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األسبوع العلمي الوطني بجامعة سطيف من 12 الى 19 ماي

عين على الجامعة
21 اإلثنين 31 جانفي  2022 م

الموافق لـ 28 جمادى الثانية 1443 هـ

نــت جامعــات قســنطينة عــن  n   أعل
ــد من200منصــب لإللتحــاق  فتــح أزي
ــوراه بعــدة  التكويــن فــي طــور الدكت ب

تخصصات، 
ــم العالي على  ي تعل وقامت مؤسســات ال
ــة قســنطينة خــال األيام  مســتوى والي
الماضية باإلعان عن تنظيم مســابقات 
ثالث  التكوين في الطــور ال لإللتحــاق ب
ــة المتحصلين على  ب وفتح أبوابها للطل
شــهادة الماســتر من خال توفير ما ال 
يقل عن 236 مقعــدا بيداغوجيا موزعا 
ــى أزيد من50تخصصــا، كما تقرر  عل
إجراء اإلمتحانات خــال الفترة الممتدة 
ــة 20مارس من  مــن 20فيفري إلى غاي

السنة الجارية.
ــادر  ق ــد ال نــت جامعــة األميــر عب وأعل
ــوم اإلســامية عن فتــح 12منصبا  لعل ل
ــوراه، منها3مناصب  لتكوين في الدكت ل

ــوم المالية والمحاســبة و9مناصب  لعل ل
في علوم الشريعة بمختلف تفرعاتها.

ــد الحميد  مــن جهتها قامــت جامعة عب
ــا  مهــري قســنطينة 2 بفتــح 74منصب
و24  ــي  اآلل اإلعــام  15فــي  بينهــا 
بتخصصات العلوم المالية والمحاســبة 
وكــذا التســيير واإلقتصــاد، و21مقعد 
ــوم اإلنســانية بمختلف  لتخصــص العل
ــى جانب14مقعد في العلوم  تفرعاتها،إل
م  ــة موزعــة على شــعبتي عل اإلجتماعي

النفس واإلجتماع.
أما جامعة صالح بوبنيدر قســنطينة 3 
ية  ــى مســتوى كل ــا عل ففتحت15منصب
هندسة الطرائق بمختلف تخصصاتها.

ــوري  منت اإلخــوة  جامعــة  نــت  وأعل
قســنطينة عــن فتــح 147منصبا على 

مستوى 6كليات .
                                             د.ب

أزيد من 200 منصب 

جامعات قسنطينة تعلن عن فتح مسابقة 
اإللتحاق بالتكوني يف طور الدكتوراه

بجامعة قسنطينة 3
دعوة للترشح لمسابقة إختيار أفضل 

أطروحة دكتوراه 
  

n أطلقــت جامعة قســنطينة 3 
دعــوة للترشــح لمســابقة إختيار 
ــوراه تمــت  أفضــل أطروحــة دكت
 2021 جانفــي  بيــن  مناقشــتها 
وديســمبر 2021 فــي المياديــن 
األمــن  يــة:  ال ت ال  )3( الثاثــة 
الغذائي، واألمن الطاقوي، وصحة 

المواطن.
وأشــارت الجامعــة في بيــان لها 
ــى صفحتهــا الخاصة  نشــرته عل
أبحــاث  أن  الفايســبوك  ــى  عل
فــي  تقــدم  المختــارة  ــوراه  الدكت
المسابقة الوطنية التي ستنظمها 
والبحــث  ــي  العال يــم  التعل وزارة 
العلمي في الفترة من 15 إلى 19 

مــاي 2022 ، والمقــرر إجراؤها 
فــي جامعــة ســطيف فــي إطار 

أسبوع البحث الوطني.
بيــان أن إجــراءات  وجــاء فــي ال
االختيــار فــي جامعة قســنطينة 
3: سيســتفيد مــن خالهــا جميع 
المترشــحين لهــذه المســابقة من 
»كيفيــة  حــول  خبــراء  تدريــب 
عرض رســالتي في 180 ثانية« 
تُعرض األعمال بعدها أمام لجنة  ل
يــة ســتختار أفضل  تحكيــم محل
أطروحتين فــي كل ميدان، وعلى 
إثرهــا تمنــح جامعة قســنطينة3 

لفائزين. جوائز ل
                                 دالل.ب

n شــهدت، جامعة ســطيف 1 فرحات عباس ،فعاليات 
تنصيب اللجنة الوطنية لإلشــراف وتنظيــم الطبعة الثانية 
ــي الفترة  ــي  بجامعة ســطيف ،ف لألســبوع العلمــي الوطن
ــى 19 ماي 20221،  بإشــراف األمين  الممتــدة مــن 12 إل
ــي والبحــث العلمــي، والوفــد  يــم العال ــوزارة التعل العــام ل
المرافق له،  وذلك بمعية مدير جامعة ســطيف 1 –األستاذ 
ــمد الهادي،  وبحضور أعضاء اللجنة المحلية  لطرش محـ
لتحضير الطبعة الثانية لألســبوع العلمي الوطني بجامعة 
سطيف 1 المشكلة 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 
ــي المحاور الكبرى التالية:  موضوع التنمية المســتدامة ف
األمــن الطاقوي، األمــن الغذائي، وصحة المواطن.تتشــكل 
ــة من 23 عضوا برئاســة نورالدين غوالي االمين العام  اللجن
ــة ،وتضم رؤســاء الندوات الجهوية للشــرق  ــوزارة الوصي ل ل

والغرب والوسط.
التظاهرة ،حســب بيان  ــم عــرض البرنامج الخــاص ب كما ت

للجامعة ،والذي شمل :
ــر واضح في  ــة وأث ــم محاضــرات: ذات قيمــة علمي 1( تقدي
ــدوة جهوية، أي  تنمية المســتدامة )4محاضرين عن كل ن ال

بمجموع 12 محاضر(.
2( المعارض: والتي تنقسم إلى 3 أجنحة بما يتضمن:

ــي: 5معــارض  ــم العال ي تعل ــاح الخــاص بمؤسســات ال الجن
لمشــاريع إبتكارية في كل موضوع، أي بمعدل 15 معرض 
ــاح الخاص  ــة بمجمــوع 45 معرض.الجن ــدوة جهوي ــكل ن ل
بمراكــز ووحــدات البحث خارج الجامعــة: معرضان في كل 
النوادي  موضــوع، أي بمجمــوع 6 معارض.الجناح الخاص ب
العلمية: معرضــان )02( في كل موضوع لكل ندوة جهوية، 
أي بمعــدل 06 معارض لكل ندوة جهوية، بما مجموعه 18 

معرض.
انية: اإلعان، هذا األسبوع ،عن فتح  3( أطروحتي في 180 ث

بة الدكتوراه الذين ناقشوا  النسبة لطل باب الترشــح للمسابقة ب
ــرة الممتدة من 02 جانفي إلى غاية 31  فت أطروحاتهــم في ال
ديســمبر 2021،ووضــع كل الوثائق التي تخص المســابقة 
ــر الشــروط، النظــام الداخلي  تحــت تصــرف المعنيين)دفت
ــق التصفيات المحلية على  تقييم(، على أن تنطل ــر ال ي ومعاي
ليها  ي قادم(، ل مستوى كل مؤسسة )تختتم نهاية شهر مارس ال
بعدها تصفيات جهوية على مســتوى كل ندوة جهوية )تختم 
نهاية شــهر أفريل الداخل(، وذلك الختيار 03 دكاترة في كل 
ــا أي بمجموع 09 دكاترة  ) أي بمعدل دكتور  ي موضــوع وطن

في كل موضوع على مستوى كل ندوة جهوية(.
يم العالي في الجزائر 2022: وهي  تعل 4( ترتيب مؤسسات ال
ــادرة التي ســيتم العمل بها ألول مرة فــي الجزائر، حيث  المب
ــم والتكوين  ي تعل ــى 05 محاور هي:ال تقييم عل يرتكــز هذا ال
)25نقطة(.البحث العلمي )35 نقطة(.التطوير التكنولوجي 
ــى المحيــط الدولي )10  ــاح عل ــكار )20 نقطة(.اإلنفت ت واإلب

نقاط(.الحوكمة )10نقاط(.
لتســجيل والترشــح لكل  و ســيتم فتح األرضية المخصصة ل
ــى أن تعقبها  يفــري المقبل، عل مؤسســات القطاع ،شــهر ف
ــة من طرف اللجنة المعينة لهذا الغرض لكل  ي زيارات ميدان

مؤسسة بين شهري مارس وأفريل 2022.
5( التكريمات: تخصص لتكريم أصحاب أحســن اإلنتاجات 
يــر في المجتمــع )03 متوفين، 03  أث ــة ذات قيمة وت العلمي

متقاعدين و 03 في حالة نشاط(.
                                             نورالدين بوطغان

n نظمــت يوم الخميس المنصرم 
الجامعيــة  المؤسســات  تنســيقية 
بقســنطينة الطبعة السابعة للبطولة 
الوطنية الجامعية للشــطرنج والتي 
لعبــت هــذه المــرة عــن بعــد نظرا 
للظروف الصحية المتعلقة بجائحة 
يــد 19، بعــد أن كانت مقررة أن  كوف
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 

تابعين لها. المؤسسة الجامعية ال
جامعتــي  العبــي  نيــل  وعرفــت 
قســنطينة 2و3المراتــب األولى في 
نتائــج حيازة  الصنفيــن، وجــاءت ال
فئــة الذكــور للمرتبــة األولى عاء 
الدين بولرنس من جامعة قســنطينة 
ثانية يوســف قنوش  2، أما المرتبة ال
ثالثة  من جامعة سكيكدة، والمرتبة ال
أمجد هشلمون من جامعة قسنطينة 

.3
أما فئة اإلناث عرفت حيازة سهام بن 
عمر من باتنــة المرتبة األولى،ونيل 
نريمان بكوش من جامعة قسنطينة 
ثــة حازت  ال ث 3في حيــن المرتبــة ال
عليها نســرين بوبنديــر من جامعة 

قسنطينة 3.
                                      دالل.ب

الطبعة السابعة للبطولة الوطنية الجامعية للشطرنج 

العبو جامعتي قسنطينة 2و 3يفتكون أفضل المراتب 

يــا  يــة عل n ســيتم فتــح مدرســة وطن
الدخــول  مطلــع  الصحراويــة  للفالحــة 
ــي  الت  2023/2022 القــادم  ــي  الجامع
ســتحتضنها جامعة أحمــد دراية بأدرار، 
حســبما علم اليوم السبت لدى مسؤولي 

هذه المؤسسة الجامعية .
ــذا لتوجيهــات  ي نف ــي هــذا اإلجــراء ت أت وي
بــاد المتعلقة بترقية  ل ا ل ي الســلطات العل
و تطوير الفاحــة الصحراوية باعتبارها 
تنمية االقتصادية الوطنية  ل ا ل ي يق رافــدا حق

المســتديمة، وذلك من خال هذه الخطوة 
ــي أقرهــا رئيــس  ت ــة الهامــة ال تاريخي ال
بــون  ــد ت ــد المجي ــة الســيد عب الجمهوري
ــي تتمثــل في إنشــاء مدرســة وطنية  ت وال
ــا للفاحــة الصحراوية بهــذه الوالية  ي عل
ــة، كما  أوضح مدير الجامعة بن  ي الجنوب

عمر محمد األمين.
يا  ــة العل ي ويعد مشــروع المدرســة الوطن
ــأدرار »إال بداية  ــة ب للفاحــة الصحراوي
ــة أخــرى ســيتعزز بهــا  لمشــاريع علمي

الصــرح الجامعــي مســتقبا ضمن رؤية 
ــوزارة الوصية  مشــتركة بين الجامعة و ال
لباد،  ا ل ي و بتوجيهات من الســلطات العل
ــة أدرار تزخــر بمقومات  ســيما و أن والي
ــا يمكــن تثمينهــا بالطرق  واعــدة فاحي
تقنية الحديثة التي ســتعمل  ــة و ال العلمي
المدرســة على توفيرهــا من خال ضمان 
تنســيق مــع  ال بتهــا ب تأطيــر نوعــي لطل
الســلطات الوالئية«، كما أكد  الســيد بن 

عمر.
المشــروع  هــذا  النطــاق  وتحســبا 
بيداغوجــي، فقد عاين وفد يضم إطارات  ال
يم العالي والبحث  تعل ــة من وزارة ال مركزي
العلمــي الهياكل التي ســتكون مقرا لهذه 
المدرســة والتي من شــأنها أن تساهم في 
دعم الجهود الرامية لتحقيق األمن الغذائي 
اســتنادا  ــي،  الوطن االقتصــاد  ــع  تنوي و 

لمسؤول الجامعة.
ــر العــام  وفــي هــذا الصــدد أبــدى المدي
ــم العالي و البحث  ي تعل لتكويــن بوزارة ال ل
ــذي كان  العلمــي، ســعيداني بوعــام، ال
ــة بذات  ي ــا بمدير المــدارس الوطن مرفوق
ــدى تفقــده  ــم، ل ــد حكي ــوزارة، آيــت زاي ال
لهياكل الجامعــة ‘’ارتياحه’’ إزاء الهياكل 
و الوسائل التي تضمها الجامعة و تؤهلها 
الحتضــان هذه المدرســة، منوها في ذات 
ــادرة على  ق ــاءات العلمية ال الكف الوقــت ب
تأطير هذه المدرســة التي ســتفتتح مطلع 

قادم. الموسم الجامعي ال
ــي أدرار، العربــي بهلول،  ــدوره أكد وال وب
يم  تعل ــدى اســتقباله إلطــارات قطــاع ال ل
العالي والبحث العلمي استعداد مصالحه 
بيداغوجي  لمرافقــة و دعم هذا المرفــق ال
ــذي يعد حلقة قاعدية هامة في مرافقة و  ال

ترقية الفاحة الصحراوية.
ومــن جهتهم ثمن ممثلو عديد التنظيمات 
ابعــة  ت ــة ال ي ــات المهن ئ ــة و الهي ي الطاب
لقطــاع الفاحــة قرار رئيــس الجمهورية 
للفاحــة  ــا  ي عل ــة  ي وطن مدرســة  بفتــح 
ــة أدرار التي ســتكون،  ــة بوالي الصحراوي
بنة عملية في  ــك، »ل كمــا أجمعوا على ذل
ــة التكوين في الفاحــة الصحراوية  ي ترق
يــن ليكون  يــن الفاحي و مرافقــة المتعامل
ــة اقتصادية  تنمي قطــاع الفاحة قاطــرة ل

منتجة«.
ــا واعدا  ــة أدرار قطبا فاحي بــر والي وتعت
مســاحات  ــر  توف خــال  مــن  ــاز  ي بامت
ــاج  ت إن فــي  لاســتثمار  ــة  ل قاب شاســعة 
ــة الكبــرى  ــف المحاصيــل الزراعي ل مخت
و االســتراتيجية، إلى جانــب توفر المياه 
ــم، مما يضمن  ــاخ المائ ــة و المن ي الجوف
ــاج  ت اإلن فــي  ــة  ي عال ــة  مردودي تحقيــق 
الفاحي، مــع ضرورة احترام المســارات 
ــة المتعلقة  ــة و اإلرشــادات الفاحي ي تقن ال

إنتاج هذه المحاصيل. ب
                                             وأج

ستقام في أدرار 

فتح مدرسة وطنية عليا للفالحة الصحراوية مطلع الدخول 
الجامعي القادم

عبــد  األميــر  جامعــة  نــت  أعل    n
القادر للعلوم اإلســامية عن فتح باب 
ثانية للمسابقة  المشاركة في الطبعة ال
ــون  للميكروف الجامعيــة  الوطنيــة 
الذهبــي والمنظمــة بجامعــة قصدي 
ــة، وذلــك خــال الفترة  مربــاح بورقل
الممتدة من 02إلى 05مارس، ودعت 

بــة الجامعة  إدارة الجامعــة كافــة طل
الراغبين بالمشاركة في هذه التظاهرة 
اإلتصال بمصلحة األنشــطة العلمية 
يــة وهــذا حســب بيان نشــرته  ثقاف وال
قــادر للعلوم  ــد ال جامعــة األميــر عب
اإلسامية في صفحتها الخاصة على 
الفايسبوك.                               د.ب

فتح باب المشاركة يف الطبعة الثانية للمسابقة 
الوطنية الجامعية للميكروفون الذهبي 


