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اإجنـــــازات  عــــدة   2022
متعددة  واأبعاد  اأ�ضعدة  على 

ــذا  وك بــيــداغــوجــي  طــابــع  ذات 
اليومي  العمل  خالل  من  امليداين  ال�ضعيد  على  واأي�ضا  بحثي 

والزيارات الر�ضمية.
يف ال�ضق البيداغوجي، حافظت جامعتنا على تقاليدها التي 
تعترب اأن مركز الثقل للجامعة هو التعليم؛ ولهذا ان�ضب اجلهد 
كورونا  جائحة  ا�ضتمرار  برغم  املجال  بهذا  للتكفل  الأ�ضا�ضي 
التي اأجربتنا على موا�ضلة التدري�س بنظام الدفعات، ولكن يف 
النهاية متكنا بحمد اهلل من اأن ننجز كل املهام البيداغوجية، 

وهذا لي�س بالأمر الهني يف ظل التحديات املرتبطة بالوباء.
املتعدد  الريادي  خطها  جامعتنا  وا�ضلت  البحثي،  ال�ضق  ويف 
الأوجه �ضواء ما تعلق مب�ضابقة الدكتوراه التي جعلت جامعتنا 
مرجعا يف التنظيم وال�ضفافية اأم يف الأ�ضاليب التقنية املعتمدة 
العايل  التعليم  وزارة  اعتمدتها  التي  الت�ضفري  عملية  ومنها 
للم�ضاركني  الكبري  العدد  من  الرغم  وعلى  العلمي.  والبحث 
وكذا امل�ضاريع املفتوحة اإل اأن جامعتنا جنحت يف رفع التحدي 

بتميز كبري.
على ال�ضعيد امليداين، كانت جامعتنا مركزا لأحداث كثرية 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزيــر  معايل  ــارة  زي اأهمها 
الأ�ضتاذ عبد الباقي بن زيان جلامعتنا مرتني؛ الزيارة الأوىل 
كوفيد19  خمرب  اأهمها  مرافق  عــدة  خاللها  د�ضن  تفقدية 
ومركز امل�ضاعدة النف�ضية اجلامعي، وكذا احلا�ضنة اجلامعية، 
كما عاين يف نف�س الوقت اجنازات اجلامعة التي انبهر بها مع 
الوفد ال�ضامي املرافق حيث اعتربوا اجلامعة منوذجا يف العمل 
الندوة  الوزير  معايل  تراأ�س  الثانية  الزيارة  ويف  واملثابرة. 
الوطنية للجامعات التي ت�ضرفت جامعتنا باحت�ضانها وكانت 
موؤ�ضرا مهما على املكانة التي حتظى بها، وكان التنظيم والأداء 
يف م�ضتوى الثقة التي و�ضعها فينا معايل وزير التعليم العايل 

والبحث العلمي.
متثل هذه املرتبة وهذا الن�ضاط جزءا من اإ�ضرتاتيجية عامة 
ن�ضعى من خاللها اإىل جعل جامعتنا مركز اإ�ضعاع حقيقي لي�س 
فقط يف اجلنوب اجلزائري، واإمنا على امل�ضتوى الوطني واأي�ضا 
على امل�ضتوى العاملي، ولنا بحمد اهلل كل المكانيات الب�ضرية 
من كفاءات عليا لأ�ضاتذة واإداريني وطلبة متكننا من حتقيق 
جميع هذه الأهداف امل�ضطرة يف احلا�ضر ويف املدى املتو�ضط 
طموحنا،  وهذا  للجامعة،  روؤيتنا  هذه  البعيد.  املدى  وعلى 
اجلامعة  يف  اخلرّيين  جميع  بــاإرادة  اهلل-  �ضاء  -اإن  و�ضُتحقق 
ومكونات  عنا�ضر  كل  والجتماعي  القت�ضادي  املحيط  ويف 

الإ�ضرتاتيجية العامة باأهدافها املختلفة.
وفقنا اهلل ملا فيه خري وطننا وجامعتنا

مدير جامعة ال�ضهي حمه خل�ضر
  الأ�ضتاذ الدكتور عمر فرحاتي

univ-press@univ-eloued.dz



03 نشاط وزاري 

الأ�ستاذ  الوزير  ال�سيد  باملنا�سبة  اأ�ششرف  وقد 
اأع�ساء  من  عدد  بح�سور  زيان  بن  الباقي  عبد 
العلم  عيد  احتفالية  فعاليات  على  احلكومة 
الله  عبد  �سيدي  اجلامعي  التكنولوجي  بالقطب 
بالعا�سمة حيث ُقدمت جملة من الفقرات القيمة 
العلمية  البداعات  تنظيم معر�ض ملختلف  منها 
اخلا�سة مبوؤ�س�سات قطاع التعليم العايل والبحث 
الأوائل  الطلبة  من  جمموعة  وتكرمي  العلمي، 
نظمت  التي  الفكرية  امل�سابقات  يف  املتفوقني 
للريا�سيات  العليا  الوطنية  املدر�سة  قبل  من 

واملدر�سة العليا للذكاء ال�سطناعي.
يف  امل�ساركني  اأمششام  األقاها  التي  كلمته  ويف 
الحتفالية، اعترب ال�سيد الوزير منا�سبة عيد العلم 
عبد  الإمششام  فكر  من  "لال�ستلهام  طيبة  فر�سة 
باعتباره  دربه،  على  وال�سري  بادي�ض  بن  احلميد 
وا�سع اللبنة احلقيقية الأوىل يف نه�سة اجلزائر 
بكل مظاهرها العلمية وال�سيا�سية والجتماعية 
والأخالقية". كما اأن ذكرى يوم العلم تزامنت –
كما قال- مع انطالق التكوين يف الطور الثالث 
للدكتوراه والتكوين الإقامي يف العلوم الطبية، 
وهو ما يعّد "اعرتافا وتكرميا لأهل العلم، والذي 
ال�سيد  وطالب  خا�سة".  عناية  اجلزائر  توليه 
الوزير اجلامعة اجلزائرية بتكوين نخبة قادرة على 
التحديات  رفع  يف  وامل�ساركة  ع�رها  م�سايرة 
العليا  بامل�سالح  وواعية  العوملة،  تفر�سها  التي 
الوطنية  التنمية  يف  بفعالية  وم�ساهمة  لوطنها 
توفري  غششرار  على  املطروحة  امل�سائل  حل  ويف 

والأمششن  ال�سحي  والأمشششن  الغذائي  الأمشششن 
قال-  –كما  البالد  بتعويل  وذك  الطاقوي؛ 

التحديات  لرفع  وعلمائها  "اإطاراتها 
التي تفر�سها عوملة خمرتقة للحدود 

ال�سعفاء  ترحم  ول  والثقافات 
بالعلم  الت�سلح  علينا  وحتتم 

واملعرفة ومعاجلة الأمور 
را�ششسششدة  بعقالنية 

ودراية عميقة".
ال�سيد  ودعششا   

الشششوزيشششر 
 " اإىل 

والتحكم  واملعرفة  العلم  معركة  ك�سب  وجوب 
املعلوماتية  عششامل  وخو�ض  التكنولوجيا  يف 
والت�سالت" وهي معركة قوامها تكوين جامعي 
مبني على "قاعدة علمية قادرة على اإبداع طرق 
جديدة من اأجل م�ستقبل يحقق طموحات اجلزائر 
يف التنمية ويف الرقي والزدهار وحت�سري النخب 
ال�سيد  واأكد  الغد".  ومهن  الرقمنة  جمالت  يف 
بالقطب  عليا  وطنية  مدار�ض  اإن�ساء  باأن  الوزير 
حيوية  ميادين  يف  الله  عبد  ل�سيدي  اجلامعي 
ي�سهم  موؤهل  ب�ري  مورد  "تكوين  اإىل  يرمي 
مهارات  واإك�سابه  امل�ستقبل  ملهن  التكوين  يف 
علمية وتكنولوجية حديثة" ما ي�سمح "با�ستغالل 

يف  والبحث  التكوين  خمرجات  ا�ستثمارات 
وغريها  والريا�سيات  ال�سطناعي  الذكاء 

حقول  يف  احلديثة  التكنولوجيات  من 
ال�سناعة". واأ�ساف باأنه �سيتم جتهيز 

واملششدار�ششض  املدر�ستني  هاتني 
املرتقب اإجنازها بهذا القطب 

الو�سائل  بكل  اجلامعي 
التي  الشش�ششروريششة 

تششخششدم اأهششششداف 
وحمششتششويششات 

بششششرامششششج 

على  العمل  مع  اجلديدة  التكوين 
للتكوينات  مالئمة  بيئة  خلق 

والبحث بهذا القطب، عالوة 
عششلششى مششنششح حتششفششيششزات 

املدار�ض  هذه  لطلبة 
ولأ�ششسششاتششذتششهششا 

ب  �ستقطا ل
الششنششخششبششة 

اإليها".

تفقدت يوم 25 اأفريل 2002  اللجنة الوزارية ملعاينة املعطيات 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  بت�سنيف  املتعلقة 
CEESA 2022 خمتلف الكليات وامل�سالح الإدارية والبيداغوجية 
بجامعة ال�سهيد حمه خل�ر. ويدخل ن�ساط هذه اللجنة يف اإطار م�روع 
يف  اجلامعية  املوؤ�س�سات  لت�سنيف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
اجلزائر حيث قامت بالطالع   على جمموع الإح�سائيات والبيانات املرتبطة 
وكذا  الب�رية  املوارد  وجمموع  والبتكار  العلمي  والبحث  البيداغوجي  باجلانب 

املعطيات املتعلقة بجانب انفتاح اجلامعة على املحيط القت�سادي والجتماعي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي في يوم العلم

»الجامعة مطالبة بتكوين 
نخبة قادرة على مسايرة 

تحديات العصر«

اللجنة الوزارية لتصنيف 
المؤسسات الجامعية  تزور 

جامعة الوادى

�ضكل الحتفال باإحياء يوم العلم امل�ضادف ليوم 16 اأفريل من كل �ضنة، واملتزامن وذكرى وفاة 
العالمة عبد احلميد بن بادي�س مركز اهتمام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ملا لهذا احلدث 

العلمي من رمزية علمية كبرية وم�ضدر ا�ضتلهام لالأجيال من اأ�ضاتذة وطلبة للم�ضي قدما يف 
تعبيد طريق العلم واملعرفة ورفع راية اجلزائر عالية خفاقة بني الأمم. 



الحدث الجامعي

�ريف  بح�سور  الندوة  افتتاح  عملية  جرت  وقد 
املجل�ض  ورئي�ض  الششوادي  وليششة  وايل  لل�سيدين 
الندوة  اأ�سغال  يف  و�ششسششارك  الششولئششي.  ال�سعبي 
ح�سوريا مديرو املوؤ�س�سات اجلامعية بال�رق،  وعرب 
اجلامعية  املوؤ�س�سات  مديرو  بعد  عن  الزووم  تقنية 
للغرب من جامعة وهران1 اأحمد بن بلة، وكذا مديرو 

املوؤ�س�سات اجلامعية للو�سط مبقر الوزارة.
اأهم املحاور التي تناولتها الندوة:

من   2022/2021 اجلامعية  لل�سنة  مرحلي  تقييم   -
البيداغوجية  الن�ساطات  ل�سري  ح�سائل  تقدمي  خالل 
ون�ساطات  املختلفة  الأطششوار  م�سابقات  ونتائج 

البحث العلمي قيد الإجناز
من   2023/2022 اجلامعي  الدخول  حت�سريات   -
البيداغوجية واخلدماتية  والتجهيزات  الهياكل  حيث 

واملوارد الب�رية
بن�سو�ض  املتعلقة  القطاعية  امللفات  درا�سة    -
باملوؤ�س�سات  �سلة  ذات  الإعشششداد  قيد  تنظيمية 
امليزاناتية  واملقاربة  القطاع  اجلامعية وخمطط عمل 
الطبية  العلوم  يف  التكوين  واإ�سالحات  اجلديدة 

واملمتلكات وال�سفقات العمومية.

اأهم ما جاء يف كلمة ال�سيد الوزير
لي�ستجيب  التكوين  نوعية  حت�سني  -�شششرورة 
على  املبني  والقت�ساد  املعرفة  جمتمع  ملتطلبات 

املعرفة.
- �سعي القطاع اإىل حت�سني نوعية اخلدمات اجلامعية 
م�ست�سهدا مبا قام به القطاع موؤخرا من خالل توزيع 
التي  الوطنية  للح�سرية  دعما  اإ�سعاف  �سيارة   75
ميتلكها  الديوان الوطني للخدمات اجلامعية ببع�ض 

الوليات.
- الت�سديد على  تعزيز الأمن اجلامعي واإقامة اليام 

الدرا�سية يف هذا املجال.
والتكوين  الدكتوراه  يف  التكوين  عملية  تقييم   -
الإقامي يف العلوم الطبية والذي خ�س�ض له –كما 
للطب  من�سبا   2530 منها  من�سبا   2877 قششال-  
و234 من�سبا لل�سيدلة و113 من�سبا لطب الأ�سنان 
بالإ�سافة اإىل فتح 286 من�سبا لفائدة اأطباء اجلنوب.
واملقاربة  القطاع  خمطط  اعتماد  يف  ال�روع   -
على  القائم  اجلديد  بالقانون  والعمل  امليزانياتية 

بالربامج  الت�سيري  اإىل  الإداري  الت�سيري  من  النتقال 
 6 بانتقاء  -ح�سبه-  الوزارة  قامت  حيث  والأهششداف 
جامعات عرب الوطن لتنفيذ القانون اجلديد من بينها 

جامعة الوادي.
ا�سرتاتيجية النفتاح على املحيط  الوزارة  اعتماد   -
اتفاقيات  على  بناء  والجتماعي  القت�سادي 
واملوؤ�س�سات  الششوزارة  وتربمها  اأبرمتها  م�سرتكة 

اجلامعية مع خمتلف القطاعات. 
ميدان  الأجنبية يف  اجلامعات  مع  الدويل  التعاون   -
البحث والتبادلت واحلركية الطالبية يف عدة بلدان. 
اجلديدة  التنفيذية  املرا�سيم  من  حزمة  ا�ست�سدار   –
التي �سيبداأ تطبيقها بدءا من مو�سم الدخول اجلامعي 
الت�سجيالت  املقبل، وكذا ن�سو�ض تنظيمية تخ�ض 

والتوجيه حلاملي �سهادة البكالوريا 2022 
واخلدماتية  البيداغوجية  الهياكل  �سبكة  تعزيز   -
احلوكمة يف  وتطوير  الرقمنة  اأر�سية  اإعداد  وجمال 

كل املوؤ�س�سات اجلامعية.

التوقيع على اتفاقيات وبرامج جديدة 
على هام�س اأ�سغال الندوة:

البيداغوجي  الربنامج  على  الوزير  ال�سيد  توقيع   -

حاملي  وتوجيه  الت�سجيل  لكيفيات  املنظم  اجلديد 
�سهادة البكالوريا للمو�سم املقبل 2022-2023

اتفاقية  توقيع  عملية  على  الوزير  ال�سيد  اإ�راف   -
وتطوير  للبحث  الششوطششنششي  املششركششز  بششني  �ششراكششة 
حمه  ال�سهيد  وجامعة  املتقدمة  التكنولوجيات 
خل�ر حيث اأ�سفرت التفاقية عن فتح مركز للبحث 

بجامعة الوادي.

اأهم تو�سيات الندوة
كل  يف  احلوكمة  وتطوير  الرقمنة  اأر�سية  اإعداد   -

املوؤ�س�سات اجلامعية.
مع  اجلششزائششريششة  اجلامعة  اأداء  تكييف  �شششرورة   -

الحتياجات الوطنية.
-ا�ستغالل جميع الهياكل البيداغوجية.

-توطيد العالقة مع ديوان املطبوعات اجلامعية.
-التجاوب مع م�روع البحث العلمي واإعداد الكتب 

املرجعية وحتفيز الأ�ساتذة.
اللقاءات  وتنظيم  امليدانية  املراقبة  اإىل  -اللجوء 

الدورية مع الأ�رة اجلامعية. 
-�رورة اعتماد مدير املوؤ�س�سة اجلامعية بروتوكول 

تقييم ي�سمح بتحيني الأداء.
-التاأكيد على الوقوف على التدابري الأمنية  والأمن 

داخل املوؤ�س�سات اجلامعية.
- الهتمام بتح�سني اخلدمات للطلبة.

-تفعيل كل الآليات والتوا�سل فيما بني املوؤ�س�سات 
اجلامعية.

بواجب  الأ�ستاذ  اأو  امل�سوؤول  الششتششزام   �ششرورة   -
التحفظ فيما ل يتعلق مبهامه.

- موا�سلة التح�سريات اخلا�سة بالحتفال بالذكرى 
ال�ستينية ل�سرتجاع ال�سيادة الوطنية والتي ينظمها 
القطاع اجلامعي هذه ال�سنة بجامعة الوادي يف �سهر 

نوفمرب القادم.
للربوتوكول  الوقائية  الجراءات  تطبيق  موا�سلة   -

ال�سحي للوقاية من وباء كوفيد19.

الندوة الوطنية للجامعات بالوادي

نحو تحسين التكوين ليستجيب لمجتمع المعرفة واالقتصاد
ناق�ضت الندوة الوطنية للجامعات التي احت�ضنتها ولية الوادي يوم 31 مار�س 2022 والتي اأ�ضرف عليها ال�ضيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

الأ�ضتاذ عبد الباقي بن زيان عدة حماور هامة تخ�س ال�ضنة اجلامعية اجلارية 2022-2021 وال�ضنة املقبلة 2022-2023.
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الحدث الجامعي

حمل املن�ضور الوزاري اجلديد على هام�س 
الندوة الوطنية للجامعات التي احت�ضنتها 

ولية الوادي يوم 31 مار�س 2022 
الكيفيات والإجراءات اجلديدة املتعلقة 

بالت�ضجيل اجلامعي وتوجيه حاملي 
�ضهادة البكالوريا بعنوان ال�ضنة اجلامعية 

 .2022-2023

اأهم ما ورد يف املن�سور:
طب  )طششب-  الطبية  العلوم  بفروع  اللتحاق   -
لكل  وطني  ترتيب  وفق  يتم  �سيدلة(  الأ�سنان- 
طلبات حاملي �سهادة البكالوريا، ويتم وفق معدل 
وطني حمدد بعد املعاجلة لاللتحاق بكل من الفروع 

الثالثة.
يخ�سع  لالأ�ساتذة  العليا  باملدار�ض  اللتحاق   -
للنجاح يف مقابلة �سفوية اأمام جلنة، ومت الرتخي�ض 
لفئة  املنتمني  اجلششدد  البكالوريا  �سهادة  حلاملي 
بهم  وُمعرتف  ن�ساط  حالة  يف  النخبة  ريا�سيي 
من طرف وزارة ال�سباب والريا�سة، الت�سجيل يف 
ميدان علوم وتقنيات الن�ساطات البدنية والريا�سية 

دون �رط املعدل الأدنى.
التعليم  مبوؤ�س�سات  اللتحاق  اجلدد  للطلبة  ميكن   -
 – اللي�سان�ض  يف  تكوينا  ت�سمن  التي  العايل 
3+ �سنوات، واملا�سرت ذي م�سار مدمج  البكالوريا 
وعلوم  الطبية،  والعلوم  �سنوات،   +5 بكالوريا   –
اجلامعية  املراكز  اأو  املعمارية،  والهند�سة  البيطرة 
التي ت�سمن تكوينات يف اللي�سان�ض – البكالوريا 

+ 3 �سنوات-، واملا�سرت ذي م�سار مدمج.
- التكوين يف املدار�ض العليا يتوزع ح�سب امليدان 
املطابق مع التكوين املتوا�سل خلم�ض �سنوات على 

وثالث  م�سرتك،  جذع  �سنتان  التايل:  النحو 
النجاح  وبعد  تخ�س�ض،  �سنوات 

جششذع  الشش�ششسششنششتششني  يف 
مششش�شششسشششرتك، 

ُي�سرتط لاللتحاق بالتخ�س�ض، النجاح يف م�سابقة 
وطنية تنظمها املدر�سة.

- اأما امل�سابقة، فتكون على اأ�سا�ض ال�سهادة بالن�سبة 
لطلبة املدر�سة العليا؛ حيث ُتخ�س�ض ن�سبة ترتاوح 
ما بني 50 باملئة و70 باملئة من املقاعد البيداغوجية 
 30 اأما  ترتيب،  اأح�سن  ذوي  الطلبة  لفائدة  املتاحة 
فتخ�سع  املتبقية،  الأماكن  باملئة من   50 اإىل  باملئة 
كتابية  اخششتششبششارات  اأ�سا�ض  على  م�سابقة  اإىل 
املقبولني  وغري  املتبقني،  املدر�سة  لطلبة  تخ�س�ض 
ال�سهادة، وطلبة املدار�ض  اأ�سا�ض  امل�سابقة على  يف 
الأخرى يف نف�ض امليدان، وطلبة اجلامعات واملراكز 
اجلامعية الذين اجتازوا بنجاح �سنتني من الدرا�سات 
اجلامعية دون ت�سجيل تاأخر درا�سي وهذا يف اإطار 

م�سابقة تنظم لهم.
- املنا�سب املتاحة يف املدار�ض العليا لالأ�ساتذة حُتدد 

عنها  املعرب  الحتياجات  وح�سب  الطور  ح�سب 
الوطنية،  الرتبية  وزارة  طرف  من 

الت�سجيل  ويششخشش�ششسششع 
ل�رط  النهائي 

ال�سن املحدد بش24 �سنة على الأكرث يف 31 دي�سمرب 
يوقع  اأن  على  ال�سفوية،  املقابلة  ولنتيجة   ،2022
املرت�سح املقبول على عقد التزام مع قطاع الرتبية 

بخ�سو�ض توجيهه امل�ستقبلي عند نهاية تكوينه.
يقوم  ممتاز:  بتقدير  البكالوريا  �سهادة  حاملو   -
احرتام  مع  اخلط  عرب  الرغبات  بطاقة  مبلء  الناجح 
ال�روط املتعلقة ب�سعبة البكالوريا، ويلبى له اأحد 
دائرته  عن  النظر  وبغ�ض  عنها،  املعرب  اختياراته 
بتقدير  البكالوريا  �سهادة  حلامل  ميكن  اجلغرافية 
ممتاز اأن يلتحق باأي موؤ�س�سة جامعية ت�سمن �سعبة 

اإليها عن طريق املعاجلة  التكوين التي ُوجه 
مع  الششرغششبششات،  لبطاقة  الآلششيششة 

الدنيا  احرتام املعدلت 
لاللتحاق.     

05

■ د. عبد اهلل رقيق

 بكالوريا موسم 2023-2022

التسجيل الجامعي
 للطلبة الجدد



باإ�راف  التح�سريية  الجتماعات  انعقد هذه  وقد 
ال�سيد مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عمر فرحاتي 
بالعالقات  املكلف  املدير  نائب  وح�سور  مبكتبه 
والنائب  قدة  احلبيب  الدكتور  الأ�ستاذ  اخلارجية 
والبحث  الثالث  الطور  يف  بالتكوين  املكلف 
العلمي الأ�ستاذ الدكتور بوبكر من�سور وال�سيد 
التنظيم  واأع�ساء جلنة  مدلل  �سوقي  العام  الأمني 

والإ�راف على فعالية م�ساركة جامعة الوادي.

التح�سريات  املكثفة  الجتماعات  هذه  وتناولت 
باأن�سطة  املتعلقة  املقرتحة  للن�ساطات  املخ�س�سة 
وباملنا�سبة،  الوطني.  العلمي  اجلامعي  الأ�سبوع 
مع  له  اجتماع  اآخر  يف  اجلامعة  مدير  ال�سيد  ثمن 
جلنة التنظيم النتائج الأولية املتح�سل عليها حتى 
الآن منوها باملجهودات املبذولة من طرف الأ�رة 
اجلامعية ويف مقدمتها اأع�ساء جلنة التنظيم. كما 
العملية  لهذه  الق�سوى  الأهمية  اإيالء  على  �سدد 
التح�سريية من حيث اجلانب التكويني للم�ساركني 
تكون  حتى  اللوج�ستي  اجلانب  اأو  امل�سابقة  يف 
يليق  الذي  امل�رف  امل�ستوى  يف  الششوادي  جامعة 

مبكانتها العلمية بني جامعات الوطن.
 وكان اأع�ساء جلنة التنظيم ويف مقدمتهم ال�سيد 
نقا�ض  يف  الجتماعات  هذه  طوال  اجلامعة  مدير 

متوا�سل وتبادل لالآراء وتقدمي اأف�سل القرتاحات 
حول خمتلف حماور الأن�سطة املتمثلة يف م�سابقات 
الدكتوراه  واأطروحة  واملعار�ض  العلمية  النوادي 
اللقاءات  هششذه  تطرق  اإىل  بالإ�سافة  وغريها، 
والتكوينية  التنظيمية  اجلوانب  اإىل  الر�سمية 
اإجناح  على  العمل  �ساأنها  من  التي  واللوج�ستية 

م�ساركة جامعة الوادي يف هذا الأ�سبوع العلمي.
ومن املعلوم اأن اللجنة التنظيمية الوطنية امل�رفة 
عقدت  قد  كانت  العلمية  التظاهرة  هششذه  على 
اجتماعا تنظيميا وت�ساوريا  حول املو�سوع على 
انعقدت  التي  للجامعات  الوطنية  الندوة  هام�ض 
بولية الوادي يوم 2022.03.31  واأ�رف عليها 
ال�سيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي الأ�ستاذ 

الدكتور عبد الباقي بن زيان. 

نشاط إداري06

            األسبوع العلمي الوطني بسطيف

اجتماعات مكثفة إلنجاح مشاركة 
جامعة الوادي

ركز الجتماع الذي اأ�رف عليه ال�سيد مدير اجلامعة 
الأ�ستاذ الدكتور عمر فرحاتي يوم 15 مار�ض 2022  
�رورة  على  املركزية  بالإدارة  الجتماعات  بقاعة 
تطوير وحت�سني ومتابعة موقع جامعة الوادي وزيادة 
مرتبة اجلامعة عرب املتابعة واملراقبة لعملية الت�سجيل 
يف  دكتوراه  وطلبة  اأ�ساتذة  من  م�ستخدميها  جلميع 
املواقع العلمية املخت�سة وكذا مو�سوع تفعيل الربيد 

املهني للجامعة. 
كما مت خالل اللقاء اإثارة مو�سوع تو�سيع البث والن�ر 
الإعالمي ملختلف م�ساريع واإجنازات اجلامعة وربطها 
مبحيطها الجتماعي والقت�سادي من خالل و�سائل 
الجتماعي.  التوا�سل  و�سبكات  اجلديدة  الإعششالم 
ويف هذا الإطار مت و�سع ا�سرتاتيجية عملية لإن�ساء 
WebTv خا�ض مبوقع اجلامعة بالتوازي مع م�ساريع 
اجلامعة  ت�ستعد  جديدة  ب�رية  �سمعية  اإعالمية 
لإطالقها على املدى القريب بتجهيزات جد متقدمة 
العلمي.  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من  بدعم 
الجتماع  يف  احلششا�ششرون  اأجمع  اأخششرى،  جهة  من 
خمتلف  يف  اجلامعة  ت�سمية  توحيد  �ششرورة  على 
املن�سورات العلمية وامللتقيات وكذا النتماء املهني 
للباحثني، و�رورة الت�سجيل يف الهوية الرقمية لكل 
املنت�سبني للجامعة وتاأطريهم من اأ�ساتذة ومهند�سني 
يف اجلامعة بالإ�سافة اإىل العمل على ت�ريع  اإجناز 

املوقع اخلا�ض بالكليات. 

اجتماع لتطوير 
موقع الجامعة والتحضير  
  WEB TV إلطالق قناة

�ضكلت التح�ضريات اجلارية على قدم و�ضاق حول م�ضاركة جامعة الوادي يف الأ�ضبوع العلمي الوطني الثاين املقرر تنظيمه مبدينة �ضطيف 
يف الفرتة املمتدة من 15 اإىل 19 ماي 2022 مو�ضوع �ضل�ضلة من الجتماعات التي عقدها ال�ضيد مدير اجلامعة مع اأع�ضاء اللجنة التنظيمية.

�سكل مو�سوع درا�سة ا�ستهالك ميزانية اجلامعة 
مو�سوع   2022 ميزانية  وتوزيع   2021 ل�سنة 
 17 انعقد يوم  الذي  اجلامعة  اإدارة  اجتماع جمل�ض 
مار�ض 2022 بقاعة الجتماعات بالإدارة املركزية. 
قا�سدي  جامعة  مدير  ال�سيد  الجتماع  وتراأ�ض 
حليالت  الطاهر  الدكتور  الأ�ستاذ  بورقلة  مرباح 
مقدمتهم  ويف  الإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  بح�سور 
ال�سيد مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عمر فرحاتي 
ونوابه وعمداء الكليات واملديرة الفرعية للميزانية 
واملحا�سبة، ومديرو وممثلو الإدارات املحلية بالولية. 

وت�سمن جدول اأعمال املجل�ض تقدمي عر�ض حول 
�سري ال�سدا�سي الأول لل�سنة اجلامعية 2022/2021 
والو�سعية النهائية ل�ستهالك ميزانية 2021  وكذا 
عر�ض حول توزيع امليزانية النهائية ل�سنة 2022. 
وقدم، باملنا�سبة، ال�سيد مدير جامعة ال�سهيد حمه 
وم�ساريع  امليزانية  �سري  عن  عاما  عر�سا  خل�ر 
والتعاون  العلمي  البحث  وم�ساريع  الدكتوراه 
الدويل وحت�سريات م�سابقة الدكتوراه وجملة من 
من  القطاع  ا�ستفادة  مثل  حتققت  التي  الجنازات 

مدر�سة عليا للزراعة.

مجلس إدارة جامعة الوادي يعقد دورته لسنة 2022



يف  الناجحني  الطلبة  من  غفري  جمع  اأمششام 
طالب   259 عددهم  بلغ  الدكتوراه  م�سابقة 
جامعة  مدير  ال�سيد  اأعلن  جديد،  دكششتششوراه 
عمر  الدكتور  ال�ستاذ  خل�ر  حمه  ال�سهيد 
فرحاتي عن افتتاح التكوين يف الطور الثالث 
ابو  الكربى  املحا�رات  بقاعة  للدكتوراه 

القا�سم �سعد الله.
يف  التكوين  بششاأن  اجلامعة  مدير  ال�سيد  اأكششد 
الدكتوراه ي�سكل اأهمية ق�سوى لكونه يندرج 
املتما�سية  والأهداف  الربامج  م�ساريع  �سمن 
م�سابقة  بششاأن  وذكششر  الشششوزارة.  واإ�سرتاتيجية 
الدكتوراه التي �سارك فيها نحو 6000 ممتحن 
وجرت على م�ستوى كليات اجلامعة يف الفرتة 
من 24 فيفري اإىل 19 مار�ض 2022  �سهدت 
التنظيمية  الناحية  من  مكثفة  حت�سريات 
يف  قششال-  -كما  مششرت  والتي  واللوج�ستية 
كوكبة  جناح  عن  واأفرزت  ح�سنة  جد  ظروف 
من الطلبة من خمتلف وليات الوطن ت�ساف 
بر�سم  باجلامعة  امل�سجلني  الدكتوراه  طلبة  اإىل 
�سنة 2022 واملقدر  عددهم بنحو 1000 طالب 

 30 حدود  العدد يف  هذا  كان  اأن  بعد  دكتوراه 
طالبا فقط يف �سنة 2015.

طالب  اعتبار  اأهمية  على  املدير  ال�سيد  واأكد 
ومن  الششوادي،  جلامعة  ممثال  نف�سه  الدكتوراه 
خالل  من  �سورتها  حت�سني  على  يعمل  ثمة 
الف�ساءات  كل  وم�ساركته يف  وتكوينه  اأدائه 
يف  والت�سجيل  املتاحة  والعلمية  البيداغوجية 
الهوية الرقمية اجلامعية والتي بدونها ل ميكن 
من  ذلك  غري  اإىل  اأطروحته  مناق�سة  للطالب 
النقاط الهامة التي ت�سب يف م�سلحة تكوين 

طالب الدكتوراه.
املكلف  املدير  نائب  ال�سيد  قدم  جهته،   من 
بوبكر  د  اأ.  العلمي  والبحث  الثالث  بالطور 
�ششرورة  على  فيه  ركششز  عر�سا  من�سور 
الإداري  حميطه  مع  لعالقاته  الطالب  حت�سني 
الداري  الطاقم  غششرار   على  والبيداغوجي 
والنتماء  املخابر  وم�سوؤويل  والبيداغوجي 
اإىل فرق البحث والتعرف على دور موؤ�س�ستي 
احششرتام  و�شششرورة  واملششقششاولتششيششة  احل�سانة 

اخالقيات املهنة والأمانة العلمية.

كما تدخل ال�سيد نائب املدير  املكلف بالعالقات 
اأهمية  اإىل  م�سريا  قدة  احلبيب  اأ.د  اخلارجية 
كيفية  و�رح  للدكتوراه  التكوينات  مرافقة 
اخلارج  يف  التكوين  منح  من  الطالب  ا�ستفادة 
اإطار  يف  املدى  وطويلة  ومتو�سطة  ق�سرية 
جامعات  مع  �راكة  واتفاقات  دولية  برامج 
بامل�ستوى  الدكتوراه  طلبة  ذكر  كما  اأجنبية. 
خالل  من  اجلامعة  بلغته  الذي  املتميز  العلمي 
ت�سجيل 25 براءة اخرتاع و�سدد على �رورة 
اإجادة اللغات الأجنبية ل �سيما اللغة الجنليزية 

باعتبارها بوابة لف�ساء العلم والبحث.
وُفتح املجال لطلبة الدكتوراه احلا�رين لطرح 
متت  التي  وت�ساوؤلتهم  ان�سغالتهم  خمتلف 
ونوابه.  املدير  ال�سيد  طرف  من  عنها  الإجابة 
اأدائها  على  الكليات  تكرمي  باملنا�سبة  مت  كما 
الدكتوراه  م�سابقة  لمتحان  اجليد  التنظيمي 
والبيداغوجي  الإداري  الطاقم  تكرمي  وكششذا 
ح�سب  كل  �سهر،  والششذي  للجامعة  والأمني 
مل�سابقة  احل�سن  ال�سري  على  م�سوؤوليته، 

الدكتوراه.

07 بيداغوجيا

أمام 259 طالبا جديدا ناجحا في مسابقة الدكتوراه

مدير الجامعة يفتتح التكوين في الطور الثالث للدكتوراه
يعّد انطالق التكوين يف الطور الثالث للدكتوراه يف هذا املو�ضم احلدث الأبرز لطلبة الدكتوراه الذين ي�ضكل تعدادهم رقما 

لفتا لالنتباه يف هذه ال�ضنة اجلامعية.
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يتحرك طلبة الإقامات اجلامعية بالوادي يف حركة 
اإىل  اإقاماتهم  اإياب وذهاب دوؤوبة يوميا من مقر 
وجوههم  وعلى  القريبة  اجلامعية  موؤ�س�ساتهم 
النهاري  والتعب  ال�سيام  عالمات  انطبعت 
بني  تنقالتهم  خششالل  ذلششك  يالحظ  وا�سحة. 
املدرجات واحلجرات الدرا�سية اأو برفقة اأ�ساتذتهم 
يحددون  اأو  معني  مو�سوع  عن  ي�ستف�رونهم 
مذكرات  اإجنششاز  يف  لتوجيههم  معهم  موعدا 
التخرج. لكن ال�سيء الالفت لدى هوؤلء الطلبة 
هو حالة ال�ستنفار التي تبدو عليهم عند انتهاء 
�سطر  وجوههم  يوّلون  حيث  الدرا�سة  موعد 
موعد  قبل  قليال  النوم  اأو  للراحة  طلبا  اإقاماتهم 

الإفطار.

�ضو�ضبان�س موعد الإفطار و�ضغف 
بالهوايات  والعبادات

يف  الطلبة  ي�رع  بدقائق،  الإفطار  موعد  قبيل 
ينتظرون  الإقامة  مطعم  نحو  بو�سلتهم  توجيه 
جماعات.  اأو  فششرادى  وهم  ال�سفر  �ساعة  اأمامه 
بع�ض الطلبة يف�سلون اأن ياأخذوا �سفيحة الوجبة 
الغذائية املليئة بكل ما لذ وطاب من الأطباق اإىل 
عبد  بالهادي  اإقامة  من  علي  يقول  كما  غرفهم 
القادر " اأف�سل تناول وجبة اإفطاري يف غرفتي 
بطعم  اإفطارا  اأحبذ  بلدتي..  من  زمالئي  رفقة 
ال�سحك والنكت وال�ستماع اإىل اأخبار عائالتنا". 
اأما اأحمد طالب من املغري فيقول �راحة "اعتدت 
الفطار داخل املطعم، ففيه اأ�ستطيع اأن ا�ستزيد من 

اأي طبق يحلو يل".
ال�سهر  يف  اجلامعية  الإقشششامشششات  تخلو  ول 

الف�سيل من تفرغ الطلبة والطالبات لق�ساء جزء 
من وقتهم يف العبادة واأداء الرتاويح يف م�سلى 
اأو  املدينة  اإىل بع�ض م�ساجد  بالتوجه  اأو  الإقامة 
التجول قليال فيها ل �سيما واأن مديرية اخلدمات 
اجلامعية �سمنت خطوط النقل يف فرتة ما بعد 
الإفطار ل�سالح طلبة الإقامات كما يقول "عبد 
الواحد" " اأق�سي �سالة الرتاويح هنا يف الإقامة 
بينما بع�ض زمالئي يف�سلون التوجه اإىل مركز 
املدينة لق�ساء بع�ض الوقت مادام النقل اجلامعي 

م�سمون"
هواياتهم  بع�ض  الطلبة  بع�ض  ميششار�ششض  كما 
بامل�ساركة  اجلامعية �سواء  الإقامات  املف�سلة يف 
املجاور  بامللعب  املنظمة  الريا�سية  الدورات  يف 
اأم بالتوجه اإىل  لالإقامة �سويعات قبيل الإفطار، 
الأن�سطة  بع�ض  لهم  يوفر  الذي  الإقامة  نادي 
من  دوؤوبششة  حركة  ي�سهد  فهو  لذلك  الرتفيهية 
هو  النادي  فاإن  "ال�سعيد"  اإىل  بالن�سبة   . الطلبة 
مع  النادي  يف  األعب   " الإفششطششار  بعد  املف�سل 
متابعة  م�ساهدة  يحب  الآخر  بع�سنا  زمالئي.. 
برامج القنوات التلفزية.. وهناك اآخرون يكتفون 
باجللو�ض على الكرا�سي وتناول فنجان من القهوة 
بينما البع�ض الآخر يف�سل احلركة والتجول، اإما 
الإقامات  طلبة  بزيارة  خارجها  اأو  الإقامة  داخل 

الأخرى".

اإفطارات جماعية ت�ضم الطلبة 
وامل�ضوؤولني

وم�ساركة  الت�سامن  وروح  املحبة  ت�سود  حتى 
الطلبة اإفطارهم يف هذا ال�سهر الف�سيل، يتكرم 
للجامعة  والبيداغوجي  الإداري  الطاقم  اأفششراد 
عمر  الدكتور  الأ�ستاذ  املدير  ال�سيد  يتقدمهم 
فرحاتي يف التنقل بني الإقامات اجلامعية مل�ساركة 
املختلفة  بتنظيماتهم  الطلبة 
برنامج   �سمن  اإفطارهم 
اجلماعية  الإفطارات 
الذي اأعدته مديرية 
اخلدمات اجلامعية 
بششالششتششنشش�ششسششيششق 
مشششع اجلششامششعششة. 
وتشش�ششسششتششهششدف 
الإفششطششار  عملية 
م�ساركة  اجلماعي 
الطلبة موائد اإفطارهم 

ال�سهر  هذا  يف  اأهلهم  بني  باأنهم  وحت�سي�سهم 
وم�سوؤولني  طلبة  اجلميع  اأن  باعتبار  الف�سيل 
ي�سرتكون يف اإفطار رم�ساين حتت قبة اجلامعة 
اأفراد اأ�رته يف ظل روح من التاآزر  وبعيدا عن 
والت�سامن املتميز. ويغتنم اأع�ساء الطاقم الداري 
لزيارة  اجلماعي  الإفطار  فر�سة  والبيداغوجي 
الفر�سة  �سنحت  واإذا  بالإقامات.  الطلبة  نوادي 
راأ�سهم  وعلى  امل�سوؤولني  بتكرمي  الطلبة  بادر 
عن  معربة  طيبة  لفتة   اجلامعة يف  مدير  ال�سيد 
اأوا�ر املحبة وقيم التاآزر  والتكافل التي تزداد 

يف هذا ال�سهر الف�سيل.

دورة ريا�ضية رم�ضانية يف كرة القدم
ي�ستغل طلبة الإقامات وموظفو اجلامعة من عمال 
واأ�ساتذة فر�سة الفرتة امل�سائية قبل الإفطار للتمتع 
مبمار�سة اأو متابعة دورة الريا�سة الأكرث �سعبية يف 
امللعب املجاور ملقر اجلامعة والإقامات من خالل 
ل�ساحلهم فرع جامعة  مناف�سات كروية نظمها 

الوطنية  لالحتادية  للتعليم الششوادي 
العلمي.  والبحث  وقشششششد العايل 
الشششدورة   هشششذه  جمعت 
الكروية ما بني الكليات 

والشششتشششي اأعششطششى 
اإ�سارة انطالقها 

مدير  ال�سيد 
اجلشششامشششعشششة 
مششوظششفششي 
املوؤ�س�سات 
اجلششامششعششيششة 

مباريات  يف 
بطعم  حما�سية 
وتندرج  ال�سيام. 
هششششذه الشششششدورة 
-كما  الكروية 
قشششششال رئششيشش�ششض 
الحتادية-  فرع 
اإطششششششششار  يف 
الحششتششفششالت 
العمال  بعيد 
01 ماي 2022 
�سعار  وحتشششت 
ر�سالة  "العلم 
واجلزائر اأمانة". 

يعي�س طلبة الإقامات اجلامعية بالوادي اأجواء رم�ضانية متميزة بعيدا عن دفء اأح�ضان عائالتهم التي �ضجعتهم على ال�ضرب وحتمل م�ضقة 
البعد عن م�ضقط الراأ�س يف �ضبيل رحلة العلم واملعرفة وتعبيد طريقهم نحو م�ضتقبل مهني وعلمي م�ضرف.

■ د. خليفة قعيد

أجواء رمضانية بتوقيع طلبة اإلقامات الجامعية
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جامعة  من  قارة  م�سطفى  الدكتوراه  طالب  هو 
ق�سم  الدقيقة،  العلوم  الوادي، وحتديدا من كلية 
املعلومات  اأنظمة  تخ�س�ض  الآيل،  الإعششالم 
املتقدمة. على غرار باقي زمالئه الذين ح�سلوا 
ويف  الوطن  خارج  وترب�سات  تكوينات  على 
يف  ا�ستفاد  اأي�سا  فهو  مرموقة،  دولية  جامعات 
الأجنبية  اجلامعات  مع  والتعاون  التبادل  اإطار 
من   ،2022 لربيع  "ايرا�سمو�ض"  برنامج  �سمن 
منحة درا�سية مدتها خم�سة اأ�سهر، لإمتام ر�سالة 
اأنظمة  يف  املعلومات  اأمششن  حششول  الششدكششتششوراه 
املتو�سط  الأبي�ض  البحر  بجامعة  الششكششالود، 
هرياكليون  مبنطقة  الواقعة   ،)HMU( اليونانية 

بجزيرة كريت اليونانية.

ا�ضتقبال بحفاوة  وحياة جامعية 
مثرية

ا�ستغرقت  اليونانية  كريت  جزيرة  اإىل  الوجهة 
رحالت  واأربشششع  يومني  قششارة  م�سطفى  لششدى 
منف�سلة انطالقا من مدينة الوادي، مرورا بكل 
ثم  الإيطالية  روما  ومدينة  اجلزائر  مدينة  من 
كريت  مبدينة  وانتهاء  اأثينا،  اليونانية  العا�سمة 
"اأتاحت يل هذه الرحلة  البحر.  يقول  يف عر�ض 
ال�ساقة ولكنها متعة املغامرة واكت�ساف املخبوء 
املتو�سط  عني من مناظر خالبة تتخلل �سفتي 
اجلمال  واآيات  ت�ساري�سه  وتنوع  زرقته  و�سحر 
املنبثة هنا وهناك. وي�سيف م�سطفى " �راحة 
وبكل �سدق، حظيت با�ستقبال حميمي وبحفاوة 
مكتب  اأع�ساء  مششن  النظري  منقطعة  كبرية 
رفقة  امل�ست�سيفة،  باجلامعة  اخلارجية  العالقات 
طلبة وطالبات الربنامج البتعاثي، باحلي اجلامعي 
اأين خ�س�ست يل غرفة فردية تتوفر على كافة 
التجهيزات الع�رية من مكيف ومدفاأة وثالجة 
ومكتب و�رير وحمام وغريها من امل�ستلزمات 
راحتي.  على  تعمل  التي  والكمالية  ال�رورية 
يتمتع املكان الذي اأتواجد فيه على نظافة اأخاذة 
بالقلوب وهدوء ل نظري له ي�سجع على تعاطي 
العلم واملعرفة، وهو ذو طبيعة �سياحية وثقافية و 

ل يبعد عن املدينة �سوى دقائق قليلة فقط.

 

الدرا�ضة م�ضوار علم يبداأ من املخرب 
)A+( ومقال يف جملة �ضنف

الأبي�ض  البحر  جامعة  الدرا�سة يف  م�سوار  بداأ   
قارة  م�سطفى  الطالب  لدى  اليونانية  املتو�سط 
عقب �رح وتب�سيط ملختلف الإجراءات وكيفيات 
�سري الرتب�ض من امل�رفني وتلقي اجلدول الزمني 
خمرب  مب�سوؤويل  وحتديدا  باملخرب  ات�سايل  "كان 
ال�ستاذين  احلا�سوب  وهند�سة  الذكية  الأنظمة 
اللذين    karampidis و   papadorakis
ال�سخ�سية،  الهواتف  واأرقششام  املفاتيح  �سلماين 

و�سمحا يل  بحرية الت�رف باملخرب".
"اإن  قارة  م�سطفى  ي�سيف  معربة  وبابت�سامة 
بداية مثل هذه لهي "كفيلة بجعل اأي طالب علم 
يتوق للنهل اأكرث من روافد هذه اجلامعة ودروب 
البحث العلمي، وهو ما ا�ست�سغته وب�رين ببداية 
علمية مثمرة اأت�سوق خلو�ض غمارها، وحفزتني 
على ال�روع يف كتابة اأطروحتي واإجناز مقالني 
اأكادمييني جديدين يف اآن معا، على �سوء اخلربات 
ال�رح  هذا  يف  يوميا  اأتلقاها  التي  واملعارف 
العلمي، وفتحت اأمامي اآفاق البحث العلمي ونيل 
اأدواته ومناهجه وخمرجاته. واحلمد لله، اأنه نتيجة 
ذلك، اأجنزت مقال علميا متميزا ون�رته يف جملة 

 )A+( اأكادميية من �سنف

�ضداقات جديدة بتوقيعات متعددة 
اأتاحت  اجتماعية  حياة  بو�سفها  اجلامعية  احلياة 
لبطل رحلتنا تكوين �سداقات جديدة ومتنوعة 
مع خمتلف الطلبة ومن جن�سيات متعددة " كونت 
�سداقات متينة مع املقيمني بذات احلي اجلامعي 
عن  زيششادة  اأرمينيا،  فرن�سا،  م�ر،  اجلزائر،  من 
اللقاءات التي حتدث اأثناء اأوقات الفراغ مع طلبة 
كريت  مبدينة  اجلامعة  خارج  وم�ر  الأردن  من 

اليونانية اخلالبة واأهلها الطيبني الودودين".
واإذا كان للجامعة ف�سل يف تقدم م�ساره اجلامعي 
اأجلها،  من  البحار  �سق  التي  العلمية  واأطروحته 
فلكريت اأي�سا يد حنّية ممدودة للطالب م�سطفى 
التي ت�ستمد  الرائعة  اليونانية  املدينة  قارة، فهي 
املتو�سط،  الأبي�ض  البحر  حا�سنها  من  جمالها 
فيها  املقيم  اجلزائري  الطالب  هذا  من  وجعلت 
على  لآخر  حني  من  يرتدد  العلم  بروح  واملفتون 
اجلميلة،  و�سوارعها  و�ساحاتها  النظيفة  اأحيائها 
لي�ساركهم  �ساكنتها  مع  جنب  اإىل  جنبا  ويقف 
لديهم  العزيزة  املنا�سبات  بع�ض  فرحة  اأجششواء 
كالأعياد الوطنية التي تقام يف �سوارعها، وبني 

اآثارها ومعاملها التاريخية ال�ساربة يف الزمن.

■ د عبد الكريم �ضين

من جامعة الوادي إلى يونان أرسطو

الطالب مصطفى قارة 
بين أحضان كريت
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توقه للعلم قاده اإىل موا�ضلة م�ضواره العلمي يف بالد ما وراء البحار حيث 
اليونان بلد الفيل�ضوف اأر�ضطو. حمل معه زاده املعريف ومكت�ضباته العلمية 

التي نهلها من جامعة الوادي، طاحما يف تعزيز معارفه، يحدوه الأمل اأن تكون 
رحلة العلم هذه تتويجا مل�ضار جامعي م�ضرف داأبت جامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر 

على اإر�ضائه، با�ضطًة ج�ضور التعاون مع خمتلف املوؤ�ض�ضات العلمية الوطنية 
والأجنبية خدمة لطالبها، فماهي خبايا هذه الرحلة العلمية وماآلتها وما �ضّر 

الفاتنة كريت التي اأخذت مبجامع قلب طالب جزائري هام بها حبا وعلما؟



اجلهة  الدقيقة،  العلوم  كلية  عميد  وح�سب 
املنظمة للفعالية، الأ�ستاذ عبد الوهاب من�سور، 
)ال�سينرتومرتي(  العلمي  القيا�ض  حتليل  فاإن 
ي�ستغل يف جمال درا�سة قيا�ض وحتليل العلوم 
البحث  وق�سايا  والبتكار،  والتكنولوجيا 
ومرجع  الأثششر،  قيا�ض  ت�سمل  التي  الرئي�سية 
املجالت  تاأثري  يف  للتحقيق  املششواد  جمموعات 
ور�سم  العلمية  ال�ست�سهادات  وفهم  واملعاهد، 
املوؤ�رات  واإنتاج  العلمية  للمجالت  اخلرائط 

ل�ستخدامها يف ال�سيا�سة واإدارة ال�سياقات.
تطرقت مداخلة الأ�ستاذ الدكتور ح�سان بلبا�سري، 
التحليل  تخ�س�ض  يف  الريا�سيات  اأ�ستاذ 
العلوم  بجامعة  الأعشششداد  ونظرية  التوفيقي 
من  جملة  اإىل  بومدين  هواري  والتكنولوجيا 
العلمية  الفروع  الهامة منها ت�سنيفات  النقاط 
للبلدان العربية من �سنة 2002 اإىل �سنة 2022 
 Web of Science موقعي  من  توؤخذ  والتي 
الأفريقي كل  والتقرير   ،  Scopus و    ))WoS
لالإنتاج  الدويل  العلمي  والتقرير  �سنوات،   10

وتقرير   2030 �سنة  اآفششاق  غاية  اإىل  العلمي 
اليون�سكو بني �سنة 2004 و2008 ومنها فرع 
الإعالم الآيل حيث ح�سلت اجلزائر على املرتبة 
فيه  ح�سدت  والذي  الريا�سيات  وفرع  الثالثة 

اأي�سا املرتبة الرابعة.
كما تناولت املداخلة مو�سوع موؤ�س�سات التقييم 
الوربششي  والحتششاد  اليون�سكو،  منظمة  منها 
وموؤ�س�سة العلوم الن�سانية. اأما من حيث تواجد 
اللغات فهناك 42 لغة م�ستعملة يف البحوث يف 
موقعي WoS وScopus بالإ�سافة اإىل تطرق 
عامل  م�سدر  مو�سوع  اإىل  املتدخل  الأ�ستاذ 
والكتب  املرجعية  الإجرائية  وامل�ساطر  التاأثري 
املرجعية امل�سنفة م�سريا اإىل وجود �سفحة يف 
 .)Arabic Citation Index( العربية  اللغة 
عوائق  اأحد  اأن  بلب�سري  ح�سان  الأ�ستاذ  ولحظ 
العديد  افتقاد  هو  التاأثري  العلمي وعامل  الن�ر 
اللغة  مع  املبا�ر  التعامل  اإىل  الباحثني  من 
الجنليزية التي تعترب بوابة الأبحاث نحو العاملية 

الأكادميية.

العلوم  كلية  نظمتهما  درا�ششسششيششان  ◄يششومششان 
الجتماعية والإن�سانية يوم 19 اأفريل 2022، يف 
اإطار تفعيل احلركة العلمية. وقد خ�س�ض مو�سوع 
الفعالية الأوىل ملو�سوع جمازر رم�سان 1957، 
احلركة  مو�سوع  فتناولت  الثانية  الفعالية  اأما 

ال�سالحية اأعالمها ون�ساطها مبنطقة واد �سوف.
و22   21 يوم  نظمت  واللغات  الآداب  ◄كلية 
مار�ض 2022 ملتقى درا�سيا وطنيا حول التجربة 
البداعية لالأ�ستاذ الدكتور �سعد مردف املحا�ر 
بجامعة الوادي والذي له عديد الدواوين ال�سعرية 
واملجموعات الق�س�سية واملعروف على امل�ستوى 

الوطني والعربي.
الفقهية  الششدرا�ششسششات  خمرب  مكتبة  ◄افتتاح 
العلوم  ملعهد  ال�سيوخ   وخششزائششن  والق�سائية 
اإ�راف  حتت   2022 مار�ض   01 يوم  ال�سالمية 
يزيد عن  املكتبة ما  اجلامعة. وت�سم  ال�سيد مدير 
4000 كتاب مفهر�ض �سمن 15 خزانة متربع بها 

ل�سالح الطلبة والباحثني يف املخرب.
◄ملتقى افرتا�سي دويل يوم 07 مار�ض 2022 
حول ترجمة العلوم –واقع وحتديات- نظمه ق�سم 
مت  وقد  واللغات  الآداب  لكلية  الجنليزية  اللغة 
وطنية  علمية  مداخلة   100 من  اأزيششد  ت�سجيل 

واأجنبية
◄ملتقى وطني اأول يوم 14 مار�ض 2022 نظمته 
و  اخل�راء  الكيمياء  حول  الدقيقة  العلوم  كلية 
قامتني  مب�ساركة  امللتقى  متيز  الطبيعية،  املنتجات 
ال�ستاذ  هما  العاملي  البحث  جمال  يف  علميتني 
مبخرب  البيوتكنولوجيا  خبري  احمد  �سنة  الدكتور 
رئي�سي  وعامل  باأمريكا،   Lab Corporation
براءة   13 من  اأكرث  لديه  الأورام،   علم  فريق  يف 
علمية،  درا�ششسششة   80 من  اأكششرث  ون�ر  اخشششرتاع، 
بجامعة  اأ�ستاذ  الطاهر  دوادي  الدكتور  وال�ستاذ 
بحثا   70 من  اأكششرث  على  يتوفر  الششذي  �سطيف1 
علميا، وحائز على عدة جوائز عن اأبحاثه يف جمال 

الكهروكيمياء والكيمياء الع�سوية.
◄ملتقى وطني اأول لكلية الطبيعة واحلياة يوم 
ال�سحة  بيوتكنولوجيا  حول   2022 مار�ض   14
�سارك  الذي  امللتقي  يندرج  البيئية.  والزراعة 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  �سمن  متدخال   150 فيه 
املعتمدة على التكنولوجيا املبتكرة لإدارة املوارد 
وتطبيق  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  البيولوجية 
يف  التكنولوجية  والو�سائل  الطبيعية  املششوارد 

جمالت ال�سحة والبيئة، الزراعة و التغذية. 
لفائدة  ال�سيميائي  املنهج  حول  علمية  ◄ور�سة 
 2022 مار�ض   18 يوم  نظمها  الدكتوراه  طلبة 
العربية  اللغة  علوم  بني  املعريف  التكامل  خمرب 
من  ور�سة  وهي  للجامعة؛  الجتماعية  والعلوم 
املناهج  حول  اأكادميية  ور�سات  خم�ض  جمموع 
دي�سمرب   22 يوم  �سل�سلتها منذ  انطلقت  العلمية 

.2021
الششوادي  جلامعة  النف�سية  امل�ساعدة  ◄مركز 
بذوي  التكفل  حول  تكوينيا  درا�سيا  يوما  نظم 
الحتياجات اخلا�سة يوم 22 مار�ض 2022 بكلية 
العلوم الجتماعية والإن�سانية موجها لطلبة علم 
النف�ض بجميع تخ�س�ساته وطلبة الرتبية اخلا�سة 

والتعليم املكيف.

الحياة العلمية10

نشاطات الكليات والمخابر

�ضكل مو�ضوع حتليل القيا�س العلمي )ال�ضينرتو مرتي( لالإنتاج العلمي اجلزائري مو�ضوع 
حما�ضرة قدمها يوم 24 اأفريل 2022 مدير مركز الأبحاث يف املعلومات العلمية والتقنية 
)CERIST( الأ�ضتاذ الدكتور ح�ضان بلب�ضري بقاعة املحا�ضرات الكربى اأبو القا�ضم �ضعد 

اهلل جلامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر و�ضط جمع من الأ�ضاتذة الباحثني ومديرو املخابر  وطلبة 
الدكتوراه واملهتمني بامليدان يتقدمهم ال�ضيد مدير اجلامعة الأ�ضتاذ الدكتور عمر فرحاتي 

ونائبه املكلف بالعالقات اخلارجية.

محاضرة لمدير مركز األبحاث في المعلومات العلمية والتقنية

تحليل قياس اإلنتاج العلمي الجزائري



ن�ضاأة املوؤ�ض�ضة
ن�ساأت هذه املوؤ�س�سة من رحم املوؤ�س�سة اجلامعية 
لكونها قامت على اأ�سا�ض مذكرة تخرج ل�سهادة 
املا�سرت يف تخ�س�ض الهند�سة الكهروميكانيكية  
الرحمان  عبد  بوبكر  هما  جمتهدين  لطالبني 
حول  اأن  يلبثا  مل  حيث  احلليم  عبد  وعثماين 
موؤ�س�س�سة  اإىل  التخرج  اجلامعي عقب  بحثهما 
اللوج�ستي  الدعم  بفعل  منتجة  ا�ستثمارية 
املقاولتية واحلا�سنة  موؤ�س�سة  تلقياه من  الذي 
اجلامعيتني اللتني �ساعدتهما يف عملية التاأ�سي�ض 
والتخطيط وتقريبهما اإىل اجلهات املمونة ملروع 
هذه  �ساحبا  ال�سابان  يقول  ال�سابة.  املوؤ�س�سة 
الوادي"  جامعة   " جملة  مع  لقاء  يف  املوؤ�س�سة 
تاأ�س�ست  ترونيك�ض"  بي  "اأ�ض  موؤ�س�سة   " باأن  
يف �سنة 2021 حيث  انطلق امل�روع من تنفيذ 
املا�سرت  يف  ل�سهادة  جوهر بحث مذكرة تخرج 
حيث  الكهروميكانيكية  الهند�سة  تخ�س�ض 
عديد  حلل  نا�سئة  موؤ�س�سة  اإىل  بتحويلها  قمنا 
وترقية  املنطقة  يف  حاليا  املوجودة  امل�ساكل 
يف  احلا�سل  التطور  ظل  يف  واخلدمات  التعلم 
عامل ال�سيارات و�سيانتها. واحلمد لله ح�سلت 
 )label( املوؤ�س�سة موؤخرا على عالمتها التجارية
وهو ما يعترب دليال على جناح املوؤ�س�سة واإ�سافة 

نوعية لفتح اآفاق جديدة اأمامها "

التكوين ح�ضوري واإلكرتوين عن بعد
التكوين  اأ�سا�سية  ب�سفة  ال�سابان  اخششتششار 
" نحن نقدم  احل�سوري واللكرتوين للتدريب 
برامج تكوين  تدريبية  بجميع التقنيات العلمية  
بطريقة حديثة منها ما هو ح�سوري ومنها ما 
اأجل  من  املجال  يف  هم  من  لفائدة  بعد  عن  هو 
لعملياتهم"  املن�سود  التحول  اإجراء  من  متكينهم 
عن  اللششكششرتوين   التكوين  نعترب   " واأ�سافا 
والراغبني  املرتب�سني  لتكوين  مثلى  اأداة  بعد 
رفيع  مهني  م�ستوى  على  احلشش�ششسششول  يف 
احل�سوري  التكوين  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستوى 
يف مقر املوؤ�س�سة. كما نقدم التدريبات املتعلقة 
طريق  عن  لل�سيارات  احلديثة  بالتكنولوجيا 
ومبتكرة  حديثة  بطريقة  اللكرتوين  التعليم 
متا�سيا مع الو�سع الراهن املتعلق باحلالة ال�سحية 
للمتدربني منها  ال�سخ�سية  العاملية  والظروف 
ظروف الرتباط بالعمل يف ور�ساتهم و ظروف 

الندماج الدرا�سي ال�سعب وم�ساكل اللغة".
عدة  للموؤ�س�سة  التدريبية  الربامج   وت�سمل 
تخ�س�سات حديثة يف جمال هند�سة ال�سيارات 
كامليكانيك العامة لالأنظمة كهرباء ال�سيارات، 
ا�ستخدام  على  التعلم  ال�سيارات،  والكرتونيك 
ال�سيارات  برجمة  ال�سيارات،  �سكانري  اأجهزة 
وال�سيارات  الكهربائية  ال�سيارات  احلديثة، 
التكوين  عملية  وتتم  القيادة.  وذاتية  الهجينة 
على  "العتماد  على  قششال-  –كما  بعد  عن 
فكرة الفيديو امل�سجل لتوفري حمتوى حمفوظ 
املن�سة   دخششول  خالله  من  العمالء  ي�ستطيع 

املرتب�ض  كان  اأينما  التدريب  على  للح�سول 
ووقت ما �ساء، وهذا يف و�سع الغري احل�سوري. 
ولدينا الو�سع احل�سوري الذي يكون يف زمن 
ون�ستخدم  من�سات  عششدة  عرب  وذلششك  حمششدد  

من�سة الزووم حاليا كنموذج اأويل".

لــ200  تــدريــبــي  بــرنــامــج  ـــف  األ  50
مرتب�س يف عام واحد 

يظهر تقرير اإح�سائي  لن�ساطات املوؤ�س�سة،  باأن 
عدد الربامج التكوينية املقدمة للمرتب�سني بلغ 
وعن  ح�سوريا  تدريبيا  برناجما   50 من  اأزيد 
بعد، ا�ستفاد منها اأزيد  من  200 متكون خالل 
مدة 12 �سهرا، كما و�سلت املوؤ�س�سة اإىل حتقيق  
التوا�سل  من�سة  على  تواجد  حالة  األششف   50
ح�سب  يعني  ما  وهششو  في�سبوك  الجتماعي 
�ساحبي املوؤ�س�سة باأن الن�ساط املقدم يف املجال 
اإليه  وي�ستقطب  مت�سارعة  ارتقائية  بوترية  مير 

منذ انطالقه املزيد من املرتب�سني اجلدد يوميا . 
ولعل العامل املهم يف انت�سار املوؤ�س�سة ورواج 
املرافقة  خدمات  توفري  هو  التكويني  منتوجها 
�ساحبا  يقول  ال�ساأن  هذا  يف  التكوين.  بعد  ما 
عبد  وعثماين  الرحمان  عبد  بوبكر  املوؤ�س�سة 
احلليم " نحن نقوم مبرافقة املتكونني بعد اكمالهم 
طريق،  عن  املرافقة  وتكون  التدريبية  للربامج 
وتزويدهم بكافة الربامج التعليمية وامل�ستندات 
و  الفني  الدعم  لهم  نقدم  كما  باملجال،  اخلا�سة 
املتابعة الدورية ح�سوريا وعن بعد ف�سال عن 
مرافقة  وتاأطري امللفات اخلا�سة بامل�ساريع املراد 
التمويل  اأو عن طريق م�سادر  اإجنازها مبا�رة 
اأن�ساج،  موؤ�س�سات  غششرار   على  الدولة   لدى 
بي  اأ�ض  موؤ�س�سة  تقدم  كما  اأجنام".  كناك،  اأناد، 
ن�ساطها  جمال  يف  املتكونني  لزبائنها  ترونيك" 
العديد من الو�سائل واخلدمات املتنوعة واملتمثلة 
ح�سب �ساحبي املوؤ�س�سة يف "خمططات ومناذج 
للور�سات يف امليكانيك، والكهرباء، واخلدمات 
وت�سليح  فيدوجن،  الزيوت  وتغيري  ال�ريعة،  
والتزويد  ال�سيارات،  وغ�سيل  العجالت،  
والتجهيز ملختلف الأجهزة واملعدات للور�سات 

بجميع تخ�س�ساتها املختلفة.

11 ثمار الجامعة

من مذكرة ماستر إلى مؤسسة إستثمارية 

أشبيترونيكس
 تحصل على العالمة التجارية

■ د. خليفة قعيد

موؤ�ض�ضة  اأ�س بي ترونيك�س )H.B Tronics(  الكائنة مبدينة الوادي 
واملخت�ضة يف اإلكرتونيك  ال�ضيارات احلديثة وبرجمتها وفح�ضها 
التقني متثل حقيقة ثمرة من ثمار جامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر 

بالوادي باعتبارها منوذجا ناجحا لإبداع طالبنينْ جاّدين ا�ضتطاعا 
نفخ الروح يف بحثهما اجلامعي وحتويله اإىل موؤ�ض�ضة ا�ضتثمارية 

منتجة ورائدة يف املجال بف�ضل الدعم اللوج�ضتي الذي تلقياه من 
موؤ�ض�ضتي املقاولتية واحلا�ضنة للجامعة حيث تلقيا كل امل�ضاعدة 
يف عملية التاأ�ضي�س والتخطيط والطالق وتقريبهما اإىل اجلهات 

املمونة مل�ضروع موؤ�ض�ضتهما ال�ضابة.   



تعاون دولي

اقرتبت  التكوينية  الور�سة  اختتام  ومبنا�سبة 
مدير  نائب  ال�سيد  من  الوادي"  "جامعة  جملة 
الأ�ستاذ  اخلارجية  بالعالقات  املكلف  اجلامعة 
دائرته  ت�رف  والششذي  قششدة،  احلبيب  الدكتور 
احلوار  معه  واأجششرت  امل�روع  على  اجلامعية 

التايل:

اختتمت  لــقــد  ـــــوادي:  ال ◄جــامــعــة 
مل�ضروع  التكوينية  الور�ضات  موؤخرا 

النتائج؟ تقيم  كيف   ESAGOV
اختتمنا  لله،  احلمد  قدة:  احلبيب  اأ.د   ■■
امل�روع  لهذا  التكوينية  الور�سات  بنجاح 
هي  ح�سورية  ور�سات  خم�ض  يف  وتتمثل 
التعليم،  موؤ�رات  واإن�ساء  التعريف  ور�سة 
املوؤ�س�سة  يف  اخلارجي  القطاع  اإ�راك  ور�سة 
ملوؤ�س�سات  الدويل  النفتاح  ور�سة  اجلامعية، 
الت�سال  ا�سرتاتيجية  ور�سة  العايل،  التعليم 
واملتابعة  التقييم  منهجية  ور�سة  املوؤ�ساتي، 
مل�روع املوؤ�س�سة بالإ�سافة اإىل ثالث ور�سات 

عن بعد تندرج يف الإطار ذاته.

اأي �ضيء يركز  ◄جامعة الوادي: على 
هذا امل�ضروع اجلزائري الأوربي؟

■■ اأ.د احلبيب قدة: عنوان هذا امل�روع 
احلوكمة  زمن  يف  اجلزائري  العايل  التعليم  هو 
امل�ساريع  اإطشششار  يف  يدخل  وهششو  اجلامعية، 
 12 الأوروبية، املوجهة لبناء املهارات، ويجمع 
وجامعتان  جزائرية  جامعات  بينها  من  جامعة 
اإ�راف  حتت  اإيطاليتان،  وجامعتان  فرن�سيتان 
امل�روع  هذا  يدوم  املتو�سط.  اجلامعات  احتاد 
الحتششاد  طششرف  من  ممششول  وهششو  �سنوات  ثششالث 
الششوزارة  ت�سور  مع  يتما�سى  وهو  الأوربششي 
اإن�ساء  اإىل  ورائششه  من  تهدف  الششذي  اجلديد 
هذا  تو�سيع  �ساأنها  من  جامعية  موؤ�س�سات 
ل�سمان  عليه  والإ�ششراف  م�ستقبال  الن�ساط 

اجلودة واحلوكمة باملوؤ�س�سات اجلامعية.

حماور  اأهم  هي  ما  الــوادي:  ◄جامعة 
هذا امل�ضروع والنتائج املحققة؟

■■ اأ.د احلبيب قدة: تتلخ�ض اأهم حماور 
التعرف   1- هي:  حمششاور  اأربعة  يف  امل�روع 
اجلامعية  للموؤ�س�سات  احلالية  الو�سعية  على 
اإطار  ويف  اجلودة  �سمان  ميدان  يف  امل�ساركة 

موؤ�س�سة  كل  اأن   2- واحلوكمة.  الذاتي  التقييم 
الأهششداف؛  هذه  لتحقيق  عمل  برنامج  اأن�ساأت 
قيادة،  جلان  اإن�ساء  يف  الربامج  هذه  متثلت  حيث 
يف  مو�سوعاتية  وجلششان  اأفقية  جلان  واإن�ساء 
الششوزارة  طرف  من  املعتمدة  ال�سبعة  امليادين 
التي ت�سم: )التكوين، البحث العلمي، النفتاح 
الجتماعي  املحيط  مششع  العالقة  الشششدويل، 
والقت�سادي، احلياة يف اجلامعة، البنى التحتية، 
بتكوين  مكلفة  جلنة  كل  واأن  املايل(.  الت�سيري 
من  ال�ستفادة  وطلبة.-3  اأ�ساتذة  م�سوؤولني، 
خربات للجامعات الأوربية يف ميدان احلوكمة 
حملي(  )تكوين  املكونني  تكوين   4- واجلودة. 
انطلقت  ما  وهششذا  ور�سات.  اإقامة  خالل  من 
ور�سات،  ثماين  عددها  بلغ  حيث  جامعتنا؛  به 
بعد.  عن  وثالث  ح�سورية  كانت  منها  خم�ض 
اإدماج  اأما النتائج املحققة فتتمثل باخت�سار يف 
اللجان،  يف  ال�ستغال  اإطششار  يف  كبري  عششدد 
الأوربية،  واخلربة  التكوينات  من  ال�ستفادة 
باأهمية  العام اجلامعي  الراأي  وحت�سي�ض وتوعية 

امل�روع.

ESAGOV بمناسبة اختتام الورشات التكوينية للمشروع الجزائري األوربي

نائب مدير الجامعة المكلف بالعالقات الخارجية:
أساتذتنا استفادوا من التكوينات 

والخبرات األوربية
انفتحت جامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر بالوادي على املحيط اخلارجي منذ �ضنة 2019 للم�ضاهمة 

يف ميادين م�ضروع املوؤ�ض�ضة والتوجه نحو احلوكمة و�ضمان اجلودة بالو�ضط اجلامعي  حيث 
انخرطت مع كوكبة من املوؤ�ض�ضات اجلامعية اجلزائرية والأجنبية �ضمن ما �ضمي بامل�ضروع 

.)ESAGOV(  اجلزائري الأوربي للتعليم العايل اجلزائري يف زمن احلوكمة

■ حوار: د. عمر احميداتو
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13محيط الجامعة
شيخ الطريقة التيجانية 
األستاذ الدكتور محمد 

العيد التجاني يشيد 
بجامعة الوادي

قام وفد الزاوية التيجانية يوم 
2022.03.15 رفقة مدير الندوة الوطنية  

لدور املدنيني يف ثورة التحرير بزيارة 
جماملة جلامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر 

حاملني ر�ضالة �ضكر وعرفان من �ضيخ 
الطريقة التيجانية الأ�ضتاذ الدكتور 
حممد العيد التجاين التما�ضيني اإىل 

ال�ضيد مدير اجلامعة الأ�ضتاذ الدكتور 
عمر فرحاتي   على م�ضاركة اجلامعة 

يف فعالية الندوة الوطنية  التاريخية 
الثانية لدور املدنيني يف ثورة التحرير 

والتي انعقدت مبقر الزاوية التجانية 
25 و26 فيفري املن�ضرم. بتما�ضني يومي 

نظمت  قد  بتما�سني  التجيانية  الزاوية  وكانت 
هذه الندوة مب�ساركة املركز الوطني للدرا�سات 
و البحث يف احلركة الوطنية وثورة اول نوفمرب 
1954، وجامعتي الوادي و ورقلة.  وقد افتتح 
"دور  التاريخية التي حملت عنوان  هذه الندوة 

املدنينب يف الثورة التحريرية اجلزائرية -1954
1962" ال�سيد وزير املجاهدين بح�سور ال�سادة 
التيجانية  الزاوية  و�سيخ  تقرت  ولية  وايل 
وكل  املذكورتني  اجلامعتني  ومديرا  بتما�سني 
الأ�ساتذة  وكذا  والع�سكرية  املحلية  ال�سلطات 
الوطنية  اجلششامششعششات  خمتلف  مششن  الباحثني 

و�سيوف الندوة.
جماملة  بششزيششارة  قششام  الششذي  الششوفششد  ويتكون 
وعلي  غري�سي  علي  الأ�ستاذين  من  للجامعة 
ومدير  غري�سي  اأحمد  والدكتور  خليفة  بن 
الندوة الوطنية لدور املدنيني يف ثورة التحرير 
عطية  الكامل  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  املباركة 
والتقدير  ال�سكر  عبارات  اأ�سمى  الوفد  وقدم 

الأ�رة  كل  خالله  ومن  اجلامعة  مدير  لل�سيد 
اإجناح  يف  الفعال  اجلامعة  دور  على  اجلامعية 
الطرفان يف مكتب  الوطنية. كما تبادل  الندوة 
التي  العلمية  ال�راكة  مو�سوع  املدير  ال�سيد 
اجلامعة  بني  العالقات  تر�سيخ  �ساأنها  من 
خدمة  يف  ت�سب  والتي  الجتماعي  وحميطها 
اجلامعة  مدير  ال�سيد  وعرب  والباحثني.  الطلبة 
من  الكرمية  اللفتة  لهذه  امتنانه  عن  باملنا�سبة 
التجاين  العيد  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  ال�سيخ 
ال�راكة  تفعيل  اأهمية  عن  معربا  التما�سيني 
طاف  كما  الطرفني.  بني  والبحثية   العلمية 
التقى  حيث  للجامعة  العامة  بالأمانة  الوفد 

باأمينها العام يف زيارة جماملة.

نشش�ششسششطششت جششامششعششة 
حمه  ال�سهيد 
 15 يوم  خل�ر 
 2022 مار�ض 
تكوينية  نششدوة 
لفائدة  اإعالمية 

بخاليا  املكلفني 
باملوؤ�س�سات  الإعششالم 

ملديرية  التابعة  الريا�سية  والهياكل  ال�سبانية 
يف  وذلك  الششوادي؛  بولية  والريا�سة  ال�سباب 
الجتماعي  حميطها  على  اجلامعة  انفتاح  اإطار 
بني  املربمة  التفاقيات  وتفعيل  والقت�سادي 

الطرفني. 
وقد افتتح هذا الن�ساط مدير ال�سباب والريا�سة 
العلمي  باملركز  املحا�رات  بقاعة  بالولية، 
املديرية،  اإطارات  وبح�سور  بال�سط  الرتفيهي 
وقد نوه ال�سيد املدير بهذا العمل التفاعلي متمنيا 
وقششدم،  اأخشششرى.   حمطات  يف  ال�ستمرارية  له 
عبدالالوي   مفيد  الدكتور  الأ�ستاذ  باملنا�سبة،  
فيها  تطرق  الإعالمية  الر�سالة  حول  مداخلة 
املرجوة  الر�سالة  لإي�سال  احل�سنة  الظروف  اإىل 
لدى اأطراف العملية الت�سالية ثم تقييم التغذية 
املتعامل  ال�سخ�سيات  اأمناط  ومعرفة  الراجعة، 

معها.
كششمششا تششنششاولششت 
الشششدكشششتشششورة 
�ساحلي  دليلة 
مشششو�شششسشششوع 
الشششعشششالقشششات 
واأهميتها  العامة 
كو�سيلة  املوؤ�س�سات  يف 
واملحيط  الداخلي  الإدارة وحميطها  بني  ات�سال 
الريا�سية  املوؤ�س�سات  على  مركزة  اخلارجي، 

كمثال على ذلك.
اإىل   تطرق  قعيد  خليفة  الدكتور  جهته،  ومن 
العالقة الفاعلة بني املوؤ�س�سات ال�سبانية وو�سائل 
الطرفني  بني  العالقة  تفعيل  و�رورة  الإعالم 
والتي بدونها يبقى ن�ساط املوؤ�س�سات ال�سبانية 
خارج دائرة التفاعل الجتماعي واملدين. م�سريا 
البحر  األعاب  لحت�سان  ت�ستعد  اجلزائر  اأن  اإىل 
على  يجعل  الششذي  الأمششر  املتو�سط،  الأبي�ض 
عاتق هذه املوؤ�س�سات ح�سن التعامل مع احلدث 
والرتويج له اإعالميا واإبراز ما متتلكه اجلزائر من 
املنا�سبات  هذه  واأن  ل�سيما  ومقومات،  قدرات 
بني  لالإحتكاك  فر�سة  متثل  الدولية  ال�سبابية 

ال�سعوب وتبادل الثقافات.

جامعة الوادي تنشط يوما تكوينيا إعالميا 
لفائدة مؤسسات الشباب 

العلوم  كلية  نظمت 
الجشششتشششمشششاعشششيشششة 

والنشش�ششسششانششيششة 
ال�سهيد  بجامعة 
حشششمشششه خلشش�ششر-

الوادي-  وبالتن�سيق 
حممد  الثقافة  دار  مع 

معر�سا  بالوادي  العمودي  لشششلشششفشششن الأمششني 
الت�سكيلي للفنانة الت�سكيلية  حياة كحيلي اأيام 21، 
22 و23 مار�ض 2022  يف اإطار انفتاح اجلامعة على 
حميطها الجتماعي وتنمية روح البداع و ترقيته.

نواب  ال�سادة  املعر�ض  افتتاح  على  اأ�ششرف  وقد 
مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور قدة احلبيب املكلف 
بالعالقات اخلارجية وال�ستاذ الدكتور ب�سري مناعي 
بوبكر  الدكتور  وال�ستاذ  بالدرا�سات،  املكلف 
من�سور املكلف بالبحث العلمي رفقة عميد الكلية 
من  الكلية   اأ�ششرة  وكل  غراي�سه  عمار  الدكتور 
طلبة واأ�ساتذة وعمال. وقد تعرف جمهور اجلامعة 
تعاجلها  التي  واملوا�سيع  الفنانة  ر�سومات  على 
الفنانة حياة كحيلي عن  لوحاتها. كما عربت  يف 
هذه  تنظيم  على  الوادي  وجلامعة  للكلية  امتنانها 
خالل  من  وبفنها  بها  للتعريف  الفنية  الفعالية 
والأ�ساتذة  الطلبة  جمهور  مع  املبا�ر  الحتكاك 

والعمال.  

معرض للفنانة التشكيلية 
حياة كحيلي بكلية العلوم 

االجتماعية واالنسانية
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اقرتبت "جملة اجلامعة" من ال�ساعر �سعد مردف 
واأجرت معه احلوار التايل:

البلدان  اإىل  ق�ضائدك  و�ضلت  ◄كيف 
العربية؟

احلياة  لنا  انفتحت  ملَّششا  مـــردف:  �ضعد   ■■
ديواين  ق�سائد  من  كثري  بث  اأعششْدُت  الرقمية 
يف  الو�سائط  عرب  قلب"  "يوميات  الورقي 
الواحة  كملتقى  الأدبية  واملواقع  املششدّونششات، 
�سبكة  و  العربية،  الق�سيدة  منتدى  و  الثقافية، 
اإذا بتلك الن�سو�ض  الف�سيح ، ثم الفي�سبوك، و 
التي كانت يف ِخدرها خمبوءة ت�سل اإىل اخلليج 
العربي، وال�سام ، و كثريا ما راأيتها ُتن�َسد، و تقراأ 
�سوتيا، و ورقيا يف مدار�ض م�ر، وال�سعودية، 
ير�ِسل  اأحيانا   ، غريها  و  ال�سودان،  و  اليمن،  و 
و  لبنان،  من  لأبنائهم  فيديوهات  بع�سهم  اإيلَّ 
عما  ف�سال   ، ق�سائدي  ين�سدون  وهم  غريها، 
كان من تعامل املن�سدين، والنقاد، والباحثني مع 
الرقمية  ت  رجَّ لقد  رقميا،  املن�سورة  الن�سو�ض 
من  الكثري  تغيري  على  وحمَلتني  ا،  رجًّ �سعري 
قناعاتي يف الق�سيدة، وما ينبغي لها، واملتلقي 

واأفق انتظاره.

التي  واملو�ضوعات  العناوين  هي  ◄ما 
تف�ضل تناولها يف اأ�ضعارك؟

العناوين  ع  تنوُّ اأف�سل  مــردف:  �ضعد   ■■
�سواء يف املجموعات ال�سعرية، اأو تلك التي متثل 
اأن�ساقها،  تعدد  على  يحمُل  للن�سو�ض،  عتبات 

املعنوي  والشششششدليل وحممولها 
مششششا   ،

وهو  الن�سية،  املتون  مل�سامني  تنوع  من  يكون 
اأما  ال�سعرية.  التجربة  تطور  عن  نا�سئ  تنوع 
لل�سعر  ملفهومي  ظلٌّ  فهو  املو�سوعات  تعدد 
للحياة  وجششه  الق�سيدة  اأن  على  قششام  الششذي 

يف  ولالإن�سان  وللمجتمع، 
وعلى  باملتغريات،  ارتباطه 
يف  دائما  يبحث  اأن  ال�ساعر 
تلك  عششن  املعتمة  الشششزوايشششا 
تششزال  مششا  التي  املو�سوعات 
ال�ساعر  يوقظ  اأن  اإىل  بحاجة 
الق�سيدة  قلب  يف  نب�سها 
مو�سوعات  تناولت  وقششد   ،
الفتاة التي مل تتزوج،  كمعاناة 
املجهولني،  الأطفال  وماأ�ساة 
الذرية  وغياب  العقم  وجتربة 
يف البيوت، بل و�سعت ديوانا 
املرورية  ال�سالمة  يف  �سعريا 
جديدا،  مو�سوعا  اأراه  ما  وهو 
وغري ذلك مما اأثرته من ق�سايا 
التجدد،  طاقة  ال�سعر  متنُح 
الختيار،  ف�سحة  وال�ساعر 

والتجاوب.

بال�ضعر  �ضعد  ◄ا�ضتهر 
اإل اأننا جند لك اإبداعات 
يف اأجنا�س اأدبية اأخرى؟

�سلتي  مــردف:  �ضعد   ■■
من  اأزيششد  اإىل  تعود  بال�سعر 
ثالثني عاًما، اأما جتربة الكتابة 
حتققت  فقد  اإجششمششال  النرثية 
و   ، النقدي  ال�سعيدين  على 
 ، لق�س�سي ا

على  ا�ششسششتششغششلششت  فششقششد 
درا�سة حول ال�ساعر 
ما�ض،  اأبي  اإيليا 
وقشش�ششسشش�ششسششه 
الشش�ششسششعششري، و 
كانت  كذلك 
اأطششروحششتششي 
لششلششدكششتششوراه 
ال�ساعر  عششن 
عبد  الششيششمششنششي 
الششلششه الشششربدوين، 
و  اجلمالية  اأبششعششاد  و 

الأيديولوجيا يف �سعره، وكتابي النقدي ال�سادر 
قيافة   " بعنوان  مششوؤخششًرا 
هذا  ياأتي يف  الن�سو�ض" 
ال�سياق، و اإًذا فاإنَّ الطبيعة 
اأن  �ساأنها  من  الأكادميية 
حتمل ال�ساعر اإىل ممار�سة 
ف�سال   ، النرثية  الكتابة 
بالق�سة  اهتمامي  عششن 
ال�سريذاتية كما يف اأوراق 
جمموعة  اأو   ، �سغرية 
والششتششي  لكم"  "اأحكي 
كتبتها منذ ع�رين عاما 
ثم �سدرت فيما �سدر يل 
من اأعمال �سعرية، ونرثية 
يف الآونششة الأخششرية ، غري 
اإليه  الإ�سارة  جتدر  ما  اأنَّ 
هو اأن ال�ساعر حني يكتب 
ال  حممَّ يظل  فهو  �ششرًدا، 
التي  ال�سعرية  بالوظيفة 
متنه  يف  ي�ستدعيها 
ال�ردي �ساء ذلك اأم اأبى، 
القارئ  يالحظه  ما  وهو 

لهذه الن�سو�ض.

◄مــــــــــــــــــاذا عـــن 
ـــــك  ـــــع ـــــاري ـــــض ـــــ� م

امل�ضتقبلية؟
ـــردف:  م �ــضــعــد   ■■
من  كثريا  ثمًة  اأن  الواقع 
الكتابة  و  ال�سعر،  �سعيد  على  املعقودة  الآمال 
يف  تن�سب  كششثششرية  جمشششالت  ويف   ، للطفل 
يف  الل�سان  و  اللغة،  توظيف  على  جمموعها 
خدمة القيم العربية و الإ�سالمية، و الإن�سانية، 
اإنَّ مراحل الكتابة عرب �سنوات من حياة الأديب 
ينبغي اأن ت�سوق اإىل غاية �سامية تتحقق مبوجبها 
فيها  ما  اأجمُل  يتجلى  التي  ور�سالته  وظيفته، 
اأ�ساأل  عقود،  عرب  قلت  �سُ التي  للملكة  نتيجة 
عرب  حياتي  من  بقي  فيما  ي�ستعملني  اأن  الله 
قلمي، ول�ساين لعل من ياأتون بعدي  "يقولون 

، و هذا الأثر ". مرَّ

ُحظي الدكتور ال�ضاعر والقا�س �ضعد مردف اأ�ضتاذ الأدب احلديث بكلية الآداب واللغات بجامعة 
ال�ضهيد حمه خل�ضر بتكرمي علمي متميز من خالل قيام خمرب بحوث الأدب اجلزائري ونقده 

للكلية بتنظيم ملتقى وطني حول جتربته البداعية يومي 21 و22 مار�س 2022 بقاعة 
امليدياتيك العيد بي�ضي باحلرم اجلامعي.

■ حوار: د. زينب قوني

قصائــدي تنشــد فــي مــدارس مصــر 
والسعودية واليمن والسودان ولبنان

�ضرية اإبداعية
ببلدية  مــردف  �ضعد  املبدع  ولد 
�ضنة  يف  املــغــري  وليـــة  اأ�ضطيل 
يف  دكتوراه  على  حا�ضل   ،1971
حاليا  ويعمل  احلــديــث  الأدب 
ال�ضهيد  بجامعة  حما�ضرا  اأ�ضتاذا 
حمه خل�ضر، الوادي. �ضارك �ضعد 
ثقافية  منا�ضبات  عدة  يف  مردف 
م�ضاركته  منها  ودولية  وطنية 
وح�ضوله  الكويت  يف  العربية 
على املرتبة اخلام�ضة يف م�ضابقة 
ق�ضيدته  عن  ال�ضعر  يف  الأوائــل 
اخللود،  بوابة  على  وفاء  "واحة 
كما فاز اأحد ن�ضو�ضه البداعية 
منديال  جــائــزة  يف  الق�ض�ضية 
الوطنية  ق�ضيدته  وت�ضجيل 
اخللود" �ضمن  بوابة  على  "حتية 
الكويت يف كتاب  ع�ضرين ن�ضا يف 

للق�ضائد العربية.
�ضعرية:  دواويــن  موؤلفاته:   من 
يــومــيــات قــلــب، حــمــامــة وقــيــد، 
من  البوح،  مواكب  ال�ضوق،  مــاآذن 
ق�ض�س  جمموعة  كورونا/  وحي 
�ضعرية  /جمــمــوعــة  ــال  ــف ــالأط ل
رحلة   / ذاتية  /�ضرية  لالأطفال 

حجازية/ 

الدكتور الشاعر سعد مردف:



15 الجامعة في الصحافة

عن  تغطيات  اأي�سا  الإعششالم  و�سائل  ون�رت 
والإفششطششار  الششدكششتششوراه  يف  التكوين  اإنششطششالق 
الإداري  الطاقم  �سم  الذي  اجلماعي  الرم�ساين 

والبيداغوجي وطلبة اجلامعة.
''جامعة  ملجلة  الإعالمي  الفريق  اأ�سهم  وقد 
الوادي'' وخلية الإعالم والت�سال جامعة ال�سهيد 
�سحفيني  عدة  متكني  يف  بالوادي  خل�ر  حمه 
اإخبارية  ومواقع  الإعششالم  لو�سائل  ومرا�سلني 

الإعالمية  املواد  على  احل�سول  من  اإلكرتونية 
الالزمة للتغطية �سواء بالتوا�سل الهاتفي وعرب 
�سبكات التوا�سل الجتماعي اأم بتوجيههم اإىل 
تقارير الفريق العالمي املن�سورة يف حينه مبوقع 
ي�ستغلون  ال�سحفيني  جعل  ما  الششوادي؛  جامعة 
اإعالميا ومبا�رة تلك التقارير مبا فيه موقع الفنار 
قطاع  بن�ساط  املهتم  الإخباري  الدويل  العربي 
التعليم العايل والبحث العلمي يف العامل العربي.

التغطية اإلعالمية للندوة الوطنية 
للجامعات بالوادي وإنطالق 

التكوين في الدكتوراه 

ن�ضرت عدة و�ضائل اإعالم وطنية �ضمعية ب�ضرية و�ضحافة مكتوبة واإلكرتونية وموقع اإخباري 
عربي تغطيات متنوعة للندوة الوطنية للجامعات املنعقدة يوم 31 مار�س 2022 بالوادي باإ�ضراف 

مبا�ضر من ال�ضيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي الأ�ضتاذ عبد الباقي بن زيان.

مؤسسات إعالمية غطت الندوة 
الوطنية للجامعات 

التلفزيون اجلزائري

الإذاعة اجلزائرية القناة 3

اإذاعة اجلزائر من الوادي 

WEB TV  قناة التحرير

اإذاعة اجلديد 

موقع الفنار الإعالمي

الواحات اليوم

يومية التحرير

يومية ال�ضعب

يومية القايد نيوز
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يومية القافلة
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اجلزائرية  ال�ضراكة  ندوة  توجت 
العايل  التعليم  جمال  يف  التون�ضية 

اأيام  بتون�س  املنظمة  العلمي  والبحث 
اأ�ضرف  والتي   2022 مار�س   20-21-22

التعليم  وزير  ال�ضيد  من  كل  عليها 
الأ�ضتاذ  العلمي  والبحث  العايل 
الباقي بن زيان، ونظريه  عبد 

على  بوكثري،  من�ضف  التون�ضي، 
25 م�ضروعا بحث م�ضرتك  اإطالق 
و6 خمابر امتياز، مت انتقاوؤها من 

اجلزائرية  املختلطة  اللجنة  طرف 
برنامج  تطوير  اإطار  يف  التون�ضية 

الثنائي. العلمي  التعاون 

تطوير  اإطار  يف  الهامة  امل�ساريع  هذه  تدخل 
على  يعتمد  الذي  العلمي  التعاون  برنامج 
والتكوين  التطبيقية  البحوث  ت�سجيع 
البحث  خمابر  بني  التن�سيق  اإطار  يف  والبحث 
وهيئات  الكربى  واملدار�ض  للجامعات  التابعة 
والقت�ساديني  الجتماعيني  والفاعلني  البحث 
موا�سيع  وتتعلق  وتون�ض.  اجلزائر  من 
البيو-تكنولوجيا  مبيادين  امل�سرتكة  البحث 
وميدان  والبيئة  واملاء  الزراعة  يف  وتطبيقاتها 
والعلوم  امل�ستدامة  والتنمية  الغذائي  الأمن 
وعلوم  الطاقة  وكذا  والجتماعية  الإن�سانية 
اإ�سافة  وامليكاترونيك،  والإلكرتونيك  املادة 
الت�سال. وتكنولوجيات  الإعالم  و�سائل   اإىل 
الأ�ستاذ  العايل  التعليم  وزير  ال�سيد  واأكد 
وتن�سيط  تفعيل  باأن  زيان  بن  الباقي  عبد 

اإ�سكاليات  معاجلة  �ساأنه  من  الندوة  هذه 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  قطاع  تهم 
اأ�سغالها  نتائج  تقييم  يتم  كما  البلدين،  يف 
بني  التعاون  دعم  عن  ف�سال  م�ستمرة  ب�سفة 
التون�سية  واجلامعات  اجلزائرية  اجلامعات 
جمموعة  ت�سكيل  خالل  من  احلدودية، 
م�ستوى  اإىل  بالنظر  جتديدها  مت  التي   ،5+5
وم�سريي  باحثي  بني  جتمع  التي  العالقات 
وت�سم  البلدين.  من  اجلامعية  املوؤ�س�سات 
احلدودية  الوليات  جامعات    5+5 ت�سكيلة 
�سوق  تب�سة،  الوادي،  وهي  اخلم�ض؛  اجلزائرية 
من  نظرياتها  وكذا  والطارف،  عنابة،  اأهرا�ض، 
قاب�ض،  وهي  اخلم�ض؛  التون�سية  اجلامعات 
والقريوان.  جندوبة،  قف�سة،   �سفاق�ض، 
للجنة  الهامة  النتائج  هذه  عن  الإعالن  وجاء 

يف  التون�سية  اجلزائرية  املختلطة  اجلامعية 
للندوة  النهائية  املحا�ر  على  التوقيع  اأعقاب 
اجلزائري  اجلانب  من  اأم�ساها  والتي  امل�سرتكة 
بن  الباقي  عبد  الأ�ستاذ  الوزير  ال�سيد  من  كل 
الندوة  رئي�ض  الهادي لطر�ض  والأ�ستاذ  وزيان 
�سعيداين  وال�سيد   ال�رق  جلامعات  اجلهوية 
حممد  والأ�ستاذ  للتعاون  العام  املدير  اأرزقي 
والأ�ستاذ  العلمي  للبحث  العام  املدير  بوهي�سة 
ال�سهيد حمه خل�ر  عمر فرحاتي مدير جامعة 
على  اأي�سا  وقع   الذي  الأخري  هذا  الوادي، 
احلدودية  اجلامعات  بني    5+5 التعاون  اتفاقية 
اجلانب  عن  ممثال  بو�سفه  والتون�سية  اجلزائرية 
رئي�ض  الرحيم  عبد  كمال  والأ�ستاذ  اجلزائري 
اجلانب  عن  ممثال  باعتباره  قاب�ض  جامعة 

امل�سرتكة. التفاقية  يف  التون�سي 

اجلامعات احلدودية 
اجلزائرية والتون�ضية

م�سروع   25
بحث م�سرتك 

و6 خمابر امتياز

ن�ضرية اإعالمية ت�ضدرها جامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر بالوادي ◄عدد مار�س 
 www.univ-eloued.dz  info.journal@univ-eloued.dz     2022 اأفريل -

مبنا�ضبة حلول عيد الفطر املبارك، يطيب يل اأن اأتقدم اإىل اأع�ضاء 
الأ�ضرة اجلامعية من اأ�ضاتذة واإداريني وعمال وطلبة باأحر التهاين 

واأ�ضدق الأماين راجيا من املوىل العلي القدير اأن يعيده علينا وعليكم 
باخلري واليمن والربكات ولوطننا العزيز بالرقي والزدهار والأمن 

وال�ضتقرار
                                        األستاذ الدكتور عمر فرحاتي

مدير جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي
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