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وشــــــــــــــرية اإخبارية تصدر غن جـــــــــــامؼة امحمد بوڤـــــرة-بـــــــــــــــومرداس لك شهرين
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طمبتنا  ...إليامنا

تظــــاىــرات طـــــــــــــــالبــــــــــــية

 ممتقى حول المادة المظممة
 مقابمة مع رئيس النادي EUREKA
 الناديCIUB

يوم رقمي

 النادي  INELECTRONICSمسابقة سؤال-جواب
بتطبيق مطور بمعيد اليندسة الكيربائية و االلكترونيك
 النادي  INELECTRONICSعودة إيماجن كب
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نشــــــــــاطــــــــــات ثقــــــــــــــافــــــــــــية
 يوم تحسيسي ضد البدانة في الوسط الجامعي
إحياء اليوم الوطني لمشييد
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تـــعـ ـ ــــــــــــــــــــاون
 :COFFE تـكــويـن فـي الــوظـائـ

بـالـوــســاطــة ا لــمـتـعـددة و اال نـتـرنـت

الــمـرتـبـطـة

 توقيع اتفاقية شراكة
مــمـتـقــى تــحـت عـنـوان " :تـكـويـن مــيـنــي لـمـعـالـم
اك كــا ديــمـي ا لــمـرجـعـي "
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متـــــفــــــــــــــــرقـــــــــــــات
أجندة اكحداث المقبمة
ناسا تعمن اكتشا

 7كواكب خارج المجموعة الشمسية

شبيية باكرض
زيارة بيداغوجية لمتربصي المعيد الوطني لإلنتاجية و
التنمية الصناعية ((INPED

منذ أكثر مف سنة عمى
تنصيبي عمى رأس ىذه
الجامعة التي تحوز عمى

أىمية كبيرة في نظري ،لـ
أشؾ يوما في قدراتيا ،كونيا
مؤسسة ذات شيرة وطنية،
أف تصبح قطبا عمميا قاد ار
عمى منافسة أكبر الجامعات

الجزائرية.
صحيح أف الطريؽ و منذ ذلؾ الحيف كاف شاقا و لـ يخمو مف الصعوبات ،طمبة قمقوف بشأف
مستقبميـ و يطالبوف بمساعدة الجامعة ،و أحيانا صعوبة اتخاذ الق اررات ،إجراء تغييرات ...
لكف مثمما قاؿ ىنري فورد "عندما يبدو كل شيء يعاندك و يعمل ضدك ..تذكر أن الطائرة

تقمع عكس اتجاه الريح ال معو".
كؿ ىذا لموصوؿ إلى الدعوة التي وصمتني مف طرؼ طمبة الجامعة ،لحضور محاضرة مف
تنظيـ نادييف عممييف .بدافع الفضوؿ ،قررت الذىاب رغـ كثرة األعماؿ التي لدي .لقد
أخذتني الدىشة بمجرد وصولي ،بسبب امتالء القاعة عف آخرىا و طمبة جالسيف حتى عمى
األرض ،األعيف كميا عمى المحاضر ،باحث بارز في الفيزياء النووية ،مرشح لنيؿ جائزة
نوبؿ لمفيزياء ،حريصة عمى عدـ تفويت كممة واحدة مف محاضرتو .حقيقة كاف السيد
بوتمور ،المحاضر المعني ،آس ار في عرضو .ىؤالء الطمبة المتعطشوف لممعرفة الذيف قاموا
بالمبادرة بدعوتو مف أجؿ متابعة محاضرتو و مناقشة معو ىذه المادة الغامضة أال و ىي
المادة المظممة ،جعموني أرى و أتأكد مف القوة الكامنة ليذه الجامعة ،لكف مرة أخرى تدفعني
مسؤولياتي إلى ترؾ القاعة قبؿ نياية المحاضرة ،لكف ىذه المرة بعزيمة أكبر لمواصمة
ميمتي إلى النياية التي و ألوؿ مرة لـ تبدو لي بعيدة المناؿ ...

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 ترجامن | أملران يسمينة ،همندس دوةل يف االإػالم الآيل.
ملؼلومات أكرث ،يرىج االتصال خبلية االتصال غن طريق :
رمق الهاتف/الفاكس  | 468 97 95 88 :الربيد الالكرتوين communication@univ-boumerdes.dz :
الؼنوان  :رئاسة جامؼة بومرداس شارع الاس تلالل  79444بومرداس– اجلزائر | املوكع الالكرتوين http://www.univ-boumerdes.dz/ :

ESPACE DU SAVOIR EUREKA
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يوـ  21فيفري مف السنة الجارية ،تـ تػنػظػيػـ
محاضرة عمى مستوى كميػة عػمػوـ الػمػيػنػدس
حوؿ المادة المظممة ،مف تنشيط البروفيسور
مػ ػجػ ػي ػػد بػ ػػوتػ ػم ػػور و تػ ػنػ ػظػ ػي ػػـ الػ ػن ػػاديػ ػيػ ػػف
ال ػع ػمػ ػم ػي ػي ػػف  EUREKAو Espace du
 Savoirالتابعيف لػجػامػعػة بػومػرداس .قػبػؿ

و  Espace du Savoirعػ ػ ػم ػ ػػى ى ػ ػػذه
المبادرة الجميمة ،قبؿ أف يفتتح الجمسة.
ي ػع ػت ػبػػر ىػػذا ال ػحػػدث ن ػجػػاحػػا ل ػيػػس ل ػعػػدد
األشخاص الحاضريف الذي تػعػدى اؿ،200
ل ػكػػف ب ػف ػضػػؿ اى ػت ػمػػام ػيػػـ ب ػمػػوضػػوع ال ػمػػادة
الػمػظػمػمػػة .لػقػػد حضػػروا بػكػثػرة ،األسػئػمػػة و
النقػاش كػانػوا فػي الػمػسػتػوى ،مسػتػوى عػالػي
م ػػف الػ ػتػ ػفػ ػكػ ػي ػػر و الػ ػمػ ػنػ ػط ػػؽ .الضػ ػي ػػؼ،
البروفيسور مجيد بوتمور؛ باحث و فيزيائي،
حصؿ عمى ديبموـ مف جامعة تيزي وزو ثػـ
مف جامعة غرونوبؿ أيػف تػخػرج بػاألطػروحػة
الػتػػي رش ػحػتػػو لػجػػائ ػزة نػػوبػػؿ لػم ػفػيػزيػػاء سػنػػة

الــنــادي الــعــمــمــي  : EUREKAىػػو نػػادي
عممي معترؼ بو مف قبؿ الػمػجػمػس الػعػمػمػي
لجامعة بومرداس يوـ  01مارس .2014
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النادي الـعـمـمـي :Espace du Savoir
عػبػػارة عػػف جػمػعػيػػة مػتػعػػددة الػتػخػصػصػػات،
معترؼ بيا مف قبؿ المجمس العممي لجامعة
بومرداس يػوـ  24جػانػفػي  .2006و يػقػدـ
عدة وسائؿ تقنية و بػيػداغػوجػيػة .كػمػا يػنػظػـ
ت ػ ػبػ ػػادالت مػ ػػع الش ػ ػبػ ػػاب و يشػ ػػارؾ فػ ػػي
التظاىرات المفتوحة لمعامة.

و اخػت ػتػػـ مػحػػاضػرتػػو بػعػػرض ف ػيػػديػػو ي ػبػيػػف
المركز األوربي لمبحث النووي  ،CERNمع
وصؼ شامؿ لممػركػز ،بػعػض الػتػجػارب مػع
ن ػتػػائ ػج ػيػػا و أىػػداؼ ىػػذا ال ػمػػركػػز فػػي ق ػمػػة
التكنولوجيا.
كػمػػا ي ػم ػمػػؾ السػيػػد مػج ػيػػد بػػوتػمػػور مشػػاريػػع
بالجزائر ،مركز لػعػالج األوراـ بػمػعػدات فػي
ق ػمػػة ال ػت ػك ػنػػولػػوج ػيػػا .و ىػػو ع ػمػػى اس ػت ػعػػداد
لمساعدة الطمبة الراغبيف فػي مػتػابػعػة مػجػاؿ
الفيزياء النووية أو فيزياء الجسيمات.

أف ندخؿ في صمب الموضوع ،دعونا نػذكػر
بالنادييف العممييف المنظميف لمممتقى.

مػػف ب ػيػػف أىػػدافػػو  :ال ػتػػوع ػيػػة ،ال ػت ػكػػويػػف،
اإلعالـ ،تأسيس عالقات مع الصناعػيػيػف و
تشػكػيػػؿ فػػرؽ لػمػبػحػػث الػعػمػمػػي فػػي مػخػتػمػػؼ
المجاالت  :مػواضػيػع السػاعػة ،تػكػنػولػوجػيػا،
عمـ الفمؾ.... ،

بالمادة العادية و أخػيػ ار قػدـ لػنػا تػوضػيػحػات
حػػوؿ لػغػػز الػمػػادة الػمػظػمػمػػة .إضػػافػػة عػمػػى
ذلػػؾ ،قػػديػػـ ل ػنػػا رؤيػػة أخػػرى حػػوؿ ال ػت ػقػػدـ
العممي .الشيء المثير في خطابو ىو أف ما
نممكو مػف مػعػارؼ و مػعػمػومػات حػوؿ %5
مػػف ال ػكػػوف ،ىػػو ال شػػيء م ػقػػارنػػة بػػأصػػؿ
الػ ػ ػ ػم ػ ػ ػػادة ،لػ ػ ػ ػم ػ ػ ػػاذا و كػ ػ ػ ػي ػ ػ ػػؼ ىػ ػ ػ ػػي،
تفاعالتيا ...الخ.

 .1987مػػؤلػػؼ ؿ  650م ػن ػشػػور ع ػم ػمػػي،
حاليا السػيػد مػجػيػد بػوتػمػور ،ىػو بػروفػيػسػور
جامعات مف الػدرجػة األولػى بػفػرنسػا ،أعػمػى
مػ ػنػ ػص ػػب أك ػػاديػ ػم ػػي .ع ػػرؼ كػ ػي ػػؼ يش ػػرح
الموضوع بطريقة رائعة و عرضو لنا و كأنو
يػػروي ح ػكػػايػػة ،بػػدءا بػػأصػػؿ ال ػكػػوف ،مػػرو ار

في النياية ،األمر الميـ الذي يجدر التذكيػر
بو ،ىو ىذا التعاوف بيف النادييف الػعػمػمػيػيػف،
 Eurêkaو ،Espace du Savoirالػذي
يعد بمثابة تشجيع لمنوادي األخرى مػف أجػؿ
التعاوف فػي تػنػظػيػـ أحػداث أخػرى و لػمػا ال
اجتماع كبيػر بػيػف نػوادي جػامػعػة بػومػرداس
في تنظيـ ممتقى/مؤتمر حتى أكبر مف ىذا.

مقتط

من تقرير رئيس النادي
Eurêka

في البداية ،أعطى المنظموف الكممػة لػرئػيػس
الجامعة ،البروفيسور بػف تػمػيػس ،الػذي كػاف
حاض ار في ىذا الحدث مصحوبا بعميد كميػة
عموـ الميندس ،البروفيسور ىاشمي.
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N°
JAN-FEV

قػػاـ رئػيػػس الػجػػامػعػػة فػػي الػبػػدايػػة بػتػػوجػيػػو
الشػكػػر لػمػمػحػػاضػػر الػػذي شػػرفػنػػا بػقػػدومػػو و
شػ ػك ػػر الػ ػن ػػاديػ ػي ػػف الػ ػعػ ػم ػ ػمػ ػيػ ػي ػػف Eureka
http://www.univ-boumerdes.dz/
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من أين جاءتكم فكرة تنـظـيـم ىـذا الـمـمـتـقـى
حول المادة المظممة ؟

مػػرحػبػػا ،فػػي الػبػػدايػػة أريػػد أف أشػكػػركػػـ عػمػػى

اىتمامكـ بعممنا .فكرة تنظيػـ ىػذه الػمػحػاضػرة
بػدأت مػف نػقػاش بػيػف أعضػاء الػنػادي داخػػؿ
مػقػيػػى ،تػمػتػيػا أبػحػاث لػالػسػتػعػالـ حػوؿ ىػػذه
الػظػػاىػرة .بػعػػد إجػراء بضػعػة أبػحػػاث ،عػثػرنػػا
عمى مػقػابػمػة السػيػد بػوتػمػور أيػف تػحػدث عػف
الػفػراغ ،عػف الػمػادة الػمػظػمػمػة ،عػػف تػرشػيػحػػو

كطالـب ،مـا ىـو الشـيء الـذي أضـافـو لـك
قدوم البروفيسور بوتمور ؟
قدوـ السيد بوتمور ،قدـ لػنػا الشػعػور بػالػرضػا
لنا كمنظميف ،فرؤية أكثر مف  200شػخػص
فػػي الػقػػاعػػة و إرجػػاع الػفػضػػؿ فػيػػو لػنػػا نػحػػف
 (Eurêkaو) ،Espace du Savoirىػذا

يحفزنا لمدفع بأىدافنا أبعد مف ىذا و مػحػاولػة
الوصوؿ إلييا.

لنيؿ جائزة نوبؿ لمفيزياء ،بعدىػا اقػتػرحػنػا ىػذا
الػمػوضػوع فػي أحػػد اجػتػمػاعػاتػنػا األسػبػوعػبػػة.
جػمػيػع األعضػاء كػػانػوا مػتػحػمػسػيػف لػمػفػكػرة و
بدأوا مػبػاشػرة بػالػبػحػث عػف طػريػقػة لػالتصػاؿ
ب ػػو .قػ ػمػ ػن ػػا ب ػػاالتص ػػاؿ ب ػػو عػ ػب ػػر الػ ػبػ ػري ػػد
االلػكػتػػرونػػي .كػػاف مػػف الػمػفػتػػرض أف تػجػػري

(أكػثػػر مػػف  200شػخػػصا ،ثػػالػثػػا ،إحضػػار
إسـ كبير في عالـ العموـ ،و ىو السيد مجيػد
بوتمور إلى جامعة بومرداس ،قدوـ طمبة مػف
ب ػجػػايػػة ،ال ػج ػ ازئػػر ال ػعػػاص ػمػػة ،بػػوي ػرة ،ت ػيػػزي
وزو ... ،كؿ ىذا مف أجؿ ىػذا الػحػدث ،إنػو
حقا لشرؼ كبير لنا.

فيما يخص الحضور الكبير لمطمبػة ،الػعػوامػؿ
الػتػػي س ػمػحػػت بػػذلػػؾ ،ىػػي سػم ػعػػة ال ػنػػاديػيػػف
المػنػظػمػيػف فػي الػمػقػاـ األوؿ ،أيضػا حضػور
محاضر بشيرة عالمية ،الموضوع المختار و
الطريقة الػتػي تػـ تػنػاولػو بػيػا لػكػي يػمػس كػؿ
ال ػت ػخ ػص ػصػػات ،و إليصػػاؿ ىػػذه ال ػمػػداخ ػمػػة

Info

ساعدت في نجاح حدث بيذا الحجـ.
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الرائعة لمنادييف العػمػمػيػيػف إلػى كػؿ الػمػركػبػات
ال ػجػػام ػع ػيػػة ح ػتػػى إلػػى ال ػج ػ ازئػػر ال ػعػػاص ػمػػة
بصالوف التشغيؿ و كؿ ىذا بػفػضػؿ الػوسػائػؿ
الخاصػة لػمػنػاديػيػف .مػعػظػـ الػمػنػشػورات تػمػت
ط ػبػػاع ػت ػيػػا ب ػم ػك ػتػػب ال ػنػػادي Espace du
 .Savoirك ػػؿ ى ػػذه الػ ػعػ ػوام ػػؿ سػ ػمػ ػح ػػت و
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الحد البعيد في عالـ البحث .إنيا رسالة غػيػر
مػبػاشػرة لػنػا ،تػعػمػمػنػا أنػو ال يػوجػد مسػتػحػيػؿ،
يجب أف نحدد أىدافا و نعمؿ لموصوؿ إلييا.

التظاىرة كانت نجاحا بالنسبة لنػا ،أوال ،ألنػنػا
ت ػعػػاونػػا مػػع أحػػد ال ػن ػوادي الصػػدي ػقػػة ل ػنػػادي ػنػػا
) ،(Eurekaث ػػانػ ػي ػػا ،ال ػػرض ػػا ب ػػرؤي ػػة ع ػػدد
األشخاص الحاضريف في قاعة الػمػحػاضػرات

N°
JAN-FEV

رغ ػبػػة فػػي ت ػح ػق ػيػػؽ الصػػداقػػة ال ػتػػي ت ػج ػم ػع ػنػػا
بػػالػنػػادي الػعػمػمػػي ،Espace du Savoir
نظمػنػا ىػذا الػحػدث بػالػتػعػاوف مػعػو مػف أجػؿ

كطالب ،قدـ لنا طريقػة جػديػدة لػرؤيػة األمػور
و أع ػت ػقػػد أنػػو أص ػبػػح بػػال ػن ػس ػبػػة ألغ ػم ػب ػيػػة
الحاضريف ،مصد ار جديدا لإللياـ و التحفيػز.
إنو لمف الفخر رؤية جػ ازئػري وصػؿ إلػى ىػذا

راجع إلى شعبية المحـاضـر أم إلـى اخـتـيـار
الموضوع الذي كان مثي ار ؟
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ىذه المحاضرة خالؿ شير أفػريػؿ  ،2016و
نظ ار لعدـ جاىزية جواز سفر السيػد بػوتػمػور،
تػػـ تػػأج ػي ػمػيػػا .ي ػقػػاؿ  :ال ػتػػأج ػيػػؿ أفضػػؿ مػػف
اإللػغػػاء  .بػعػػد ىػػذا ،بػقػيػػت الػطػػالػبػػة حػمػيػمػػة،
إحدى أعضاء الػنػادي ،عػمػى اتصػاؿ بػو فػي
محاولة لتحديد تػاريػخ مػنػاسػب لػتػنػظػيػمػيػا ،و

ىل تعتقدون أن الحـضـور الـيـائـل لـمـطـمـبـة

ــــــــــت ظـظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظــــ ظ ظ ظــالـــ ـــظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ــ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ـ

مقابلة مع رئٍس النادي
EUREKA

تنظيمو بطريقة أفضؿ.

ما ىي انطباعاتكم حـول سـيـر الـتـظـاىـرة ؟

CIUB

الناديINELECTRONICS

الجوية كاف واحدا مف المحفزات الرئيسية
لتطوير أساليب تحميؿ البيانات.
خالؿ اليوـ ،خصص السيد فاتح بكيوة،
مختص في تطبيقات تقنيات عمـ البيانات
في التسويؽ ،مداخمتو لتطوير المعطيات،
تبعيا بتعريفات حوؿ data ،big data
 scientistو الفرؽ بيف ىاذيف
المصطمحيف .لمختاـ ،أوضح الطريؽ الذي
يجب اتباعو لتصبح عالـ بيانات (data
) scientistأو ميندس البيانات الضخمة
).(big data engineer
كما استدعى الطمبة الحاضريف لاللتحاؽ
بفريؽ ”“Algerian R Users Group

ب  ،Royale Schoolشريؾ لمنادي و
ذلؾ حسب اختيارىما.

ت ظـظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظــــ ظ ظ ظــالـــ ـــظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ــ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ـ

بمناسبة الطبعة الثانية لميوـ الرقمي ،نظـ
نادي اإلعالـ اآللي التابع لجامعة
بومرداس  ،CIUBيوما لمعالجة أحد
مواضيع الساعة و ىو تحميؿ البيانات
الضخمة .
ماذا يعني بتحميؿ البيانات ؟ تحميؿ
البيانات ىو عممية فحص مجموع البيانات
مف أجؿ استخراج خالصات حوؿ
المعمومات التي تحتوييا  .أدى التحوؿ
الرقمي إلى ظيور مفردات جديدة في عالـ
المؤسسة ،data mining ،big data :
business ،machine
learning
 intelligenceالتي تعد كميا مقدمات
يجب معرفتيا إف أردنا أف تأخذ بالدنا
حقيا مف الرقمنة.
حاليا ،أساليب تحميؿ البيانات مستعممة في
عدد كبير مف المجاالت يستحيؿ تعدادىا.
العدد الكبير مف البيانات في عمـ األرصاد

الذي يعد أسرة جزائرية مف البيانات
المتحمسة ،التي تيتـ بتطبيؽ التقنيات
التحميمية Machine ،(Data Science
،Analyse prédictive ،Learning
) Statistiquesو بمشاكؿ التجارة،
االقتصادية ،العممية و االجتماعية.
خالؿ المحاضرة الثانية ،سطر السيد نزيـ
بوخالفة ،طالب دكتوراه بجامعة كويف ماري
بمندف ،أىمية أنظمة المعمومة و آثارىا
عمى المردود و االقتصاد .و أوضح أف
المسار الدراسي في الجامعة ال ينتيي أبدا
الطالب يبقى طالبا إلى األبد .
آخر مداخمة كانت لمسيد عمر عمي يحيا،
 ALPHORM Algérie.قاـ
مدير
خالليا ،بالتشديد عمى أىمية إصدار
الشيادات.
و في ختاـ اليوـ تـ تنظيـ طمبوال ،أيف
حصؿ الفائزيف عمى فرصة متابعة تكويف

تقرير رئيسة النادي

Info
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النادي INELECTRONICS

مسابقة سؤال-جواب بتطبيق
مطور بمعهد الهندسة الكهربائية
و االلكترونيك
نػ ػ ػ ػظ ػ ػ ػػـ طػ ػ ػ ػمػ ػ ػ ػب ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػن ػ ػ ػػادي الػ ػ ػ ػعػ ػ ػ ػمػ ػ ػ ػم ػ ػ ػػي
 INELECTRONICSالػ ػت ػػاب ػػع لػ ػج ػػامػ ػع ػػة
امػحػمػػد بػووػرة بػومػػرداس مسػػابػقػة عػمػى شػكػػؿ
سؤاؿ-جواب ،باستػعػمػاؿ تػطػبػيػؽ مػطػور مػف
طرؼ طالب مف معيد اليندسة الكيػربػائػيػة و
االلكترونيؾ.
لقد قاـ ىذا الطالب في السنة الػثػانػيػة ىػنػدسػة

كيربائية و إلكترونيؾ بتطوير تػطػبػيػؽ ىػاتػؼ
نقاؿ يستعمؿ بالشبكة.
و بالتػالػي ،قػاـ طػمػبػة الػنػادي بػاسػتػغػاللػو فػي
تػنػظ ػيػػـ مسػػابػقػػة سػؤاؿ-جػواب .يػقػػوـ طػػالػػب
بطرح أسئمة يتػـ إرسػالػيػا فػي ىػواتػؼ الػطػمػبػة
المشاركػيػف ،ثػـ يػقػوـ ىػؤالء الػطػمػبػة بػاخػتػيػار
واحد مف اؿ 3أجوبة المقترحة مف طرؼ ىػذا
الػتػطػبػيػػؽ ،ثػػـ يػتػػـ إرسػػاؿ ىػػذه األجػػوبػػة إلػػى
ى ػواتػػؼ أعضػػاء ل ػج ػنػػة ال ػت ػح ػك ػيػػـ مػػع إسػػـ
المرسؿ و إجابتو .في نياية المػسػابػقػة ،تػعػمػف
المػجػنػة عػف إسػـ الػطػالػب الػفػائػز ،بػعػد جػمػع
عدد اإلجابات الصحيحة.
يػتػػـ ع ػمػػى عػػدة مػ ارحػػؿ ي ػتػػـ خػػالل ػيػػا إقصػػاء
طػمػبػة ،إلػى أف يػبػقػى طػالػبػيػف فػقػط لػمػتػنػافػػس
عمى النيائي.
يس ػعػػى ال ػنػػادي  INELECTRONICSفػػي
الػقػريػػب ،إلػػى تػنػظ ػيػػـ مسػػابػقػػة سػؤاؿ-ج ػواب
باستعماؿ نفس ىذا التطبيؽ بيف كػؿ الػنػوادي
ال ػع ػم ػم ػيػػة ال ػتػػاب ػعػػة ل ػم ػجػػام ػعػػة و ل ػمػػا ال ب ػيػػف
الجامعات الجزائرية الحقا.

عودة إيماجن كب
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JAN-FEV

قدـ ممثموف مف شركة مػايػكػروسػوفػت إلػى مػعػيػد الػيػنػدسػة الػكػيػربػائػيػة و اإللػكػتػرونػيػؾ الػتػابػع
لجامعة بومرداس مف أجؿ إطالؽ الطبعة  13لمسابقة إيماجف كب.
لػمػتػػذكػيػػر ،إيػمػػاجػػف كػػب ىػػي مسػػابػقػػة عػػالػمػيػػة تسػمػػح لػفػػرؽ مػػف الػطػمػبػػة بػػاسػتػعػمػػاؿ قػػد ارتػيػػـ
اإلبداعية ،و شغفيـ بالتكنولػوجػيػا ،مػف أجػؿ خػمػؽ تػطػبػيػقػات يػمػكػنػنػا اسػتػخػدامػيػا فػي حػيػاتػنػا
اليومية.
كؿ سنة ،يتنافس عشرات اآلالؼ مف الطمبة مف جميع أنحاء العالـ بمشاريع لمفوز برحالت و
جوائز مقدمة مف طرؼ شركة مايكروسوفت.
http://www.univ-boumerdes.dz/

4

إف واجبيا كمؤسسة عممية ،لـ يثني
شغؼ جامعة امحمد بوورة بومرداس
بإحياء

التواريخ

التذكارية

لثورتنا

التحريرية ،ألنيا مقتنعة أف تحسيس
الطمبة بتضحيات أسالفيـ ،سيعطييـ
دافعا قويا لبذؿ مزيد مف المجيودات ،مف
أجؿ حماية وطنيـ الذي كمؼ أرواح
مميوف و نصؼ مميوف شييد ،ماتوا باسـ
الجزائر ليقدموا لنا أفضؿ ىدية ،الحرية .
و لذلؾ ،حؿ المجاىد بوعالـ تاعبست
ضيفا عمى المديرية الفرعية لمنشاطات

تعرؼ بأنيا تراكـ غير طبيعي أو مفرط
لمدىوف الزائدة في الجسـ يؤثر سمبا عمى
الصحة ،السمنة ىي ضمف أمراض العصر
األكثر خطورة .سنة  ،2014أحصت
المنظمة العالمية لمصحة  1,9مميار شخص
بالغ يعانوف مف زيادة في الوزف و 600
مميوف تـ تصنيفيـ ب أشخاص يعانوف مف
السمنة  .منذ سنة  ،1980ازداد عدد
األشخاص الذيف يعانوف مف السمنة إلى
الضعؼ .و لذلؾ ،وقفت المديرية الفرعية
لمنشاطات العممية ،الثقافية و الرياضية
التابعة لجامعة بومرداس عمى األخطار
المرتبطة بيذا المرض ،بتنظيـ يوـ تحسيسي
ضد البدانة.

لمجامعة ،أيف نشط محاضرة حوؿ أبطاؿ
الثورة التحريرية ،مف أجؿ إحياء يوـ
الشييد.
بعد المحاضرة ،قدـ السيد تاعبست
توضيحات لمصحفييف حوؿ االنتياكات
التي طالت رفاة شيداء مغارة افري
نزيري ،و ىي مغارة تاريخية تقع في
منطقة رائعة عمى سفح جبؿ بوزوزة ،في
أعالي مدينة عماؿ بوالية بومرداس.
السيد تاعبست (بصفتو عضو بمنظمة
المجاىديفا ،أكد أنيـ سيقوموف بالالزـ

خالؿ اليوـ ،وحدة الطب الوقائي لممؤسسة
الجامعية ،أطباء أخصائييف في التغذية،
أخصائي في عمـ النفس ،أخصائي في عمـ
االجتماع و أخصائي في الرياضة كانوا في
الموعد لمرد عمى أسئمة طمبة و عماؿ
الجامعة الذيف قدموا لالستعالـ حوؿ أفضؿ
حمية غذائية يجب اتباعيا لموقاية مف الوزف
الزائد.

نشظ ظ ظ ظ ظظــظ ظ ظ ظ ظظـــثقظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظـف ظ ظ ظ ظ ظ ظ

العممية ،الثقافية و الرياضية التابعة

أخصائيي التغذية ،و باإلضافة إلى النصائح،
قدموا مصحوبيف بمختمؼ األغذية لمحديث
عف فائدتيا الصحية و كيؼ ليا أف تساىـ
في إنقاص الوزف ،مثؿ الكرفس الذي يتـ
تناولو عمى شكؿ مشروب ،أيضا سميد
الشعير الذي يعتبر مفيدا جدا كونو غنيا
باأللياؼ .كما تـ عرض أغذية أخرى مثؿ
الفواكو و الخضر التي تعتبر فوائد استيالكيا
غنية عف التعريؼ.
عمى عكس ىذه األغذية ،ىناؾ عناصر
أخرى يمكف أف تضر بصحتنا و استيالكيا
يمكف أف يسبب البدانة .عزـ األطباء عمى
تسميط الضوء عمييا لمحضور مثؿ
االستيالؾ المفرط لممشروبات الغازية ،السكر
بكؿ أشكالو  ...مع عدـ ممارسة الرياضة.
و ألف الرياضة ىي أفضؿ حؿ لموقاية مف
البدانة ،نظمت المديرية الفرعية لمنشاطات
العممية ،الثقافية و الرياضية خالؿ فترة
الظييرة مف نفس اليوـ ،دورة رياضية في كرة
السمة و كرة القدـ.

الستخراج الرفاة مف المغارة و إعادة
دفنيـ في مقابر الشيداء .و برر تأخر
الحتماؿ

وجود

ألغاـ

تعود

لمفترة

مع الجيات المختصة في ىذا النوع مف
غير معروؼ حاليا و يتجاوز  20شييدا.

UMBB

المياـ .كما أكد أف عدد ىؤالء الشيداء

Info

االستعمارية ،و ىو ما يتطمب التنسيؽ
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ىذه العممية ،بصعوبة الميمة ،نظ ار
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تظ ظعظ ظ ظ ظ ظظـون

كػ ػم ػػا ذكػ ػرن ػػا ف ػػي الػ ػنػ ػشػ ػري ػػات الس ػػابػ ػق ػػة،
 ،COFFEEاختصػار ؿ الػبػنػاء الػمػشػتػرؾ
ل ػعػػرض ت ػكػػوي ػنػػي غػػاي ػتػػو فػػرص تػػوظ ػيػػؼ
عػػالػيػػة  ،و ىػػو مشػػروع أوربػػي يػيػػدؼ إلػػى
تػػأمػيػػف تػكػػويػنػػات بػفػتػرات قصػيػرة مػػف أجػػؿ
توظيؼ مضموف ،يضـ عدة شركاء ،بينيػـ
و ازرة التعػمػيػـ الػعػالػي و الػبػحػث الػعػمػمػي9 ،
جامعػات جػ ازئػريػة ،سػت شػركػاء أوربػيػيػف و
شريكيف اجتماعييف-اقتصادييف.
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جامعة بومرداس ،بصفتيا شػريػؾ فػعػاؿ فػي
المشروع ،نظمت ممتقػى عػمػى شػكػؿ تػكػويػف
في الوظائؼ المرتبطة بالوساطة المتعددة و
االنترنت ) .(MMIتـ اختيار ىذا المػيػسػانػس
ليتـ إطالقو مف طرؼ الجامعة ،بػعػد د ارسػة
احتياجات السوؽ االقتصادي الػجػ ازئػري مػف
نػػاحػيػػة الػمػيػسػػانػػس الػتػمػيػيػنػيػػة (licences
) ،professionnalisantesو بػ ػ ػع ػ ػػد
الػ ػتػ ػش ػػاور م ػػع الش ػػرك ػػاء االجػ ػتػ ػم ػػاعػ ػيػ ػي ػػف-
االقتصادييف.
ألجؿ االستػفػادة مػف مػيػارة و خػبػرة جػامػعػة
مونبميػيػو ،الػتػي سػبػؽ لػيػا أف أطػمػقػت نػفػس
ىػػذا الػنػػوع مػػف الػمػيػسػػانػػس ،نػظػمػػت جػػامػعػػة
بومرداس ممتقى حوؿ تػكػويػف فػي الػوظػائػؼ
المرتبطة بػالػوسػاطػة الػمػتػعػددة و اإلنػتػرنػت.
ىذا الممتقى ،الذي امتد عػمػى مػدار يػومػيػف،
سػمػػح لػمػمػكػػونػيػػف الػػذيػػف قػػدمػوا مػػف
جامعة مونبمييو بالتطرؽ لػمػمػواضػيػع
التالية :
ع ػػرض ال ػػديػ ػبػ ػم ػػوـ الػ ػتػ ػكػ ػن ػػول ػػوج ػػي
الجامعي"( "DUTبكالوريا2+ا MMI
(الػػوظػػائػػؼ ال ػم ػرت ػب ػطػػة بػػالػػوسػػاطػػة
المتعددة و اإلنترنتا

ط ػري ػقػػة ال ػح ػصػػوؿ ع ػمػػى الش ػيػػادة  :ت ػق ػي ػيػػـ في إطار أعماؿ التعاوف مع القطاع االجتمػاعػي
المراقبة المستمر  +أنمػاط مػ ارقػبػة الػمػعػارؼ -االقػتػصػػادي ،تػػـ تػنػظػيػػـ حػفػػؿ لػتػوقػيػػع اتػفػػاقػيػػة
).(MCC
شػ اركػػة بػيػػف جػػامػعػػة امػحػمػػد بػػووػرة بػػومػػرداس و
المرافؽ الػبػيػداغػوجػيػة الػتػي تػـ وضػعػيػا مػف شػػركػػة »  « SIEMENSعػمػػى مسػتػػوى مػقػػر
أج ػػؿ تػ ػمػ ػيػ ػي ػػف الػ ػطػ ػمػ ػب ػػة حس ػػب الػ ػكػ ػف ػػاءة شركة  SIEMENSبالجزائر ،و ذلػؾ يػوـ 20
المزدوجة  :ماراثوف الػويػب ،دروس مػتػعػددة فيفري مف السنة الجارية.
التخصصات.
ىذه االتفاقية تخص مختمؼ الػمػجػاالت الػعػمػمػيػة
سياسة توظيؼ الطمبة و األسػاتػذة مػف أجػؿ
و التكنولوجية .و تيدؼ إلى تنمية الػتػعػاوف بػيػف
شعبة التخصص.
ال ػجػػام ػعػػة و شػػركػػة  SIEMENSمػػف أجػػؿ
ال ػمػػداخػػالت ال ػم ػرت ػب ػطػػة بػػالش ػع ػبػػة  :أب ػواب
تمكيػف الػطػمػبػة مػف تػطػبػيػؽ و تػعػمػيػؽ مػعػارفػيػـ
مفتوحة و صالوف الطمبة.
الػ ػنػ ػظػ ػري ػػة و االسػ ػتػ ػف ػػادة م ػػف خػ ػبػ ػرة ش ػػرك ػػة
األجيزة و البرامج المستعممة.
باإلضافة إلى المداخػالت ،تػمػكػف الػحػضػور .SIEMENS
المكوف أساسا مف أساتذة و طػمػبػة الػجػامػعػة حضػػر ىػػذا الػحػفػػؿ ،رئػيػػس جػػامػعػػة بػػومػػرداس،
مػػف م ػتػػاب ػعػػة ف ػيػػديػػوىػػات ت ػب ػيػػف األع ػمػػاؿ البروفيسور بف تميس عبد الػحػكػيػـ ،نػائػب رئػيػس
التطبيقية المنجزة في إطار التكويف.
الجامعة المكمؼ بالتعاوف و العالقات الخارجيػة،
تـ تخصيص اليوـ الثاني مف الممتقى لػحػالػة البروفيسػور طػايػري عػبػد الػعػزيػز و عػمػيػد كػمػيػة
الػجػ ازئػػر .أيػػف تػػـ ال ػتػطػػرؽ إلػػى الػمػواضػيػػع المحروقات و الكيمياء ،البروفيسور حابي إديػر،
التالية :
و مػف جػانػب شػركػة  ،SIEMENSحضػر كػؿ
تقديـ النموذج الػمػقػرر فػيػمػا يػتػعػمػؽ بػالػجػذع
مف الرئيس و المدير العاـ و طاقمو.
المشترؾ الذي تـ اقتراحو في إطار المشروع
.COFFEE
األجػيػزة و الػبػ ارمػج الػمػتػاحػة مػػع زيػارة عػػدة
المرافؽ.
االسػتػ ارتػي ػجػيػػة الػتػػي تػػـ وض ػعػيػػا مػػف أجػػؿ
توظيؼ الطمبة (التخصصػات الػمػزدوجػةا و
األساتذة (في التخصصا.
الجانب االقتصػادي  :الػوظػائػؼ الػمػنػشػودة،
أم ػث ػمػػة م ػح ػتػػوى ال ػت ػربصػػات و ال ػم ػشػػاريػػع
المقترحة.
تدخؿ ىذه االتفاقيػة فػي إطػار اسػتػ ارتػيػجػيػة و ازرة
المداخمة الػتػأسػيػسػيػة الػتػي يػتػـ وضػعػيػا مػف
التعميـ العالي التي تيدؼ إلى خػمػؽ جسػور بػيػف
أجؿ توظيؼ مزدوج الكفاءة.
ال ػػوس ػػط الػ ػج ػػامػ ػع ػػي و الػ ػع ػػال ػػـ االجػ ػتػ ػم ػػاع ػػي-
االقتصادي بيدؼ تكويف خريجػيػف قػادريػف عػمػى
االندماج في الوسط الميني.

تجدر اإلشارة إلى أف ىذه االتفاقية الػتػي حػمػمػت
طابعا دوليا ،سبقيا إمضاء عدة اتفاقيػات تػعػاوف

و شراكة مػع مػؤسػسػات وطػنػيػة تػيػدؼ بػالػدرجػة

األولى إلى تفعيؿ المجاؿ التطبيقي.
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تكويف ميني لمعػالػـ األكػاديػمػي الػمػرجػعػي ،
ىو عنواف الممتقى المنظـ مف طرؼ جامػعػة
امحمد بوورة بػومػرداس ،فػي إطػار الػبػرنػامػج

ىػذا الػعػمػػؿ مػمػؾ لػمػمػػرجػع الػوطػنػي لضػمػػاف
ال ػجػػودة س ػي ػتػػـ ت ػط ػب ػي ػقػػو ع ػمػػى ال ػم ػس ػتػػوى
الػمػػؤسػسػػاتػػي (الػمػػديػريػػة الػمػػركػزيػػة ،مػخػػابػػر،
كميات ،مصالح مشتركة ،مػديػريػات إداريػةا،
مع إشراؾ الفرؽ و الفاعميف (أساتذة ،طػمػبػة،
موظفيف إدارييف و تقنييفا.
 تحديد/اختيار مراجع جودة أخرى.
بػػال ػت ػكػػامػػؿ مػػع ال ػمػػرجػػع الػػوط ػنػػي لض ػمػػاف

في ىذا اإلطار ،قدـ السيد ديونيجػي عػرضػا
حوؿ الػمػالءمػة بػيػف الػتػكػويػف و الػتػوظػيػؼ،
مشػػددا ع ػمػػى ضػػرورة ال ػت ػح ػس ػيػػف ال ػم ػس ػت ػمػػر
ل ػم ػس ػتػػوى ال ػم ػت ػع ػم ػم ػيػػف ،مػػع األخػػذ ب ػع ػيػػف
االع ػت ػبػػار ،خػػاصػػة ،ال ػب ػيػػانػػات االق ػت ػصػػاديػػة
الجديدة.
الػجػػودة ،تسػتػطػيػػع الػجػػامػعػػة تػعػيػيػػف مػ ارجػػع
أخرى ذات أىمية مف أجؿ تطبيؽ أو متابعة
نيج الجودة.

مف أجؿ كؿ تكويف تمت التوصية ب :
 ترجمة كؿ شيادة إلى الكفاءات.
 مواجية ىذه الػكػفػاءات الػكػبػيػرة بػالػفػاعػمػيػف

 تحديد نشاطات تعمـ و تقييـ المتعمميف.
 تحديد وسائؿ التقييـ التي تسمح لنشاطػات
التعميـ بالوصوؿ إلى األىداؼ البيداغوجية.
تػحػػديػػد وسػػائػػؿ الػتػقػيػيػػـ الػتػػي تسػمػػح لػتػقػيػيػػـ
الػمػتػعػمػمػيػػف بػقػيػػاس نسػبػػة الػتػحػقػيػػؽ الػفػعػػاؿ
لألىداؼ البيداغوجية مف طػرؼ الػمػتػعػمػمػيػف
(التوافؽ البيداغوجيا.

مقتط

من تقرير المكون أوليفيي
ديونيجي

Info

 2توصيات حول المـالئـمـة بـيـن تـكـويـن
عمل :

ل ػم ػق ػيػػاس و ال ػت ػق ػي ػيػػـ (أف ػعػػاؿ ال ػم ػصػػدر فػػي
تصنيؼ بموـ ،صيغة ذكيةا
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 ترسيـ األىداؼ البيػداغػوجػيػة انػطػالقػا مػف
أىػػداؼ تػكػػويػػف عػمػػى شػكػػؿ كػفػػاءات قػػابػمػػة

22

سيكوف عمى جامعة بومرداس :

 تػػوضػيػػح أىػػداؼ الػتػكػػويػػف (الػمػحػػددة فػػي
نموذج الػتػكػويػفا عػمػى شػكػؿ كػفػاءات الػتػي
يتعيف عمى المتعمـ الحصوؿ عمييا.

N°
JAN-FEV

 1توصيات حـول مـراجـع الـجـودة لـمـعـالـم
اككاديمي :

و مف أجػؿ كػؿ وحػدة مػف وحػدات الػتػعػمػيػـ،
تمت التوصية ب :
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مالحظة  :يجب أف يتـ اختيار ىذه الم ارجػع
بمنطؽ التكامؿ ،خاصة مع المرجع الوطػنػي
لضماف الجودة ).(RNAQUES
و لػ ػي ػػذا الػ ػغ ػػرض ،اسػ ػتػ ػخ ػػرج الػ ػت ػػوصػ ػي ػػات
التالية :

 وضػع ىػيػئػات حػوكػمػة تسػمػػح بػػالػمػػالءمػػة
الدائمػة فػي الػكػفػاءات الػمػنػشػودة مػف طػرؼ
المتعمـ ،الكػفػاءات الػمػتػوفػرة/الػمػضػمػونػة مػف
طرؼ الػجػامػعػة و الػكػفػاءات الػمػنػشػودة مػف
طرؼ العالـ العممي و الػعػالػـ االجػتػمػاعػي-
االقتصادي.

تظ ظعظ ظ ظ ظ ظظـون

 ،Tempus QESAMEDالػ ػػذي يضػ ػػـ
جػػام ػعػػات دوؿ ج ػنػػوب ال ػب ػحػػر ال ػم ػتػػوسػػط
(لػبػنػػاف ،تػػونػػس ،الػمػغػػرب و الػجػ ازئػػرا ،مػػف
ت ػن ػش ػيػػط ال ػبػػروف ػي ػسػػور ال ػف ػرنسػػي أول ػي ػف ػيػػي
ديونيجي ،اسػتػشػاري بػجػمػعػيػة QuaRES
(ج ػم ػع ػيػػة ال ػجػػودة و ال ػب ػحػػث فػػي ال ػت ػع ػم ػيػػـ
العاليا .ييدؼ التكويف إلػى شػرح و تػعػمػيػـ
الػمػ ارجػػع الػتػػي يػجػػب وضػعػيػػا و تػطػبػيػقػيػػا
لصالح مينيي العالـ األكاديمي.

 امتالؾ الػمػرجػع الػوطػنػي لضػمػاف الػجػودة
) ،(RNAQESالػذي أعػدتػو لػجػنػة تػطػبػيػؽ
ن ػظػػاـ ض ػمػػاف ال ػجػػودة فػػي ق ػطػػاع ال ػت ػع ػم ػيػػـ
ال ػعػػالػػي و ال ػب ػحػػث ال ػع ػم ػمػػي ،سػػوؼ ي ػتػػـ
استػعػمػاؿ الػمػرجػع الػوطػنػي لضػمػاف الػجػودة
مػػف طػػرؼ الػػو ازرة مػػف أجػػؿ ت ػق ػي ػيػػـ ج ػم ػيػػع
الجامعات الجزائرية.

االجتماعييف-االقتصادييف.

متظ ظ ظفظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظـق ظ ظ ظ ظ ظ ظظــ

اليوم الوطني اكول لممواد الزراعية-
الغذائية ،الطاقة و البيئة  :مع تطور و
تعقد التخصصات الغذائية ،أخذت مسألة
جودة األغذية و المخاطر الصحية أىمية
عند المستيمكيف ال تقؿ عف تمؾ التي عند
السمطات العامة.
أيضا ،استخداـ المواد الكيميائية ،تطور
الطرائؽ الصناعية في حفظ األغذية و
تضاعؼ خطوات تحويؿ و تكييؼ
المنتوجات الغذائية تسبب أضرار كبيرة عمى
البيئة.
بالتالي ،فإف تحديد رىاف معرفة أثر
الصناعة الزراعية-الغذائية عمى جودة...

ملتقى وطنً " :كٍمٍاء المىاد"  :هذا
انمهخقى هى بهذف حبادل انخبزاث و أفضم
أعمال انبحث انمحذدة فً مؤسساث وسارة
انخعهٍم انعانً و انبحث انعهمً.
فً انىقج انزاهن ،ال ٌخهى أي مجال
حكنىنىجً من انخطىراث انحاصهت فً عهم
انمىاد .إنها مىجىدة فً جمٍع جىانب
انحٍاة ،و حشارك في ححسٍن حٍاحنا انٍىمٍت
و هً فً مزكش انخطىراث انخكنىنىجٍت
انمزحبطت بانخنمٍت انمسخذامت و انطاقت،
بانصحت و حكنىنىجٍا انمعهىماث و
االحصال...

لمزيد من المعمومات حول ىذه اكحداث ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني لمجامعة :

أعـــمـــنـــت وكـــالـــة نـــاســـا

الــفــضــائــيــة عــن اكــتــشــا
ســـبـــعـــة كـــواكـــب خـــارج
المجموعة الشمسية شبيية
باكرض .و ىي تدور حـول
نجم فـي مـجـرتـنـا يـبـعـد ب

ممتقى وطني حول " :تعميم و تعمم العموم
و الرياضيات"  :تيدؼ ىذه التظاىرة
العممية ،إلى وضع النقاط عمى التطورات
العممية التي تسمح بتسميط الضوء عمى
المعنى المعطى لممنيج و التطبيقات
البيداغوجية المبتكرة في مجاالت العموـ
(الفيزياء ،الكيمياء ،العموـ البيولوجيةا و
الرياضيات .كما سيتـ التطرؽ إلى دور
التاريخ و نظرية المعرفة الخاصة بالعموـ و
الرياضيات .باإلضافة إلى ذلؾ ،ييدؼ
الممتقى إلى توسيع نطاؽ التفكير حوؿ
استعماؿ تكنولوجيا المعمومات و االتصاؿ
)(TICsعمى تعميـ و تعمـ العموـ و
الرياضيات...
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زٌارة بٍداغىجٍة لمتربصً المعهد
الىطنً لإلنتاجٍة و التنمٍة
الصناعٍة ((INPED
في إطار التعاوف و تبادؿ الخبرات بيف المكتبة
المركزية لجامعة بومرداس و المعيد الوطني
لإلنتاجية و التنمية الصناعية )INPEDا ،تـ تنظيـ
زيارة بيداغوجية حوؿ السمسمة الوثائقية عمى مستوى
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 04ســنــة ضــوئــيــة عــن
نظامنا الشمسي.
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N°
JAN-FEV

تطمب األمر عدة تمسكوبات لرؤيتيا،
يبمغ عددىا سبعة ،كميا كواكب صخرية،
كميا في حجـ األرض و تدور حوؿ نفس
النجـ .أعمنت وكالة ناسا ،يوـ 22
فيفري ،عف اكتشاؼ  07كواكب جديدة
خارج المجموعة الشمسية ،و ىناؾ

احتماؿ نظري أف يكوف البعض منيا
صالحا لمحياة.
لتأكيد ىذه النظرية ،يجب عمينا انتظار المكتبة المركزية ،لصالح  30متربص.
األجوبة التي سيجمبيا لنا تمسكوب
خالؿ ىذه الزيارة ،تـ تقديـ مدخؿ حوؿ عمؿ
جيمس ويب الفضائي المستقبمي ،المقرر
مختمؼ خدمات المكتبة لممتربصيف.
إطالقو في الفضاء خالؿ سنة .2018
http://www.univ-boumerdes.dz/
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