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جـــرت فعاليـــات اختتـــام الســـنة الجامعيـــة 2016/2017 
فـــي جـــو احتفالـــي رائـــع، حضـــره الســـيد والـــي الواليـــة 
رفقـــة رئيـــس المجلـــس الشـــعبي الوالئـــي، وعـــدد كبيـــر 
ــوا إال أن  ــن أبـ ــكرية، الذيـ ــة والعسـ ــلطات المدنيـ ــن السـ مـ
ـــي  ـــي ه ـــبة، الت ـــذه المناس ـــة ه ـــرة الجامعي ـــموا األس يقاس
ـــرة. ـــد والمثاب ـــن الج ـــة م ـــنة كامل ـــود س ـــج لجه ـــة تتوي بمثاب
ــور حميـــدي يوســـف فـــي  ــة الدكتـ ــر الجامعـ مديـ
المديـــة  جامعـــة  وخريجـــي  هنـــأ خريجـــات  كلمتـــه 
والمتفوقيـــن  المتفوقـــات  الخصـــوص  وجـــه  وعلـــى 
منهـــم، الذيـــن أحـــرزوا علـــى أعلـــى المعـــدالت، وهنـــأ 
أولياءهـــم بهـــذا التتويـــج . كمـــا شـــكر كل األســـاتذة 
الذيـــن قدمـــوا عصـــارة فكرهـــم وتجربتهـــم بـــكل 
محبـــة وإخـــاص، وكل الموظفيـــن والعامليـــن الذيـــن 

كان لهـــم دور أيضـــا فـــي هـــذه التتويـــج. 
مؤكـــدا علـــى أن النجـــاح الحقيقـــي، هـــو ذاك 
المقتـــرن بالنزاهـــة واإلخـــاص والتفانـــي فـــي حـــب 
الوطـــن وخدمـــة أبنائـــه. النجـــاح المرتبـــط بالصـــدق 
مـــع النفـــس أوال ومـــع المجتمـــع ثانيـــا، والنجـــاح الـــذي 
يدفعنـــا إلـــى االســـتماع إلـــى نـــداء الضميـــر والعمـــل 
بإتقـــان. وفـــي معـــرض حديثـــه عـــن النشـــطات الثقافيـــة 

ــة  ــة، الســـيد المديـــر ذكـــر أن جامعـ ــة للجامعـ والعلميـ
المديـــة نظمـــت خـــال هـــذه الســـنة أزيـــد مـــن خمســـين 
وملتقيـــات  دوليـــة  ملتقيـــات  بيـــن  علميـــة،  تظاهـــرة 
ــة. ــات تكوينيـ ــدوات وورشـ ــية ونـ ــام دراسـ ــة وأيـ وطنيـ
بعدهـــا تـــم تكريـــم الطلبـــة المتفوقيـــن علـــى أرس 

دفعـــات الليســـانس والماســـتر فـــي الكليـــات الســـت 
- كلية اآلداب واللغات 

•خوان وهيبة ليسانس لغة وأدب عربي 
•ليلى بوسبل ماستر حفظ التراث 

- كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير 
•روبحي مايسة  ليسانس اقتصاد كمي 

•بولكتوم عمر  ماستر علوم مالية 
- كلية الحقوق والعلوم السياسية 
•بابا سهيلة  ليسانس القانون العام

•عبري فريدة  ماستر  القانون الجنائي
- كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 

•سليماني محمد ليسانس علم االجتماع 
•نجراوي دالل  ماستر علم النفس العيادي 

- كلية التكنولوجيا 
•مرابط زهور ليسانس ميكانيك 

الكيميائـــي  لتلـــوث  ماســـتر  اهلل  عبـــد  •ابريـــر 
المحيـــط وتهيئـــة 
- كلية العلوم

•مازن أسماء ليسانس فيزياء
•باش اسماء ماستر علوم الطبيعة والحياة

وكان الحفـــل فرصـــة إلمضـــاء اتفاقيـــة شـــراكة 
وتعـــاون بيـــن مديريـــة اإلدارة المحليـــة مـــن جهـــة وجامعـــة 
يحـــي فـــارس مـــن جهـــة ثانيـــة، هـــذه االتفاقيـــة متعلقـــة 
ــدة  ــرة التربـــص لفائـ ــاء فتـ ــري أثنـ ــن التحضيـ بالتكويـ
الموظفيـــن التابعيـــن لبلديـــات الواليـــة، حيـــث سيشـــرف 
علـــى تكويـــن هـــؤالء الموظفيـــن أســـاتذة مـــن جامعـــة 
المديـــة. علـــى أمـــل أن تعمـــم مثـــل هـــذه االتفاقيـــات 

لتشـــمل مختلـــف القطاعـــات العموميـــة والخاصـــة. 
 وكانـــت آخـــر فقـــرة فـــي الحفـــل هـــي تكريـــم 
درجـــة  علـــى  المتحصليـــن  الباحثيـــن  مـــن  مجموعـــة 
الســـابق  الجامعـــة  مديـــر  تكريـــم  ثـــم  األســـتاذية، 
الدكتـــور أحمـــد زغـــدار مـــن طـــرف الســـيد والـــي 
الواليـــة والســـيد رئيـــس المجلـــس الشـــعبي الوالئـــي 

يوســـف حميـــدي الجامعـــة  والســـيد مديـــر 

حفل اختتام السنة الجامعية



نظـــم قســـم علـــوم اإلعـــام واالتصـــال يومـــا 
دراســـيا بتاريـــخ  17 أفريـــل 2017 ، بالتنســـيق مـــع 
مديريـــة األمـــن الوالئـــي لواليـــة المديـــة ، بحضـــور 
ممثليـــن عـــن الحمايـــة المدنيـــة، وأســـاتذة مـــن جامعـــة 
ـــدد  ـــر 3. وع ـــة الجزائ ـــواط و جامع ـــة االغ ـــة وجامع المدي

ــتر. ــة الماسـ ــن طلبـ ــر مـ كبيـ
تمحـــورت أول مداخلـــة حـــول تقنيـــات تحريـــر المـــادة 
اإلعاميـــة فـــي اإلعـــام األمـــن مـــن تقديـــم  الدكتـــور 
بمداخلـــة   متبوعـــة   ، تبســـة  جامعـــة  مـــن  فـــارس  لزهـــر 
محافـــظ الشـــرطة بالمديـــة طوالبيـــة نبيـــل حـــول موضـــوع  
األمـــن و التوعيـــة االجتماعيـــة أمـــا الدكتـــورة بوخبـــزة 
نبيلـــة مـــن جامعـــة الجزائـــر 3 فكانـــت مداخلتهـــا بعنـــوان 
اإلعـــام األمنـــي و الجريمـــة ،وكانـــت آخـــر مداخلـــة فـــي 
الجلســـة األولـــى  بعنـــوان صعوبـــات المعالجـــة اإلعاميـــة 

للقضايـــا األمنيـــة فـــي المؤسســـات الجزائريـــة مـــن تقديـــم 
ــة.  ــة المديـ ــن جامعـ ــح مـ ــة نبيـ ــورة نبيلـ الدكتـ

مداخـــات الجلســـة الثانيـــة كانـــت ايضـــا مهمـــة وثريـــة 
حيـــث اســـتمع الطلبـــة إلـــى مداخلـــة الدكتـــورة بوخـــرص 
ناديـــة مـــن جامعـــة المديـــة بعنـــوان الضوابـــط القانونيـــة 
لممارســـة اإلعـــام األمنـــي فـــي الجزائـــر، ثـــم تلتهـــا مداخلـــة 
األســـتاذة ســـعاد بومديـــن مـــن جامعـــة الجزائـــر 3 حـــول دور 
اإلعـــام األمنـــي فـــي الوقايـــة مـــن الجرائـــم ، أمـــا مداخلـــة 
الدكتـــور فزانـــي شـــاكر مـــن جامعـــة المديـــة فخصصهـــا 
للحديـــث عـــن  فعاليـــة اإلعـــام األمنـــي فـــي التصـــدي 
للمشـــكات الراهنـــة وحاضـــر  األســـتاذ باأحمـــد أســـامة 
مـــن جامعـــة المديـــة أيضـــا حـــول دور اإلعـــام األمنـــي فـــي 
الحـــد مـــن اآلفـــات االجتماعيـــة  ... متبوعـــة بمناقشـــات جـــّد 
مفيـــدة خاصـــة  تلـــك التوضيحـــات التـــي تقـــدم بهـــا أفـــراد 

الحمايـــة المدنيـــة،  و قبـــل الختـــام خـــرج المشـــاركون 
فـــي اليـــوم الدراســـي بعـــدة توصيـــات أهمهـــا:

وســـائل  بيـــن  الثقـــة  عاقـــة  تعزيـــز  ضـــرورة   -
وســـائل  تزويـــد  قصـــد  األمنيـــة  واألجهـــزة  اإلعـــام 
اإلعـــام  والمجتمـــع بالمعلومـــات الصحيحـــة .  نشـــر 
الوعـــي بقيمـــة اإلعـــام األمنـــي علـــى مســـتوى شـــبكات 
تغطيـــة  ضمـــان    . المختلفـــة  االجتماعـــي  التواصـــل 
إعاميـــة لجميـــع المبـــادرات الجواريـــة التـــي تنظمهـــا 
المصالـــح األمنيـــة بهـــدف توعيـــة أفـــراد المجتمـــع  ضـــد 
ــع .  ــداث و الوقائـ ــرد األحـ ــي سـ ــة فـ ــم والمبالغـ التضخيـ
فتـــح و تعزيـــز شـــراكات و اتفاقيـــات بيـــن الجامعـــة 
توعيـــة  بغـــرض  االمـــن  فـــي  الفاعلـــة  المؤسســـات  و 
المجتمـــع بالقضايـــا األمنيـــة .  تشـــجيع  الطلبـــة إلعـــداد 

بحـــوث أكاديميـــة حـــول اإلعـــام األمنـــي

 مـــن أجـــل فتـــح الجامعـــة علـــى محيطهـــا السوســـيو 
اقتصـــادي نظـــم قســـم العلـــوم االجتماعيـــة يومـــا 
دراســـيا بتاريـــخ لثامـــن عشـــر مـــن شـــهر أفريـــل لســـنة 
2017، بقاعـــة المحاضـــرات محمـــد بـــن شـــنب يحمـــل 
عنـــوان: أهميـــة إدارة المـــوارد البشـــرية فـــي تحســـين 

ــد. ــور محمـ ــور عمـ ــة الدّكتـ ــة، برئاسـ أداء المؤسسـ
جـــاءت أول مداخلـــة بعنـــوان :إدارة المـــوارد البشـــرية 
تحـــّدي المنظمـــات المعاصـــرة. مـــن تقديـــم األســـتاذة: 
ســـبخاوي حنـــان مـــن جامعـــة المديـــة  ثـــم تلتهـــا مداخلـــة 
األســـتاذ: منهـــوم محمـــد مـــن جامعـــة المديـــة أيضـــا والتـــي 
تمحـــورت حـــول   القيـــاس النفســـي ودوره فـــي تطويـــر 
حميـــدة  األســـتاذة:  حاضـــرة  فيمـــا  البشـــرية.  المـــوارد 
ســـعاد مـــن جامعـــة البويـــرة حـــول ســـبل تطويـــر المـــوارد 
البشـــرية لخلـــق القيمـــة فـــي ظـــل اإلدارة اإلســـتراتيجية 
للمـــوارد البشـــريّة. الدكتـــور بويحيـــاوي عبـــد الكريـــم 
إدارة  حـــول  تدخـــل  بـــدوره   02 الجزائـــر  جامعـــة  مـــن 
التنظيميـــة.  بالفعاليـــة  وعاقتهـــا  البشـــرية  المـــوارد 
التوالـــي:  علـــى  جـــاءت  قيمـــة  بمداخـــات   متبوعـــة 
ــرية ودوره  ــوارد البشـ ــتراتيجي إلدارة المـ ــيير اإلسـ التسـ
فـــي تحســـين أداء األفـــراد العامليـــن للدكتـــور بوجطـــو 
حكيـــم مـــن جامعـــة المديـــة،  ثـــم تقدمـــت األســـتاذة: 
آمـــال بلخيـــري مـــن جامعـــة باتنـــة بمداخلـــة بعنـــوان: أثـــر 
اإلبـــداع اإلداري علـــى أداء المـــوارد البشـــرية األســـتاذ: 
ــرة  ــة البويـ ــن جامعـ ــان مـ ــرة شوشـ ــتاذ زهـ ــر األسـ وحاضـ

ــدرة علـــى  ــل القـ ــول التدريـــب كأداة لتفعيـ حـ
المؤّسســـة.وكانت  فـــي  التنظيمـــي  التغييـــر 
آخـــر مداخلـــة فـــي الجلســـة األولـــى مـــن نصيـــب 
األســـتاذ: عمـــاد مســـاعدية مـــن جامعـــة ســـطيف 
التـــي حلـــت بعنـــوان: دور إســـتراتيجيّة  01 و 
تدريـــب المـــوارد البشـــريّة فـــي تحســـين األداء 

المســـتدام للمؤّسســـات.
فتـــح  القيّمـــة،  المداخـــات  هـــذه  وبعـــد 
بـــاب المناقشـــة أمـــام الحضـــور ، بعدهـــا انتقلنـــا 
مباشـــرة إلـــى الجلســـة الثانيـــة والتـــي تضمنـــت 
جملـــة مـــن المداخـــات القيمـــة نذكـــر منهـــا: 
األســـتاذة: مرصالي حورية حول دور و أهداف 
ــوارد  ــر المـ ــي تطويـ ــة فـ ــؤولية االجتماعيـ المسـ

ــتاذة: شـــابي نعيمـــة مـــن جامعـــة  البشـــرية.مداخلة  لألسـ
المديـــة حـــول  مســـاهمة التخطيـــط اإلســـتراتيجي فـــي 
ـــوف مـــن  ـــة المـــوارد البشـــرية. األســـتاذة: ســـليمة مخل تنمي
جامعـــة شـــلف فعاليـــة الحوافـــز المعنويـــة فـــي تحســـين أداء 
العنصـــر البشـــري.و فـــي نفـــس الســـياق، تدخـــل األســـتاذ: 
ترمـــول محمـــد لطفـــي مـــن جامعـــة المديـــة، حـــول الحوافـــز 
ـــم قـــام  ـــاألداء الوظيفـــي، ث ـــة و عاقتهـــا ب ـــة الفردي اإليجابي
ـــي و األســـتاذ  ـــور: محمـــد منادل كل مـــن األســـتاذ الدكت
الدكتـــور: عمـــور محمـــد  بعـــرض مفصـــل حـــول فعاليـــة 
المنظمـــة مـــن خـــال تســـيير المـــوارد البشـــرية.ثم عـــرض 
األســـتاذ الدكتـــور: محفوظـــي أميـــن مداخلتـــه حـــول 
تســـيير المـــوارد البشـــرية وفـــق إدارة الجـــودة الشـــاملة. 
التســـيير  حـــول  حاضـــر  األخضـــر  شـــتوي  الدكتـــور: 
الفعـــال للمـــورد البشـــري و أثـــره علـــى المؤسســـة.و فـــي 
ــي   ــيد علـ ــي سـ ــور لعروسـ ــتاذ الدكتـ ــدم األسـ ــر قـ األخيـ
مداخلـــة حـــول  أثـــر التكويـــن فـــي تحســـين أداء المـــوارد 

البشـــرية فـــي المؤسســـة العموميـــة.
و فـــي األخيـــر، أعطيـــت الكلمـــة للســـيد عميـــد 
الدكتـــور  االجتماعيـــة  و  اإلنســـانية  العلـــوم  كليـــة 
هيصـــام موســـى، والـــذي ثّمـــن هـــذا اليـــوم الدراســـي 
وشـــكر الجميـــع علـــى إنجـــاح هـــذا اليـــوم مـــن أســـاتذة 
األيـــام  مـــن  المزيـــد  علـــى  األســـاتذة  وشـــّجع  وطلبـــة  
الّدراســـية فـــي هـــذا المجـــال التـــي تفتـــح مجـــاالت الحـــوار 

المثمـــر العلمـــي  والنقـــاش 

احتضـــن قســـم العلـــوم االجتماعيـــة بكليـــة العلـــوم 
اإلنســـانية واالجتماعيـــة علـــى مســـتوى جامعـــة يحـــي 
فـــارس بالمديـــة فعاليـــات النـــدوة العلميـــة التكوينيـــة حـــول 
ـــة باســـتخدام  ـــوم االجتماعي اإلحصـــاء والنمذجـــة فـــي العل
برنامـــج SPSS / SPSS-Amos، مـــن تقديـــم األســـتاذ 
الدكتـــور امحمـــد تيغـــزة ، وهـــذا يـــوم األثنيـــن الرابـــع 
والعشـــرين مـــن شـــهر أفريـــل 2017 بقاعـــة المحاضـــرات 
ـــة  ـــدوة التكويني ـــت الن ـــد نظم ـــنب ، وق ـــي ش ـــن أب ـــد ب محم
ـــز  ـــع مرك ـــيق م ـــذا بالتنس ـــودي، وه ـــة محم ـــورة رقي الدكت
INDA- ـــة  ـــات التطبيقي ـــاء والرياضي ـــي اإلحص ـــن ف  التكوي
ــوان  ــور رضـ ــي الدكتـ ــر اإلحصائـ ــره الخبيـ ــذي يديـ TA الـ

ـــاري..  خي
قدمـــت رئيســـة النـــدوة العلميـــة التكوينيـــة، الدكتورة 
االفتتاحية:االحصـــاء  المحاضـــرة  محمـــودي  رقيـــة 
والنمذجـــة فـــي العلـــوم االجتماعية«كمـــا تـــم  عـــرض 
روبورتـــاج مصـــور حـــول النمذجـــة اإلحصائيـــة وإشـــكالية 

اســـتخدامها فـــي العلـــوم االجتماعيـــة. 
  وقبـــل انطـــاق فعاليـــات النـــدوة العلميـــة التكوينيـــة 
الرابعـــة حـــول االحصـــاء والنمذجـــة فـــي العلـــوم االجتماعيـــة 
تـــم تكريـــم البروفيســـور أمحمـــد تيغـــزة مـــن طـــرف 
ــام  ــانية د.هيصـ ــة واالنسـ ــوم االجتماعيـ ــة العلـ ــد كليـ عميـ
موســـى ،والخبيـــر االحصائـــي الدكتـــور خيـــاري رضـــوان 
مديـــر مركـــز التكويـــن واإلحصـــاء فـــي الرياضيـــات 

. INDATA التطبيقيـــة
بعدهـــا مباشـــرة افتتحـــت الجلســـة األولـــى بمحاضـــرة 
ــوان:  ــزة، بعنـ ــد تيغـ ــور أمحمـ ــتاذ الدكتـ ــة لألسـ ــد قيمـ جـ
اختبـــار  ومنهجيـــة  الفرضيـــات  اختبـــار  منهجيـــة  بيـــن 
النمـــاذج: المنطـــق واآلليـــات، وبعـــد عـــرض ثـــري لمختلـــف 
أنـــواع التنظيـــر التـــي تتوســـط الفرضيـــات والنمـــاذج، خلــُـص 
إلـــى اســـتحالة معالجـــة جملـــة كبيـــرة مـــن المتغيـــرات 
علـــى اختـــاف الفرضيـــات، لذلـــك وجـــب االنتقـــال مـــن 
فسيفســـاء الفرضيـــات إلـــى النمـــوذج، إذ أن عقـــل اإلنســـان 
ال يســـتوعب الشـــتات مـــن الفرضيـــات، بحيـــث يمكـــن 
لكـــن  هـــي  كمـــا  العاقـــات  مـــن  بجملـــة  االحتفـــاظ 
إلـــى  بتوحيدهـــا مـــن خـــال االنتقـــال مـــن الفرضيـــات 
النمـــاذج، ذلـــك أن النمـــوذج يعالـــج عـــددا كبيـــرا مـــن 
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قسم علوم اإلعالم واالتصال 

اإلعالم األمني والتوعية االجتماعية

أهمّية إدارة الموارد البشرية
في تحسين أداء المؤّسسة

الندوة العلمية التكوينية الرابعة:

فـــي  والنمذجـــة  اإلحصـــاء 
االجتماعيـــة العلـــوم 



المتغيـــرات التابعـــة، فـــي حيـــن غالبـــا مـــا تعالـــج الفرضيـــات 
متغيـــرا تابعـــا واحـــدا، وبعـــد االنتهـــاء مـــن إلقـــاء المحاضـــرة 
الجلســـة  أثـــرت  التـــي  للمناقشـــة  المجـــال  فتـــح  القيمـــة 

العلميـــة.
تلتهـــا مباشـــرة المحاضـــرة الثانيـــة مـــن تقديـــم الخبيـــر 
الدكتـــور  و  خيـــاري  رضـــوان  الدكتـــور  اإلحصائـــي 
ـــات  ـــوان: المقارن ـــر بعن بلمهـــدي طـــارق مـــن جامعـــة الجزائ
المعلميـــة مـــن االســـتدالل الوصفـــي إلـــى النمذجـــة الخطيـــة، 
إذ يعتبـــر اإلحصـــاء علمـــا متميـــزا نظـــرا لقدرتـــه علـــى 
التعامـــل مـــع كل مياديـــن البحـــث العلمـــي، وأيضـــا علـــى 
تطويـــع الظواهـــر الطبيعيـــة والنفســـية ألدواتـــه وأســـاليبه، 

وذلـــك ضمـــن أطـــر منهجيـــة موافقـــة ومنســـجمة.
بالمـــوازاة مـــع المحاضـــرة الثانيـــة انطلقـــت أعمـــال 
الورشـــة التطبيقيـــة لفائـــدة طلبـــة الماســـتر مـــن تأطيـــر 
األســـتاذين أحمـــد هـــدروق وشـــرفي جيالـــي مـــن كليـــة 
العلـــوم االقتصاديـــة مـــن جامعـــة المديـــة. وقـــد وتنـــاول 
ــي  ــة فـ ــاء والنمذجـ ــوع  اإلحصـ ــي موضـ ــاء العلمـ ــذا اللقـ هـ
محوريـــن أساســـيين همـــا: اإلحصـــاء النظـــري. اإلحصـــاء 

والنمذجـــة.
للنقـــاش  المجـــال  فتـــح  المحاضـــرة  إنهـــاء  وبعـــد   
العلمـــي الـــذي حركـــه الطلبـــة واألســـاتذة الحاضريـــن 
الذيـــن رافقـــوا العـــروض العلميـــة منـــذ بدايتهـــا بالتركيـــز 
ــام  ــن أعـ ــتفادة مـ ــة لاسـ والتمحيـــص، مغتنميـــن الفرصـ
اإلحصـــاء والنمذجـــة فـــي الجزائر،ليتـــم بعدهـــا توزيـــع 
الشـــهادات علـــى االســـاتذة المشـــاركين وهيئـــة النـــدوة 
االحصـــاء  فـــي  التكويـــن  مركـــز  وتكريـــم  العلميـــة 

INDATA التطبيقيـــة  والرياضيـــات 
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Un nouveau doyen à La Faculté 
des sciences économiques, des sciences commerciales

et des sciences de gestion 

Le vice doyen chargé de la post graduation, de la re-
cherche scientifique et des relations extérieures, le 

docteur GHRIBI Ahmed, est désigné doyen de la faculté 
des sciences économiques, des sciences commerciales et 
des sciences de gestion, et ce suite à l’investiture de l’ex 
doyen le Professeur HAMIDI Youcef, en tant que recteur 
de l’université. A cet effet, les vices recteur de l’univer-
sité, les responsables et certains enseignants de la faculté 

ont pris part à la cérémonie d’installation qui a eu lieu le 29 juin 2017Il est à indi-
quer que le docteur GHRIBI Ahmed est diplômé de l’école supérieure du com-
merce de Rennes eta à son actif  plusieurs publications scientifiques nationales 
et internationales. De même qu’il a occupé de nombreux postes administratifs 
et pédagogiques

Un nouveau recteur, en la personne 
du Docteur Hamidi Youcef, est 

désigné à la tête de l’université Yahia 
Farés de Médéa. Il a été installé le 14 
juin 2017 par le secrétaire général du 
ministère de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique. 
La cérémonie d’investiture a eu lieu 
à l’auditorium où ont pris part, les 
autorités locales, civiles et militaires, 
le secrétaire général de la wilaya, le 
président de l’APW et les directeurs 
de l’exécutif  de la wilaya, en prime du 
précédent recteur Ahmed Zaghdar, 
élu à l’assemblée populaire nationale, 
des enseignants, des étudiants et de 

chargés des organes de presse et de 
communication. Après l’allocution 
de chacun des responsables sus cités, 
le recteur Hamidi Youcef  a tenu un 
discours dépeignant sa doctrine en 
matière de gestion faisant préva-
loir le dialogue et la concertation, la 
transparence, l’équité et l’égalité des 
chances, en préservant la dignité de 
chacun des membres de la commu-
nauté universitaire. Aussi, il a fait une 
esquisse des perspectives de dévelop-
pement de l’université. Une université 
ouverte sur son environnement et qui 
contribue au progrès et à l’essor du 
pays, selon ses propos

L’Université Yahia Farés de Médéa
a un nouveau Recteur
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Mot de recteur

Voilà que l’année univer-
sitaire 2016-2017 a pris 

fin. D’énormes efforts ont été 
consentis. Durant toute l’année 
chacun dans son domaine vous 
avez trimé et travaillé d’arrache-
pied pour promouvoir encore 
davantage cette université tant 
dans le domaine de la pédagogie 
que dans celui de la recherche 
scientifique. Et pour preuve, les 
manifestations et les journées 
scientifiques que vous avez 
eues à organiser ont brillées 
aussi bien par la pertinence des 
thématiques abordées que par 
l’impact qu’elles ont suscitées 
sur l’environnement. Pour cela 
je vous souhaite de bonnes 
vacances, bien méritées, et que 
cela constitue un intermède pour 
se ressourcer et se requinquer, 
en vue d’entamer la prochaine 
année universitaire avec force et 
enthousiasme à même de scruter 
de nouveaux horizons. Je saisi 
cette occasion pour vous affer-
mir mon immarcescible déter-
mination à incruster de bonnes 
pratiques de gestion et de créer 
de meilleures opportunités.

En visite d’inspection et de travail à la 
wilaya de Médéa en date du 13 avril 

2017, le Ministre de l’intérieur Noured-
dine Bedouien compagnie d’une forte 
délégation s’est rendu à l’université où il 
a inauguré la faculté des sciences. Cette 
dernière est baptisée sous le nom du 
vaillant moudjahid Ahmed Abdellah El 
hadj, qui a été condamné à mort par le 
colonialisme français, avant qu’il ne soit 
libéré à la faveur de l’indépendance.Lors 
de l’inauguration, le ministre de l’inté-
rieur a visité les expositions des travaux 
menés par la sous-direction des activités 
culturelles et sportives et par les différents 
clubs scientifiques, le clubSyrcus et le club 
d’anglais. De même, qu’il s’est entretenu 
avec les étudiants qui lui ont dépeint leurs 
préoccupations et leurs doléances.
Par ailleurs, dans la foulée, l’université de 
Médéa a été honorée par la visite en date 
du 29 avril 2017du premier ministre Mon-
sieur Abdelmalek Sellal.Ce derniera visité 

le centre d’informatique de l’université où 
des informations portant sur l’université 
lui ont été fourniespar l’intérimaire du 
recteur, le professeur BOUKENDAKDJI 
Othmane. De plus, MrSellal a profité de 
l’occasion pour dialoguer avec certains 
responsables de laboratoires de recherche

Le Premier Ministre Abdelmalek Sellal

et le Ministre de l’intérieur Noureddine Bedoui 
rendent visite à l’Université Yahia Farès de Médéa

Bonne chance.. vous avez  passé

Indubitablement, le dynamisme, l’ar-
deuret le dévouement dont vous avez 

fait preuve inlassablement en tant que 
recteur de l’université laissent présager 
que vous continuerez dans ce même élan 
d’entrain et de motivation dans votre nou-
velle mission de député en abreuvant le 
peuple algérien que vous représentez de 
votre générosité et de votre philanthropie. 
En effet, depuis votre investiture à la tête 

de l’universi-
té en date du 
14 avril 2012, 
jusqu’au 
jour où vous 
avezpas-
sél’étendard 
au nouveau 
recteur 
le 12 juin 
2017, vous 

n’avez cessé de consentir des efforts à 
même d’engranger encore et encore de 
nouveaux acquis. La création de deux 
nouvelles facultés, celle des sciences et la 
faculté des sciences humaines et sociales, 
l’ouverture de plusieurs nouvelles filières, 
comme la langue anglaise, l’érection 
de la spécialité du génie des procédés 
pharmaceutiques en pôle d’excellence ne 
sont qu’un florilège de ce que vous avez 
prodiguécomme réalisations. La projec-
tion de l’université dans l’ère du troisième 
millénaire par la confection d’un plan 
décennale de développement de grande 
envergure est l’autre versant de la quin-
tessence de votre engagement et votre 
dévotion envers cette université. C’est à 
coup sûr dans cette lignée que vous allez 
vous appliquer. L’université vous sera 
éternellement reconnaissante. Bonne 
chance Monsieur le recteur

Docteur Hamidi Youcef




