و بالنس ة لجدول تلوقلجلتلي فل لو غلالل لا ملحلدد و
معروف مس ا
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السيدة رئيسة جامعة امحمد بوڨرة بومرداس والرئيسة السابقة للندوة الجهوية لجامعات الوسط  ،السادة نواب رئيسة الجامعة ،السادة
األمناء الدائمون للندوة الجهوية لجامعات الوسط ،موظفو الندوة الجهوية لجامعات الوسط
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جـــــــامعة بومـــــرداس و طالبـــــــها الجـــــدد
عب غرا باقي الجامعات الجفا رية فتحر امعة امحمد بوڨرة بومرداس أبواب ا لبطب ة و ذلك ط ا لبمنشو الو ا ي ال ي دد تا يخ الدخلول
الجامعي لبسنة  5102-5102يوم  2س تم ر
كما قامر بمج ودات ا ة لضمان السجر الججد ل ا الدخولا خاية فجما يتعبق باستامال إنجا ال جاك .ال جداغو جة التي سجستفجد ملنل لا 9078
من الطب ة الجدد
ت سجم هؤالء الطالب الجدد عب مختبف التخددات بالجامعة إل غاية  55أكتوبرا في الجدول التالي :
تعدادات الطلبة الجدد 5151

الطلبة الذين قاموا بسحب ملفاتهم لسنة
رمز الفرع

الميدان

D011

عبوم و تانولو جا (STأل:تانولو جا

27

D06/061

عبوم اقتداديةا تجا ية و عبوم التسججر (SEGCأل

21

25

02

00

52

52

2

58

22

D08/082

آداب و لغات أ ن جة  :آداب و لغة انجبجفية (LLEأل

02

5

08

215

22

D08/084

آداب و لغات أ ن جة  :آداب و لغة فرنسجة (LLEأل

2

5

2

592

87

020

D12/121

آداب و لغة عربجة

02

2

07

220

21

715

D02

علوم المادة ))SM

22

25

72

599

70

022

D03

رياضيات و إعالم آلي ))MI

98

25

001

298

522

250

D04

علوم الطبيعة و الحياة ))SNV

29

2

22

828

20

919

D10

عبوم و ت نجات النشاطات ال دنجة و الرياضجة (STAPSأل

05

8

51

002

581

096

F05

عبوم و تانولو جا المحروقات و الاجمجاء

9

02

51

95

521

055

F06

هندسة ك ربا جة و الاترونجك

2

05

02

28

512

520

011

519

126

6255

5127

7592

D07/071
D07/072

وق

وق و عبوم سجاسجة (DSPأل :

وق و عبوم سجاسجة (DSPأل  :عبوم سجاسجة

المجموع الكلي

أ

ذ

المجموع العام

أ

ذ

المجموع

25

70

222

802

5622

95

271

585

275

221

022

692

7

25
017

ج أن  9078يمث .عدد الطب ة المسجبجن في امعة بومرداس بعد التحويالت
لموا ة العدد الم م لبطب ة ال ين التح وا بم اعد الجامعة يوم  12س تم را ه ه األخجرة دعمر التعداد ال جداغو يا بتوظجف  89أسلتلاذ فلي علدة
مجاالت بجن م  27في منايب عبجا و  58دكتو كما عمدت الجامعة إل توظجف  25موظف إدا ي في عدة مجاالت أهم ا  52ت ني سامي فلي
المخابر الجامعجة
أبواب مفتوحة بجـــــــامعة بومـــــــرداس
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استنادا ألوامر جسة الجامعةا ال روفجسو ويفة شريلفليا نلظلملر لاملعلة املحلملد بلوڨلرة
بومرداس أبوابا مفتو ة لفا دة الطب ة و خاية الجدد من م طجبة ش ر أكتوبلر علبل مسلتلوى
مات ات الابجات و المع د لبتعريف بمختبف تخددات الابجات و تو ج الطب ة لالستفادة ملن
ك .خدمات المات ة
خالل ه ه األياما تعرف الطب ة عب الاتب الضرو ية لبتاوين ال ي وضعت مااتب كبجلاتل لم
لدالح م باإلضافة إل الاتب المتا ة عب مستوى المات ات الخا جة كلملا تلعلرفلوا علبل
طري ة استعمال المات ة االلاترونجة من خالل تاوينات ول طري ة التسجج .و تدفح الالتلب
االلاترونجة و قواعد ال جانات التي تشترك فج ا الجامعة
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الملتقى الوطني األول حول التنوع البيولوجي ،البيئة و األمن الغذائي 5151
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يومي  51و  50أكتوبر 5102ا تم تنظجم المبت الوطني األول ول التلنلوع
ال جولو يا ال جئة و الحماية الغ ا جة من طرف ملخل لر بلحل اللتلالنلوللو لجلا
الغ ا جة التابع لجامعة امحمد بوڨرة بومرداس و غرفة التلجلا ة و الدلنلاعلة
السا  .بومرداس بالشراكة مع مجلملوعلة Aigle-Ramyا علبل مسلتلوى
كبجة عبوم الم ندس بحضو السجدة لجلسلة اللجلاملعلة تلم اإلشلراف علبل
المبت من طرف السجد لوهاب كريما مدير مخ ر بح التانولو جا الغ ا لجلة
و التنشج من طرف السجد يداني سفجانا جس لجنة التنظجم
ه ا المبت كلان ملجلدانلا للبلحلوا و اللتل لادل بلجلن الل لا لثلجلن فلي ملخلتلبلف
التخدداتا ال ين قاموا بما في وسع م إليلجلاد لبلول ملال لملة للبلملشلاكل.
الحالجة المرت طة بضمان األمن الغ ا ي و ماية ال جئة دون مملا سلة ضلغل
عب كوك نا ه ا الب اءا األول من نلوعل علبل اللملسلتلوى اللوطلنليا شل لد
مشا كة كوك ة من الجامعججن و ال ا ثجن من عدة مناطق من الوطن
تم تنشج المبت من طرف عدة بروفجسو باإلضافة إل إطا ات من
ال طاع االقتدادي و إطا ات من قلطلاع الدلنلاعلة اللغل ا لجلة و قلد
وضحر ال روفجسو بن براهم وسجبة (بروفجلسلو ا ملركلف ملالافلحلة
السرطان ب اتنةأل العالقة بجن التغ ية و سلرطلان اللثلدي اللملحلاضلرة
الثانجة من ت ديم ال روفجسو ببحنش-بن سلملرة نلعلجلملة (بلروفلجلسلو ا
مخ ر عبوم و ت نجات المحج ا قسم هندسة المحج ا المد سة اللوطلنلجلة
متعددة الت نجاتأل كانر ول تلالويلنا إيلجلابلجلات و سلبل لجلات اللملواد
لاللة تلغلبلجلف اللملواد
ال الستجاجة و قد تم التركجف بالخدوص عبل
الغ ا جةا الدجدالنجة و الط جة ج أن اللدو األسلاسلي هلو ضلملان
الحماية الججدة لبمنتوج الداخبي كما نش ال روفجلسلو كسلجلر اللحلاج
أ مد (بروفجسو تغ ية بابجة العبوم الحجوية بجامعة هلوا ي بلوملديلن
لبعبوم و التانولو جاأل محاضرة ول التغ ية و يحة اإلنسلان  :بلجلن
الحا ات الغ ا جة و السبوك الغ ا ي
و قد تم تناول عدة مواضجع مختبفة مرت طة باألمن الغ ا يا التنوع ال جولو ي و ال جئة من طرف المتدخبجن خالل أيام اللملبلتل ل كلملا تلم تلنلاول
مواضجع ول :
 ماية الموا د الغ ا جة
 تحسجن الموا د الو اثجة
 ماية الماء من أ  .الف اعة
 أثر النشاط الدناعي عب التغ ية
 األمن الغ ا ي
 إعادة تدنجع و استخدام النفايات و مخبفات المواد الغ ا جة
 التغ ية و الدحة
أيضاا است بنا أكثر من  211مداخبة شفوية و مبدقا اختا ت البجنلة
العبمجة  511من ا من  57والية ع ر التراب الوطنلي لول اللملحلاو
الثالثة نس ة المشا كة كانر ب % 92
أهم ما خر ر ب أيام المبت مبخدة كالتالي :
يوا اإلنسان الجوم الة غجر ملوللوفلةا تلو لب علبلجل إعلادة تلحلديلد
و أل ل.
أولويات لاي يستمر في االستفادة من ثروات كوكب األ
ذلكا هناك عم .وهري يجب أن ينجف ول ماية الث افات و الملاءا
تحسجن و إعادة توهج .الموا د الو اثجة الج ويةا إعادة تحديد الحا ات
ال شرية فجما يخص األغ ية التي توفر ل الدحة و اللرا لةا كل .هل ا
سجن ص من النفايلات و اللتلدلريلف فلي اللطل لجلعلة أي تلفلاؤل كل لجلر
ال تجا اتنا في موا ة ال جئة
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نستطجع ال ول أن التنوع ال جولو يا ال جئة و األمن الغ ا ي هي وانب مختبفة تؤدي إل نفس الن اية  :استمرا ية الحجاة
توا الجفا ر في الوقر الراهن أ مة اقتدادية كنتججة النخفا أسعا ال ترول عب المستوى العالميا ه ه الحالة دفعتنا إل إيجاد بول م مة
في ماية اقتدادنا الوطني و يلتلم هل ا علن طلريلق خلبلق ملوا د بلديلبلة
لتعويض انخفا المداخج .المرت طة بتددير المحروقات
إذن من الضرو ي عب بالدنا أن ترفع تحديا باعجا :
 وضع استراتجججة لضمان األمن الغ ا ي
 ت ججم نتا ال 052برنام وطني لب ح اللململوللة ملن طلرف و ا ة
الفال ة و التنمجة الريفجة لدالح و ا ة التعبجم العالي و ال ح العبلملي
و المع د الوطني لب ح الفال ي بالجفا ر (l’INRAA).
 ع .ماافحة الالأمن غ ا ي و التغ يلة هلدفلا مشلتلركلا ملع اللملجلتلملع
الدولي
 وضع برنام تعويضي عب الخسا ر و األضرا التي يس ا اللتلغلجلر
الجوي و التي ال يمان تجن ا
و قد أعبن الشريك Aigle & Ramyلبدحافة أن مجموعت تدعم أعلملال
ه ا المبت و تتمن أال ت المواضجع التي تمر مناقشت ا في أد اج الجامعةا ب .يجب أن تعثر بسرعة عب ماان في المجتمع و عند السبلطلاتا
إلي اف تدهو ال جئة و يحة المواطن ال ي بدأ يو أبعادا خطجرة البروفيسور لوهاب كريم

تـــعــــــــــــــاون
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» ERASMUS+ « COFFEE
تم إنشاء ال رنام  Erasmus Mundusن اية  5112أل  .اإلستجابة للال لتلجلا لات
المتفايدة لبطب ة بال هاب لبد اسة ع ر العالم
في إطا ال رنام الجديلد ERASMUS+ا سلوف يلتلم قلريل لا اعلتلملاد اللملشلروع
المسم  :ال ناء المشترك لفتح تاوين ب دف التوظجف Elevée-COFFEE
يوم  51س تم ر  5102تم ع د ا تماع عب مستوى الملالتل لة اللجلاملعلجلة للبلتلحلضلجلر
إلطالق المشروع  COFFEEال ي تعد امعة بومرداس شرياا فج
ضر اإل تماع :
 السجد وني نوغاس و السجد نججب كفالوال من امعة مون جبجج
 السجد لوفافغ ون بول من امعة أ ش
 السجدة فريدة وبا من امعة قسنطجنة
 السجد فؤاد يا أمفيغ ديب من امعة تبمسان
 السجد ع د العفيف طايري من امعة بومرداس
تمحو اإل تماع بالخدوص ول ترسجخ مف وم "ال ناء المشترك" في العالقة بجن العالم اإل تماعي-االقتدادي و الجامعة
بالتاليا ينتظر العالم اإل تماعي االقتدادي الش اب المتخر جن بش ادة ال االو يا 2+و يوظف م م اشرة بعد دول م عب الش ادة و تحلضلجلرهلم
لدخول المؤسسة
االنت اء من العمبجة تنص عب ثال إنجا ات :
 طري ة ال ناء المشترك لبجسانس الم نجة ترتاف عب تحبج .اال تجا ات الضرو ية لبعالم اال تماعي-االقتدادي و مف وم التاوين بالتعلاون
الوثجق بجن الجامعة و العالم اال تماعي-االقتدادي
 تم خبق  08لجسانس م ني بفض .طري ة ال ناء المشترك
 قاعدة دم مجموع البجسانس الم نجة الجفا رية يتم تحديدها عب سب الافاءات و الم ن المست دفة
الن طة األساسجة الثانجة في اإل تماع تخص العناير الماونة لعمبجة "تسججر المشروع" سب :
 لجنة اإل شاد
 لجنة المتابعة
 منسق المشروع
 المسؤولجن عن الفريق
 المسؤول عن الفرق الفرعجة

آخر المستجدات
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البحث العلمي بالجزائر

تدشين مركز تكنولوجي و طائرة بدون طيار
أعلللبلللنلللر وكلللاللللة األنللل لللاء
الجفا رية أن ال ح العلبلملي
بللالللجللفا للر بدللدد إطللالق
مشللروعللجللن ك ل للجللريللن عللب ل
نللطللاق واسللعا فللريللديللن مللن
نوع ما في إفري جاا يتلملثلالن
في محطة تانولو جة ضخمة
مو ة لدناعة شرا ح و دا ات إلاترونجة و طا رات إفلريل لجلة بلدون
طجا ا و التي انطب ر التجا ب عبج ا مطبع ش ر أكتوبرا بطفراوي
تم تدشجن ه ه المحطة المتخددة في تانولو جا الجفيئات ن اية ش ر
س تم را سب ما أفاد ب السجد فجل أو ا،ا اللملديلر اللعلام للبل لحل
العبمي و التطوير التانولو ي بو ا ة التعبجم العالي و ال ح العبمي
في ديث عن ه ا اإلنجا ال ي قال عن " وهرة التانولو جا و ثمرة
الل للح ل بللالللجللفا للر"ا أكللد الل للروفللجللسللو أو ا ،أن هل ه الللمللحللطللة
االستراتجججة ستخبق ثو ة في مجال تانولو جا اللجلفيلئلات و تدلنلجلع
الشرا ح االلاترونجة و كل ا أنلظلملة أخلرى ملدملجلة فلي االتدلال و
ماونات الاترونجة
بعد ان ضاء المر بة التجري جة عب مستوى مركف تنمجة التانولو جات
المت دمة ل ابا ا سنا ستدخ .المحطة مر بة االنتاج التي تسمح سل ل
بتومجن ك .المعطجات االلالتلرونلجلة بلاللجلفا لر و الل ي سلجلضلع لدا
الستجراد الشرا ح و الماونات االلاترونجةا شرا ح ال واتف الن لاللةا و
غجرها من الشرا ح المستعمبة في بطاقة الشفاءا ال طاقات ال نالجلةا
و نوه السجد أو ا ،إل إماانجة االست ال المحبي لبماونات االلاترونجلة
المستو دة من طرف المتعامبجن الجفا ريجن مضجفا أن ه ه الطريل لةا

أيضا تعد بمست  .واعد عب السلوق اللدوللجلة "اللنلسل لة األكل لر ملن
الطبب توت من الخا ج"
فا ري ول ه ا الملشلروع اللتلالنلوللو لي
و عم .والي  52با
الضخم  %011فا ريا و ال ي ت د كبفلتل ب  55ملبلجلون دوال
كما تم إنجا أول طا رة بدون طجا بفض .اللجلد اللعلاملبلة اللجلفا لريلة
بنس ة %011
في ه ا الشون يرد ال روفجلسلو أو ا ،أنل فلي الل لدايلةا كلان ملن
المفرو إنجا ه ا المشروع في إطا التعاون العلبلملي ملع لنلوب
إفري جا لانا ألس اب استراتجججة و أخرى سرية تم اإلشراف عبج من
طرف كفاءات فا رية بحتة %011
مامال " :يجب اإلشادة ب ؤالء الجفا ريجنا ج يعم .أ دهم لدلاللح
يانع الطا رات األمرياي بوينغ و اآلخر لدالح األو بلي إيلربلاصا
ال ين ساهما في إنجاد ه ا المشروع كما عم .هؤالء عب تاوين الجد
العامبة الجفا رية من أ  .ضمان االستمرا ية" كما أضلاف أن هل ه
الطا رة بدون طجا األسرع من الدلوت تلتلملجلف ب " اتسلاع اويلة
المناطق المغطاة" و ب "التج جفات المتضمنة و التي ستسمح بلتل لديلم
معبومات ول سبوك ا في الخدمة"
كما أضاف السجد المدير العام لب ح العبمي و التتطوير التلالنلوللو لي
"تمث .تانولو جا ديدة ه ه الطا رات بدون طجلا ال تلعلتل لر أ ل لفة
مراق ة ف ا ب .تسمح أيضا بجمع المعبومات"
تانولو جا النانو ( فيئات متناهجة الدغرأل  :هي مجموع الد اسات و
اال راءات إلنتاج المنشآت (االلاترونجةا الاجمجا لجلةا ألا األ ل لفة و
األنظمة المادية عب المستوى النانومتر (مجارومجترأل
مستخلص من مقالة وكالة األنباء الجزائرية و جريدة Horizons
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خالل يا ت إل امعة بومرداس يوم  52نوفم ر 5102ا أعبن السجد نو الدين مبجاشيا فجفيا ي و عالم بوكالة
ماء مالح على
ول و ود الحجاة عب كوكب
الفضاء األمرياجة (ناساأل خالل محاضرة أل اها أن ه ه األخجرة ت وم بوبحا
كوكب المريخ المريخا و ها نحن يوم  58س تم ر من السنة الجا يةا نشرت الوكالة خ ر ب ا لبغف المريخ تم نشر إعالن
و ود ماء مالح عب الاوكب األ مر في نشرية  Nature Geoscienceتحر عنوان " دلج .طجفي عب و ود
تدف ات األمالد الما جة الموسمجة عب الاوكب"
د .العبماء عب أول دلج .عب توا د الماء السا  .عب كوكب المريخ بع ا ة أخرى أ د العناير الضرو ية لبحجاة كما نعرف ا عب
(إعالن مثجر سجفجد العبم كثجرا في المست .ا من طرف العالم فرانسوا فوغات بالمركف الوطني الفرنسي لب ح العبميأل
األ
كما أعط المؤلفون شرو ا ول ظاهرة غري ة تمر مال ظت ا عب كوكب المريخ  :ظ و تشاجالت جولو جة خاية دا تسم خجوط
المنحد ات المتار ة )RSLأل و قد عثر عب ه ه األخجرة عب شا .خطوط ضج ة مر جة عب بعض المنحد ات
المريخجة
يتم ؤية ه ه الخطوط بواسطة اآللة ( HiRISEكامجرا مث تة عب متن مستاشف المريخ المدا يألا تظ ر
بدفة موسمجة و تد ح مر جة عندما ترتفع را ة سطح الاوكب األ مرا و تختفي بانت اء ه ا "الدجف
المريخي"
و قد عرفر ه ه الظاهرة من عدة سنوات و تم طرد عدة فرضجات لتفسجرها ط ا لبمادة التي خرج ب ا
مؤتمر د اسة الاواكب و التي تم توقجع ا من طرف ثال متدخبجن يوم اإلثنجن  58س تم ر 5102ا الح ج ة
كانر م هبة دا  :ه ه التشاجالت الججولو جة اءت كنتججة لحركة المجاه المالحة عب سطح المريخ
تتشا.
ه ا ممان لعدة أس اب أوال ألن "الدجف المريخي" ال ي تحد عن ال ا ثون هو با د لد ة ك جرة بالتالي
ه ه التركج ات الججولو جة عندما ترتفع د ة الحرا ة بجن 52-ا 02و  1,0-د ة مئوية لان كجف يمان لبمجاه أن تتسرب و د ة را ت
تحر الدفر ؟ لماذا ال يتجمد ؟ ألن غني دا بالمبح ج لبمبح ال د ة عب إن اص سرعة تحول الماء إل بجد و ه ا هو الس ب ال ي يجعبنا
نرمج في الطرق خالل فد .الشتاء لتجنب تشا .ط ة الجبجد و ل ا الماء المالح لدي مجفة أخرى  :يتحول بوتجرة أبطو باثجر من الماء الن ي
ما يسمح ل بون ي لمدة أطول بحالت السا بة غم تعرض لحرا ة المريخ
لان من أين يوتي ه ا الماء المالح ال ي يتدفق أ جانا عب طول التشاجالت الججولو جة لاوكب المريخ ؟ إل د الساعة يج  .العبماء اإل ابة عن
ه ا السؤال النشرية http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2546.html. : Nature Geoscience
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع http://www.sciencesetavenir.fr/ :http://urlz.fr/2uEg :
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ش د يوم اإلثنجن  58س تم ر  5102خسوف كبي لب مرا و يعلد خسلوف
ال مر الثاني و األخجر لسنة  5102ج تلملثلبلر سلبلسلبلة ملن أ بلعلة
أخسفة كبجة متتالجة بجن ك .وا د منل لا سلتلة أشل لر األخسلفلة اللثلالثلة
األول وقعر في  02أفري5102 .ا  18أكتلوبلر 5102ا و  2أفلريل.
 5102هل ا اللخلسلوف كلان ملر لجلا علبل مسلتلوى لفء كل لجلر ملن
األمرياتجنا أو با و إفري جا من بجن ا الجفا ر
الظاهرة الفباجة ناد ا عندما يدخ .ال مر ملنلطل لة
تللحللد ه ل ه
و ال تلحلد إال إذا كلانلر
ظ .األ
ش
بالض لحظة اكتمال ال لملر (PLأل
خسوف القمر
إال أن لجس ك .قمر ملالتلمل .يلوللد
خسللوفللا ألن األ للرام السللمللاويللة
و الشملسأل
الثالثة (ال مرا األ
 28سبتمبر 2015
يجب أن تاون عب خ وا لد (ملع
ت اطع مدا ات ا عبل نلفلس اللخل أل و
الشرط ي غجر مؤكد
هلللللللللل ا
لماذ "ال مر العمالق" ؟ ألن يتشا .عند ن طة اللحلضلجلضا أي يلالون
بلنلحلو
و هو ب لك ي عد علن األ
ال مر أقرب ما يمان من األ
 222 898كبم
مظاهر الخسوف
التي تضجئ ا الشمس ظال في الفضاء ال مر يلدو لول
تطبق األ
في ه ا الوقرا يد ح تد يجلجلا
كوك نا و يمر عب منط ة ظ .األ
أكثر ظبمة و يتغجر لون ألن غجر مضاء م اشرة ملن طلرف الشلملس
ه ا ما نسمج بخسوف ال مر

تقنيات فياإلعالم اآللي
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تثبيت برامج على شريط المهام
تث جر برنام عب شري
الم اما يسمح بإطالق
ال رنام م اشرة بعد الن ر
عبج بالفو ة دون إث ال
سطح الماتب بوي ونت
إن ا إ دى أ د ت نجات
windows 7
أل  .تث جر أي برنام عب شري الم ام يجب إطالق جن ا تظ ر
أي ونت عب شري الم ام الن ر عبج بالف األيمن لبفو ة يسمح
ت بعد غب يمان الدخول إل ال رنام
بتث جت عب الشري
م اشرة بعدها يتم فتح الوثا ق المث تة عب شري الم ام بطري ة
بسجطة و مختدرة

تلون القمر أثناء الخسوف
خالل الخسوف الابيا ال تتم إضاءة ال مر ملن طلرف الشلملس إذ أنل
ال مر في هل ه اللحلاللة ال
ياون في منط ة الظ .التابع لاوكب األ
ياون غجر مر جا إنما يدد ضلوءا بلاهلتلا و
يوخ للونلا نلحلاسلجلا أثلنلاء فلتلرة
الخلسلوفا و غلالل لا ملا
يظ ر محلملرا علنلد
اللللحلللد األقدللل
لبخسوف
في الح ج ةا ه ا التبون يختبف من خسوف آلخلر هل ا اللبلون يلعلالس
نس ة الشوا ب المو ودة عب مستوى الغالف الجلوي للالوكل لنلا كلبلملا
كانر الشوا ب ب أكثرا بدا ال مر أكثر ظبمة
خسوفات ال مر ال ادمة في الجفا ر
خسوف ال مر ال ادم سجاون ف جا من انب الظ .و سجحلد يلوم 52
ما س  5102في جن سجحد خسوف ال مر اللالبلي الل لادم يلوم 50
انفي 5107
المصدر  :موقع علوم الفضاء ، http://urlz.fr/2uo8
http://urlz.fr/2uo6 : RAAG

التجميع في شريط المهام
التجمجع في شري الم اما ت نجة ديثة مساعدة في windows 7
بع ا ة أخرىا ك .النواف التابعة ل رنام وا د (برنام المال ة
""navigateurا مستاشف االنترنر " "explorerأل تتجمع في
الشري ا و بتمرير
الف ا
الفو ة عب
تظ ر لنا مجموعة
من النواف
يمان إلغاء ه ا
الخجا ا بالن ر بالف
األيمن لبفو ة عب
ال ا مة démarrerا
p r o p r i é t é sا
onglet barre des
(tachesبوابة شري الم امأل في أ ا الشري اختا وا ما
يناس اما لاي يتم فك التجمجع إن كنتم ال تريدون ذلك

تتمن السجدة جسة الجامعةا ال روفجسو ويفة شريفي لا .األسرة الجامعجة دخوال امعجا موف ا

دخــــــــــــول جامـــــــــعي  5152-5151موفـــــــــــق

