
 2012/2012الجدد تسجٌالت الطلبة 

 طالب جدٌد 2591
 

بهدف إنجاح عملٌة التسجٌالت الجامعٌة المسبقة للطلبة الجدد، سخرت 
الجامعة كافة الموارد البشرٌة والمادٌة الضرورٌة لذلك.من خالل 

الالفتات، وبث عرض حمالت التوعٌة التً  شملت توزٌع المطوٌات، 
ومضات إذاعٌة خاصة بعملٌة التوجٌه عبر أثٌر اإلذاعة الجامعٌة. كما 
تم بث حصص إذاعٌة حول مختلف لالختصاصات وعروض التكوٌن 

 المتوفرة بجامعة البوٌرة عبر أثٌر إذاعة البوٌرة المحلٌة.
ومن جهتها،سخرت خلٌة اإلعالم اآللً للجامعة، ما ٌقارب مئة جهاز  

كمبٌوتر متصل بشبكة اإلنترنت لضمان نجاح عملٌة التسجٌالت.إلى 
جامعٌا من مختلف الكلٌات لمرافقة  -أستاذا 05جانب  تجنٌد ما ٌقارب 

موظفا الستقبال وتوجٌه  005الطلبة طٌلة عملٌة التسجٌالت. و
 .الطلبة..

وفً ذات السٌاق، أدلى معالً وزٌر التعلٌم العاالاً والاباحاث الاعالاماً 

"أنا جد مرتاح حٌال الوسائل المسخرة لهذه العملٌة،و خاصة مرراقر رة اتسراترذة لرحرمرلرة بخصوص عملٌة تسجٌل الطلبة الجدد بالتصرٌح التالً: 

البكالورٌا الجدد بهدف توجٌههم ومراق تهم خالل اختٌارهم لالختصاصات والشعب وقق المعدالت التً تحصلوا علٌها.قتكٌٌف قاعرة برمرا ٌر رارب 

   جهاز كمبٌوتر سٌسمح للمترشح الجدٌد من تسجٌل نفسه قً غضون ثالثة دقائق." 100
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   6143سثرًثش  14انعذد 

 ا ن ًوىوروى ي 

4انصفىح  

 كلمة مدٌر الجامعة

 

  6انصفىح
صٚبسح يؼبنٙ ٔصٚشا نزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث 

 انؼهًٙ نجبيؼخ انجٕٚشح.
دٕاس يغ يؼبنٙ ٔصثش انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث 

 انؼهًٙ، انسّٛذ طبْش دجبس.

 

3انصفىح  

انجشٔفٛسٕس يٕسٗ صٚشق يذٚشا جذٚذا نجبيؼخ 
 انجٕٚشح

ثّث يجبشش نفؼبنٛبد افززبح انًٕسى انذبيؼٙ 
يٍ جبيؼخ يذًذ خٛضش  6102-6102

 ثجسكشح
 أثٕاة يفزٕدخ نهزكٍٕٚ فٙ انذكزٕساِ

 
1انصفىح  

 6102-6102انزسجٛالد انجبيؼٛخ 
َبئت سئٛس انجبيؼخ  –انذكزٕس ػٛسبٔ٘ يذًذ 

انًكهف ثبنزكٍٕٚ انؼبنٙ انًزذسج,انزكٍٕٚ 
 انًزٕاطم ٔانشٓبداد.
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 سسانح جايعح    

انثىَشج                  

انثىَشج       نششَح إعاليُح ذصذس عن جايعح   

 
 كلمة مدير الجامعة

 
لي عظيم الشرف والفخر حيال الثقة التي خصني بها السيد معالي وزير التعليم العالي 
وذلك بتعييني على رأس جامعة البويرة، وأود ىنا أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لو، 
لمنحي ىذه الفرصة لتقييم تجربتي والعمل على تكثيف المجهودات لتعزيز وتطوير جامعتنا 

 إليو. تنتميالفتية وتمجيد العقد المعنوي مع المجتمع الذي 
والتحدي الذي يواجهنا ىو تكوين إطارات المستقبل ذوو الجودة العالية، والكفاءات 
العلمية، التقنية واالجتماعية المعترف بها وطنيا ودوليا. إذ تلتزم جامعة البويرة على غرار 
الجامعات الجزائرية األخرى بتلبية احتياجات الفاعلين االقتصاديين وإدماج خريجيها في 

 الشبكة األكاديمية والمهنية المستدامة ودعمهم طوال مسارىم الدراسي.
لذلك، فإننا نعتزم التفكير في تقييم للدراسات العلمية، لتوفير أفضل تكوين للطلبة 
بالتركيز على النوعية قبل الكم. وانطالقا من رباعية التميز )الحوار، المشاركة، العصرنة، 

 الجودة( فرؤيتنا التنموية سترتكز على اآلتي:
* منح الطلبة فرصة العمل والمشاركة خصوصا خالل فترة مسارىم الدراسي، الماستر وكذا 

 الدكتوراه.
* العمل الجماعي والتشاركي، حيث سيتطلب إشراك جميع أطراف الجامعة والفاعلين وفقا 

 لمهاراتهم وكفاءاتهم.
* إجراء حوار دائم مفتوح ومسؤول مع جميع إطارات الجامعة، األساتذة، الطلبة، النقابات 

 والطاقم اإلداري والتقني
* تكثيف االتصال مع البيئة االجتماعية واالقتصادية والمنظمات الوطنية والدولية لتنويع 

 وتطوير عروض التكوين والبحث العلمي النوعي.
االستفادة من التسهيالت والخدمات التي تقدمها تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، لضمان 

 ديمومة وسمعة لجامعتنا تعتمد على التميز وجودة الخدمات المقدمة.
وأخيرا، من المهم تطوير ىياكل البحث واالبتكار التكنولوجي حتى تكون جديرة بمواجهة 
التحديات الحالية لمنح الجامعة صفة الشريك الفعال للتنمية، بمعية مختلف شركاء الجامعة، 
فهذه الرؤية القابلة للتطبيق ستساىم في تحيين تحديات الجامعة والوصول إلى تحقيق تطلعاتها. 
ىذا فإننا نلتزم من خالل إدارة حديثة تتوافق وتوجهات وتوقعات مجتمعنا، لجعل ىذه الجامعة 

 ذات مستقبل واعد في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.
 البروفيسور موسى زيرق                                                         

 مدير الجامعة                                                                   

نائب رئٌس الجامعة المكلف بالتكوٌن العالً المتدرج، التكوٌن  –الدكتور عٌساوي محمد 
 المتواصل والشهادات.

 6الجدٌد بالنسبة لتسجٌالت هذا الموسم، ٌتلخص من ناحٌة عدد االختٌارات الممنزحة للناجحٌن والذي تقلص إلى  .م.عٌساوي:د
 . كما أن االختبار االنتقائً فً اختصاص النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة قد الغً واشترطت مكانه شهادة طبٌة. 05عوض 

طالب بمختلف الكلٌات فً حٌن ٌتوقع  0555طالب، إذ ٌتوقع استقبال  0555أما بالنسبة لعدد الطلبة الناجحٌن هذا العام فً والٌة البوٌرة  فقد وصل عددهم 
 طالب بالنسبة للمعهد التكنولوجً. 055استقبال 

الً معفً رأًٌ فتح ثالثة أٌام فكرة جٌدة، وتغٌٌر اغلب الطلبة الختٌاراتهم سٌقلل من عملٌة الطعون. بالتالً، اغتنم الفرصة لكً اشكر السٌد  :د.م.عٌساوي
استشارة المختصٌن  بعدوزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً على هذه االختٌارات المقلصة كونها فرصة لتوجٌه الطالب وفق اختٌارات اقتنع بها من البداٌة طبعا 

 فً ذلك، ما ٌعنً تفادٌه التسجٌل فً تخصص غٌر مقتنع به.

عدم وجود اختصاص فً اللغة االنجلٌزٌة راجع إلى عدم توفر أساتذة مختصٌن لتأطٌر هذا االختصاص، وكذا توقٌف الوزارة الوصٌة حالٌا لكل  د.م.عٌساوي:
 عروض تكوٌن جدٌدة ألجل غٌر محدد.و الفرصة آتٌة.   

 حىاس يع األسرار...

رج ب: بصفتكم المشرف اتول على عملٌة التسجٌالت الجامعٌة للطلبة الجدد بجامعة البوٌرة، هل لكم أن تلخصوا لنا مستجدات 
  هذه العملٌة؟ 

بالمائة من الطلبة أن ال ائمٌن على العملٌة ساعدوهم على تحبٌن اختٌاراتهم تفادٌا  00بخصوص المدة المخصصة لفترة التسجٌالت اتولٌة، صرح  رج ب:
( وهذا راجع إلى عدم اقتناع البعض وت لص عدد االختٌارات من جهة ومن جهة أخرى راجع إلى قصر الفترة المخصصة لذلك، هل من 0للطعون واالختٌار )

 توضٌح؟

 معةلوحظ أثناء قٌامنا بعملٌة مسح حول الفروع واالختصاصات الم ترحة,إقبال الطلبة على اختصاص اللغة االنجلٌزٌة غٌر المتوقر حالٌا قً جارج ب: 
 البوٌرة, هل لكم أن تجٌبوا على هذا االستفسار المطروح من طرقهم ؟

 02لشاس يؤسر فٙ 

 0342سيضااااابٌ 

ٚإَاٛإ  60انًٕافك 

، ٚذذد كٛفٛبد رطجٛك يُغ رؼابطاٙ راجا  6102

انزذخٍٛ فٙ اناًاؤساسابد ٔانآاٛابكام انازابثاؼاخ 

 . نمطبع انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث انؼهًٙ

ًُٚغ رؼبطٙ رج  انزذخٍٛ فٙ انًمشاد ٔانٓٛبكم 

 انزبثؼخ نهًؤسسبد اٜرٛخ:

 اإلداسج انًشكضَح7 -0
 * انًكبرت اإلداسٚخ، 

 * لبػبد االجزًبػبد، 

 * انًمٓٗ، 

 * انًطؼى. 

 انًؤسساخ انثُذاغىجُح7  -6

انااًااذسجاابد، لاابػاابد اناازااذسٚااس ٔلاابػاابد 

األػًبل انًٕجٓخ، يخبثش األػًبل انزطجٛمٛخ، 
انًكزجخ، لبػبد األسبرزح، انًكبرات االداسٚاخ، 

لاابػاابد االجاازااًاابػاابد، لاابػاابد األَاازااشَااذ، 

انااُاابد٘، ٔدااذح انااطااجااٙ اناإلاابئااٙ، انااًااطااؼااى 

 انجبيؼٙ.

Faites un geste 
éco-citoyen ! 

 
La gouvernance de 
l’université fait tout 
pour vous rendre la 
vie agréable. Ne la 
décevez pas! Soyez 
citoyen par un simple 
geste: préservez l’es-
pace vert, utilisez les 
paniers mis à votre 

disposition. 
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 أتىاب يفرىحح نهركىَن فٍ انذكرىساه

 44ينصثا جذَذا فٍ  431

 ذخصص
 

-انجٕٚشح–َظًذ جبيؼخ أكهٙ يذُذ أنذبج 

أثٕاثب يفزٕدخ ػهٗ  6102سجزًجش  60ٕٚو  

يسزٕٖ انًكزجخ انًشكضٚخ نفبئذح انطهجخ، 

ٔانًزششذٍٛ انًمجهٍٛ الجزٛبص انًسبثمبد 

انٕطُٛخ نالنزذبق ثبنزكٍٕٚ فٙ انطٕس 

انثبنث يٍ اجم انذظٕل ػهٗ شٓبدح 

انذكزٕساِ فٙ يخزهف انزخظظبد انًؤْهخ 

 6102-6102ثؼُٕاٌ انسُخ انجبيؼٛخ 

ثٓذف رؼشٚف ٔششح انُظٕص انزُظًٛٛخ 

انًزؼهمخ ثبنزكٍٕٚ فٙ انطٕس انثبنث ٔكٛفٛخ 

 االنزذبق ثّ.

أطّش األثٕاة انًفزٕدخ فشٚك ػًم يخزض 

ٌ يٍ أسبرزح ٔػًذاء ٔكزا يسؤٔنٙ  ّٕ يك

انزٙ رُزًٙ إنٗ  يخزهف فشق انجذث 

يخزهف كهٛبد ٔيؼبْذ انجبيؼخ ٔرنك نهشّد 

 ػهٗ جًٛغ اسزفسبساد انطهجخ.

ٔنإلػالو فمذ رّى فزخ ػّذح يُبطت فٙ 

 041انذكزٕساِ نٓزا انًٕسى ثًجًٕع 

كهٛخ  رخظض، يٕصػخ ػهٗ  02يُظت ٔ

انؼهٕو االلزظبدٚخ، انزجبسٚخ ٔػهٕو انزسٛٛش 

( يُظجب، كهٛخ انذمٕق 43ثـ أسثغ ٔثالثٍٛ )

( يُظجب ٔكزا كهٛخ 43ٔانؼهٕو انسٛبسٛخ ثـ )

( 44انهغبد ٔاٜداة ثـ ثالثخ ٔثالثٍٛ )

يُظجب، أيب كهٛخ انؼهٕو االجزًبػٛخ 

ٔاإلَسبَٛخ ٔيؼٓذ رمُٛبد انُشبطبد انجذَٛخ 

( يُبطت نكّم 01ٔانشٚبضٛخ فجـ ػشش)

يًُٓب، فٙ دٍٛ فزذذ كهٛخ انؼهٕو ٔانؼهٕو 

( يُبطت، ػهٗ أٌ 9انزطجٛمٛخ رسؼخ )

 رُطهك فؼبنٛبد انًسبثمخ شٓش أكزٕثش.

 البرقٌسور موسى زٌرق رئٌسا جدٌدا لجامعة البوٌرة
 

 16انُىو  -انثىَشج–يذَشا جذَذا نجايعح أكهٍ يىنذ اونىاح  "يىسً صَشق" انجشٔفٛسٕسنُصّة 

خهفا نهثشوفُسىس "كًال تذاسٌ" ، وقذ أقًُد يشاسُى انرنصُة عهً يسرىي قاعح  6143أوخ 

 االجرًاعاخ انراتعح نقاعح انًىاضشاخ انكثشي.

األيٍٛ انؼبو نٕصاسح  أششف عهً يشاسُى انرنصُة انسُّذ "صذَقٍ أيىًذ يىًذ صالح انذَن"

انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث انؼهًٙ، ثبإلضبفخ إنٗ انسهطبد انٕالئٛخ يًثهّخ فٙ انسّٛذ انٕانٙ "َبطش 

 يؼسكش٘" ٔثذضٕس َٕاة سئٛس انجبيؼخ ٔػًذاء انكهٛبد ٔكزا األسشح اإلػاليٛخ نٕالٚخ انجٕٚشح.

خالل هزا انىفم، أنقً انسُّذ 

األيُن انعاو نىصاسج انرعهُى 

انعانٍ وانثىث انعهًٍ كهًح 

عهً ششف سئُس انجايعح 

"يىسً  انجذَذ، انثشوفُسىس

دٛث لّذو نًذخ ػٍ  صَشق"،

انًُبطت انزٙ رمهذْب يٍ لجم، 

ٔلبو ثزُٓئزّ ثبنًُظت انجذٚذ 

يزًُٛب نّ انُجبح فٙ أداء يٓبيّ 

 انجذٚذح.

2 
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أوت  40وزير التعليم العايل والبحب بل البعبلب بخل يبوم ا ب بيب   الطاىر حجار"قام الربوفيسور "  
ناصر بزيارة ع ل وتفقد إىل جامعة الحويرة، مبعية السلطات الوالئية، على رأسها السّيد " 6402

والبطباقبم "زيرر  مروسرى" وايل الوالية، وقد كبان   اسبتبقبحبالبو السبيّبد مبديبر ا بامبعبة  معسكري"
 اإلداري للجامعة من نواب رئي  ا امعة وع داء الكليات ومديري املعهدين.

بدأ السّيد معايل الوزير زيارتو بتفقد سري ع لية التسجيالت ا باةبة ببالبطبلبحبة ا بدد، أيبن أببد  
 اط ئنانو بالنسحة للوسائل املادية والحشرية اليت سّخرت إلجناح ىذه الع لية. 

  نف  السياق تلقى معايل الوزير عرضا مفصال في ا خيص الشب  البحبيبدا بوجبخل لبلبجبامبعبة، مبن 
  ."محمد عيساوي"طرف نائب رئي  ا امعة املكلف بالحيدا وجيا األستاذ 

مقعد بيدا وجخل وكذا اهليكبل ا بديبد ا باس ببقبسبم البلب بة   4464لتختم زيارة معايل الوزير بزيارة وتفقد اجناز املشاريع ا اةة بالقطب ا امعخل من بينها 
 والثقافة األمازي ية. 

ألهنا حتتوي على مجيع رة ىخل أّول زيارة يل، و  احلقيقة ىخل مفاجأة سارة بالنسحة هلذه االجنازات اليت نراىا جمّسدة على أرض الواقع، وحنن نفتخر جبامعة الحوي
وذلك بتضافر كّل  ،املراف ، وأضّن أنو لن يكون ىناك ض ط ىذه السنة نظرا للهياكل اليت أجنزت وللهياكل اليت ستستلم   األيام القليلة القادمة إنشاء اهلل

ا هود وأيضا مبساعدة السلطات الوالية على رأسهم السّيد الوايل الذي يقوم مبتابعة مجيع 
املشاريع واجنازىا وبتضافر جهود السلطات احمللية ومسؤولوا ا امعة ىو ما سي ق  دخوال 

 جامعيا ناج ا بكّل ارتياح بوالية الحويرة.
 ماذا عن انطباعكم بالنسبة للقطب الجامعي الذي تفقدتموه؟

ىو قطب متكامل بكّل املواةفات، مبحاين حديثة جت ع بني ا انب ا  ايل وا انب الع لخل. 
، خاةة أنّو سيّتم إنشاء معاىد أخر  على  رار معهد العلوم زاىروسوف يكون لو مستقحل 

والتقنيات التطحيقية الذي فتح أبوابو العام املاضخل، وىو واحد من بني أربع معاىد املتواجدة 
على املستو  الوطين، ما سيعطخل نفسا جديدا  امعة الحويرة الستقحال الطلحة من والية الحويرة 
وكذا من واليات أخر    ىذه 

 املعاىد ذات الطابع الوطين.
 

 وفي سؤالنا عن ما إذا كان سيتّم فتح كلية الطب بالوالية أم ال، كان رّد معالي الوزير:
من الناحية النظرية ديكننا فتح كلية   كّل جامعة ولكن بشرط، ىناك دفرت شروط حيّضر 
من طرف ا امعة حيدد فيو كل الشروط اليت جيب توفرىا من أجل فتح كلية الطب من 

عدد األساتذة، اهلياكل، عدد الطلحة الذين ديكن أن يلت قوا -التأطري الحيدا وجخل 
 ، وإن توفرت كل ىذه الشروط املوضوعية لفتح ىذه الكلية فسيتّم ذلك.   -هبا ...اخل

2012-2012اقتتاح السنة الجامعٌة   

   «Streaming»بّث مباشر من جامعة محمد خٌضر بسكرة  

 
-6506فً موعد مع بّث مباشر لفعالٌات افتتاح السنة الجامعٌة  6506سبتمبر  01كانت جامعة البوٌرة ٌوم 

موسى  من جامعة محمد خٌضر ببسكرة، بقاعة المحاضرات الكبرى، بحضور مدٌر الجامعة البروفٌسور 6500

مع الطاقم اإلداري من نواب مدٌر الجامعة، وعمداء الكلٌات ومدٌري المعهدٌن باإلضافة إلى أساتذة الجامعة  زٌرق

والطلبة، أٌن استمع الحضور للدرس الشرفً حول: "أخالقٌات البحث العلمً" الذي ألقً من طرف معالً وزٌر 

ٌّد "  . Streamingوفقا لتقنٌة تدفق المعلومات  طاهر حجار"التعلٌم العالً والبحث العلمً الس

 األسقاو...
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تاألسقاو عهً انرىانٍ عذد انًُادَن، انفشوع 

 وكزا انرخصصاخ انًرىفشج تجايعح انثىَشج

 

 
 

6951 
تاألسقاو عذد انطهثح انجذد انًىجهُن إنً جايعح 

6144-6143انثىَشج نهًىسى انجايعٍ   

3356  

 

تاألسقاو عذد انطهثح انًرخشجُن، دفعح 

6142-6143  

 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السّيد الطاىر حجار في زيارة عمل وتفقد لجامعة البويرة

ٕفٙ انششٔط انجٛذاغٕجٛخ  نهٕصاسح انٕطٛخ يٍ طشف انجبيؼخ
 فزخ كهٛخ انطت ثجبيؼخ انجٕٚشح ٚزٕلف ػهٗ رمذٚى يهف ٚسز
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 في حوار خّص بو رسالة الجامعة، صرّح السّيد معالي الوزير، البروفيسور طاىر حجار بما يلي:


