
 

   4102أكتىبز  24انعدد 

 ا ن ًوىوتوى ي 

0انصفىت  

 كلمة مدير الجامعة

 

  4انصفىت

 
 ٕٚو دساعٙ ثؼُٕاٌ:

 "انسشكخ انشٚبػٛخ اندضائشٚخ ربسٚخ ٔيغزمجم".
 

نًهزمٗ انٕؽُٙ انزبسٚخٙ األٔل: " سزهخ ػٕدح ا
 إنٗ َٕفًجش األثطبل".

 

3انصفىت  

 يهزمٗ ٔؽُٙ زٕل:
انزظٕٚش، انطبلبد انًزدذدح، ٔغٛشْب يٍ  

 انزسذٚبد.
 

زٕل  ثشَبيح  إٚشاعًٕط+  ٕٚو إػاليٙ 
 األٔسٔثٙ فٙ اندضائش

 

 
2انصفىت  

انزظبْشح انشٚبػٛخ اندبيؼٛخ األٔنٗ زٕل سٚبػخ 
انًشٙ فٙ اندجبل رسذ شؼبس: "ػهٗ خطٗ 

 انًدبْذٍٚ"

 

 يهزمٗ دٔنٙ زٕل:  
" يزطهجبد رسمٛك اإللالع االلزظبد٘ فٙ انذٔل 

 انُفطٛخ فٙ ظم آَٛبس أعؼبس انًسشٔلبد ".
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 رسانت جايعت    

انبىيزة                  

انبىيزة       نشزيت إعالييت تصدر عن جايعت   

 

 كلمة مدير الجامعة

               
 

شهدن ججمعتنىىع ججتالس ججالجىم ججاالعتنيم ججاالع  م  جج  انع 

علميع جججتىىع مع جججتي جججتيعة ت جججتمىلضم جججهى عً جججت ا ين  

بين ججالهىد م ججيال  ع م ججي، ىتعة  ججيه   ججني ججعلى ججتنعليعن ججعلميم ججهع  ميم 

هزاتىً ججججججتس ججججججعم ر جججججج،  ل ججججججه تمق  ججججججارنيدل  ججججججال   ججججججونىق  ججججججب   ججججججت ام ججججججه م هع 

بعربعةئ ججال   ججتعن ججعلداع ججشهدارهع ججدب ا  ججينعبد ججتت ججبملهع ججارنع دين ججدباعي  

تلم جج ك ل جججلىع جججهع  مىع جججارنيد جججتت ججج لم جججه ىت ججج اع جججبتع  جججبميعي جججارجى بي  ججج   

ارض    دتع ه   ه ليي الن ا يي يهمهيد الا    بتع  طلبيىع دعزاء بوي تع 

همله  ججججججججاالعتنم ججججججججتت ججججججججت  تعن ججججججججيت ا ة ججججججججتعة م ججججججججي    م ججججججججر ات  ام ججججججججيهو   ام 

يهزي د م بمع  لزتهم ليأخ يا بتهى ام في تمىلف ةياليب ارنىمس ارى  مم 

 ه   الىىميم ال عتلم  تهم بتي ارجى بي يبىعه  

ي  ججججج جنىع جججججفي ججججج  ا جججججار ع  ججججج   جججججبن جججججو ه  جججججبه ي  جججججتت ججججج،تىىعن جججججني جججججتت ججججج ع م 

ييجع م ججججفي ججججا ى  ا  ججججمعتنىىع ججججالضىيم ججججيفي ججججها    ع ججججيه جين ججججت ةية ع  ججججتت 

ب عه ل ججججججيطلبم ججججججيت مضين تى ت ججججججه تت ججججججبن ججججججاالميس ججججججب  ل ججججججيا دل جججججج نمنهم 

، ك ا  جججججججيال ة  جججججججي يت جججججججارج يليم جججججججيالي ع ل جججججججفي جججججججهنجيد جججججججب دا  جججججججاالعتنم 

 يه  ي    عل اع الىبيلم 

 

 البحث العلمي
محاضر فً قسم الهندسة الكهربائٌة، كلٌةة الةوةلةام االةوةلةام  -)أستاذ الدكتور سمير بن سعيدفً إطار تثمٌن نتائج  أبحاث 

الةبةاقةً -التطبٌقٌة(، استضاف خالل لقاء الومل الثالثً كال من مدٌر الجاموة، األستاذ ماسى زٌرق  انةائةبةأل األسةتةاذ  ةبةد

التكنولوجي )و و ت ن ب   الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطورالدٌن المكلف بالوالقات  الخارجٌة ،مدٌرة -نار

السٌدة باال ٌش اسٌلةة، لةمةنةاقرةة طةرق اإجةراءات اكةذا سةبةل   -( األستاذة حلٌش جمٌلة مرفاقة برئٌسة قسم االبتكارت

 تسٌٌر األنرطة المحددة سابقا االتً طرحت  من طرف المرراع المبتكر  الخاص بالدكتار بن سوٌد.

محطة الةمةركةزٌةة  البالتواان مع رركة سانالغاز ) 2102للتذكٌر، ررع الدكتار بن سوٌد فً أبحاثأل بجاموة الباٌرة   ام 

وكاالاة احباحااث للكهرباء المسٌلة( إلى جانب الدكتار ررٌاط احمد من جاموة بسكرة.ا ها المرراع الممال مةن طةرف 

، فةً إطةار هةذا 2102 لى مدار سنتٌن.إذ تاصلت األبةحةاث سةنةأل  ) و ا م ع ت(  الموضوعية في العلوم والتكنولوجيا

المرراع إلى طرح نماذج البحث كجزء من المرراع الذي سٌسمح من التحقق من الطرٌقة الجدٌدة المنتهجة فً الةتةقةٌةٌةم 

 التابع لجاموة الباٌرة.المستدامة "  المواد و التنمية . حالٌا ، نماذج المرراع مطراح  لى مستاى مخبر "فوكلت الهدام. اهً الطرٌقة التً تستند  لى تقنٌة تٌارات -غٌر
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:  " متطلبات تحقيق اإلقالع االقتصادي في الدول النفطية في ظل ملتقى دالً حال
  انهيار أسعار المحروقات ".

نظم مخبر السٌاسات التنماٌة االدراسات اإلستراتٌجٌة لجاموة الباٌرة ابالتواان مع كلٌة الولةام 
نافمبر، الملتقى الةدالةً الةمةاسةام   01ا 22االقتصادٌة،الولام التجارٌة ا  لام التسٌٌر ٌامً 

"متطلبات تحقيق اإلقالع االقتصادي في الدول النفطية في ظل انهيار أسعاار الاماحاروقاات ". 
الملتقى الذي رهد مراركة مكثفة للودٌد من الخبراء االقتصادٌٌن،اللذٌن رغلاا مناصةب ازارٌةة 

الةمةالة  -الحمٌد تمار،برٌر مصٌطفةى ،سةراي  ةبةد -فً مجال االقتصاد  لى غرار،السادة   بد
،  نابة، البلٌدة، الةمةسةٌةلةة، 0ا بد القادر سماري. إلى جانب أساتذة جاموٌٌن من جاموة الجزائر

بامرداس، غرداٌة، بجاٌة، تٌبازة، الرلف، مستغانم، سةطةٌةف ابسةكةرة. اأسةاتةذة أجةانةب مةن  
 الوراق، المملكة المتحدة، قطر، سلطنة  مان.

هذا، اقد رملت مداخالت الملتقى الدالً رراط إنجاح اإلقالع االقتصادي فةً رإٌةة الةجةزائةر 
بود تؤثره بانهٌار أسوار النفط ما جول الجزائر تلجؤ إلى تبنً بدائل أخرى لنمةاهةا اكةذا  2101

لجائها إلى التناٌع االقتصادي من خالل  المواٌٌر الدالٌة للقطاع الوام، اكةذا  الةمةحةاسةبةة  ةن 
ع االستثمارات األجنبٌة رجٌالصنادٌق السٌادٌة كآلٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة،  إلى جانب ضرارة الوادة إلى القطاع الزرا ً أخذا بتجربة الصٌن. كما بات ملحا ت

لتاصٌات من بٌنةهةا ن االمباررة للنهاض بالقطاع الصنا ً التحاٌلً لتجااز تدا ٌات األزمة النفطٌة اترجٌع قطاع الصٌد كذل . هذا فقد خلص الملتقى إلى جملة م
 ضرارة الوادة إلى القطاع الفالحً لترجٌع المنتاج المحلً اكذا تكثٌف المرارٌع تحت ما ٌسمى ب " مرتلة المإسسات".

 انسابق: سؤال نـ:  عبد انىًيد تًار وسيز انصناعت
 ما هي رؤيتكم  حول النظام االقتصادي الجزائري؟ ر.ج.ب :. 

  ٌصرح البوض  ن  دم اجاد إرادة سٌاسٌة، اهذا خطؤ. الن الحكامة لدٌها إرادة سٌاسٌة قاٌةة لةتةنةمةٌةة االقةتةصةاد اتةطةاٌةره. ع. تمار 

 فالجزائر تمل  نماذجا صلبا لتنمٌة اقتصادها.بٌد أن المركلة تكمن من ناحٌة التنفٌذ التً لٌست ااضحة فً الااقع، بالتالً ٌةتةطةلةب تةغةٌةٌةر

النظام االقتصادي  الذي لٌس باألمر السهل  كذل  الٌس من مسإالٌة الحكامة لاحدها الكن جمٌع الجهات االقتصادٌة الفا لة ،الةمةطةالةبةة 

بتغٌٌر رإٌتها تحت ما  نسمٌأل السلا  الوقالنً للوامل االقتصادي الذي نمر بأل. حالٌا، نحن نوٌش حالة من التبةاطةإ االقةتةصةادي الةذي قةد 

 ٌكان فرصة ممتازة لتحاٌل النظام االقتصادي.
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شيدت قاعة المحاضرات الكبرى لجامعة أكمي محند ولحححاج ولحمحدة نحومحنحنق الحمحمح ح ح   
الوطني األول لميندسة الكيربائنة. الذي  نظمو قسم اليندسة الكيحربحائحنحة لحكحمحنحة الحعحمحوم 

الحجحمحنحل وىحابحيق محن -والعموم ال طبن نة. بمشاركة أسحا حذة محن الحمحجحالق كحاألسح حاذ عحبحد
 جامعة  ورق فرنسا.إل  جانب األس اذ نوسف الصوفي من جامعة  بسة.

الجمنل وىابي أول الم دخمحنحن الحذنحن قحامحوا بح حححمحنحل  حمح حنحمحي -ىذاقف د كان األس اذ عبد
لححمححخحح ححمححف الحح حح ححنححنححات الححمححدرجححة ضححمححن مححعححدات الحح ححصححونححر الححطححبححي الححمححصححنححوع بحح رقحح  
ال كنولوجنات.فنما  م الح حطحرل إلح  محواضحنحأ أخحرى أكح حر إ حارة  فحي ذات الصحدد محن 

:" المقارنة بين نماذج ذات صمممث امنماامد واسمف و  مقم  طرف اكادمننن بارزنن حول
( أسحا حذة عحمح  الح حوالحيق 4الذي  طرل إلحنحو أربحعحة   . وىو الموضوعالخاليا الشم ية"

سم  مشمةمامة الم موزيما ا فم مصماف   مد  م  عارضنن عم  الطمبة  جاربيم في المجال. و مة موضوع آخر  عمل ب ىمنة الطاقات الحمح حجحددة وىحو  
" صميث وانجاز  مريمر اخم مبمار سالم.إل  جانب موضوع  -   طرل إلنو كل من األسا ذة: أحبوب دنيمقاحمد صالحي واحمد بنمصافر طافة الرياح
عؼٛذ ٔنذ ػًبسٔػ، خًٛهخ ػٛبف ٔأعبرزح خابياؼاٛإٌ نخاشٌٔ. ثابخازاظابس،    . و الذي  طرل إلنو كل من األسا ذة المحاضرنحنالبطارية الشم ية

 انًهزمٗ رًٛض ثكَّٕ نمبء ػبل األًْٛخ ثبنُغجخ نهشجبة انطًٕذ انجبزث ػٍ انًؼشفخ انُبخسخ.

 يهزمٗ ٔؽُٙ زٕل:

ل صوير، الطافات الم جففة، وغيرىا من ال سفياتا   

 : يا هي خصائص انتعايم  بانصىر انطبيت  يقارنت بانصىر األخزي؟ر ج ب

 

ٚشًم انزظٕٚش انطجٙ ٔعبئم اكزغبة ٔإػبدح رشكٛت طٕس اندغى انجشش٘ ثذءا يٍ 

، انشٍَٛ xانظٕاْش انفٛضٚبئٛخ انًخزهفخ، يثم ايزظبص األشؼخ انغُٛٛخ أ٘ أشؼخ 

ًٚكٍ أٌ انًغُبؽٛغٙ انُٕٔ٘، اَؼكبط انًٕخبد فٕق انظٕرٛخ أٔ انُشبؽ اإلشؼبػٙ. 

. زبنٛب، انزظٕٚش انزُظٛش يثم انؼٕئٙ رمُٛبد انزظٕٚش انزظٕٚش انطجٙ رزشافك يغ

انطجٙ ْٕ رمُٛخ ال  ًٚكٍ رفبدٚٓب فٙ انكثٛش يٍ انسبالد ػهٗ غشاس انزشخٛض، رمٛٛى 

 شذح انًشع، إنٗ خبَت فؼبنٛخ انؼالج  انًزجغ ...

 : استنادا إنً  يىتىي انجهست انعايت، يا هي هذه االتجاهاث انطبيت انجديدة؟ر ج ب

 

األخٛشح ْٕ ثبنزأكٛذ انزظٕٚش  05أْى اثزكبس فٙ انًدبل انطجٙ ْزِ انغُٕاد انخًغٍٛ 

انطجٙ. ْٕٔ زبنٛب ٚٓذف إنٗ رطٕٚش رمُٛبد انزظٕٚش يغ انؼًم ػهٗ رسغٍٛ سازخ 

انًشٚغ، انزظٕٚش رٔ انثالثخ أثؼبد، انزظٕٚش اندضٚئٙ انجٕٛنٕخٙ، انزظٕٚش انًزؼذد 

انطشق. ديح ثٛبَبد يٍ إَٔاع يزؼذدح يٍ انزظٕٚش انٕظٛفٙ، أٔ انجٛبَبد انزظٕٚشٚخ 

ٔكزا انجٛبَبد انفٛضٕٚكٓشٔثبئٛخ  ْٕٔ ثبنزأكٛذ اردبِ فؼبل. كًب ٚغًر انزظٕٚش انطجٙ 

انٕٛو، إنٗ يب ثؼذ انفسض انغشٚش٘، ثبعزكشبف  اندبَت انًؼٛشٙ ٔرسغٍٛ انًؼبسف 

فٙ يدبنٙ انجٕٛنٕخٛب اندضئٛخ  ٔثٕٛنٕخٛب انخهٛخ نٕلبٚخ أفؼم ٔرشخٛض فٙ ٔلذ يجكش 

 ٔيزبثؼخ ػالخٛخ  شخظٛخ.

 زٕاس يغ...

 -و رايس مشروع  "  ينيا  ،1995الجاي  وىابد ،   اذ ال عايث العالد منذ -عبف
اماج "   ال ابا لامفر ة الم عففة ال قنيات ب ور ،  رن ا. إلى جانب  وليو منصب 

م اعف مةا  بالعالفات الخارجية  د ذات المفر ة. -مفير  

حىل  بزنايج   يىو إعاليي 

إيزاسًىص+ األوروبي في 

 انجشائز
 

َظًذ َٛبثخ سئبعخ اندبيؼخ نهؼاللبد انخبسخٛخ ٔانزؼبٌٔ  

ندبيؼخ انجٕٚشح، يسبػشح زٕل  ثشَبياح  إٚاشاعاًإط+ 

ٔانغاٛاذح  شابوزيٍ رُشٛؾ  انغٛذح  األٔسٔثٙ فٙ اندضائش.

أػؼبء انهدُخ انٕؽُٛخ إلطالذ يُظٕيخ انزاؼاهاٛاى كبزيني 

انؼبنٙ. ٔرًسٕسد انًذاخالد فٙ رمذٚى يهخض زٕل ْزا 

انجشَبيح انز٘ ٚغٓى رمذو يخزهف انمطبػبد. إػابفاخ إناٗ 

االػزشاف ثبنًؤْالد لٙ انجهذ انًزفك يؼّ ٔردغٛذ َاظابو 

طًبد اندٕدح فٙ لطبع انزؼاهاٛاى اناؼابناٙ اناز٘ ٚاخاؼاغ 

نًزبثؼخ طبسيخ، ياٍ زاٛاث راؼاذاد اناطاهاجاخ ٔراًآاٛاُآاى 

ٔانزذلٛك انذاخهٙ ٔانخبسخاٙ ٔاالػازاًابد، ٔثآازا ٚاًاكاٍ 

نهًؤعغخ اندبيؼٛخ انزشجغ ثثمبفخ اندٕدح ٔراؼاضٚاضْاب لافاٙ 

        خًٛغ انًدبالد، االداسٚخ، انجٛذاغٕخٛخ ٔانخذيبرٛخ.
   

   https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus                

 ٕٚو دساعٙ ثؼُٕاٌ :

".تاريخ ويستقبم ،انىزكت انزياضيت انجشائزيت"  
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الَذالع انثٕسح انزسشٚشٚخ اناًاداٛاذح، َاظاى ياؼآاذ ػاهإو ٔراماُاٛابد  26رضايُب يغ انزكشٖ 

أكزٕثش، ٔرسذ شاؼابس: "ػاظاًابء األياظ، لاذٔح   62انُشبؽبد انجذَٛخ ٔانشٚبػٛخ ثزبسٚخ 

". ثًشبسكخ انىزكت انزياضيت انجشائزيت تاريخ ويستقبمانٕٛو"، ٕٚيب دساعٛب ثــ ثؼُٕاٌ: "

اثشص الػجٙ فشٚك خجٓخ انزسشٚش انٕؽُٙ ػهٗ غشاس: ػجذ انسًٛذ صٔثب ٔيسًذ يؼٕػ.أٍٚ 

عهطب انؼٕء يٍ خالل يذاخهزًٓب ػهٗ يذٖ رٕطام فاشٚاك خاجآاخ انازاساشٚاش إناٗ كغات 

رؼبؽف فئخ يٍ انفشَغٍٛٛ انهزٍٚ اػزشفٕا ثششػاٛاخ كافابذ انشاؼات اناداضائاش٘ ٔاناماؼاٛاخ 

 اندضائشٚخ، ٔيذٖ ػشٔسح االعزمالل.

 د جامعة  2017-2016م ابقة الفة وراه 
  البويرة

نظمت جامعة أكمي محند اولحاج بالبونرة عم  غرار الجامعات الوطننة األخرى 
طنمة شير أك وبرق المساب ة الوطننة لمدك وراه ل.م.د في مخ مف االخ صاصات 

ق أنن شيدت كمنة العموم االج ماعنة 6102-6102المؤىمة لمسنة الجامعنة 
واإلنساننة قسم الشرنعة اإلسالمنةق ألول مرة منذ اف  اح ىذا ال سمق  نظنم 
مساب ة في اخ صاص الف و وأصولق المساب ة ال ي اشرف عمنيا أسا ذة ال سمق 
بننما أسئمة االم حان ف د كانت من اق راح لجنة أسئمة وطننةق ضّمت أسا ذة من 

ق المدرسة العمنا 0مخ مف جامعات الوطن عم  غرار با نةق قسنطننةق الجزائر
لألسا ذة وجامعة البونرة. إل  جانب المساب ة ال ي نظميا معيد   ننات 
النشاطات البدننة والرناضنةق اخ صاص  درنب بدنيق باإلضافة إل  كمنة 
العموم االق صادنةق ال جارنة وعموم ال سننرق وكمنة الح ول والعموم السناسنة 
وكذا كمنة اآلداب والمغاتق قسم المغة واألدب العربي  المغة وال  افة االمازنغنةق 

 إل  جانب كمنة العموم والعموم ال طبن نةق اخ صاص كنمناء الطرائل والمحنط.

لما قى الوطند ال اريخد األو :ا  

 "رساة عوفة إلى نو مبر األبطا "
 

بال نسنل مأ رئاسة جامعة البونرةقنظمت ىنئة طحالئحأ الحجحزائحرنحنحن 
لحمحمح ح ح  الحوطحنحي الح حارنحخححي اأكح حوبحرق  62-62-62الحدولحنحة أنحام 

 .بحمحشحاركحة " رسمامة عموفة إلمى نمو مممبمر األبمطما األول الموسوم: 
 أسا ذة من كمنة العموم االج ماعنة واإلنساننة

وأعضاء من الينئة المنظمة.ىذا ف د أخذت جل المداخالت شكل  
ظيار مدى أىمنة  وضرورة  ال وعنة وال حسنس  جاه فئة الشباب وا 
ال مسك باألعناد الوطننة واالحح حفحال بحيحا  حخحمحنحدا لحمح حورة الحجحزائحرنحة 
الحمحجححنحدةق كحونحيححا رسححالحة  حواصحل بحنححن جحنححل الحح حورة وجحنحل محا بحعححد 
االس  الل. فيي ال ورة ال ي أ رت ك نرا عحمح  دول الحعحالحم الح حالحثق 
وأخذت  صدى عالميق كحمحا أنحيحا وصحمحت إلح   حكحونحن نحخحبحة محن 
المعممنن كدلحنحل عحمح  عحظحمحة انحجحازا حيحا. إلح  جحانحب الحزوانحا ومحا 
لححعححبحح ححو مححن دور فححي  ححوعححنححة و ححكححونححن الشححعححب الححجححزائححري بححيححدف 

 المحافظة عم  اليونة والشخصنة الوطننة.

 مناقشة أّول رسالة دكتوراه بجامعة البويرة
 

ناقرت الطالبة أنجراٌري سامٌة أّال أطراحة دكتاراه الطةار 

الثالث تخصص إدارة تساٌقٌة تحت  ناان  "الذكاء التساٌقةً 

امساهمتأل فً تبنً المإسسات االقتصادٌة الجزائرٌة للتساٌةق 

 -دراسة حالة مإسسات قطاع الصةنةا ةات الةغةذائةٌةة-المستدام 

اذلةةةةة  ٌةةةةةام 

 01الةةخةةمةةٌةةس 

نةةةةةةافةةةةةةمةةةةةةبةةةةةةر 

2102. 

 
 

Conseil scientifique: 
Le conseil scientifique de l’UAMOB s’est réuni le 10 Octobre 2016. A 

l’ordre du jour:  

- Situation péda-

gogique. 

- Concours et exa-

mens de Doctorat. 

- Projet du nou-

veau statut de 

l’université. 

- Formation des 

enseignants nou-

vellement recrutés. 

- Divers: confir-

mation des enseignants de l’institut de technologie. 

 ورشة عمل حول التدفق الحراري
 

" MESOبالتنسةٌةق  مةع  " 2102نافمبر  02نظمت كلٌة الولام االولام التطبٌقٌة، قسم الهندسة المٌكانٌكٌة، ٌام 
"  اررة  مل بهدف تورٌف طلبة اللٌسةانةس، الةمةاسةتةر االةدكةتةاراه اكةذا  Thermal Engineering Softwareا"

المهندسٌن المختصٌن فً الصنا ة بمجال التدفق الحراري. نرط هذه الاررة كل من األستاذ محمدي كمال، أسةتةاذ 
 فً أارابا من ماالقا باسبانٌا.“ تٌرمافلا”بجاموة بامرداس إلى جانب السٌد مارتن قانزالٌز، ممثل رركة 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

