توجيه لفائدة الطلبة الجدد يف اختصاص
لقاء
ي
مهندس يف ميدان علوم وتكنولوجيا
بعد إستنأف تكوين اختصاص مهندس يف ميدان العلوم والتكنولوجيا يف
بعض الجامعات الوطنية.
والت كانت جامعتنا جامعة قاصدي مرباح ورقلة يف
ي
عل مستوى كلية العلوم التطبيقية
طليعتها .ي
البوفيسور حليالت
راشف اليوم الثالثاء 02
سبتمب السيد مدير الجامعة ر
ر
اب مولود عبد
محمد الطاهر بمعية السيد نائب المدير للبيداغوجية ر
البوفيسور ر ي
البوفيسور كريكر عبد الواحد.
الفتاح .والسيد عميد كلية العلوم التطبيقية ر
والسيد رئيس المجلس
الغت .والسيد
البوفيسور بوبكري عبد
العلم للكلية ر
ي
ي
نائب العميد للبيداغوجيا ال ربوفيسور سقاي سفيان  ،والسيد نائب العميد لما
البوفيسور جعفور احمد  ،والسيد رئيس مجال علوم وتكنولوجيا
بعد التدرج ر
اب
ر
البوفيسور سكريفة محمد لمي .والسيد رئيس خلية الجودة للكلية الدكتور ر ي
مولود يوسف .والسيد رئيس شعبة الجدع مشبك علوم وتكنولوجيا الدكتور
عل هذا االختصاص .و السيدة والسادة رئيسة ورؤساء
قبايل نبيل المسؤول ي
ي
األقسام للكلية :السيدة ضامن جميلة رئيسة قسم الهندسة الميكانيكية .والسيد
عل حيدر رئيس قسم الهندسة المدنية والري .والسيد منوش جمال
شاهد ي
رئيس قسم هندسة الطرائق .والسيد الوازن محمد لخض رئيس قسم الهندسة
خمقاب نبيل األمي العام للكلية.
الكهربائية .والسيد
ي
عل يوم
توجيه لفائدة الطلبة الجدد يف اختصاص مهندس يف مجال العلوم
ي
والتكنولوجيا.
وهذا بحضور األشة العالمية للكلية ولفرقة التلفزيون الجهوي لورقلة
عل
استهل اللقاء بشكر بناتنا وأبنائنا طلبة أول دفعة للطلبة المهندسي ي
عل اختيارهم
نجاحهم يف شهادة البكالوريا بمعدالت فاقت  ، 02 /31وكذلك ي
لجامعتنا ولكليتنا يف تكوينهم
وبعدها تدخل تباعا السيد رئيس الشعبة والسيد العميد والسيد نائب المدير
بتقديم توجهات ونصائح قيمة وكذلك رشح القواني البيداغوجية و التطرق إىل
العلم لهذا
تعريف االختصاص ومختلف فروعه .وفرص العمل والبحث
ي
االختصاص .الذي يعد ركبة أساسية لتطوير أي بلد.
وبعدها تدخل السيد المدير وأعلن عن االنطالق
الرسم للتكوين يف هذا
ي
عل مستوى جامعتنا وكليتنا بالطبع مجدد شكره وتهنئته للطلبة
االختصاص ي
وكذلك شاكرا طاقم األساتذة األ كفاء الذين كلفوا بالتدريس يف هذا االختصاص
عل
ومن خاللهم لكل الطاقم األساتذة والمسؤولي والموظفي الذين سيسهرون ي

الت ستتلق عناية خاصة وممبة
حسن ومرافقة تكوين هذه الدفعة األوىل .ي
تمت التوفيق لكل الطلبة بمناسبة انطالقة
وكذلك من خالل هذه الدفعة
ي
الدراسة بعنوان السنة الجامعية 0201/0200
وبعدها قدم األستاذ أ ر يب مولود يوسف محاضة افتتاحية باللغة االنجلبية يف
مقياسه الذي يتطرق إىل المهن يف اختصاص الهندسة.
وه مناسبة لتعريف هذه الدفعة باختصاصهن وكذلك لتحضبهم لتحسي
ي
.
المبمج انه وبعد عامي من الجدع
مستواهم يف اللغة االنجلبية ألنه من ر
سنعط فيه أهمية كببة لتكوين الطلبة وخاصة يف اللغة
المشبك الذي
ي
االنجلبية والعالم اآل يىل.
مالحظة  :ستكون السنوات الثالثة يف مجمل االختصاصات باللغة االنجلبية.
الت من شأنها التوجه للغة االنجلبية
وهذا تماشيا مع توجيهات الوزارة الوصية ي
باعتبارها لغة التكنولوجيا.وكذلك تطوير الرقمنة وتثمي تجاربنا يف والتكوين
واالتصال عن بعد
ختاما تمنياتنا بالنجاح للطلبة الجدد عموما ولباق الطلبة

