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الفـــــهرس

افتتــــــــــــــــــاحية
02

الدخول الجامعي :

 أب ووام مووةووفوووحووة لووةووائوود الووطوومووبووة الووجوودد و
الفسجيالت األولية،

البعيد .اآلن و نحن في مجال آخر ،أال

 الفسجيالت النهائية،

و ىو الجامعة ،من األفضل أن نقول

 الفحويالت،

الدخول الجامعي ،دخول يصادفنا في

 العود الجامعية.

03

الفظاهوووورات العمميووووووووووووة و الفعووووووووووووووواون :

 الورشة الدولية الثانية حول المواد المغناطيسية
و المواد النانونية ).(MMN'2018
 يوم فحسيسي ضد مخاطر الجريمة االلكفرونويوة
و المخدرات.
 اجفماعات في إطار معهد العموم و الفكنولوجويوا
الفطبيقية ) (ISTAفي عمم القياس.

04

مفةرقات

 فنصيم الورئويوس الوجوديود لوجواموعوة بوومورداس،
السيد عبادلية محمد الطاهر.
فوووووووحووووووودي NASA Space Apps

"،Challenge

 أكووفوووبوور الوووردي  .يوووم فووحووسوويووسووي حووولسرطان الثدي بمعهد الهندسة الكهربائية و

االلكفرونيك.

كل سنة و نصادفو بفرح و سرور لكن
أيضا ببعض المخاوف .طبيعي جدا !
كل دخول يأت إلينا بآالف الطمبة
الجدد يتعين عمينا بذل كل المجيودات
لمرافقتيم و إدماجيم في حياتيم الجديدة .في كل سنة أيضا يتعين عمينا وضع الجامعة في المسار
الصحيح من أجل تحقيق األىداف المنشودة.
لم يمض إال القميل من الوقت لتبدأ النشاطات البيداغوجية و العممية ،ليكون شير أكتوبر غنيا

باألحداث .ما ال يقل عن ثالثة تظاىرات تم تنظيميا من طرف األساتذة و الطمبة ،إنيا لبداية جيدة.

الحدث اآلخر ،و ألنو ال يتكرر كثيرا ،أال و ىو تنصيبي كرئيس ليذه الجامعة أين اشتغمت لعدة
سنوات كأستاذ باحث و مدير وحدة بحث المواد و الطرائق الصناعية و البيئة .أريد أن أخص
بالشكر السمطات العميا بالو ازرة الوصية الذين جددوا ثقتيم بي ،كما أىنأ السيد بن تميس ،الذي كان

 النادي العممي : Inelectronics
-

إنو الدخول ! قمناىا في الماضي غير

يشغل ىذا المنصب قبمي ،عمى تنصيبو كرئيس جامعة الجزائر.1-
لن أدخر جيدا لكي تواصل جامعة امحمد بوﭬرة بومرداس ،التي تحمل إسم ىذا الشييد المقدام ،في
مسار التطور .إن أسموبي واضح ،فيو يعتمد عمى التواصل والشفافية و التشاور و بناء توافق اآلراء
مع كل األطراف المعنية لكي يمتزم كل واحد منيم بتعزيز ىذا المكان الخاص بإنتاج المعارف و
العموم.

 مسابقة فالو القرآن الكريم.

البروفيسور عبادلية محمد الطاهر ،رئيس الجامعة

مدير النرش  :الربوفيسور غبادلية محمد الطاهر ،رئيس جامعة بومرداس.
هيئة املراجعة  :الربوفيسور غبد العزيز طايري ،ملكف ابلعالكات اخلارجية ،التعاون ،التنش يط ،االتصال و التظاهرات العلمية.
فريق التحرير  :كاس ميي اندية ،مرتمج ترجامن.
ملعلومات أكرث ،يرىج االتصال خبلية االتصال غن طريق :
رمق الهاتف/الفاكس  | 468 97 95 88 :الربيد الالكرتوين communication@univ-boumerdes.dz :
العنوان  :رئاسة جامعة بومرداس شارع الاس تلالل  79444بومرداس– اجلزائر | املوكع الالكرتوين http://www.univ-boumerdes.dz/ :

الدخول الجامعي  8102/8102بجامعة امحمد بوﭬرة بومرداس
أتىاب هفتىحح لفائذج الطلثح الجذد
و التسجيالخ األوليح
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بموجب المنشور رقم  04المؤرخ في 23
شعبان  1439ىجري الموافق ل  09ماي
 ،2018المتعمق بالتسجيل األولي و توجيو
حاممي البكالوريا لمسنة الجامعية -2018
 ،2019نظمت جامعة بومرداس ،عمى غرار
الجامعات الجزائرية األخرى ،أبواب مفتوحة
لفائدة الطمبة الجدد ،من  24إلى  30جويمية
من السنة الجارية.

التسجيالت األولية و التوجيو الخاصة بالطمبة
الجدد تمت حصريا عبر الخط .من أجل إتمام
ىذه اإلجراءات ،تم وضع موقعين في خدمة
ىؤالء الطمبة  http://www.mesrs.dz :و
http://www.orientation.esi.dz.

قامت الو ازرة بمزامنة تاريخ األبواب المفتوحة
مع التسجيالت األولية من أجل السماح
لمطمبة الجدد ،الذين قدموا لمقيام بتسجيميم
األولي عمى مستوى الجامعة ،باالستفسار عن
مختمف مجاالت التعميم بالجامعة و كذا
مختمف اليياكل و التكوينات المتوفرة بيذه
األخيرة باإلضافة إلى الحصول عمى معمومات
تشرح المنشور الوزاري الذي يحدد طرق
التسجيل.
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جامعة امحمد بوﭬرة بومرداس ،وفرت كل
الوسائل المادية و البشرية من أجل تسييل و
تبسيط الوصول إلى المعمومة من قبل الطمبة
الجدد و إتمام تسجيميم األولي بسيولة،
بالتالي ،تجمعت كل كميات و معيد الجامعة
ممثمين بأساتذتيم الباحثين و الموظفين
اإلداريين في مكان واحد ،عمى مستوى مكتبة
كمية المحروقات و الكيمياء.

التسجيالخ النهائيح

عمى غرار الجامعات الجزائرية األخرى،
فتحت جامعة امحمد بوﭬرة بومرداس أبوابيا
لمطمبة طبقا لممنشور الوزاري الذي حدد موعد
الدخول الجامعي  2019-2018ليوم 02
سبتمبر.

فيما يتعمق بالتسجيالت النيائية بعد توجيو
 6095من الطمبة الجدد إلى جامعة
بومرداس ،قدم  5733منيم إلى جامعة

بومرداس ،من  02إلى  06سبتمبر ،من أجل
تأكيد تسجيميم النيائي لمسنة الجامعية
 ،2018/2019كآخر مرحمة قبل الدخول
الجامعي.

كما بذلت مجيودات جبارة لمتعامل مع ىذا
الدخول ،أين التحق أكثر من  5700من
الطمبة الجدد بمقاعد الدراسة في ظروف
جيدة ،ليتابعوا مسارىم الجامعي عمى مستوى
مختمف أقسام كميات و معيد ىذه المؤسسة
خالل السنة الجامعية .2018/2019

التحويالت ،مثميا مثل التسجيالت ،تمت
بطريقة إلكترونية باستعمال البرنامج

التحىيالخ
 ،PROGRESSمن  07إلى  09سبتمبر
.2018

التخصصات الثالثة األولى التي عرفت أكبر
عدد من التوجييات ىي عموم و تكنولوجيا في
المرتبة األولى ب  1178طالب ،تمييا العموم
االقتصادية ،التجارية و عموم التسيير في
المرتبة الثانية ب  973طالب و في المرتبة
الثالثة عموم الطبيعة و الحياة ب  870طالب
جديد.

فيما يتعمق بالطمبة المتخرجين ،سجمنا ما
يقارب  4690 ،7534منيم في ليسانس ،و
 2844ماستر.
بالتالي ،يوم  07سبتمبر  ،2018فتحت و ازرة
التعميم العالي و البحث العممي منصة
الحاالت الخاصة المتعمقة بالطمبة الراغبين في
تغيير توجيييم داخل نفس المؤسسة أو
خارجيا.

في ىذه السنة الجامعية ،تدعم تعداد األساتذة
ب  51أستاذا تم توظيفيم حديثا.

كما قامت الجامعة بتوظيف  55موظف في
عدة مجاالت 19 ،منصب منيا لحاممي
الشيادات الجامعية.

بعد دراسة الطمبات من  10إلى  13سبتمبر،
تم إعالم الطمبة المعنيين من  14إلى 16
سبتمبر بإمكانية القيام بتحويميم.

N°
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SEP-OCT

كل ىذه اإلجراءات تم اتخاذىا من طرف

جامعة بومرداس ألن الطالب في نفس المكان
يمكنو أن يقوم في نفس الوقت بالتسجيل
األولي و االستعالم حول كل التكوينات
المتوفرة بالجامعة ،من أجل القيام باختيار
توجيو مناسب و اختيار التكوين األنسب
لرغبتو و مؤىالتو.

العىدج الجاهعيح

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

2

الىرشح الذوليح الثانيح حىل الوىاد الوغناطيسيح و الوىاد النانىنيح )(MMN'2018

يجب اإلشارة إلى أن الطبعة األولى ليذه الةورشةة
تم تنظةيةمةيةا أيضةا مةن طةرف جةامةعةة بةومةرداس
س ةنةةة  .2012و ي ةيةةدف ال ةم ةن ةظ ةمةةون مةةن اآلن
فصاعدا أن تكون ليذه الورشة ىويتةيةا الةجة ازئةريةة
بوصوليا لمعالمية بامتياز.
كما تجدر اإلشارة أن ىذه التظاىرة لم تكن لتنظم
دون الدعم المالي السخي من طرف الرعاة عةمةى
غة ةرار  :م ةةرك ةةز الة ةبة ةح ةةث الة ةن ةةووي ب ةةالة ةبة ةية ةري ةةن
) ،(CRNBالشةةركةةة الةةوطةنةيةةة لةمةكةيةربةةاء والةغةةاز

الدكفور طاهر أوارون،
رئيس المجنة الفنظيمية المحمية

ع عـع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع
Info
UMBB

3

http://www.univ-boumerdes.dz/
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سةيةكةةون الةمةةوعةةد الةتةةالةةي عةمةةى
مس ة ةتة ةةوى م ة ةع ة ةية ةةد ال ة ةي ة ةنة ةةدسة ةةة
الكيربائية و االلكتةرونةيةك ،يةوم
 14ن ةةوفة ةمة ةب ةةر ،ث ةةم بة ةكة ةمة ةي ةةة
الةمةحةةروقةات و الةكةيةمةيةةاء ،يةةوم
 28نوفمبر .بينما ستستةضةيةف
كل من كمية عموم الميةنةدس و
ك ةمة ةي ةةة الة ةعة ةمةةوم االقة ةتة ةص ةةادي ةةة،
التجارية و عمةوم الةتةسةيةيةر و كةمةيةة الةعةمةوم ىةذه الةتةظةاىةرة خةالل السةنةة الةجةديةدة
.2019
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تم تدشين الحممة عمى مسةتةوى كةمةيةة
الةحةقةةوق ،يةةوم  24أكةتةةوبةةر .2018
فةةي ن ةفةةس الس ةيةةاق ،تةةم ت ةن ةظ ةيةةم عةةدة
معارض حةول أحةدث الةتةجةيةيةزات و
التقنيات الخاصة بالشرطة العممية و التقنية المستعممةة فةي أبةحةاثةيةم ،خةالل ىةذا
اليوم.

SEP-OCT

في إطار البرنامج التحسيسي الخةاص بةأمةن واليةة بةومةرداس ،حةول الةوقةايةة مةن
األمراض االجتماعية التي تزيد اتساعا في مجتمعنا ،بةرمةجةت خةمةيةة االتصةال و
العةالقةات الةعةامةة الةخةاصةة بةيةذه األخةيةرة ،بةالةتةنةسةيةق مةع جةامةعةة امةحةمةد بةوﭬرة
بومرداس ،عدة أيةام تةحةسةيةسةيةة ضةد
م ةخةةاطةةر ال ةج ةري ةمةةة االل ةك ةتةةرون ةيةةة و
الةم ةخةةدرات لصةةالةةح ط ةم ةبةةة م ةخ ةت ةمةةف
الكميات و المعيد التابعين لمجامعة.

بناءا عمى طةمةب و ازرة الةتةعةمةيةم الةعةالةي و الةبةحةث الةعةمةمةي و فةي إطةار
مشةةروع إنشةةاء مةعةةاىةةد لةمةعةمةةوم و الةتةكةنةةولةةوجةيةةات الةتةطةبةيةقةيةةة بةةالةجة ازئةةر
) ،(ISTAستطمق جامعة امحمد بوﭬرة بومرداس ،فةي سةبةتةمةبةر ،2019
معيد  ISTAمتعمق بميسانس ميني في عمم القياس.
تمت المصادقة عمى مةبةدأ االفةتةتةاح مةن طةرف و ازرة الةتةعةمةيةم الةعةالةي و
البحث العممي خالل زيارة عمل من طةرف وفةد قةيةادي عةالةي الةمةسةتةوى
) ،(COPILيوم  29نوفمبر  .2017تم تةحةديةد الةتةخةصةص بةعةد إجةراء
بحث حول االحتياجات عمى مستوى المؤسسات الج ازئةريةة .سةيةتةم تةقةديةم
تكوين في نفس ىذا التخصص ،في مستوى الماستر ،من طرف جةامةعةة
سطيف.
استقبمت جامعة بومرداس من  28إلى  30أكتوبر ،خبةيةريةن فةرنسةيةيةن :
السيد نيكوالس مارسوت و السيد عبد الرحمن بوشفة من جةامةعةة بةاريةس
الجنوبية ،من أجل دعم الفرق البيداغوجية في تحديد البرامج و المةعةدات
الالزمة ،عمى أساس مرجع كفاءات ببناء مشترك مع الصناعيين.
و قد عمموا خالل ىذه فترة عمى مناقشة عدة نقاط ،نذكر منيا :
"مرجع الكفاءات" الذي يجب إنشاؤه بالتشاور مع المؤسسات.
تحديد جدول زمني إلعداد الةبة ارمةج و الةمةنةاقشةات الةتةمةيةيةديةة حةول ىةذا
الموضوع.
إحصاء المعدات المتوفرة و تحديد االحتياجات من المواد.
إشراك المؤسسات و المجتمع االقتةصةادي ،نةظة ار لضةرورة ىةذه الةجةيةات
في نجاح المشروع.
بالتالي ،تم إجراء زيارة إلى األماكن التةي سةتةسةتةضةيةف مةعةيةد الةعةمةوم و
التكنولوجيا التطبيقية ،خالل ىذا المقاء.

N°

يىم تحسيسي ضذ هخاطر الجريوح االلكترونيح و
الوخذراخ

اجتواعاخ في إطار هعهذ العلىم و التكنىلىجيا
التطثيقيح ) (ISTAفي علن القياس
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احتضنت جامعة امحمد بوﭬرة بومرداس ،من 1
إلى  04أكتوبر  ،2018الورشةة الةدولةيةة الةثةانةيةة
حول المواد المغناطيسية و المواد النانوية (nd 2
International Workshop on Magnetic
Ma te ria ls a nd Na no ma teria ls :
) .MMN’2018جرت ىذه التظاىرة عةمةى
مستوى المكتبة المركزية لمجامعة.
العديد من المةخةتةصةيةن الةدولةيةيةن فةي مةجةال
العموم من عدة دول أجنبية (ألمانيا ،بمجيكةا،
جميةوريةة الةتةشةيةك و تةونةس  ،حضةروا ىةذه
الةةورشةةة .كةةان ىةةذا الةحةةدث الةعةمةمةةي بةمةثةةابةةة
فةرصةةة ثةمةيةنةةة لةتةبةةادل الةمةعةارف حةةول آخةةر
النتائج التجريبةيةة و الةتةطةورات الةنةظةريةة فةي
مجال المغناطيسية و المواد المغناطيةسةيةة و
المواد النانونية .كما سمح لطمبتنا بةاالتصةال
المباشر مع المختصين في العموم ،حيةث طةرحةوا
ع ةم ةي ةيةةم عةةدة أس ةئ ةمةةة م ةرت ةب ةطةةة بةةأعةمةةال ال ةب ةحةةث
الخاصة بيم.
ارتكزت ىذه التظاىةرة عةمةى الةمةواضةيةع الةخةمةسةة
التالية :
الموضوع  : 01إعداد األغشية الرقيةقةة و الةمةواد
النانوية.
الموضةوع  : 02مةطةيةافةيةة مةوسةبةاور فةي الةمةواد
المغناطيسية.

الةمةةوضةةوع  : 03خصةةائةةص األفةةالم الةرقةيةقةةة و
المواد النانوية المغناطيسية.
الموضوع  : 04نظرية و نمذجة المغناطيسية.
الموضوع  : 05المغناطيسية بالنسبة لميةنةدسةة و
البيئة.

(سةةون ةم ةغةةاز  ،مةةركةةز ال ةب ةحةةث ال ةنةةووي بةةال ةج ة ازئةةر
ال ةعةةاص ةمةةة ) ،(CRNAالةةوكةةالةةة الةمةةوضةةوعةةات ةيةةة
لمبحث فةي الةعةمةوم والةتةكةنةولةوجةيةا ) (ATRSTو
وحدة البحث المواد ،الطرائق الصناعية و الةبةيةئةة
)(URMPEالتابعة لجةامةعةة بةومةرداس .إضةافةة
إلةى ذلةك ،وضةع مةةديةر الةمةكةتةبةةة الةمةركةزيةةة
لمةجةامةعةة كةل الةوسةائةل الةمةاديةة و الةبةشةريةة
المتوفرة بالمكتةبةة فةي خةدمةتةنةا مةن أجةل أن
تمر ىذه الورشة في أفضل الظروف.
ال يةمةكةنةنةا أن نةنةسةى شةكةةر صةاحةةب فةنةةدق
لة ةية ةم ةةى ال ةةذي وف ةةر ك ةةل الش ةةروط ال ةةالزم ةةة
السة ةتة ةض ةةاف ةةة الة ةمة ةح ةةاضة ةري ةةن ال ةةذي ةةن قة ةمة ةن ةةا
بدعوتيم .باإلضافة إلى مشاركة المسؤولةيةن
عةةن ال ةن ةقةةل ب ةمةةدي ةريةةة ال ةخةةدمةةات ال ةجةةامةع ةيةةة
التابعة لجامعة بةومةرداس مةن أجةل ضةمةان
نقل كل المشةاركةيةن يةومةيةا ،نةيةار و لةيةل ،طةيةمةة
فترة الورشة ،كان الفتا بالنسبة لمجمةيةع .إلةى كةل
أولئك الذين ساىموا في إنجاح ىذه الورشةة نةقةول
ليم  :شك ار جزيال.

تنصية الرئيس الجذيذ لجاهعح تىهرداس ،السيذ عثادليح هحوذ الطاهر
يوم  29أكتوبر  ،2018عمى مستوى رئاسة
جامعة امحمد بوڤرة بومرداس ،ترأس
السيد األمين العام لو ازرة التعميم العالي
و البحث العممي ،األستاذ صديقي
محمد صالح الدين ،حفل تنصيب
الرئيس الجديد لجامعة بومرداس،
األستاذ عبادلية محمد الطاىر ،خمفا
لألستاذ بن تميس عبد الحكيم.
حضر الحفل ،في المقدمة ،والي والية
بومرداس ،السيد سمماني محمد ،رئيس
المجمس الشعبي الوالئي لوالية
بومرداس ،السيد ڤانة عز الدين و
مسؤولين بالجامعة.
في كممتو التي ألقاىا عمى شرف رئيس الجامعة
السابق ،قام السيد صديقي بتكريمو و شكره عمى

كل الجيود التي بذليا.

من جيتو ،توجو السيد بن تميس بالشكر لمسؤولي
جامعة بومرداس ،مذك ار بأىمية الحوار و التشاور

النادي العلمي INELECTRONICS
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تحذي "NASA Space Apps
"Challenge
شاركت مجموعة من طمبة معيد اليندسة
الكيربائية و االلكترونيك و فازت بجائزة "NASA
" ،Space Apps Challengeو ىي عبارة
عن مسابقة " "hackathonلمدة  3أيام ،أقيمت
من  19إلى  21أكتوبر  2018عبر مختمف
بمدان العالم ،حيث شاركت الجزائر من خالل
مدرسة  the campus Valبحيدرة ،الجزائر
العاصمة ،و احتضنتو وكالة الفضاء ناسا.
اليدف من تنظيم ىذه المسابقة ىو اجتماع شباب
من مختمف التخصصات من أجل حل أحد
التحديات التي تقترحيا الوكالة ناسا .الفريق الفائز
و المسمى " ،"W-MARSنجح في حل واحد
من التحديات المتعمقة باستكشاف كوكب المريخ.
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أعضاء الفريق ىم  :عباد عائشة منار  -ليسانس
 2بمعيد اليدسة الكيربائية و االلكترونيك
) ،(IGEEبمفضال رشا – ماستر  1اتصال عن
بعد بمعيد  ،IGEEغريبس كاميميا ليميا – ماستر
 1اتصال عن بعد بمعيد  ،IGEEحمداش عبد
الرزاق – ليسانس  3إلكترونيك بكمية العموم،
قسمة معز الدين – ليسانس  2بمعيد  IGEEو
كوبا محمد أمين – ليسانس  1بمعيد .IGEE
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الدكفور شريةي دليمة اسفاذ محاضر
بالمعهد و راعية
النادي العممي Inelectronics

من أجل الحفاظ عمى استقرار الجامعة و إعادتيا
إلى مسارات التطور و التقدم.
بعدىا ،ألقى السيد األمين العام كممة
أخرى عمى شرف رئيس الجامعة
الجديد ،األستاذ عبادلية ،أين ىنأه
بمنصبو الجديد متمنيا لو كل النجاح
في إنجاز ميامو عمى رأس جامعة
بومرداس.
من جانبو ،توجو رئيس الجامعة الجديد
بالشكر لمسمطات العميا بو ازرة التعميم
العالي و البحث العممي عمى الثقة التي
وضعوىا في شخصو ،و أكد عمى أنو
يراىن عمى دعم الجميع من أجل إنجاح
ميمتو.
و تم اختتام الحفل في جو من الود و البيجة.

هساتقح تالوج القرآى الكرين

"أكتىتر الىردي" .يىم تحسيسي حىل

احتضنت كمية الحقوق التابعة لةجةامةعةة امةحةمةد
سرطاى الثذي توعهذ الهنذسح الكهرتائيح و بوﭬرة بومرداس مسابقة تالوة القرآن الكريم ،فةي
االلكترونيك
ط ةب ةع ةت ةيةةا األولةةى ،ب ةيةةن  13قةةارئ مةةن كةةال
بمناسبة "أكتوبر الوردي" ،نظم النادي العممي الجنسين ،خالل شير رمضان.
 ،Inelectronicsيوم  30أكتوبر  ،2018عمى مستوى
بحمول حفل االختتام و تقديم الجوائز ،الةذي تةم
معيد اليندسة الكيربائية و االلكترونيك التابع لجامعة
تنظيمو يوم  20رمضان الموافةق ل  05جةوان
بومرداس ،يوما تحسيسيا حول "سرطان الثدي" بالتعاون
 ،2018بقي  09فرسان تنافسةوا عةمةى الةمةركةز
مع النادي العممي لكمية الطب بالجزائر العاصمة و
األول.
المشروعين Speak Upو Stronger Together.
كما تم تنظيم محاضرتين خالل ىذا اليوم ،األولى من برنامج الحفل كان غنةيةا جةدا تةخةمةمةتةو وصةالت
تنشيط مسؤولة النادي التابع لكمية الطب ،تناولت إنشادية ،كما تميزت التظاىرة بمشاركةة الةبة ارعةم
الجوانب المختمفة لسرطان الثدي و الثانية من تنظيم الصغار في تالوة آيات القرآن الكريم.
الدكتورة شريفي دليمة ،حيث تطرقت إلى بحثيا حول و قد تةزيةن الةحةفةل بةحةضةور رؤسةاء الةمةجةالةس
مساىمة خوارزميات معالجة الصور الرقمية في تحسين الشعبية البمدية لكل مةن بةودواو و أوالد ىةداج،
األمةيةةن الةعةةام لةةدائةرة بةةودواو و مةمةثةةل الشةةؤون
الدينية و منظمات المجتمع المدني.

التشخيص ،كما تم تنظيم جناح لتقديم التوضيح و
الشروحات من طرف طالب كمية الطب .كان اليوم و قةةد تةةم تةةوزيةةع شةيةةادات شةكةةر و جةوائةةز فةةي
فرصة ألساتذة و موظفي و طمبة معيد اليندسة نياية الحفل.
الكيربائية و االلكترونيك لمحصول عمى معمومات أكثر
حول سرطان الثدي و تشخيصو و عالجو.
الدكفور شريةي دليمة اسفاذ محاضر بالمعهد
و راعية
النادي العممي Inelectronics

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