اإلثنين  31جانفي  2022م
الموافق لـ  28جمادى الثانية  1443هـ

عين على الجامعة

األمن الطاقوي ،األمن الغذائي ،وصحة المواطن

األسبوع العلمي الوطني بجامعة سطيف من  12الى  19ماي

 nشــهدت ،جامعة ســطيف  1فرحات عباس ،فعاليات
تنصيب اللجنة الوطنية لإلشــراف وتنظيــم الطبعة الثانية
لألســبوع العلمــي الوطنــي بجامعة ســطيف ،فــي الفترة
الممتــدة مــن  12إلــى  19ماي  ،20221بإشــراف األمين
العــام لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،والوفــد
المرافق له ،وذلك بمعية مدير جامعة ســطيف – 1األستاذ
لطرش محـــمد الهادي ،وبحضور أعضاء اللجنة المحلية
لتحضير الطبعة الثانية لألســبوع العلمي الوطني بجامعة
سطيف  1المشكلة باإلضافة إلى مدير الجامعة ،من نواب
مديــر الجامعــة ،األميــن العــام للجامعة ،عمــداء الكليات
ومديــري المعهديــن ،مدير الخدمات الجامعية ســطيف ،1

مســؤول مركز الطبع والســمعي البصري ،المدير الفرعي
لألنشــطة العلمية ،الثقافيــة والرياضيــة ،المدير الفرعي
للوســائل والصيانــة ،مســؤولة مركــز األنظمــة وشــبكات
اإلعالم واإلتصال ،حيث يركز األسبوع العلمي الوطني على
موضوع التنمية المســتدامة فــي المحاور الكبرى التالية:
األمــن الطاقوي ،األمــن الغذائي ،وصحة المواطن.تتشــكل
اللجنــة من  23عضوا برئاســة نورالدين غوالي االمين العام
للــوزارة الوصيــة ،وتضم رؤســاء الندوات الجهوية للشــرق
والغرب والوسط.
كما تــم عــرض البرنامج الخــاص بالتظاهرة ،حســب بيان
للجامعة ،والذي شمل :
 )1تقديــم محاضــرات :ذات قيمــة علميــة وأثــر واضح في
التنمية المســتدامة (4محاضرين عن كل نــدوة جهوية ،أي
بمجموع  12محاضر).
 )2المعارض :والتي تنقسم إلى  3أجنحة بما يتضمن:
الجنــاح الخــاص بمؤسســات التعليــم العالــي5 :معــارض
لمشــاريع إبتكارية في كل موضوع ،أي بمعدل  15معرض
لــكل نــدوة جهويــة بمجمــوع  45معرض.الجنــاح الخاص
بم راكــز ووحــدات البحث خارج الجامعــة :معرضان في كل
موضــوع ،أي بمجمــوع  6معارض.الجناح الخاص بالنوادي
العلمية :معرضــان ( )02في كل موضوع لكل ندوة جهوية،
أي بمعــدل  06معارض لكل ندوة جهوية ،بما مجموعه 18
معرض.
 )3أطروحتي في  180ثانية :اإلعالن ،هذا األسبوع ،عن فتح

باب الترشــح للمسابقة بالنسبة لطلبة الدكتوراه الذين ناقشوا
أطروحاتهــم في الفتــرة الممتدة من  02جانفي إلى غاية 31
ديســمبر ،2021ووضــع كل الوثائق التي تخص المســابقة
تحــت تصــرف المعنيين(دفتــر الشــروط ،النظــام الداخلي
ومعاييــر التقييم) ،على أن تنطلــق التصفيات المحلية على
مستوى كل مؤسسة (تختتم نهاية شهر مارس القادم) ،ليليها
بعدها تصفيات جهوية على مســتوى كل ندوة جهوية (تختم
نهاية شــهر أفريل الداخل) ،وذلك الختيار  03دكاترة في كل
موضــوع وطنيــا أي بمجموع  09دكاترة ( أي بمعدل دكتور
في كل موضوع على مستوى كل ندوة جهوية).
 )4ترتيب مؤسسات التعليم العالي في الج زائر  :2022وهي
المبــادرة التي ســيتم العمل بها ألول مرة فــي الج زائر ،حيث
يرتكــز هذا التقييم علــى  05محاور هي:التعليــم والتكوين
(25نقطة).البحث العلمي ( 35نقطة).التطوير التكنولوجي
واإلبتــكار ( 20نقطة).اإلنفتــاح علــى المحيــط الدولي (10
نقاط).الحوكمة (10نقاط).
و ســيتم فتح األرضية المخصصة للتســجيل والترشــح لكل
مؤسســات القطاع ،شــهر فيفــري المقبل ،علــى أن تعقبها
زيا رات ميدانيــة من طرف اللجنة المعينة لهذا الغرض لكل
مؤسسة بين شهري مارس وأفريل .2022
 )5التكريمات :تخصص لتكريم أصحاب أحســن اإلنتاجات
العلميــة ذات قيمة وتأثيــر في المجتمــع ( 03متوفين03 ،
متقاعدين و  03في حالة نشاط).
نورالدين بوطغان

الطبعة السابعة للبطولة الوطنية الجامعية للشطرنج

العبو جامعتي قسنطينة 2و 3يفتكون أفضل المراتب
 nنظمــت يوم الخميس المنصرم
تنســيقية المؤسســات الجامعيــة
بقســنطينة الطبعة السابعة للبطولة
الوطنية الجامعية للشــطرنج والتي
لعبــت هــذه المــرة عــن بعــد نظ را
للظروف الصحية المتعلقة بجائحة
كوفيــد  ،19بعــد أن كانت مقررة أن
تجري هاته السنة بجامعة قسنطينة
.3
وشــارك في هاته الطبعة 240العبا
مــن الجنســين يمثلون 46مؤسســة
جامعية من مختلف أرجاء الوطن.
هذا وإشترطت اللجنة المنظمة على
المشــاركين عــن بعــد فــي الطبعة
الســابعة للبطولة الوطنية الجامعية
للشــطرنج اللعــب مباشــرة من مقر

المؤسسة الجامعية التابعين لها.
وعرفــت نيــل العبــي جامعتــي
قســنطينة 2و3الم راتــب األولى في
الصنفيــن ،وجــاءت النتائــج حيازة
فئــة الذكــور للمرتبــة األولى عالء
الدين بولرنس من جامعة قســنطينة
 ،2أما المرتبة الثانية يوســف قنوش
من جامعة سكيكدة ،والمرتبة الثالثة
أمجد هشلمون من جامعة قسنطينة
.3
أما فئة اإلناث عرفت حيازة سهام بن
عمر من باتنــة المرتبة األولى،ونيل
نريمان بكوش من جامعة قسنطينة
3في حيــن المرتبــة الثالثــة حازت
عليها نســرين بوبنديــر من جامعة
قسنطينة .3

دعوة للترشح لمسابقة إختيار أفضل
أطروحة دكتوراه

 nأطلقــت جامعة قســنطينة 3
دعــوة للترشــح لمســابقة إختيار
أفضــل أطروحــة دكتــوراه تمــت
مناقشــتها بيــن جانفــي 2021
وديســمبر  2021فــي المياديــن
الثالثــة ( )3التاليــة :األمــن
الغذائي ،واألمن الطاقوي ،وصحة
المواطن.
وأشــارت الجامعــة في بيــان لها
نشــرته علــى صفحتهــا الخاصة
علــى الفايســبوك أن أبحــاث
الدكتــوراه المختــارة تقــدم فــي
المسابقة الوطنية التي ستنظمها
وزارة التعليــم العالــي والبحــث
العلمي في الفترة من  15إلى 19

مــاي  ، 2022والمقــرر إج راؤها
فــي جامعــة ســطيف فــي إطار
أسبوع البحث الوطني.
وجــاء فــي البيــان أن إجــراءات
االختيــار فــي جامعة قســنطينة
 :3سيســتفيد مــن خاللهــا جميع
المترشــحين لهــذه المســابقة من
تدريــب خبــراء حــول «كيفيــة
عرض رســالتي في  180ثانية»
لتُ عرض األعمال بعدها أمام لجنة
تحكيــم محليــة ســتختار أفضل
أطروحتين فــي كل ميدان ،وعلى
إثرهــا تمنــح جامعة قســنطينة3
جوائز للفائزين.
دالل.ب

جامعات قسنطينة تعلن عن فتح مسابقة
اإللتحاق بالتكوني يف طور الدكتوراه

ستقام في أدرار

فتح مدرسة وطنية عليا للفالحة الصحراوية مطلع الدخول
الجامعي القادم

 nســيتم فتــح مدرســة وطنيــة عليــا
للفالحــة الصحراويــة مطلــع الدخــول
الجامعــي القــادم  2023/2022التــي
ســتحتضنها جامعة أحمــد دراية بأدرار،
حســبما علم اليوم السبت لدى مسؤولي
هذه المؤسسة الجامعية .
ويأتــي هــذا اإلجــراء تنفيــذا لتوجيهــات
الســلطات العليا للبــاد المتعلقة بترقية
و تطوير الفالحــة الصح راوية باعتبارها
رافــدا حقيقيا للتنمية االقتصادية الوطنية

بجامعة قسنطينة 3

أزيد من  200منصب

دالل.ب

المســتديمة ،وذلك من خالل هذه الخطوة
التاريخيــة الهامــة التــي أقرهــا رئيــس
الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد تبــون
والتــي تتمثــل في إنشــاء مدرســة وطنية
عليــا للفالحــة الصح راوية بهــذه الوالية
الجنوبيــة ،كما أوضح مدير الجامعة بن
عمر محمد األمين.
ويعد مشــروع المدرســة الوطنيــة العليا
للفالحــة الصح راويــة بــأد رار «إال بداية
لمشــاريع علميــة أخــرى ســيتعزز بهــا

21

الصــرح الجامعــي مســتقبال ضمن رؤية
مشــتركة بين الجامعة و الــوزارة الوصية
و بتوجيهات من الســلطات العليا للبالد،
ســيما و أن واليــة أد رار تزخــر بمقومات
واعــدة فالحيــا يمكــن تثمينهــا بالطرق
العلميــة و التقنية الحديثة التي ســتعمل
المدرســة على توفيرهــا من خالل ضمان
تأطيــر نوعــي لطلبتهــا بالتنســيق مــع
الســلطات الوالئية» ،كما أكد الســيد بن
عمر.
وتحســبا النطــاق هــذا المشــروع
البيداغوجــي ،فقد عاين وفد يضم إطا رات
مركزيــة من وزارة التعليم العالي والبحث
العلمــي الهياكل التي ســتكون مق را لهذه
المدرســة والتي من شــأنها أن تساهم في
دعم الجهود ال رامية لتحقيق األمن الغذائي
و تنويــع االقتصــاد الوطنــي ،اســتنادا
لمسؤول الجامعة.
وفــي هــذا الصــدد أبــدى المديــر العــام
للتكويــن بوزارة التعليــم العالي و البحث
العلمــي ،ســعيداني بوعــام ،الــذي كان
مرفوقــا بمدير المــدارس الوطنيــة بذات
الــوزارة ،آيــت زايــد حكيــم ،لــدى تفقــده
لهياكل الجامعــة ‘’ارتياحه’’ إزاء الهياكل
و الوسائل التي تضمها الجامعة و تؤهلها
الحتضــان هذه المدرســة ،منوها في ذات
الوقــت بالكفــاءات العلمية القــادرة على
تأطير هذه المدرســة التي ســتفتتح مطلع

الموسم الجامعي القادم.
وبــدوره أكد والــي أد رار ،العربــي بهلول،
لــدى اســتقباله إلطــا رات قطــاع التعليم
العالي والبحث العلمي استعداد مصالحه
لم رافقــة و دعم هذا المرفــق البيداغوجي
الــذي يعد حلقة قاعدية هامة في م رافقة و
ترقية الفالحة الصح راوية.
ومــن جهتهم ثمن ممثلو عديد التنظيمات
الطالبيــة و الهيئــات المهنيــة التابعــة
لقطــاع الفالحــة ق رار رئيــس الجمهورية
بفتــح مدرســة وطنيــة عليــا للفالحــة
الصح راويــة بواليــة أد رار التي ســتكون،
كمــا أجمعوا على ذلــك« ،لبنة عملية في
ترقيــة التكوين في الفالحــة الصح راوية
و م رافقــة المتعامليــن الفالحييــن ليكون
قطــاع الفالحة قاطــرة لتنميــة اقتصادية
منتجة».
وتعتبــر واليــة أد رار قطبا فالحيــا واعدا
بامتيــاز مــن خــال توفــر مســاحات
شاســعة قابلــة لالســتثمار فــي إنتــاج
مختلــف المحاصيــل الزراعيــة الكبــرى
و االســت راتيجية ،إلى جانــب توفر المياه
الجوفيــة و المنــاخ المالئــم ،مما يضمن
تحقيــق مردوديــة عاليــة فــي اإلنتــاج
الفالحي ،مــع ضرورة احت رام المســا رات
التقنيــة و اإلرشــادات الفالحيــة المتعلقة
بإنتاج هذه المحاصيل.
وأج

 nأعلنــت جامعــات قســنطينة عــن
فتــح أزيــد من200منصــب لإللتحــاق
بالتكويــن فــي طــور الدكتــوراه بعــدة
تخصصات،
وقامت مؤسســات التعليــم العالي على
مســتوى واليــة قســنطينة خــال األيام
الماضية باإلعالن عن تنظيم مســابقات
لإللتحــاق بالتكوين في الطــور الثالث
وفتح أبوابها للطلبــة المتحصلين على
شــهادة الماســتر من خالل توفير ما ال
يقل عن  236مقعــدا بيداغوجيا موزعا
علــى أزيد من50تخصصــا ،كما تقرر
إج راء اإلمتحانات خــال الفترة الممتدة
مــن 20فيفري إلى غايــة 20مارس من
السنة الجارية.
وأعلنــت جامعــة األميــر عبــد القــادر
للعلــوم اإلســامية عن فتــح 12منصبا
للتكوين في الدكتــوراه ،منها3مناصب

للعلــوم المالية والمحاســبة و9مناصب
في علوم الشريعة بمختلف تفرعاتها.
مــن جهتها قامــت جامعة عبــد الحميد
مهــري قســنطينة  2بفتــح 74منصبــا
بينهــا 15فــي اإلعــام اآللــي و24
بتخصصات العلوم المالية والمحاســبة
وكــذا التســيير واإلقتصــاد ،و21مقعد
لتخصــص العلــوم اإلنســانية بمختلف
تفرعاتها،إلــى جانب14مقعد في العلوم
اإلجتماعيــة موزعــة على شــعبتي علم
النفس واإلجتماع.
أما جامعة صالح بوبنيدر قســنطينة 3
ففتحت15منصبــا علــى مســتوى كلية
هندسة الط رائق بمختلف تخصصاتها.
وأعلنــت جامعــة اإلخــوة منتــوري
قســنطينة عــن فتــح 147منصبا على
مستوى 6كليات .
د.ب

فتح باب المشاركة يف الطبعة الثانية للمسابقة
الوطنية الجامعية للميكروفون الذهبي

 nأعلنــت جامعــة األميــر عبــد
القادر للعلوم اإلســامية عن فتح باب
المشاركة في الطبعة الثانية للمسابقة
الوطنيــة الجامعيــة للميكروفــون
الذهبــي والمنظمــة بجامعــة قصدي
مربــاح بورقلــة ،وذلــك خــال الفترة
الممتدة من 02إلى 05مارس ،ودعت

إدارة الجامعــة كافــة طلبــة الجامعة
ال راغبين بالمشاركة في هذه التظاهرة
اإلتصال بمصلحة األنشــطة العلمية
والثقافيــة وهــذا حســب بيان نشــرته
جامعــة األميــر عبــد القــادر للعلوم
اإلسالمية في صفحتها الخاصة على
د.ب
الفايسبوك.

