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نشــــــــــــــرية اإخبارية رمق  21تصدر عن جـــــــــــامعة امحمد بوڤـرة-بــــــومرداس لك شهرين

الفـــــهرس

افتتــــــــــــــــــاحية
02

التسجيــالت الجامعية بجامعة امحمد بوڤرة بومــــرداس

 أبواب مفتـوحـة عـلـم جـامـعـة امـحـمـد بـو ـر بـومـرداس
لفائد الطلبة الجدد.
 التسجيالت األولية و التحويالت.

03
الدخــــول الجـــــــــــــــامعي
 التسجيالت النهائية بجامعة امحمد بو ر بومرداس.
 الدخول الجامعي بجامعة امحمد بو ر بومرداس.
متـــــفــــــــــــــــرقـــــــــــــات
 مــعــرم ألعــمــال طــلــبــة وحــد بــحـ

04
الــمـواد ،الــطـرائـ

الصناعية و البيئة.
أ جـنـد ا أل حـد ا

ا لـ ـا د مـة .

 إعـال ن لـلـوافـديـن الـجـدد إلـم جـامـعـة ا مـحـمــد بــو ڤرررة
بـومـرد ا س .

الدخول الجامعي
دق جرس الدخول الجامعي و
كما يقال " :عندما تدق ساعة
الدخول ،يجب أن تعرف كيف
تعود من جديد ،عندما يحين
يوم العودة ،يجب أن تعرف
كيف تنطلق من جديد".
الدخول الجامعي هو قبل كل
شيء رمز لعودة اللقاء بعد
غياب ألجل استراحة مستحقة.
السعادة الناجمة عن هذا اللقاء
غالبا ما تختلط بالصعوبات
التي نواجهها في كل دخول جامعي.
بالتالي ،بعد التسجيالت الجامعية التي مرت في ظروف جيدة ،خاصة بعد إدخال البرنامج
 ،Progressمنذ سنة  ،6102من طرف و ازرة التعليم العالي و البحث العلمي من أجل التشغيل
اآللي لعملية التسجيالت ،التي ساعدت كثي ار األعوان اإلداريين في إتمام هذه المهام ،أصبح من
الضروري علينا التعامل مع استياء الطلبة الراغبين في متابعة تخصص ليس لديهم الحق فيه...
وسط كل هذا المزيج ،نواصل بذل المجهودات من أجل إنجاح هذا الدخول الجامعي.
من أجل ذلك ،خلقت الجامعة منذ أكتوبر  6102ما يقارب  0011مقعد بيداغوجي ،الحتواء العدد
الكبير من الطلبة المسجلين.
جناح البحث ،الذي ينتظر تسليمه نهاية شهر نوفمبر  ،6100و الذي سيأوي  60مخبر و وحدة
البحث التابعين للجامعة ،سيمثل النقطة المحورية للبحث بجامعة بومرداس سامحا أيضا باالشتراك
في استخدام الموارد البشرية و المادية.
فيما يخص البيداغوجيا ،إصالح عميق سيسمح بانطالق كل التكوينات في الليسانس الخاضعة
للمعايير و الماستر الموافقة.
االتفاقيات التي تم توقيعها مع القطاع االجتماعي-االقتصادي ستسمح بإشراك هذا األخير في
التكوين من خالل إفادة الطلبة بالدورات التدريبية.
أيضا ،بالتعاون مع نفس القطاع ،أدخلت جامعة بومرداس ،ابتداءا من هذه السنة ،على مستوى كلية
العلوم ،ليسانس تمهينية ( )licence professionalisanteجديدة بفترات قصيرة و توظيف
مضمون ،لفائدة الطلبة الجدد في اإلعالم اآللي.
أغتنم هذه الفرصة لكي أتمنى لجميع األسرة الجامعية عودة جميلة و سنة ملؤها النجاح.

البروفيسور عبد الحكيم بن تليس ،رئيس الجامعة
مدير النرش  :الربوفيسور عبد احلكمي بن تليس  ،رئيس جامعة بومرداس.
هيئة املراجعة  :الربوفيسور عبد العزيز طايري ،ملكف ابلعالقات اخلارجية ،التعاون ،التنش يط ،االتصال و التظاهرات العلمية.
فريق التحرير  :قاس ميي اندية ،مرتمج ترجامن | أمقران يسمينة ،همندس دوةل يف االإعالم الآيل.
ملعلومات أكرث ،يرىج االتصال خبلية االتصال عن طريق :
رمق الهاتف/الفاكس  | 420 97 15 88 :الربيد الالكرتوين communication@univ-boumerdes.dz :
العنوان  :رئاسة جامعة بومرداس شارع الاس تقالل  01444بومرداس– اجلزائر | املوقع الالكرتوين http://www.univ-boumerdes.dz/ :

أبواب مفتوحة على جامعة امحمد بوڤرة بومرداس
لفائدة الطلبة الجدد
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بعد اإلعالن عن نتائج شهادة البكالوريا ،جاء
وقت التسجيالت األولية و االختيار الصعب
للتخصص .و نظ ار لمعرفتها بصعوبة هذه
العملية لدى الطلبة الجدد ،الذين في معظمهم
ال يملكون خبرة حول الوسط الجامعي ،قامت

و ازرة التعليم العالي و البحث العلمي بإصدار
تعليمات إلى كافة المؤسسات التابعة لها
بتنظيم أبواب مفتوحة من أجل السماح للطلبة
الجدد بالتعرف على المكان الجديد لعملهم و
دراستهم.
األبواب المفتوحة هي أيضا بمثابة واجهة
يمكن للطالب أن يستعلم من خاللها على
فرص التكوين التي يمكن للجامعة أن تقدمها

له .يتوجب على الطلبة استيعاب أهميتها و
استغالل حضور مسؤولين ،أساتذة و عمال
إداريين من أجل طرح أسئلتهم و االستعالم
قدر المستطاع من أجل تجنب الخطأ في
اختيارهم عندما يقومون بالتسجيل األولي.
جامعة بومرداس ،على غرار الجامعات
األخرى ،نظمت أبواب مفتوحة لفائدة
الطلبة الجدد ،من  62جويلية إلى 10
أوت من السنة الجارية.
إن اختيار هذا التوقيت لم يكن صدفة،
بالعكس ،زامنت الو ازرة تاريخ األبواب
المفتوحة مع التسجيالت األولية من أجل
السماح للطلبة الجدد ،الذين قدموا
إلجراء تسجيلهم األولي على مستوى
الجامعة ،باالستعالم حول مختلف
هياكل الجامعة و التكوينات التي تتوفر
بهذه األخيرة.
نظ ار للدور الحاسم الختيار التخصص في
تطور الطلبة الجدد و نجاحهم في مسارهم
الجامعي ،وفرت الجامعة أجهزة مناسبة و
موظفين مؤهلين من أجل توجيههم بالطريقة
األنسب في اختيار تخصصهم.

كل كليات و معهد الجامعة كانوا حاضرين
بأساتذتهم-الباحثين و فاعلين آخرين في
الحياة الجامعية ،على مستوى مكتبة كلية
المحروقات و الكيمياء من أجل الرد على
أسئلة الطلبة.
الهدف من تجميع كل الهياكل في نفس
المكان ،هو تسهيل و تبسيط الحصول على
المعلومة لدى الطلبة الجدد .و هكذا ،يمكن
للطالب في نفس المكان القيام بالتسجيل
األولي و االستعالم حول كل التكوينات التي
توفرها الجامعة ،من أجل االختيار الجيد
للتخصص الذي يتابعه.

التسجيالت األولية و التحويالت
تممممت مممرح ملممة
التسجيالت األولية
ال مت مس مج ميممالت األولميممة ب مجممام معممة ام مح ممممد بممو مرة
بممومممرداس ط مب مقمما ل مل مجممدول الممذي حممددتممه و ازرة
التعليم المعمالمي و المبمحمث المعملمممي و ذلمك ممن
 10إلى  10أوت من هذه السنة.
خالل هذه الفترة ،قدم الطلبة الجدد مصحوبون
بكشف نقاط البكالوريا ،إلى خدمة التسجيالت
األولية ،التي وضعت في خدمتهم من طرف
الجامعة.
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بالتالي ،بمجرد إدخال الرمز الخاص بالطالب
من طرف العون في منصة ،Progress
للتذكير فهو برنامج تم إدخاله منذ السنة
الماضية من طرف الو ازرة من أجل كل
عمليات التسجيالت األولية ،التحويالت و

تسجيالت الطلبة الجدد كخطوة أولى و جميع
الطلبة في المرحلة القادمة ،يقدم النظام عدة
فرص الختيار التخصص للطالب ،حسب
العالمات و المعدل الذي تم تحصيله في
البكالوريا.
مع ذلك ،الطالب ابتداءا من هذه السنة لن
يكون لديهم سوى  4خيارات على قائمة
االقتراحات الممكنة ،على عكس ما كان
يحدث سابقا حيث كان لديهم  01اختيارات،
كما أن االختيارات ال  4يجب أن يكون
أحدها تخصص ال ام دي .بعبارة أخرى ،إذا
قام طالب بمأل االختيارات ال 3األولى بكل
من تخصص الطب ،صيدلة و جراحة أسنان،
يتوجب عليه بالضرورة أن يمأل االختيار
الرابع بإحدى االختصاصات ضمن
النظام ال ام دي مثل علوم الطبيعة و
الحياة ،علوم و تكنولوجيا... ،
بعد االنتهاء
التحويالت
مرحلة
من
التسجيالت األولية ،فتحت و ازرة التعليم
العالي و البحث العلمي المنصة
 Progressمن أجل التحويالت
خالل يومين ( 0و  2سبتمبر).
العملية كانت صعبة بسبب االزدحام

على الموقع و الشروط التي تحد من حق
الطلبة في التحويل هذه السنة .أجل ،فقط
الطلبة الذين يعمل أولياؤهم في سلك األمن،
الطلبة المعنيين بالزواج خارج مكان إقامتهم
أو الذين غيروا عنوانهم هم الذين لديهم الحق
في التحويل.
بالتالي ،فإن عميلة التسجيالت األولية مهمة
جدا و حاسمة في التخصص الذي سيتبعه
الطالب الجديد ،و لهذا ،يجب عليه أن يكون
منتبها لالختيارات المتاحة له قبل انتقاء 4
منها لمأل بطاقة الرغبات الخاصة به.
تم اإلعالن عن نتائج هذه المرحلة يوم  9من
نفس الشهر.

http://www.univ-boumerdes.dz/
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التسجيالت النهائية بجامعة امحمد بوڤرة بومرداس
حضر حوالي  2011طالب جديد إلى جماممعمة
امحمد بوڨرة بوممرداس ممن أجمل المتمسمجميمالت
ال م من م مهم ممائ م ميم ممة ب م مع م من م موان الس م منم ممة ال م مجم ممام م مع م ميم ممة
 ،6100/6100آخممر مممرح ملممة ق مبممل الممدخممول
الجامعي المذي تمم تمحمديمده لميموم  00سمبمتمممبمر
.6100

همذه المممرحملممة المتمي اممتمدت مممن  01إلمى 04
سبتمبر ،مرت في ظروف جيدة ممن المتمنمظميمم،
حيث تم توفير كل الوسائل المادية و المبمشمريمة
من أجل تسهيل العملية .عملمى مسمتموى ممدخمل
الجامعة ،أعوان يوجهون و يقدمون المعلومات
للطلبة الذين كانوا يتجمعون حولهم لالمسمتمعمالم
حول إجراءات التسجيل.

الدخول الجامعي بجامعة
امحمد بوڤرة بومرداس
التمحمق أكمثمر ممن  2011طمالمب جمديمد ،مسمجمل
بجامعة امحمد بوڨرة بومرداس ،بمقاعمد المد ارسمة
على مستوى الكليات و المعهد و ذلك فمي إطمار
الممدخممول ال مجمماممعممي الممذي تممم ت محممديممده لميمموم 00
سبتمبر  6100من طرف و ازرة التعليم العالي.
و ألجل ذلك ،بمذلمت المجماممعمة ممجمهمودات جمبمارة
لضمان دخول جامعي هادئ لطلبتها.
بالتالي ،خلقت الجامعة  911مقمعمد بميمداغموجمي،
عمن طمريممق تمحممويممل ورشممات قممديمممة إلممى قمماعممات
دراسة لطلبة اآلداب و اللغات األجنبية (آ ل أ).

Info
UMBB

La lettre d’information bimestriel de l’Université M’Hamed BOUGARA-Boumerdès

N°

25

JUIL-SEP

تممممت عممملميممة تسمجميممالت المطملمبممة المجممدد لسمنممة
 6100عملممى عممدة مم ارحممل مممن أجممل ضممممان
سهولة دراسة الملفات .بالتالي ،توجمه المطمالب
في البداية إلى قماعمة أيمن قمامموا بمممأل اسمتمممارة
التسجيل ،دفع رسوم التمسمجميمل ... ،و بمممجمرد
اكتمال و مم ارجمعمة الممملمفمات يمتمم تمحمويملمهما إلمى
مركز الحسمابمات المتمابمع لمكملميمة المممحمروقمات و
الكيمياء ،من أجل معالجتها من طمرف حموالمي
عشرة من مشغلي الكمبيوتر متصلون بمممنمصمة
 .Progressبعد التحقق من قبول المتمسمجميمل
عملمى المممنمصمة ،تمتمم طمبماعمة بمطماقمة المطمالممب،
شهادة مدرسية و إقامة في حالة توفر الشمروط

يجدر بنا التذكير أنه بفضل هذه المنصة ،ممع
نهاية عملية التسجيل ،يغادر الطالب مصحوبا
ببطاقة الطالب و شهادته المدرسية ،باإلضمافمة
إلى اإلقامة بالنسبة للبعض.
مممدي مريممة ال مخممدمممات ال مجممام مع ميممة بممدورهمما كممانممت
حمماض مرة مممن أجممل الممرد ع ملممى أسمئ ملممة المط مل مبممة
المتعلقة باإلقامة و النقل.

للللللللللالت س لـلس س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ل ل للالت ساسسةلب سـ س ل ل

و هم موزعون على  0كليات و معهمد  :كملميمة
العلوم ،كلية عملموم المممهمنمدس ،كملميمة المحمقموق،
كملميممة المعملمموم االقمتمصمماديممة ،المتمجمماريممة و عملمموم
التسيير ،كلية المحروقات و الكيميماء و ممعمهمد
الهنمدسمة المكمهمربمائميمة و االلمكمتمرونميمك .اإلثمنميمن
األخيرين هما على مستوى وطني.

باستخدام طابعات خماصمة بمبمطماقمة المطمالمب و
أخرى عادية تم ربطها بمكمل جمهماز ممن أجمهمزة
مشغلي الكمبيوتر.
بدأت المرحلة الثانية من التسمجميمالت يموم 09
سبتمممبمر و اممتمدت عملمى  3أيمام كممما حمددتمهما
و ازرة التعليم العالي و المبمحمث المعملمممي .خمالل
هذه الفترة ،تمت دراسة ملفات طلبات التحمويمل
الخماصمة بمالمطملمبمة المحمامملميمن لشمهمادة بمكمالموريما
لسنة  6102في منصة  ،Progressو تمكن
الطلبة الذين تمت الموافقة عملمى طملمبماتمهمم ممن
المتمسمجميممل بمماإلضممافممة إلممى المممتممأخمريممن ض ممممن
الطلبة الجدد.

كمممما أنمهممت إنشمماء  60ممخمبممر لصممالممح المبمحممث
العلمي و التي سيتم تسملميمممهما ممع ممطملمع شمهمر
نوفمبر من السنة الجارية.
فمي مممما يمت معملممق بممالمت معممداد المبميممداغمموجممي ،تممدعممممت
الجامعة بتوظيف  06أستاذ بدرجة المدكمتموراه و
المممماجسمتميممر و  01آخمريممن أجممروا تمحممويممل إلممى
جامعة بومرداس و ذلك لمواجهمة المعمدد المكمبميمر
من الطلبة.
كما وظفت  09عون متعاقد و  06عون مثبمت
فممي مم مخممتم ملممف الممف ممروع مممثممل اإلعممالم اآلل ممي،
اإلحصاء ،عون إدارة...،
تممم إدخممال اخ مت مصمماص جممديممد ع ملممى ال مم مس متمموى
الوطمنمي إلمى قسمم اإلعمالم اآللمي المتمابمع لمكملميمة
العلوم ،في هذا الدخول الجامعي.
هممذا االخ مت مصمماص حممول المموظممائممف المم مرت مب مطممة
بالوسائط المتعددة و االنمتمرنمت ،يسمممى وسمائمط
متعددة و تصميم الواب ،تم إطالقه فمغمي إطمار
المشروع  ،COFFEEللتذكير فهو يمهمدف إلمى
تأمين تكوينات بفترات قصيرة من أجل تموظميمف
مضمون ،و تعد جامعة بوممرداس شمريمكمة فميمه.
إن اختيار همذا االخمتمصماص ،جماء بمعمد د ارسمة
احتياج السوق االقتصادي الجزائري ممن نماحميمة
الم م ملم م ميم م مس م ممان م ممس الم م متم م ممم م مهم م ميم م منم م مي م ممة "licences
" professionnalisantesو بعد التشاور ممع
الشركاء االجتماعيين و االقتصاديين.
تمم خملمق  60ممقمعمد بميمداغموجمي فمي إطمار هممذا
التكوين ،لمدة  3سنوات ،حيث سيستفيد الطملمبمة
خمماللمهمما مممن تمربصممات تمطمبميمقميممة عملممى مسمتمموى
مختلف المممؤسمسمات االقمتمصماديمة و الصمنماعميمة
العامة و الخاصة ،التي تم توقيع اتفاقيات معها
في هذا الدخول الجامعي ،قامت كل الكليات و
المم مع مهممد بمن مشممر ن متممائممج المط ملمبممة المممقمبممولميممن فممي
الماستر حتى يتمكن الطلبة المعنيين ممن إجمراء
تسجيالتهم.
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معرض ألعمال طلبة
وحدة بحث المواد ،الطرائق
مسابقة الدخول للسنة األولى
الصناعية و البيئة

ب سي سـ س لـل س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س سسةلةل

أ جدنددد ة ا أل حدد ا ث ا لد دا د م ة

وحدة بحث المواد ،الطرائق الصناعية و البميمئمة
التابعة لجامعة بومرداس ،في الفترة مما بميمن 3
و  2جمموي مل ميممة مممن الس منممة ال مجمماريممة ،م معممرض
إلنمجممازات ال مطملمبممة فممي نمهممايممة طممور المممماسمتممر
اختصاص النمذجة و المحاكاة فمي الممميمكمانميمك
) (MESOال متمماب معممون لمموحممدة ال مب محممث ع ملممى
مستوى كلية علوم المهندس.
ت ممم ع ممرض ع ممدة إنم مجم ممازات un banc :
une chaudière à ،d’essai éolien
une machine de ،Biomasse/pellets
une ،production pellets à broyeur
un ،machine à commande CNC
une ،bras manipulateur 3 axes
machine de turbinage d’eau
potable pour la production
une turbine
،d ’ é l e c t r i c i t é
une micro tour ،hydraulique
une installation pour , ،solaire
l’étude des écoulements Solide/
un réacteur rotatif
،F l u i d e
une ،Multiphasique à Bulles
une maquette Système ،éolienne
Hybride à Energies Renouvelables
HRES.

دكتوراه

تنظم جامعة امحمد بو رة بومرداس ابتداءا من
شهر أكتوبر القادم مسابقة وطنية للدخول إلمى
السنة  0دكتوراه في عدة تخصصات.
لمممزيممد مممن المم معملممومممات حممول ال متمخ مصمصممات
المممعمنميممة و تمواريممخ المممسممابمقممات ،يممرجممى زيممارة
موقع الجامعة على الرابط التمالمي http:// :
w w w . u n i v -b o u m e r d e s . d z /
concours-DLMD-2017.php.
كما نظمت الجامعة ،يوم  09سبتممبمر ،أبمواب
مفتوحة حول تكوينات الدكتوراه لصمالمح طملمبمة
الدكتوراه.
خالل هذه األبمواب المممفمتموحمة ،مسمؤولميمن عمن
التكوينات كمانموا حماضمريمن لمتمقمديمم الشمروحمات
للطملمبمة حمول المتمكمويمنمات كمل حسمب المتمكمويمن
الخاص به .كما تم عرض ملصقات و تموزيمع
مطويات على الزوار.

المؤتمر الدولي الثالث حول
المواد و التنمية المستدامة

المركزية للجامعة ،يموممي  10و  12نموفمممبمر
.6100

المؤتمر الدولي الخامس حول
الهندسة الكهربائية-
ICEE’2017

من تنظيم ممخمبمر بمحمث اإلشمارات و األنمظمممة
عملممى مسمتمموى ممعمهممد المهمنممدسممة المكمهمربممائميممة و
االل مك متممرون ميممك ال متممابممع ل مجممام معممة ام مح ممممد بممو مرة
بمومممرداس ) INELECسمابمقما) ،مممن  69إلممى
 30أكتوبر .6100

المؤتمر الدولي األول حول
التكنولوجيات الحيوية في
خدمة التنمية المستدامة
مممن ت من مظ ميممم م مخ مبممر ت مث مم ميممن و ح مفممظ ال مم موارد
البيولوجية بالتعاون مع قسم البميمولموجميما المتمابمع
لكلية العلوم بجامعة امحمد بموڨررة بموممرداس،
يومي  64و  60أكتوبر .6100
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مممن ت منمظ ميممم وحممدة بمحممث  :ال مم مواد ،ال مط م ارئممق
الص منمماع ميممة و ال مب مي مئممة ال متمماب معممة ل مك مل ميممة ع ملمموم
المم مهمنممدس بمجممام معممة اممح ممممد بممو مرة بممومممرداس
إعالن للوافدين الجدد إلى
بالشراكة مع مخبر المواد و األنمظمممة المممركمبمة
) (UMR 7057التابع لجامعة باريس
ديديرو جامعة امحمد بوڤرة بومرداس
بمماريممس ف مرنسمما ،يممومممي  10و  10نمموف مم مبممر
سواء كنتم أساتذة ،عمال تم توظيفهم حديثا
.6100
بجامعة امحمد بوڨرة بومرداس أو طلبة جدد،
بهدف تسهيل إدماجكم و موافاتكم بكل جديد
حول الجامعة ،ندعوكم لزيارة الموقع
االلكتروني للجامعة على الرابط http:// :
 www.univ-boumerdes.dz/و حسابها على
الفيسبوك أين يتم عرض كل األحداث التي يتم
مؤتمر دولي حول تثمين و تنظيمها من طرف الجامعة .يمكن الدخول
إلى حساب الفيسبوك الخاص بالجامعة من
الحفاظ على الكتلة الحيوية
خالل الموقع االلكتروني.
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هذه األعمال باإلضافة إلى أنها تسممح لملمطملمبمة
فممي نمهممايممة طممور المممماسمتممر بمتمعممميممق ممعممارفمهممم
النظرية من خالل إنجازات مملممموسمة ،سمتمسمممح
أيضا بتحفيز إبداعمهمم و تشمجميمعمهمم عملمى رفمع
ال مت محممديممات فممي م مجممال ال مت مك منممولمموج ميمما بممال مق ميممام
بإنجازات في مستوى تطلعات الصناعة.
هذه النممماذج األولميمة بمتمممويمل ذاتمي ممن طمرف
أعضاء الفريق ،تمم إنمجمازهما بمممسمابمقمة ال تمقمدر
بثمن للسيد كاري جمال الديمن (طمالمب دكمتموراه
بمموحممدة ال مب محممث) ت مف ميممد بممدعممامممات ب ميممداغمموج ميممة
) (banc d’essaiلطلبة المجماممعمة و أحميمانما من تنظيم كلية العلوم التابعمة لمجماممعمة اممحمممد
بوڨرة بوممرداس و ممخمبمر بمحمث المتمكمنمولموجميما
من جامعات أخرى أيضا.
اللينة ،التثمين ،فيزيوكيميائية المواد البيولوجيمة
و المتمنمموع المبميممولمموجممي عملممى مسمتمموى المممكمتمبممة
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