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 إنشاء الرابطة الوالئية للرياضية بجامعة  
أكلي محند اولحاج    

   

 

 في أي سياق يندرج هذا االجتماع ؟: ب.ج.ر
: حـ ــايـة. م: السيد

 

 أيام دراسية: )و.و.د.ت.ش(-الجامعة : 
"تعزيز ثقـافة المقـاوالتية في البيئة الجامعية"      

 م7697أكتوبر    71ذكرى أحداث   
م ، أحد أهم األحداث في تاريخ الثورة الجزائرية، 7697أكتوبر    71يعد يوم           

ألف جزائري في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من    08وقعت المجزرة حين خرج نحو  
الشرطة آنذاك   قـادة الثورة الجزائرية احتجاجا على حظر التجول الذي أمر به مدير

، فـألقي العديد من الجزائريين العزل من جسر سان ميشال إلى نهر  “موريس بابون”
واأليام الثالثة  “ موريس بابون”جريمة  . السين وهم أحياء، وزّج بآخرين في السجون

جريح، و    7888قتيل ومئات الم قودين وأكثر من   088من   الموالية خل ت أكثر
   .مخافر الشرطة ال رنسية تحت التعذيب جزائري في  71.861

                                                            
العالمي للمعلم اليوم  

 . 

http://www.unesco.org

 

 استقرار وتنمية  ،حوار

Email: uamobinfo@univ-bouira.dz     Web: www.univ-bouira.dz         

 www.univ-bouira.dz: تجدون كل أعداد رسالة الجامعة على الموقع

 اليوم العالمي للصحافة

http://www.ministerecommunication.gov.dz 

http://www.unesco.org
http://www.ministerecommunication.gov.dz


 :على هامش الملتقى محاضرة حول  
 "تحديات االقتصاد الجزائري بين جودة التعليم وسوق العمل"

 : على هامش االجتماع، المقـابلة  التي أجرتها رسالة الجامعة مع  
 -بومرداس–رئيس المجلس البيداغوجي الوطني لميدان علوم الطبيعة و الحياة   -الدكتور كريم أعراب 
 ما هي أهداف هذا اللقـاء؟: ب.ج.ر
:  كريـم اعـراب. د
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  :محاضرة حول
 "الصدمة الن طية والقضايا اإلستراتيجية"  

       

 
لمزيد من التوضيحات، أجرت رسالة الجامعة هذه المقـابلة مع  

 :األستاذ عبد الحميد تمار
 باختصار، ما هي أهم نقـاط المحاضرة؟: ب.ج.ر
:  تمار. ع. أ
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 :ندوة محلية حول
  

التابع لكلية العلوم االجـتـمـاعـيـة و اإلنسـانـيـة يـوم  "  التربية، العمل و التوجيه  "  عقد مخبر      
مـ ـتـشـا  مـن قـطـاع الـتـربـيـة   70ندوة محلية مشتركة جـمـعـت   5872سبتمبر   08األربعاء  

الوطنية لوالية البويرة، مختصين في الميدان و كذا مختلف ال ـاعلين الـمـعـنـيـيـن بسـيـاسـة  
 .إدماج الط ـل المعاق الذي يتمتع ببعض الك ـاءات

يندرج هذا اللقـاء بهدف الت كير المشترك حول المسائل والقضايا اإلرشادية الـمـرتـبـطـة      
التربية، الـعـمـل و  "  بإشكالية الدراسة الجامعية الحالية التي تبناها فريق البحث التابع لمخبر

 .، وفق النصوص القـانونية للتشريع الجزائري ذات الصلة بهذه المسألة"التوجيه  
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هل يمكنكم تلخيص مضمون المداخلة ؟: ب.ج.ر
  : مصـيـطـ ـى. ب. ب
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