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يوم تحسيسي ضد مرض السيدا
التقاعد هي المحطة التي نمجأ إليها بعد عواصف الحياة !
تواريخ راسخة في الذاكرة

البحث الجامعي في خدمة العالم االجتماعي-االقتصادي
كل األحداث التي تولت
خالل ىذه الفترة لم تترك
أي شك أن الجامعة قطب
عممي يساىم بشكل
التنمية
في
حساس
االجتماعية-االقتصادية
لبمدنا .بالتالي ،شكمت
الطبعة السادسة لمممتقى
الوطني حول المواد ،لقاءا
ميما جدا لرجال األعمال و الصناعيين إليجاد حمول لمشاكميم من خالل محاضرات
من تقديم أساتذتنا الباحثين .مثميا مثل اليوم الدراسي حول الزراعة ،الذي شكل موعدا
مثم ار لفالحينا المستقبميين ،حيث تم إعالميم حول األساليب و التقنيات الحديثة
لتحسين اإلنتاجية الغذائية.
كيف يمكن إتمام ىذه الميمة النبيمة لمجامعة بدون عماليا ،خاصة المتقاعدين الذين
أكرميم و أجدد تشكراتي ليم عمى كل العمل الذي قدموه.
أغتنم الفرصة ألشجع و أىنأ النادي العممي التابع لمعيد اليندسة الكيربائية و
االلكترونيك الذي حاز عمى جائزتين ،واحدة عمى المستوى الوطني و األخرى عمى
المستوى العربي ،و أتمنى لو مزيد من النجاح في مشاريعو المستقبمية.
التشجيع موجو أيضا لمنوادي العممية التي لم تمنعيا الدروس و االمتحانات من
المساىمة في الرفع من مستوى جامعتنا ،بتنظيم تظاىرات عممية و أخرى ثقافية ،مثل
اليوم الوطني لمسيدا الذي تم تنظيمو من طرف إحدى النوادي العممية بالجامعة.
ال يمكن أن أختم كممة رئيس الجامعة دون الحديث عن المقيى األدبي المنظم من
طرف طمبتنا و أشجعيم عمى ىذا النوع من المبادرات .ال أخفي دىشتي من مستوى
التحميل و النقد األدبي الذي يمتمكونو.
البروفيسور عبد الحكيم بن تميس ،رئيس الجامعة

مدير النرش  :الربوفيسور غبد احلكمي بن تليس  ،رئيس جامؼة بومرداس.
هيئة املراجؼة  :الربوفيسور غبد الؼزيز طايري ،ملكف ابلؼالكات اخلارجية ،التؼاون ،التنش يط ،االتصال و التظاهرات الؼلمية.
فريق التحرير  :كاس ميي اندية ،مرتمج | أملران يسمينة ،همندس دوةل يف االإػالم الآيل .التصممي  :اكمت اإميان ،همندس دوةل يف االإػالم الآيل.
ملؼلومات أكرث ،يرىج االتصال خبلية االتصال غن طريق :
رمق الهاتف/الفاكس  | 468 ;= 95 << :الربيد الالكرتوين communication@univ-boumerdes.dz :
الؼنوان  :رئاسة جامؼة بومرداس شارع الاس تلالل  79444بومرداس– اجلزائر | املوكع الالكرتوين http://www.univ-boumerdes.dz/ :

سنة ألفين و ستة عشر ،الخميس 88
ديسمبر ،تم تنظيم يوم وطني إعالمي و
دراسي تحت عنوان  :الزراعة  :رىانات ،آفاق
و أمن غذائي ،بكمية العموم ،من تنظيم قسم
البيولوجيا.
و كان ىدف ىذه التظاىرة :
 بناء جسور و تنمية روابط بين الجامعة و
المتعاممين االقتصاديين في مجال الزراعة،
خاصة فيما يتعمق بحماية النباتات.
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 اجتماع طمبة ،عمماء و باحثين من مختمف
المؤسسات التابعة لو ازرة الفالحة ،و التنمية
الريفية و الصيد البحري ،MADRPو
صناعيين من أجل تبادل و تشارك خبراتيم.

طريقة المرافقة و الترويج من أجل زراعة
مستدامة.
بعدىا جاء عرض السيد بمقاسم ميدي من
شركة  AGRICHEMالجزائر ،شركة لتوزيع
األسمدة و الكيماويات الزراعية.
في مداخمتو ،ذكر السيد بمقاسم باألساليب
األساسية لحماية الكروم ضد أىم األمراض.
و أشار إلى السبب وراء اختيار ىذا الموضوع
و الذي يرجع إلى الزراعة األكثر انتشا ار في
منطقة بومرداس ،أال و ىي الكروم.
بالنسبة لمداخمة اآلنسة عبابسية أمال من
المعيد الوطني لحماية النباتات ) ،(INPVتم
تخصيصيا حول الصراع المدمج في الجزائر
و التنمية المستدامة.

رئيسة التظاهرة  :الدكتورة بن ضيف اهلل ليمى

تم افتتاح اليوم بكممة رئيس الجامعة،
البروفيسور بن تميس الذي شكر رئيسة الحدث
عمى كل الجيود المبذولة إلنجاح اليوم .و
أوصى بإعادة تنظيم ىذا النوع من التظاىرات
عمى نطاق أوسع مع إشراك جامعات أخرى.
بدأت السيدة بن ضيف اهلل كممتيا بتقديم
الشكر لممتعاممين االقتصاديين الذين لبوا
دعوتيا .كما شكرت الراعين الذين ساعدوىا
في إنجاح ىذا الحدث ،دون أن تنسى توجيو
الشكر لمحضور ،المكون من بروفيسور ،طمبة
و صحافة.

و خصصت مداخمة ممثمي المركز الوطني
لمراقبة البذور و الشتائل ) ،(CNCCو ىم
اآلنسة حرمز فاطمة و السيد خدام محمد حول
إنتاج البذور و الشتائل في الجزائر.
و في النياية ،قدم السيد بولعسل عبد المجيد
من المعيد الوطني الجزائري لمبحث الزراعي
) (INRAAمداخمتو حول المردود من الري
التكميمي لمحبوب في المعادلة العامة لألمن
الغذائي بالجزائر و آفاق التنمية.

قبل اختتام اليوم من طرف البروفيسور
شماني ،نائب رئيس الجامعة المكمف
بالبيداغوجيا ممثال عن رئيس الجامعة ،قامت
السيد بن ضيف اهلل ،رئيسة ىذا الحدث بتقديم
شيادات تقدير لمضيوف باإلضافة إلى جوائز
رمزية عرفانا عمى تعاونيم إلنجاح ىذا اليوم.
التوصيات التي تم الخروج بيا من ىذا اليوم
ىي كالتالي :
إدماج مينيين (معاىد ،مديرية الخدمات
الزراعية ،غرفة الزراعة... ،الخ( في مسار
التكوين (رحالت ميدانية ،حضور الدروس،
تربص نياية الدراسة... ،الخ(؛
تبادل الخبرات بين الجامعات في نفس
االختصاص؛
فتح ماستر حماية النباتات بعد ليسانس في
حماية النباتات؛
فتح ماستر ميني لمرافقة التخصصات
الزراعية (بطاطا ،حبوب ،حمضيات... ،الخ(
؛
يتكفل المتعامل االقتصادي بجانب الرعاية،
تربصات الطمبة و إصدار النشريات .مقتطف

من تقرير الدكتورة بن ضيف اهلل ليمى

بعدىا أعطت الكممة لمسيد حجو فاسين ،أول
متدخل خالل اليوم.
خالل مداخمتو ،بدأ السيد حجو فاسين من
شركة باير الجزائرية ،ممثل شركة باير
األلمانية بالجزائر بتقديم عرض عن المراحل
التي مرت بيا شركة باير ،تبعو بعرض عن
http://www.univ-boumerdes.dz/
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تم تنظيم الممتقى أيام  87و  88نوفمبر 6806
,من طرف النادي العممي "فضاء المعرفة"،
بالتعاون مع وحدة بحث المواد ،الطرائق الصناعية
و البيئة التابعة لجامعة بومرداس.

ىذه الطبعة تمحورت أكثر من سابقاتيا حول نشر
المعارف و عرض األعمال العممية الجديدة ،التي
تيدف إلى ترجمة األثر المتزايد لمبحث عمى العالم
االجتماعي-االقتصادي .النجاح الذي حققتو
المحاضرات السابقة جعل من ىذا الحدث منتدى
امتياز لتبادل المعارف و الخبرات فيما يتعمق
باستعمال المواد .كما أنو منتدى أكاديمي لترقية،
تنمية و نشر معارف ذات مستوى عالي ،من أجل
توفير فرص لمتفاعل بين الجوانب النظرية و
التطبيقية ،و لتوليد أفضل مرئية من أجل تعاون
عممي مناسب.

بدأت األعمال بعد كممة رئيس الممتقى ،الدكتوور
اريو وكو وت ووي اعو وم وور ،أي وون رح ووب ب ووالضو وي وووف و
المشاركيون و ركوز عوموى أىومويوة ىوذا الونووع مون
ال ون وشوواطووات فووي توورق ويووة ال وب وحووث الوع ومومووي داخوول
جامعاتنا.

الدكتور اريكتي اعمر رئيس الممتقى

تمتيا الكممة االفتتاحية لمبروفويوسوور عوبود الوعوزيوز
طايري ،نائب رئيس الجامعة المكمف بالوعوالقوات
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ال وخووارج ويووة ،ال وت وعوواون ،ال وت ون وش ويووط ،االتصووال و
التضاىرات العممية بجامعة بومرداس ،أين أعواد
الوتووأكويوود عومووى دعومووو الوم وتوواصوول ل وم وتوبووادالت و
النقاشات العمميوة حوول مسوائول دعوم الشو اركوة و
توثيق الروابط بين مؤسسات الوبوحوث الوعوموموي و
الوعووالووم االجوتوموواعووي-االقوتوصووادي .و أشووار إلووى
األعمال األساسية التوي دفوعوت إلوى تونوظويوم ىوذا
الموموتوقوى و الوتوي توموحوورت حوول عورض نوتوائوج
البحث المحققة في المواضيع الومورتوبوطوة بوالوموواد
و ال وب وي وئووة .ك ومووا ذكوور بووال ون وجوواح الووذي ح وق وق وتووو
الطبعات السابقة و مساىمة القطاع االجتومواعوي
االقتصادي في تنمية و توعوزيوز نوتوائوج الوبوحوثالتطبيقي بتشجيع الموشواريوع الوموشوتوركوة الوتوي توم
توودش وي ون ويووا موون طوورف م وخ وت ومووف ال وم وشووارك ويوون و
المؤسسات.
ىوذا الوموقواء الوووطونوي ،جوموع مووا يوزيوود عون 058
باحث من مختمف مؤسوسوات الوتوعومويوم الوعوالوي و
البحث العممي حول ثالثة موواضويوع بوحوث حوول
المواد :
مواد البناء ،البوليمرات و المركبات ،و الكويومويواء
الخضراء.
كومووا قووامووت مووؤس وسووات فووي م وجووال الوموواد م وثوول
مجموعة  ،AFITEX ،GICAسونمغواز بوعورض
منتجاتيم و خدماتيم لممشاركين ،لقود لوعوبووا دو ار
أساسيا في تمويل ىذا الممتقى.
مركب األعمال
في تقريره ،أشار البروفيسور زريزر عبد المطيف
في المرتبة األولى أن جودة التوبوادالت و شوغوف
الوموشوواركويون فوي الومونوواقشوات توثوبوت أن الوتوقواريوور
الموضوعية تطرح قضايوا موعواصورة .و ذكور أن
نجاح ىذا الرىان ،يعود لجودة التفكيور ألعضواء

المجنة العممية التوي توم تشوكويومويوا لويوذا الوغورض.
في ىذا الصدد ،أعاد التأكيد عمى دعم الجاموعوة
المتواصل لطمبة الدكتوراه.

البروفيسور زريزر عبد المطيف

من جية ثانية ،أشار الدكتور اريكتي اعمر إلوى
أن مختمف المداخالت خوالل الوجوموسوات ،كوانوت
بمستوى عالي و أن المتدخمون عرفوا جيدا كيف
يقدمون و يدافعون عن أعمال الوبوحوث الوخواصوة
بيم .و قدم بعض االقتراحات ،موعوربوا عون أموموو
أن يقدم كل طالب دكتوراه موا بووسوعوو مون أجول
التطبيق الفعال لمتوصيات التوي توم الوخوروج بويوا
من الورشات.
في النويوايوة ،توم تووجويوو رسوائول شوكور و عورفوان
ألعضاء المجنة العمميوة لوتوفوانويويوم فوي الوعومول و
خاصة لإلثراء الذي أضافوه ألعمال ىذا الوموقواء،
مش ويوودا ب وت ونوووع ،مس وتوووى و عوودد ال وم وشووارك ويوون
باإلضافة إلى أىمية و جودة التقارير فضال عن
ثوراء الوتوبووادالت ،و شوكوور األعضواء الومونوظومويوون
لمممتقى ،الشوركواء الوموالويويون و مسوؤولوي جواموعوة
بومرداس .تقرير الدكتور اريكتي اعمر
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ىذا المقاء الذي أصبح دوريا ،ىو بمثابة فرصة
لمتبادل بين الباحثين و الصناعيين الذين قدموا من
مختمف اآلفاق.
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GROW COMPANY

شرف النادي العممي  inelectronicsالتابع
لمعيد اليندسة الكيربائية و االلكترونيك (
 (IGEEجامعة امحمد بوڤرة بومرداس لحصولو
عمى جائزة أفضل مؤسسة ،و ذلك خالل
السنوية
المسابقة
لممقاولين
الخامسة
الشباب لسنة ،6806
من تنظيم إنجاز الجزائر
و ىي جزء من مؤسسة
"إنجاز العرب" ،ممثال
بفريقو
”“GrowCompanyو
ىذا بفضل مشروعو
"."EFarm
عرفت ىذه المسابقة
التي تم تنظيميا تحت
الرعاية السامية لو ازرة
التعميم العالي و البحث

CIUB
)(PDD

العممي و بدعم من  Ooredooكراعي
حصري ،مشاركة أكثر من  0888طالب،
يمثمون ما ال يقل عن  07من أكبر المدارس و
الجامعات الجزائرية (إعالم آلي ،تجارة ،ىندسة

التقنيات،

اإللكترونيك،

معمارية ،متعددة
العموم... ،الخ(.
خالل ىذه المسابقة ،طور فريق  Growجيا از
الكترونيا ،يسمح بالتحكم عن بعد في عممية
السقي األوتوماتيكي لممساحات الخضراء و ىذا
لمتقميل من نسبة المياه ،المال و الوقت
المستعممة في السقي ،و ىو مكون من جيازي
استشعار  Efarmألفا و  EfarmبيتاEfarm .
ألفا ،مراقب عن بعد باستعمال االتصال عن
طريق الياتف النقال ،يستطيع أن يتحكم في 4
مناطق حسب جداول توقيت مختمفة .يمكن أن
يرتفع العدد إلى غاية  06باستخدام Efarm
بيتا.
قام فريق ” ،“GrowCompanyالفائز بجائزة
أفضل مؤسسة عمى المستوى الوطني ،بتمثيل
الجزائر في المسابقة اإلقميمية التي دارت يومي
 60و  60نوفمبر  6806بالبحرين و التي
شيدت مشاركة مؤسسات قادمة من  05دولة
من منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا.
في نياية ىذه المسابقة ،فاز فريق Grow
بجائزة "أفضل شركة ذات أثر اجتماعي".

بمناسبة الذكرى  06إلنشائو ،نظم النادي العممي Informatiqueالتابع لجامعة بومرداس بالتعاون
مع المكتبة المركزية ،يوما حول التنمية الذاتية « PDD » (Personal Developement
) ،Dayيوم  0نوفمبر .6806
خالل اليوم ،تم تنظيم محاضرة و عدة ورشات من طرف مختصين في عمم النفس ،حول :
"مدخل في التنمية" ،ورشة حول "كيف يتم تحميل شخصيتو  :نقاط القوة و نقاط الضعف" ،من
تقديم السيدة أمينة بمحرزي و ورشة حول االتصال ،من تنظيم السيد عبد الرزاق لوبار.
http://www.univ-boumerdes.dz/

4

CIUB
YOUTH
ENTREPRENEURSHIP WEEK
BOUMERDES
بومونوواسوبوة أسوبووع الوموقوواوالتويوة الوعوالوموي ( Global
 ،(Entrepreneurship Weekن وظووم ال ونووادي
 Informatiqueالوطوبوعووة األولووى ل « Youth
Entrepreneurship
Week
» ،Boumerdesب ويوودف توووع ويووة ال وط وم وبووة حووول
المقاوالتية و تشجيعيم عمى القيام بيا.
خالل ىذا الحدث الذي دار عمى مدار يومين،
 68و  60نوفمبر  ،6806تم تنظيم عدة
محاضرات و ورشات من طرف مقاولين شباب،
األمر الذي خمق جوا جميال طيمة أيام ىذا
الحدث.

EUREKA

ىو مكان لمقاء
و االستماع إلى
من االسترخاء،
لو يكون فنجان

خالل اليوم األول  :نشطت السيدة أمينة بمحرزي
محاضرة تحت عنوان "المقاوالتية  :من الحمم إلى
التحقيق" و نظم السيد عبد الرزاق لوبار ورشة
حول " ." Business MODEL

خالل اليوم الثاني  :تم تنظيم  0محاضرات
حول " :طالب زائد مقاول ،ىل يمكن المعادلة
بينيما ؟" ،من تنشيط السيد شمس الدين
منصوري؛ "كل مقاول يحتاج إلى مطور" ،من
تنشيط السيد يزيد شريف و "الشركة الناشئة (
 ،" (Lean start-upمن تنشيط السيد سمير
روابحي .باإلضافة إلى ورشتين حول :
"المقاوالتية العصرية" ،من تنظيم السيد لقمان
بمحادة و "إنشاء و تسيير مشروع" ،من تنظيم
السيد واعمر.
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بعد ىذا ،جاء دور الداعية اإلسالمي و المختص
في التصوف ،سعيد جاب الخير ،الذي نشط
محاضرة حول "المجتمع الجزائري ،بين أزمة
التراث و صيحة العصرنة".

و حضرت السيدة سارة حيدر بكتاب تحت عنوان
"لدغة زىرة الخشخاش" ،الذي ظير في منشورات
.APIC

تم قراءة مقاطع من الكتاب من طرف طالبة أمام
الحضور الذي كان شغوفا باكتشاف المحتوى.
بالموازاة مع ىذه القراءة ،تم إطالق نقاش يعالج
موضوع الحرية ،وىو من المواضيع التي تثير
اىتمام ىذه الروائية الشابة ،بين الحضور و سارة
حيدر .بمجرد انتياء النقاش ،تم فتح جمسة لبيع
و توقيع لكتابيا األخير.
دار البرزخ لمنشر كانت حاضرة بدورىا في ىذه
التظاىرة األدبية ،قامت بتنظيم معرض و بيع
الكتاب بأسعار معقولة جدا بالنسبة لمطمبة ،عمى
مستوى بيو المكتبة .رئيس النادي السيد شرقي

كوسيمة.

نشظ ظ ظ ظ ظظـطظ ظ ظ ظ ظظـ ـط ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظالب ظ ظ ظ ظ ظ ظ

المقيى األدبي ،لمن ال يعرفو،
أين يتم الحديث فيو عن األدب
مقتطفات من كتب في جو
يصاحبو احتساء مشروب حبذا
من القيوة.
بيدف ترسيخ فكرة التبادل و النقاش األدبي لدى
الطمبة ،قدم النادي العممي  ،EUREKAالتابع
لجامعة امحمد بوڤرة بومرداس مبادرة رائعة،
بتنظيم مقيى أدبي عمى مستوى المكتبة
المركزية ،يوم  69نوفمبر  ،6806بحضور
أساتذة و طمبة الجامعة.
عدة كتاب و مؤلفين لبوا دعوة النادي .كما
حضر الكاتب الشاب جواد رستم تواتي أين قام
بتحميل كتابو الموسوم "امبراطور اسمو الرغبة"،
الذي ظير ىذه السنة ضمن منشورات .ANEP
و تم متابعة ىذا التحميل بنقاش بين الحضور و
الكاتب حول مكانة الكتاب في مجتمعنا.

تظ ظعظ ظ ظ ظ ظظـون

استضافت جامعة امحمد بوڤرة بومرداس أيام
تكوينية حول المقاوالتية ،عمى مستوى المكتبة
المركزية ،من  84إلى .8600806806
خالل ىذه األيام ،تمكن الحضور المكون أساسا
من طمبة من متابعة محاضرات حول إجراءات
إنشاء مؤسسة.

بالتالي ،خالل اليوم األول من التكوين ،قامت
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (،(ANSEJ
بتقديم عرض عن دار المقاوالتية و اإلجراء المتبع
إلنشاء مؤسسة .تم متابعتيا باستشيادات
ألشخاص من الجامعة ،قاموا بإنشاء مؤسسات
صغيرة.
تم تخصيص مداخالت اليوم الثاني لمنصوص التي
تتحكم في إنشاء مؤسسة .كما تم عرض كل من
الجباية ،إجراءات االنتساب و إجراءات التسجيل
في السجل التجاري بالترتيب من طرف ممثمي
قباضة الضرائب ،الصندوق الوطني لمتأمينات
االجتماعية ( ،(CNASالمركز الوطني لمسجل

يوم 08ديسمبر  ،6806تم تنظيم محاضرة حول
التكوينات الوفورنسويوة فوي الودكوتووراه ،عوموى مسوتووى
المكتبة المركزية لجامعة لمحومود بووڤورة بوومورداس،
من تقديم آنا كروستوسكا ،مديرة مدرسوة الودكوتووراه
بجامعة بو و مقاطعة األدور (فرنسا(.

التجاري ( ،(CNRCالصندوق الوطني لمضمان
االجتماعي لغير األجراء ( .(CASNOSخالل
نفس اليوم ،تم عرض مبادئ قانون األعمال من
طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

في اليوم األخير من التكوين ،تابع الحضور
عرضا حول الجياز  ANSEJو إجراءات مالية
مثل اإلجراءات البنكية ،من تقديم ممثل عن
البنوك.

تم اختتام ىذه األيام بنقاش ،تبعو تقديم شيادات
مشاركة لممتدخمين.

ورشات تبادل و نقاش مع المسوؤولويون الوجو ازئوريويون
عن التكوين في مرحمة الدكتوراه.
خالل ىذه الورشوات ،توم الوتوطورق إلوى الوموواضويوع
التالية :


آنا كروستوسكا ،مديرة مدرسة الدكتورام بجامعة بو و مقاطعة األدور (فرنسا).

في عرضيا الشفووي ،ذكورت السويودة كوروسوتووسوكوا
بالميمة األساسية لومودرسوة الودكوتووراه الوتوي تويودف
إلى التحضير الفعال لكل طالب دكتوراه مون أجول
تونوفويووذ مشووروع بوحووث ذو جووودة و توعوزيووز دخووولووو
لموسط الميني.
في فترة ما بعد الظييرة من نفس اليوم ،تم تونوظويوم








تنظيم مدارس دكتوراه فرنسية.
متابعة األطروحات.
العمميات ذات جودة.
سياسة اإلشيارات.
تكوين عمى اإلدماج الميني.
مؤشرات مدرسة دكتوراه
تقييم مدارس الدكتوراه.

تنقل دولي بين جامعة
بومرداس و جامعة بيير و
ماري كوري (فرنسا)
تم مؤخ ار اعتماد مشروع لمتنقل عمى المستوى
الدولي من قبل الوكالة األوربية ) (EACEAفي
إطار البرنامج  .ERASMUS+و ليذا ،تم فتح
باب الترشح مع وجوب احترام الرزنامة المحددة
لذلك ،من أجل التمكن من تحقيق مجموع
التنقالت .فيما يتعمق بالتبادالت بين جامعة امحمد
بوڤرة بومرداس و جامعة بيير وماري كوري ،تم
الحصول عمى منح الدراسة التالية :
من جامعة بومرداس إلى جامعة بيير و ماري
كوري
 منحة واحدة لمدة  9أشير في مستوى الميسانس.
 منحتين لمدة  9أشير في مستوى الماستر.
 منحة واحدة لمدة  06شير في مستوى الدكتوراه
(إشراف مشترك(.
 منحة واحدة لمدة  60يوم لمعمال األكادميين
(تعميم(.
 منحة واحدة لمدة  60يوم لمعمال األكادميين
(تكوين(.
من جامعة بيير و ماري كوري إلى جامعة
بومرداس
 منحة واحدة لمدة  0أشير في مستوى الدكتوراه.
 منحة واحدة لمدة  7أيام لمعمال األكادميين
(تعميم(.
 منحة واحدة لمدة  7أيام لمعمال األكادميين
(تكوين(.

في مستوى الميسانس و الماستر
غمق باب الترشح  64 :فيفري 6807
نتائج االنتقاء  :نياية مارس 6807
في مستوى الدكتورام
غمق باب الترشح  9 :جانفي 6807
نتائج االنتقاء  :نياية جانفي 6807
من أجل كل معمومة إضافية ،يرجى زيارة الموقع
االلكتروني لجامعة بومرداس :

http://www.univ-boumerdes.dz/
http://www.univ-boumerdes.dz/
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نظمت المكتبة المركزية لجامعة امحمد بوڤرة
بومرداس أبواب مفتوحة عمى المكتبة
المركزية من  64إلى . 6700806806
خالل ىذه األيام ،تم عرض عدة كتب عمى
الضيوف المكونين أساسا من طمبة.

"WEB
"KNOWLEDGE
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ELSEVIER
نظمت المكتبة المركزية لجامعة بومرداس
محاضرة حول الكتب اإللكترونية ل «
 ،« eBooks d’Elsevierيوم  67أكتوبر
 ،6806من تنشيط السيد رضا ىدروڤ،
مسؤول eBooksعن العالقات الحكومية و
األكاديمية (أوربا و إفريقيا الشمالية(.
خالل محاضرتو ،قدم السيد ىدروڤ نبذة عن
 ،Elsevierو ىي دار نشر لمموارد و الكتب
اإللكترونية ،موضحا أن  Elsevierتعمل عمى
جمع أفضل األبحاث المتوفرة و إيصال
المحتوى إلى مجتمع الباحثين.
و الختتام اليوم ،قام البروفيسور طايري ،نائب
رئيس الجامعة المكمف بالعالقات الخارجية،
التعاون ،التنشيط ،االتصال و التظاىرات
العممية بتقديم الشكر لمسيد ىدروڤ ،لتمبتو
دعوة جامعة بومرداس ،كما شدد عمى أىمية
ىذا النوع من المحاضرات في تكوين الطمبة و
الباحثين.

نشظ ظ ظ ظ ظظـطظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظـ ـيل ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظكتب ـيلج ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظـمع

دورة تكوين "" ،Web Knowledgeمن
تنشيط ممثل عن وكالة تومسون رويترز،
عمى مستوى المكتبة المركزية .اليدف من ىذا
التكوين ىو إظيار كيفية االستعمال الفعال ل
"" ،Web Knowledgeبعبارة أخرى ،كيفية
إجراء بحث متقدم في مجال اىتمامكم من
أكثر من  55مميون تسجيل من أفضل
النشريات ،أعمال المحاضرات و كتب العموم
(اإلجتماعية ،فنون و أداب(.

في إطار نشاطاتيا العممية ،نظمت المكتبة
المركزية لجامعة امحمد بوڤرة بومرداس ،يوم
األربعاء  06أكتوبر  ،6806تكوينا حول الموارد
االلكترونية ،عمى مستوى قاعة المحاضرات.
خالل ىذا اليوم ،نشط السيد سعيد عالم ،أستاذ
بقسم العموم و التكنولوجيا التابع لكمية العموم،
مداخمة حول البرنامج  ،EndNoteبرنامج التسيير
البيبميوغرافي ،تحت عنوان "طريقة عمل و استخدام
البرنامج ."EndNote
قدم السيد فاتح بوزاوية ،مدير المكتبة المركزية،
مداخمة لتوعية األشخاص حول استعمال الموارد

االلكترونية ،خاصة ( SNDLالنظام الوطني
لمتوثيق عن بعد(( PNST ،البوابة الوطنية
لإلشعار عن األطروحات(( Dspace ،اإلبداع
المؤسساتي لمجامعة(.
و جاءت آخر مداخمة خالل اليوم ،من تقديم
السيدة سييمة مكيري ،رئيسة مصمحة البحث
البيبميوغرافي ،تحت عنوان " :الخدمات المتاحة من
قبل المكتبة فيما يتعمق بالموارد االلكترونية".

متظ ظ ظفظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظـق ظ ظ ظ ظ ظ ظظـ

إحياءا لمذكرى السنويوة لوألحوداث الوتوي مويوزت
الوثووورة الوتوحوريوريووة ،نوظومووت الومووديوريووة الوفوورعويووة
لمنشاطات العممية ،الثقافية والرياضية لجاموعوة
امحمد بوڤرة ببومرداس :
يوم  71أكتوبر  :قامت الجامعة بإحياء اليوم
الوطني لميجرة ليوم  07أكتوبر  .0960عدة
مجاىدين لبوا الدعوة لتقديم شيادات حول
اضطياد و قمع اإلدارة االستعمارية
لممياجرين الجزائريين الذين خرجوا في
مظاىرات سممية في شوارع باريس لممطالبة
بحقيم في تقرير المصير.

طبوقوا لوتووصويوات و ازرة الصوحوة ،نوظوموت موديوريوة
الص وحووة و الس وكووان ال وتوواب وعووة ل وواليووة بوووموورداس،
أسوبوووعووا ت وحوسويوسووا ضوود موورض السويوودا .جوواموعووة
امحمد بووڤورة بوومورداس بودورىوا أحويوت الوتوظواىورة
ب وت ون وظ ويووم يوووم ت وح وس وي وسووي ،ح ويووث حضوور عوودة
أشخاص من الوموجوال الوطوبوي لوتوذكويور الوحوضوور
بمخاطر و مختمف طورق اإلصوابوة بوالومورض .و
قوود كووان أم ومويووم موون ىووذا الويوووم ،إ ازلووة ال وموفوواىويووم
الخاطئة عند الناس حول ىذا الومورض ،و أيضوا
القضاء عمى االقصاء و التيميش .

يوم  77ديسمبـر  : 7691أحويوت الوجواموعوة
أيضا ،الموظواىورات الوكوبويورة الوتوي نوظوموت مون
طرف جبية التحرير الوطني في شووارع أكوبور
المدن الجزائرية ،لممطالبة باستقالليم.

بعد افتتاح اليوم من طرف رئيس النادي الوعوموموي
أفاق ،مونوظوم ىوذا الوحودث ،قودم الوبوروفويوسوور بون
مولود موحواضورة غونويوة ،أيون ذكور بوطورق انوتوقوال

تنيي لجنة الخدمات االجتماعية لجامعة امحمد
بوڤرة بومرداس كافة األساتذة و الموظفين
اإلداريين ،التقنيين و أعوان المصالح ،أنو قد تم
إبرام اتفاقية مع مراكز صحية.
تنص ىذه االتفاقية عمى تسديد  %58من مبمغ
التحاليل الطبية و األشعة من طرف لجنة
الخدمات االجتماعية ،و الباقي من المبمغ يعود
عمى عاتق المستفيد ،عمى أال يفوق مبمغ
التشخيص الطبي  68.888.88دج
لمزيد من المعمومات ،يرجى زيارة الموقع
االلكتروني لجامعة بومرداس :
http://www.univ-boumerdes.dz/

و لكي تتمنى ليم محطة مريحة ،نظمت جامعة
امحمد بوڤرة بومرداس احتفاال عمى شرف
متقاعدييا ،يوم  80ديسمبر  ،6806بقاعة
المحاضرات التابعة لمجامعة.
حظر ىذا االحتفال ،السيد رئيس الجامعة،
مسؤولي و إطارات الجامعة و المتقاعدين
مصحوبين بعائالتيم.
خالل كممتو االفتتاحية ،كرم رئيس الجامعة

الفيروس  ،VIHالوقاية من ىذا الوفويوروس ،أيضوا
ال وق وواعوود األخووالق ويووة ال وتووي ي وجووب اح وت و ارم ويووا مووع
مرضى السيدا و حقوقويوم .قوبول أن يوخوتوم ،أعومون
السيد بن مولود عن ىدف و ازرة الصوحوة و الوذي
يوتوموثوول فووي الوقوضوواء عومووى ىووذا الوموورض نويووائويووا
بحمول سنة .6808

ب وعوودىووا ،تووم ت وقووديووم عوودة مووداخووالت موون طوورف
أشخاص من المجال الطبي لعرض تجاربيوم فوي
الومويوودان و كويووف يوواجويووون ىووذا الوموورض طووال
اليوم عونود موموارسوة مويونوتويوم الونوبويوموة .مون خوالل
مداخالتيم ،أكدوا عمى اليدف من ىوذا الويووم ،و
ىو التحسيس ضد ىذا المرض خاصوة لودى فوئوة
الطمبة الشباب.

المتقاعدين و شكرىم عمى كل سنوات الخدمة
التي قضوىا داخل الجامعة و عمى تفانييم في
عمميم.
خالل ىذا الحفل ،قام مسؤولي الجامعة بتقديم
ىدايا لزمالئيم عرفانا عمى كل سنوات العمل
التي قضوىا معا ،صاحبتيا زغاريد الحضور،
األمر الذي زاد من ح اررة المشيد.

CENTRE D'EXPLORATION
RADIOLOGIQUE

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