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كلمة مدير 
الجامعة المحتـــــوى

العدد  هو  ها 
الــــــــثــــــــاين 

ـــــــن جمـــلـــة  م
»جامعة الوادي« 

الإعــالمــيــة يــرى 
م�ضافة  بقيمة  ــور  ــن ال

وبثقل  ومتنوعة  جــديــدة  ومبوا�ضيع  دائــمــا 
معريف ينّم عن احرتافية الفريق امل�ضرف عليها 
خليفة  البارز  والإعالمي  الأ�ضتاذ  راأ�ضهم  وعلى 

قعيد.
ظل  يف  ياأتي  الثاين  عــدده  يف  العدد  هــذا            

حتقيق اجلامعة لنجاحات كبرية اأهمها: 
1 - احتالل اجلامعة املرتبة الأوىل يف الأ�ضبوع 
التعليم  وزارة  نظمته  الــذي  الوطني  العلمي 
من  املمتدة  الفرتة  يف  العلمي  والبحث  العايل 
باإ�ضراف  �ضطيف  بجامعة   2022 ماي   21 اإىل   15
والبحث  الــعــايل  التعليم  ــر  وزي ملعايل  مبا�ضر 
والــذي  زيــان  بن  الباقي  عبد  الأ�ضتاذ  العلمي 
موا�ضيع  ثــالثــة  حـــول  ال�ضنة  هـــذه  متــحــور 
مركزية تناولت الأمن الطاقوي والأمن الغذائي 

و�ضحة املواطن.
          وكان للجامعة من خالل نخبة من اأ�ضاتذتها 
الأجنحة  خالل  من  الإبداع  يف  ال�ضبق  وطالبها 
وكذا  وابتكاراتها،  انتاجاتها  فيها  عر�ضت  التي 
من خالل دور نادي ابن �ضينا وكذا متيز الطالب 
ــاب بــاأحــ�ــضــن عر�ص  ــط ــن اخل ــراين عــمــر ب ــق م

لأطروحة دكتوراه يف 180 ثانية.
جامعة  فيه  ظهرت  العلمي  الأ�ضبوع  هذا            
�ضماء  يف  م�ضيئة  �ضمعًة  خل�ضر  حمه  ال�ضهيد 
التعليم العايل، وك�ضبت من خالل ذلك احرتام 
وتقدير جميع الذين �ضاركوا يف هذه التظاهرة 

الكربى .
عدد  يف  الأوىل  املرتبة  اجلامعة  احتالل   -  2
احلا�ضنة  متــكــنــت  اإذ  الخــــــرتاع،  ـــــراءات  ب
ابتكاريا  م�ضروعا   30 مرافقة  مــن  اجلامعية 
اخرتاع  بــراءات  على  جميعا  اأ�ضحابها  حت�ضل 
احلا�ضنة  ملــ�ــضــوؤول  دائــمــة  متابعة  ــالل  خ مــن 

الأ�ضتاذ فوؤاد فرحات.
املتوا�ضل جلامعتنا يجعل من  التمّيز            هذا 
وحجم  اأكــرب  ب�ضكل  يرتفع  طموحاتنا  �ضقف 
التحديات يتعاظم ولكن اإرادتنا واإ�ضرتاتيجيتنا 
جتعلنا ناأمل ون�ضعى دائما اإىل الأرقى والأح�ضن.
          لكل هذا، فاإننا نعتز بجامعتنا وباأ�ضاتذتها 
وطالبها وموظفيها ونعتز بوطننا الغايل ونحن 
ال�ضتقالل  لعيدي  ال�ضتني  بالذكرى  نحتفي 
دائما،  �ضاخما  الغايل  وطننا  فعا�ص  وال�ضباب، 

واملجد واخللود الأبدي ل�ضهدائنا الأبرار .
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من هذا املنظور، اأكد ال�سيد بن زيان، يف كلمته 
 2022.06.28 يوم  اإ�رشافه  لدى  االفتتاحية 
على افتتاح فعاليات ال�سالون الوطني للتعليم 
البحث،  ومنتجات  العلمي  والبحث  العايل 
والتكنولوجيا  للعلوم  بومدين  هواري  بجامعة 
وتعزيز  "اجلامعة  �سعار  العا�سمة حتت  باجلزائر 
العايل  التعليم  قطاع  "اأن  اجلديدة"،  اجلزائر  بناء 

تنظيم  خللال  مللن  ي�سعى  العلمي  والبحث 
عنا�رش  بع�ض  جت�سيد  اإىل  ال�سالون  هللذا 
واالبتكار  التطور  اىل  الهادفة  اال�سرتاتيجية 
راأ�سمال  لت�سكيل  اأ�سا�سية  تعد  والتي  والتميز، 
املاأمولة  النه�سة  وحتقيق  اجلزائر  م�ستقبل 

والتاأ�سي�ض لبناء اقت�ساد املعرفة".
 – القطاع  فللاإن  املثلى،  الغاية  هذه  ولتحقيق 

البحث  لتمويل  هاما  برناجما  "�سطر  قال-  كما 
بالعلوم  ال�سلة  ذات  املللجللاالت  جميع  يف 
اال�سطناعي  والذكاء  والرقمنة  والتكنولوجيا 
ا�ستجابة  واالجتماعية  االن�سانية  العلوم  وكذا 
كل  توفري  خللال  مللن  املجتمع  الن�سغاالت 
من  الباحثني  قدرات  لبناء  الازمة  االإمكانيات 
دعم  اإىل  باالإ�سافة  العلمي،  التميز  خلق  اأجل 

ال�سباب الباحثني".
والبحثية  اجلامعية  املوؤ�س�سات  فاإن  ثمة،  ومن 
من  اجلديد  امل�سار  هذه  يف  جميعا  وبانخراطها 
قال-  –كما  ال�سعي  احلايل  الوقت  يف  واجبها 
"توفري نخبة من العلماء يف �ستى امليادين،  اإىل 
تكون قادرة على جمابهة االأحداث والتطورات 
الوطنية".  التنمية  يف  بفعالية  وامل�ساركة 
العايل  التعليم  قطاع  فاإن  الغاية،  هذه  ولتحقيق 
"اإعادة  على  –ح�سبه-  يعمل  العلمي  والبحث 
ع�رشنتها  بهدف  التكوينات  خارطة  يف  النظر 
وتخ�س�سات  ل�سعب  تدريجي  ا�ستحداث  عرب 
تكوين  اأجل  من  العاملية  التوجهات  على �سوء 
ال�سلة  ذات  التخ�س�سات  يف  اجلديدة  النخب 
بالتطور العلمي واحتياجات االقت�ساد الوطني".
وقد تخللت فعاليات افتتاح هذا ال�سالون، تقدمي 
االقت�ساد  يف  البحث  مركز  قبل  من  عر�ض 
قطاع  اجنللازات  حول  التنمية  اأجل  من  املطبق 
التعليم العايل والبحث العلمي خال الل60 �سنة 
االإن�سان  بناء  "من  عنوان  حتت  اال�ستقال  من 
مركز  قدم  جانبه،  من  املعرفة".  اقت�ساد  اإىل 
عر�سا  والتقني  العلمي  االإعللام  يف  البحث  
منذ  اجلزائرية  للجامعة  العلمي  املنتوج  حول 
وثائقي  �رشيط  عر�ض  جانب  اإىل  اال�ستقال، 
ح�سيلة  يت�سمن  املتوا�سل  التكوين  جلامعة 
االجنازات واملحطات الكربى التي عرفها قطاع 
التعليم العايل والبحث العلمي منذ اال�ستقال.
يف  الثاثة  الفائزين  تكرمي  باملنا�سبة  مت  كما 
دكتوراه  اأطروحة  الأح�سن  الوطنية  امل�سابقة 
فاز  والتي  الوطنية،  الذاكرة  مو�سوع  حول 
جامعة  من  ق�سا�سني  علي  االأوىل  باملرتبة  فيها 
املعادي  "التوجه  بعنوان  اأطروحته  عن  بلعبا�ض 
الفرن�سية  ال�سيا�سة  يف  واال�سام  للعروبة 

باجلزائر".

وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى افتتاح الصالون الوطني للقطاع:

»نعمل على إرساء تعليم نوعي مبني 
على اقتصاد المعرفة«

ميثل ال�ضعي الدائم لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي لتح�ضني التكوين وجودة 
التعليم والبحث العلمي والعتماد على اقت�ضاد املعرفة موازاة مع ن�ضر ثقافة املقاولتية 

حجر الزاوية يف ا�ضرتاتيجية القطاع لإقحامه �ضمن اإ�ضرتاتيجية  الدولة يف التنمية 
القت�ضادية والجتماعية من خالل الدفع بالنخب اجلامعية واإجنازاتها وابتكاراتها 

العلمية يف الإ�ضهام الفعال يف نه�ضة البالد وتقدمها.

ال�سعبني  مع  اجلزائري  ال�سعب  ت�سامن  ُحظي 
احتفالية  بتنظيم  وال�سحراوي  الفل�سطيني 
تكرميية للطالبات ال�سحراويات والفل�سطينيات 
وزير  ال�سيد  عليها  اأ�رشف   2022 ماي   08 يوم 
التعليم العايل والبحث العلمي االأ�ستاذ الدكتور 
وزيللرة  ال�سيدة  مبعية  زيللان  بن  الباقي  عبد 
املللراأة،  وق�سايا  واالأ�للرشة  الوطني  الت�سامن 
بومدين  هواري  بجامعة  كريكو  كوثر  ال�سيدة 

للعلوم والتكنولوجيا.
الطالبات  من  ثلة  اأمام  باملنا�سبة،  كلمته،  ويف 
املُكّرمات،  والفل�سطينيات  ال�سحراويات 
على  املقام  احلفل  هذا  "اإن  زيان:  بن  ال�سيد  قال 
الطالبات ال�سحراويات والفل�سطينيات،  �رشف 

موا�سلة  عن  يعرب  فهو  داللة،  من  اأكرث  يحمل 
العامل  يف  التحرر  ق�سايا  لكل  اجلزائر  دعللم 
لكل  الللاملل�للرشوط  وتللاأيلليللدهللا  وم�ساندتها 
للفتك  تتعر�ض  التي  امل�سطهدة  ال�سعوب 
والتقتيل من طرف م�ستعمريها، كما اأنه ر�سالة 
لوقوفنا اإىل جانب العدل واحلق والقيم االإن�سانية 
والقوانني الدولية".  ومن جهتها، وجهت ال�سيدة 
الفل�سطينية  املراأة  لن�سال  تقدير  حتية  كريكو 
وال�سحراوية " ال�سامدة يف وجه كل التحديات 
دفاعا عن ق�ساياها العادلة اأينما وجدت ويف كل 
اجلزائر  بطات  ب�سقيقاتها  مقتدية  املجاالت، 
التحريرية  للثورة  و�سندا  فاعا  كن  الاتي 

املباركة".

السيد بن زيان يكرم طالبات فلسطينيات وصحراويات

■ د. خليفـــة قعيــــد



نشاط إداري

ملديرية  جديدا  فرعيا  مديرا  موؤخرا  ن�ضبتم   ■■
فما  والريا�ضية،  والثقافية  العلمية  الأن�ضطة 
دللة هذا التعيني، وما هو جديد القطاع يف جمال 

الأن�ضطة؟
ركيزة  والريا�سي  والعلمي  الثقايف  الن�ساط  ◄يعترب 
من الركائز التي حتظى باعتبار كبري من وزارة التعليم 
مديرية  ا�ستحداث  مت  حيث  العلمي  والبحث  العايل 

كاملة خا�سة باحلياة الطابية 
من  اللللوزارة.  م�ستوى  على 
اجلامعة  عملت  املنطلق  هذا 
الثقايف  الن�ساط  ترقية  على 
والعلمي والريا�سي مبا يواكب 
للقطاع.  العامة  ال�سيا�سة 
لتوجيهات  وتطبيقا  وعليه، 
نحن  اجلامعة  مدير  ال�سيد 
اأن�سطة  جت�سيد  على  نعمل 
والللرقللي  اجلامعية  االإدارة 
اإطار  ويف  االأف�سل.  اإىل  بها 

لاأن�سطة  الفرعية  املديرية  تعززت  اال�سرتاتيجية،  هذه 
واملورد  الو�سائل  بكل  والريا�سية  والعلمية  الثقافية 
الب�رشي املوؤهل لغر�ض ت�سطري برامج تن�سيطية يف اإطار 
�سيا�سة القطاع. عقدنا اأول جل�سة عمل مع الفاعلني يف 
هذه املديرية الفرعية لاأن�سطة وهم املدير الفرعي اجلديد 
امل�سالح  روؤ�ساء  وكذا  املديرية  وموظفي  زيدان  ب�سري 
على م�ستوى الكليات ومعهد العلوم االإ�سامية؛ وذلك 
يندرج  وريا�سي  وعلمي  ثقايف  برنامج  و�سع  بهدف 
�سمن االأهداف امل�سطرة يف اإ�سرتاتيجية القطاع حيث من 
�ساأن هذه الن�ساطات املتنوعة التي تتم باملوازاة والتكوين 
البيداغوجي اأن جتعل من الطالب اجلامعي طالبا متكاما 
الف�ساءات  با�ستغال  هواياته  ميار�ض  وحيويا  واعيا 
اإىل  املختلفة  والرتفيهية  والريا�سية  والعلمية  الثقافية 
يكون  اأن  راعينا  ولذلك  البيداغوجي.  تكوينه  جانب 
وتوقيته  وتنوعه  برثائه  امل�سطر  التن�سيطي  الربنامج 
الربنامج  مع  متائما  فقراته  وتنفيذ  تنظيمه  وظروف 

البيداغوجي للطالب.
■■ عقدمت موؤخرا اجتماعا تن�ضيقيا �ضم مديري 
يف  املكتبات  و�ضعية  لتدار�ص  الفرعية   املكتبات 
يف  جــاء  ما  اأهــم  عن  باإيجاز  تعّرفنا  لو  اجلامعة. 

الجتماع بخ�ضو�ص واقع الكتاب واملكتبات؟
◄ انعقد هذا االجتماع مع املديرين الفرعيني للمكتبات 
بتوجيه من ال�سيد مدير اجلامعة يف اإطار دعم املكتبات 
البيانات  اإدراج  اإجللراءات  ال�ستكمال  ودفعها  اجلامعية 
وهو  الرقمي،  امل�ستودع  يف  املا�سرت  مبذكرات  اخلا�سة 
م�ستوى  على  الرقمنة  عملية  ت�سهيل  �ساأنه  من  اإجراء 
املكتبة املركزية. كما اأن عملية اإدراج الفهار�ض اخلا�سة 
باملكتبات الفرعية على م�ستوى املكتبة املركزية تعترب 
اأهمية يف  من  متثله  ملا  املكتبي  الن�ساط  اأولويات  اإحدى 
االت�سال  عناء  دون  الرقمي  الولوج  عملية  ت�سهيل 
 11 من  اأكرث  املركزية  املكتبة  ت�سم  لاإ�سارة  باملكتبة. 
األف عنوان و28 األف كتاب، وكلها مو�سوعة يف متناول 
ابرز  اإحدى  الرقمية  املكتبة  تعترب  كما  اجلامعة،  طلبة 

توجهات القطاع يف جمال الرقمنة.
 2022 جــوان   02 يــوم  الــوادي  جامعة  �ضرعت   ■■

ولأول مرة يف تاريخها يف تنظيم دورات يف التكوين 
الإداري ملوظفي القطاعات العمومية، كيف تقيمون 

نتائج ذلك على منت�ضبي القطاع العمومي؟ 
تكوينية  دورة  اإطاق  على  اجلامعة  اأ�رشفت  فعا،   ◄
االأ�سلية  املهام  اإطللار  يف  العمومي  القطاع  ملنت�سبي 
�سملت  حيث  امل�ستمر  بالتكوين  واملتعلقة  للجامعة 
العملية 103 من املوظفني يف قطاعات ال�سحة العمومية 
والتكوين  املحلية  واالإدارة 
التقنية  واالأ�للسللاك  املهني 
هذا  ويندرج  العامة.  واالإدارة 
التكوين  اإطللار  يف  التكوين 
القوانني  ح�سب  الرتقية  قبل 
التكوين  وكللذا  االأ�سا�سية، 
القوانني  ح�سب  الرت�سيم  قبل 
هذه  بللاأن  واأ�سري  االأ�سا�سية. 
العملية التكوينية هي االأوىل 
م�ستوى  على  نوعها  مللن 
نتائجها  ومن  الوادي.  جامعة 
ا�ستحداث موارد مالية اإ�سافية للجامعة، واأي�سا �سمان 
داخل  العمومية  القطاعات  ملوظفي  االإداري  التكوين 
تراب الوالية تفاديا لعناء تنقلهم اإىل خارج الوالية كما 
جرت عليه العادة من قبل. كما �سي�ستمر  هذا النوع من 
التكوين االإداري بتو�سيع العملية التكوينية لكي مت�ض 

منت�سبي املوؤ�س�سات العمومية ذات الطابع االقت�سادي.
■■ ناأتي للمركز املكثف لتعليم اللغات الذي ت�ضرف 
يف  ر�ضالته  اأدى  هل  العامة،  الأمانة  ت�ضيريه  على 
عن  اأرقام  اإعطاء  نرجو   الأجنبية،  اللغات  تعليم 

ذلك؟
هو  احلللايل  ومللديللره   2003 �سنة  املللركللز  ◄تاأ�س�ض 
مكثفا  تكوينا  املركز  يقدم  عمار م�سطفاوي.  الدكتور 
يف   )B2( املتقدم  امل�ستوى  اإىل  القاعدي  امل�ستوى  من 
االجنليزية،  وهي  املتحدة؛  االأمم  من  معتمدة  لغات  �ست 
كما  واالأملانية،  االإيطالية  الرتكية،  الفرن�سية،  االإ�سبانية، 
اإجراء تكوين يف لغة االإ�سارة. ويعترب املركز املكثف  مت 
يعمل  حيث  اجلامعة  يف  التكوينية  املراكز  اأحد  للغات 
التابعني  املوظفني  وكذا  اجلامعة  منت�سبي  تاأطري  على 
اللغات  جمال  يف  واالقت�سادية  العمومية  للموؤ�س�سات 
املركز  تربط  ثنائية  اتفاقيات  خال  من  وهذا  االأجنبية 
بهذه الهيئات، كما اأن التكوين باملركز مفتوح ملنت�سبي 
القطاع اخلا�ض واالأفراد اخلارجيني. ويقدم املركز دورتني 
دورة  ال�سهر لكل  �سهرين ون�سف  مبعدل  �سنة  يف كل 
تكوينية متثل م�ستوًى لغويًا. وياحظ ارتفاعا تدريجيا 
يف عدد املتكونني باملركز. يف �سنة 2016 و2017  بلغ 
عدد املتكونني بني 199 و200 متكونا، ويف �سنة 2018 
ارتفع العدد ارتفاعا ملحوظا اإىل 1038 متكونا، ثم يف 
�سنة 2019 جند 1165 ويف �سنة 2020 و�سل العدد اإىل 
1029 غري اأننا الحظنا انخفاظا يف �سنتي 2021 و2022 
�سهدت  حيث  كورونا  جائحة  اإىل  يعود  ال�سبب  ولعل 
االأخرية  وال�سنة  متكونا   831 ت�سجيل  االأوىل  ال�سنة 
ارتفاع  635 متكونا يف دورة تكوينية وحيدة. ونتوقع 
التحفظات  كل  اأزيحت  اأن  بعد  املقبلة  ال�سنة  العدد يف 

واالجراءات االحرتازية املتعلقة بجائحة كورونا.

عرفت الأمانة العامة جلامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر التي يتوىل اإدارتها ال�ضيد �ضوقي مدلل، وكذا 
خمتلف م�ضاحلها على م�ضتوى املرافق اجلامعية ن�ضاطا مت�ضارعا على اأكرث من �ضعيد بتوجيه من 

ال�ضيد مدير اجلامعة الأ�ضتاذ الدكتور عمر فرحاتي يف اإطار اإ�ضرتاتيجية قطاع التعليم العايل 
والبحث العلمي. يف هذا اللقاء مع ال�ضيد الأمني العام للجامعة طبيعة هذه الن�ضاطات بجملة من 

املرافق واأي�ضا جديد قطاع الأمانة العامة 

األمين العام لجامعة الوادي شوقي مدلل04

ساهرون على تجسيد أنشطة اإلدارة 
الجامعية بتوجيهات مدير الجامعة

■ لقاء: د. خليفة قعيد

 2022.06.27 يوم  يفتتح  للجامعة  العام  االأمني   ♦
التكويني  اليوم  اأ�سغال  اجلامعة   مدير  عن  ونيابة 
وفق  اجلديد  امليزانياتي  االإ�ساح  حول  باجلامعة 
عمداء  ال�سادة  لفائدة  واالأهللداف  الربامج  مقاربة 

الكليات واأمنائها العامني.
♦ اجتماع تن�سيقي يوم 2022.06.22 اجلامعة اأ�رشف 
عليه مدير التكوين يف الطورين االأول والثاين ب�سري 
مناعي نيابة عن مدير اجلامعة حول اإجراءات تطبيق 
امليزانياتي.  لاإ�ساح  التوجيهية  املذكرة  حمتوى 
�سم  االجتماع نائبا مدير اجلامعة للعاقات اخلارجية 
للبحث  املدير  نائب  و  احلبيب  قدة  الدكتور  االأا�ستاذ 
واالأمني  من�سور  بوبكر  الدكتور  االأ�ستاذ  العلمي 
اجلودة  خلية  وم�سوؤول  مدلل  �سوقي  للجامعة  العام 

الدكتور فار�ض اأ�سعادي
♦ اجتماع لاأمني العام للجامعة 2022.06.21  مع 
اإطارات املديرية الفرعية لاأن�سطة الثقافية والعلمية 
وروؤ�ساء  املديرية  واإطارات  زيدان  ب�سري  والريا�سية 
م�سالح االأن�سطة يف كليات اجلامعة ومعهد العلوم 
ال�ستينية  الذكرى  الحتفاالت  حت�سريا  االإ�سامية 
 30 يوم  اجلامعي  املو�سم  اختتام  وحفل  لا�ستقال 

جوان 2022
العام  لاأمني     2022.06.14 يوم  تقييمي  لقاء   ♦
املدراء  جمع  املركزية  االجتماعات  بقاعة  للجامعة 
الفرعيون واالأمناء العامون للكليات ومعهد العلوم 
2021  و  االإ�سامية حول الو�سعية املالية ل�سنتي  
امليزانية  لت�سيري  اجلديدة  املقاربة  اإطللار  يف   2022

باالأهداف والربامج.
♦ م�ساركة  يوم 2022.06.06 جلامعة الوادي ممثلة 
باالأمني العام للجامعة �سوقي مدلل واملدير الفرعي 
حول  االإعامي  اليوم  يف  عبنة  قي�ض  للم�ستخدمني 
االأ�ساتذة  لتوظيف  اجلديدة  املعايري  و  االجللراءات 
امل�ساعدين �سنف "ب" والذي نظمته مديرية املوارد 
الب�رشية بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي مبقر 

الندوة اجلهوية لل�رشق بجامعة ق�سنطينة3 
يوم  للجامعة   العام  لاأمني  تن�سيقي  اجتماع   ♦
2022.06.01 مع مع مديرة املكتبة املركزية ومدراء 
خمرجات  تنفيذ  حول  للكليات  الفرعية  املكتبات 
املوقع  وتطوير  تقييم  فريق  مع  اجلامعة  مدير  لقاء 
انعقد  قد  كان  الذي  االإلكرتوين  العلمي  والن�ساط 

يوم 31 ماي 2022.
تقنية  عللرب    2022.05.26 يللوم  م�ساركة    ♦
التحا�رش املرئي عن بعد لنائب مدير اجلامعة للتنمية 
واالأمني  احلليم،  عبد  ل�سود  الدكتور  واال�ست�رشاف 
حول  اجتماع  يف  �سوقي   مدلل  للجامعة  العام 
التعليم  قطاع  ملمتلكات  اجلديدة  الرقمية  املن�سة 
حمه  ال�سهيد  بجامعة  النطاقها   حت�سريا  العايل 
يف  منوذجية  كموؤ�س�سة  اختيارها  مت  التي  خل�رش  
�سبط  كاآلية    )progres( الرقمية  املن�سة  اعتماد 

للممتلكات العقارية للقطاع. 
مدير  عن  نيابة  ي�رشف  للجامعة  العام  االأمللني   ♦
اأول دورة تكوينية  2022.06.02 على  اجلامعة يوم 
القطاعات  موظفي  لفائدة  اجلامعي  التكوين  مبركز 

العمومية .

نشاطات إدارية

■ جمعها: د. عمر حميداتو



االأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ال�سيد  عقد  املنظور،  هذا  من 
االجتماع   2022.06.28 يوم  فرحاتي  عمر  الدكتور 
 2021-2022 البيداغوجي  املو�سم  لنهاية  التقييمي 
الله  �سعد  القا�سم  اأبو  الكربى  املحا�رشات  بقاعة 
معهد  ومدير  الكليات  عمداء  ال�سادة  بح�سور 
العام  واالأمللني  العمداء  ونللواب  االإ�سامية  العلوم 
العلوم  ومعهد  للكليات  العامني  واالأمناء  للجامعة 
هذا  يف  اجلامعة  مدير  ال�سيد  رافق  وقد  االإ�سامية. 
االجتماع ال�سادة نوابه بتقدمي عرو�ض عن قطاعاتهم، 
والثاين  االأول  بالطورين  بالتكوين  املكلف  وهم 
وال�سهادات االأ�ستاذ الدكتور ب�سري مناعي، واملكلف 
قدة،  احلبيب  الدكتور  االأ�ستاذ  اخلارجية  بالعاقات 
واملكلف بالتكوين يف الطور الثالث والبحث العلمي 
بالتنمية  واملكلف  من�سور،  بوبكر  الدكتور  االأ�ستاذ 
العام للجامعة �سوقي  واال�ست�رشاف، وال�سيد االأمني 
وتقدمي  م�ستفي�سة  نقا�سات  االجتماع  و�سهد  مدلل. 
دخول  ل�سمان  والتو�سيات  االقرتاحات  من  جملة 

بيداغوجي جيد يف املو�سم القادم.
احلايل  البيداغوجي  املو�سم  تقييم  عملية  وتكت�سي 
وال�سعف  الللقللوة  نقاط  على  االأ�للسللبللع  وو�للسللع 
والتح�سري للمو�سم القادم اأهمية ق�سوى ح�سب ما جاء 
يف كلمة ال�سيد مدير اجلامعة" اإن عر�ض نقاط القوة 
ونقاط ال�سعف لا�ستفادة منها ومعاجلة االختاالت 
القادم  البيداغوجي  املو�سم  حت�سري  ق�سد  امل�سجلة 
ب�سورة اأف�سل و�سمان �سريه احل�سن ورفع م�ستواه 
مبكان  االأهمية  من  لهو  والتنظيمي  البيداغوجي 

بالن�سبة خلطط وا�سرتاتيجية اجلامعة".
تقرير  اإىل  اال�ستماع  وبعد  اليداغوجي،  ال�سق  يف 
والثاين،  االأول  الطورين  يف  للتكوين  املدير  نائب 
وافق ال�سيد مدير اجلامعة على اقرتاح تنظيم ن�سف 
كلية  تقدمه  "بروغر�ض"  من�سة  حول  تكويني  يوم 
هذه  يف  النموذجية  خلربتها  اعتبارا  التكنولوجيا 
بالعمل  للعودة  اال�ستعداد  وكذلك  الرقمية،  املن�سة 
القادم،  املو�سم  يف  للدرا�سة  احل�سوري  النمط  وفق 
كما مت اإقرار  تاأجيل  اإعادة  الت�سجيل لطلبة اللي�سان�ض 

واملا�سرت اإىل الدخول اجلامعي القادم يف �سهر �سبتمرب 
�سهر  يف  ال�سعبة  احلرارية   للظروف  مراعاة  وذلك 

جويلية.
واأو�سى ال�سيد مدير اجلامعة فيما يخ�ض التكوين يف 
بتعيني جلنة خمت�سة  العلمي  الثالث والبحث  الطور 
من اخلرباء مهمتها �سبط م�ساريع الدكتوراه وحتديد 
بعد  وذلك  العلمية؛  قيمتها  على  حفاظا  معايريها 
اال�ستماع اإىل تقرير نائبه املكلف بالتكوين يف الطور 
اجلامعة  مدير  ا�ستمع  كما  العلمي.  والبحث  الثالث 
بالعاقات  املكلف  نائبه  قدمه  تقرير  اإىل  واحل�سور 
حركية  لربنامج  اجلديدة  االجللراءات  حول  اخلارجية 
لطلبة  واالإقامية  املدى  ق�سرية  للخارج  الرتب�سات 
اجلديدة  واملعايري  واملوظفني  واالأ�ساتذة  الدكتوراه 
مع  املربمة  االتفاقيات  وفللق  املنح  قيمة  وعر�ض 
جامعات اأجنبية ومعايري انتقاء امل�ساريع.  كما ا�ستمع 
واال�ست�رشاف  بالتنمية  املكلف  لنائبه  عر�ض  اإىل 
قاعات  اإجناز  منها  املربجمة  العمليات  حول م�ساريع 
قاعات  وجتهيز  بعد  عن  للتعليم  جديدة  وجتهيزات 
وا�ستكمال  التقنية  غري  بالكليات  االآيل  لاإعام 

التجهيز باالإعام االآيل بالكليات التقنية.  
وبعد اأن ا�ستمع اإىل عر�ض قدمه ال�سيد االأمني العام 
ا�ستهاك  و�سعية  حول  مدلل،  �سوقي  للجامعة 
ميزانية الت�سيري ل�سنة 2021 اإىل غاية 2021.12.30 
املردودية،  اإىل  والتطرق  الكليات،  م�ستوى  على 
وو�سعية اال�ستهاك الثاثي امليزانياتي،  وو�سعية 
وتراخي�ض  املوظفني  وغياب  وح�سور  العطل، 
اخلروج ، وو�سعية االأمن اجلامعي واحرتام  الب�سمة 
والعلمية  الثقافية  الن�ساطات  وجمال  االلكرتونية 
من  جملة  اجلامعة  مدير  ال�سيد  قدم  والريا�سية، 
ان�سباط  �للرشورة  منها  والتوجيهات  املاحظات 
املوظفني حفاظا على روح العمل وال�سلوك القومي يف 
احلرم اجلامعي. كما اأعلن اأن اطاق املوقع االلكرتوين 
جويلية   5 يوم  ر�سميا  يوم   �سيتم  للجامعة  اجلديد 
2022 تزامنا وحلول الذكرى ال�ستني لعيد اال�ستقال 

وال�سباب.

تقييم املو�ضم البيداغوجي جلامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر من جوانبه املتعددة ودرا�ضة نقاط القوة 
فيه ل�ضتثمارها ونقاط ال�ضعف ملعاجلتها وجتاوزها هو القاعدة العملية ل�ضمان اأي تعليم وتكوين 

جامعي نوعي من �ضاأنه تطوير اإنتاج اجلامعة العلمي والبحثي وو�ضعه على ال�ضكة ال�ضليمة 
للو�ضول باجلامعة اإىل م�ضف اجلامعات املتقدمة.

05نشاط إداري
مدير الجامعة لدى تقييمه للموسم البيداغوجي 2021-2022

» دراسة نقاط الضعف والقوة لتحسين 
التكوين الجامعي« 

املو�سم  اختتام  على   2022.06.27 يوم  االإ�للرشاف    ♦
النف�سية  امل�ساعدة  ملركز    2021-2022 اجلامعي 
جلامعة ال�سهيد حمه خل�رش بح�سور عميد كلية العلوم 
مركز  ورئي�ض  غراي�سة  عمار  واالإن�سانية  االجتماعية 
امل�ساعدة النف�سية الدكتور حممد ال�سالح جعاب وفريق 

العمل واأ�ساتذة وطلبة.
♦ تراأ�ض الوفد االإداري والبيداغوجي  للجامعة يف اللقاء 
ويت�سكل  �سطيف1.  عبا�ض  فرحات  بجامعة  التكويني 
العام  واالأمني  الكليات  وعمداء  املدير  نواب  من  الوفد 
للكليات  العامني  واالأمناء  الفرعيني  واملديرين  للجامعة 

واملديرة الفرعية للميزانية والو�سائل.
االجتماعات  بقاعة   2022.05.30 يوم  االإ�للرشاف    ♦
املركزية على حفل تكرمي الفائزين يف م�سابقة االأ�سبوع 
العلمي املنظم بجامعة �سطيف1 يف الفرتة من  15 اإىل 

21 ماي 2022.
اللجنة  مع     2022  .05.  30 يوم  ت�ساوري  اجتماع    ♦
التح�سريية للملتقى العلمي اجلامعي  الوطني "التحديات 
الراهنة وامل�ستقبلية للجامعة اجلزائرية" املنتظر اأن تنظمه 
اإطار  القادم يف  نوفمرب   1 اإىل  اأكتوبر   30 من   اجلامعة 

احتفاالت الذكرى ال�ستينية لا�ستقال الوطني.
املوقع  حول   2022  .05.  31 يوم  تقييمي  اجتماع   ♦
االإلكرتوين للجامعة والن�ساط العلمي االإلكرتوين جمع 
املوقع  بتطوير  املكلفة  اللجنة  اأع�ساء  مع  املدير  ال�سيد 

وحت�سينه.
ال�سباب  حول  قيمة  بكلمة  اجلامعة  مدير  م�ساركة   ♦
التي  فكرة"  "�ساب  الوطنية  القافلة  ندوة  يف  والطلبة 

ا�ست�سافتها اجلامعة يوم 30 .05. 2022.  
♦ تلقي ر�سالة تهنئة وتقدير يوم 2022.05.22 من �سيخ 
الطريقة التجانية االأ�ستاذ الدكتور حممد العيد  التجاين 
ر�سالة مبنا�سبة فوز باحثي وطلبة اجلامعة باملراتب االأوىل 
بجامعة  املنظم  الوطني  العلمي  االأ�سبوع  مناف�سة  يف 

�سطيف1 من 15 اإىل 21 ماي .2022  
♦ االإ�رشاف يوم 19 .05. 2022  باجلامعة على احتفالية  
مب�ساركة  ماي   19 يوم   الطالب  لعيد  الل66   الذكرى 
ال�سلطات املحلية واالأ�رشة الثورية وعلى راأ�سهم ال�سيد 

وايل والية الوادي وح�سور مكثف لاأ�ساتذة والطلبة.
انطاق  عملية  على   2022  .05.  16 يوم  االإ�للرشاف   ♦
فعاليات  يف  وفدها  ومتثيل  الللوادي   جامعة  م�ساركة 
االأ�سبوع العلمي الوطني الثاين املنظم بجامعة �سطيف1 
 106 زهاء  فيه  و�ساركت   2022 ماي   21 اإىل   15 من 

موؤ�س�سة جامعية
  2022.05.10 يوم  العلمي  املجل�ض  اأ�سغال  تراأ�ض   ♦
اجتماع  املجل�ض العلمي للجامعة بح�سور ال�سادة نواب 
العلوم  معهد  وعميد  باجلامعة  الكليات  وعمداء  املدير 

اال�سامية وال�سادة  اأع�ساء املجل�ض العلمي.
الريا�سية  الدورة  على   2022.05.09 يوم  االإ�رشاف   ♦
لاحتادية  الوادي  جامعة  فرع  نظمها  التي  القدم  لكرة 
الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي التابعة لاحتاد 

العام للعمال اجلزائريني. 

نشاطات مدير الجامعة

■ جمعها: د. عمر حميداتو ■ د. دليلة �ضاحلي



ال�سيد  فعالياته  افتتح  الذي  الطالب  عيد  وميثل 
مدير اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور عمر فرحاتي فارقة 
تاريخية يف الن�سال والكفاح الوطني. وح�سب ما 
جاء يف كلمته، فاإن الدور الذي لعبه طلبة االأم�ض 
بالثورة  ليلتحقوا  الدرا�سة  مقاعد  غادروا  الذين 
التحريرية، لن ميحى من الذاكرة اجلزائرية وخا�سة 
– عليهم  الذين  اليوم  جيل  من  الطلبة  ذاكرة  من 
من  واالعتبار  واملعرفة  باملعلم  الت�سلح  قال-   كما 
التحديات االأمنية والغذائية التي تواجه دول العامل 
م�سّدداً على �رشورة مواجهة التحديات امل�ستجدة 
اإيجابية جتعل اجلزائر يف  مطمئنًا بوجود موؤ�رّشات 
االعتزاز  اإىل  داعيا  حمتملة  خماطر  اأّي  عن  مناأى 
على  واملثابرة  النبيلة  قيمها  وا�ستلهام  بالثورة 

العلم واملعرفة وم�ساعفة اجلهود لك�سب الّرهان.
ر�سالة  لتاوة  �سانحة  فر�سة  احلللدث  كان  كما 
اجلامعية  االأ�للرشة  اإىل  اجلمهورية  رئي�ض  ال�سيد 
ن�ض  يف  مربزا  الطالب  بعيد  فيها  هناأهم  والتي 
يف  باالأم�ض  لعبه  الذي  الدور  الرئا�سية  الر�سالة 
�سبيل حترير الوطن ودوره اليوم يف رفع التحدي 
خدمة  ل�سالح  واملعرفة  العلم  معركة  وك�سب 

االقت�سادية واالجتماعية.  وتنميته  الوطن 
املجاهدين  ملنظمة  الوالئي  العام  االأمني  جهته،  من 
االأ�رشة  با�سم  ب�سري عبادي، ركز يف كلمته  ال�سيد 
الثورية، على رمزية احلدث التاريخي م�سددا على 
اأهمّية اأن يلتقي يف هذا اليوم االأغّر جيل نوفمرب 54 
الطلبة ورجال  اال�ستقال وهم  اأبنائه من جيل  مع 
االأم�ض  طالب  ت�سجيل  اإىل  م�سرياً  والثقافة  العلم 

 19 يوم  بالثورة  بالتحاقه  نور  من  باأحرف  تاريخه 
وان�سمامه  الدرا�سة  مقاعد  مغادراً   1956 ماي 
على  ال�سري  اإىل  اليوم  طلبة  داعيا  امل�سّلح،  للعمل 
التي تعزز اال�ستقال  الغد  لبناء جزائر  النهج ذاته 

الوطني وت�سون ر�سالة الثورة املقد�سة.
ملنظمة  الوالئي  العام  االأمني  ال�سيد  اأّكد  من جهته 
املجاهدين ب�سري عبادي با�سم االأ�رشة الّثورية على 
نوفمرب  جيل  االأغّر  اليوم  هذا  يف  يلتقي  اأن  اأهمّية 
الطلبة  وهم  اال�ستقال  جيل  من  اأبنائه  مع   54
طالب  ت�سجيل  اإىل  م�سرياً  والثقافة  العلم  ورجال 
بالثورة  بالتحاقه  نور  من  باأحرف  تاريخه  االأم�ض 
الدرا�سة  مقاعد  مللغللادراً   1956 مللاي   19 يللوم 
باملنا�سبة  قّدم  كما  امل�سّلح.  للعمل  وان�سمامه 
تاريخية  مداخلة  عقيب  ال�سعيد  الدكتور  االأ�ستاذ 
الطالب  ليوم  التاريخي  احلدث  اإىل  فيها  تطّرق 
به  قللام  الللذي  االإ�لللرشاب  اإىل  م�سريا  ورمزيته  
الطلبة اجلزائرّيون يف الّداخل واخلارج اأثناء الثورة 
الدرا�سة  مقاعد  وراءهللم  تاركني  بها  والتحاقهم 
لان�سمام للثورة واإجناحها بتو�سيع نطاقها لتم�ض 

كاّفة �رشائح املجتمع.
متنوعة  فنية  معار�ض  تقدمي  االحتفالية  و�سهدت 
االإقامات  طلبة  وهوايات  اإبداعات  تعك�ض  وقيمة 
الطالبات  من  العديد  تكرمي  مت  وكما  اجلامعية، 
املقامة  امل�سابقات  خمتلف  يف  الفائزين  والطلبة 
بالكلّيات واخلدمات اجلامعّية على غرار م�سابقات 
القراآن الكرمي واالإن�ساد واملديح، واملحاماة وامل�رشح 

والريا�سة.     والر�سم  وال�سعر 

الحدث الجامعي06

ستينية االستقالل: احتفــاالت مخلــدة للذكــرى والذاكــرة

�ضكل الحتفال بالذكرى الـ66 لعيد الطالب 19 ماي 1956 احلدث الوطني البارز يف جامعة 
ال�ضهيد حمه خل�ضر. وقد متيز مب�ضاركة ال�ضلطات املحلية والأ�ضرة الثورية يتقدمهم 
ال�ضيد وايل ولية الوادي، وجموع غفرية من الأ�ضاتذة والطلبة الذين جاوؤوا ملعاي�ضة 
ذكرى احلدث الوطني الذي يحمل اأكرث من رمزية تاريخية وعلمية يف نفو�ص طلبة 
العلم واملعرفة. ويخلد هذا التاريخ ذكرى حدث اإ�ضراب الطلبة اجلزائريني و�ضنهم 

اإ�ضرابا عاما دعما لثورة التحرير وبداية التحاقهم بها حيث �ضارك يف الإ�ضراب اآلف 
الطالب اجلزائريني داخل اجلزائر واملوجودين خارجها يف اجلامعات الفرن�ضية وامل�ضرية 

والتون�ضية، وتو�ضع الإ�ضراب لي�ضم طالب املدار�ص الثانوية.

بذكرى  االحتفال  هام�ض  على 
والية  وايل  اأ�ساد  الطالب،  عيد 
بها  خ�ض  كلمة  يف  الللللوادي 
بت�سحيات  اجلامعة"   "جملة 
وح�سهم  االأوائللللللل  الللطلللللبللة 
الطلبة  من  اليوم  جيل  الوطني 
الوطنية  بللالللروح  التحلي  اإىل 
ظل  يف  بقوة  العلم  راية  وحمل 

اإىل  الطلبة  من  اليوم  جيل  "اأدعو   " الراهنة  التحديات 
بقوة يف ظل  العلم  راية  وحمل  الوطنية  بالروح  التحلي 
التكنولوجيا،  زمن  يف  واأننا   خا�سة  الراهنة  التحديات 
للدفع باجلامعة والوطن اإىل االأمام يف خمتلف املجاالت. 
تعد هذه املنا�سبة الوطنية عظيمة لكونها تتعلق مب�ساركة 
الطاب اجلزائريني يف الثورة حيث قاموا –وقتها- مبغادرة 
مقاعد الدرا�سة وااللتحاق باجلبال مل�ساركة املجاهدين. اإنه 
حدث عظيم يف منا�سبة عظيمة وقد اأ�سبح عادة لتحفيز 
الطاب لتقدمي الكثري يف جمال اأعمالهم وتطوير اجلزائر 
يف ميدان التكنولوجيا وو�سعها يف م�سار الدول املتقدمة 

اإن �ساء الله" 

رئي�ص اجلامعة الأ�ضتاذ الدكتور عمر فرحاتي 
اعترب مدير جامعة ال�سهيد حمه 
عمر  الدكتور  االأ�ستاذ  خل�رش 
االحتفالية  "هذه  اأن  فرحاتي 
للجزائر  عظمى  قيمة  ت�سكل 
وجه  على  اجلزائرية  وللجامعة 
للطلبة  ر�سالة  فهي  اأخ�ض؛ 
اليوم حلفظ التاريخ واالن�سجام 
و�سحن  الللثللورة  مللبللادئ  مللع 
من  املنتظر  الللدور  اإن  الهمم. 

طلبة اليوم هو اأن يكونوا خري خلف خلري �سلف للم�سي 
االأ�سعدة،  خمتلف  على  التحديات  ورفع  بالباد  قدما 
الطاقوي،  واالأمن  الغذائي  باالأمن  منها  املرتبط  خا�سة 
اآمال  لتحقيق  اخلندق  نف�ض  يف  يكونوا  اأن  اجلميع  فعلى 

جيل االأم�ض من ال�سهداء وجيل اليوم من ال�سعب".

   رئي�ص املنظمة الولئية للمجاهدين 
بالوادي ب�ضري عبادي

املنظمة  رئي�ض  ال�سيد  اأكللد    
ب�سري  للمجاهدين  الوالئية 
الذي عا�ض و�سارك يف  عبادي 
الثورة وال زال يذكرها  اأحداث 
باأن " للتاريخ وقفة.. وللذكرى 
عربة.. وللعلم منارة.. ولل�سهداء 
اأن  عظيم  ل�رشف  اإنلله  ترحما.. 
يلتقي يف هذه املنا�سبة بجامعة 
جيل  خللل�للرش  حللملله  ال�سهيد 

الطلبة ورجال  املتمثل يف  اال�ستقال  بجيل   54 نوفمرب 
 19 يوم  التاريخي  الطلبة  بخروج  يذكرنا  هذا  العلم.. 
الدرا�سة  مقاعد  تاركني  �سغف وفخر،  بكل   1956 ماي 
اإن  ال�سماء.  اجلبال  يف  الثورة  ب�سفوف  االلتحاق  بق�سد 
معنويا  دفعا  اإعطائه  يف  تتمثل  باالأم�ض  الطالب  اأهمية 
وروحيا للعمل امل�سلح، واأما دوره اليوم فيكمن يف كونه 
ميثل عظمة االأمة القائمة على اأبنائها وت�سحياتهم. لذلك 
ادعو اأبنائي الطلبة حلفظ ذاكرة االأمة  واإىل االحتاد لبناء 
الباد وحمايتها بالعلم والثقافة والتكنولوجيا، للو�سول 

جمعتها: د. دليلة �ضاحليبها اإىل بر االأمان.

■ د. عبد الكريم �ضين

يوم الطالب 19ماي 1956

جامعــة الـــوادي تحــيي الذكــرى 
مع السلطات واألسرة الثورية

قالوا عن الحدث... 

وايل ولية الوادي عبد القادر راقع



اأ�سهم يف تن�سيط هذه التظاهرة العلمية والتاريخية 
عمار  الدكتور  الكلية  عميد  ال�سيد  افتتحها  التي 
الللوادي  جامعة  مدير  ال�سيد  عن  نيابة  غراي�سة 
باحثني  اأ�ساتذة  عدة  فرحاتي،  عمر  الربوفي�سور 
تعدت  التي  مبداخاتهم  وخارجه  الوطن  داخل  من 
ال�سيا�سة  على  اأ�سحابها  فيها  ركز  مداخلة،   30
خا�سة  اجلزائريني  حق  يف  الغا�سمة  اال�ستعمارية 
اجلزائريني  على  مور�ست  التي  النفي  �سيا�سة 
االأبرياء والعزل حيث قامت ال�سلطات اال�ستعمارية 
من  العديد  اىل  اجلزائرية  العائات  مئات  بنفي 
مانعة   حتتلها  التي  النائية  واجلللزر  امل�ستعمرات 
جذورها  مع  التوا�سل  من  العائات  من  الكثري 
اأوطانهم وحتى  وحرمتهم من حقهم يف العي�ض يف 

التمتع بدينهم ولغتهم وموروثهم الثقايف.
منللاذج  عللن  تدخاتهم  يف  املللحللا�للرشون  وك�سف 
من  النفي  ويللات  قا�ست  اجلللزائللريللة  لعائات 
وال�سهادات  الوثائق  من  جملة  ا�ستعرا�ض  خال 
اأ�سبح  وكيف  معاناتها  توثق  التي  واملرا�سات 
غربة  عا�سوا  الذين  الأولئك  كبريا  �سجنا  املنفى 
اأ�سار  ما  الافتة  احلقائق  والزمان. ولعل من  املكان 

�سخ�سيات  نفي  حول  عمراين  معاذ  الدكتور  اإليه 
من اجلنوب اجلزائري وبال�سبط من منطقة توقرت 
مت نفيهما اىل جزيرة كايان وهما ال�سيد احلاج احمد 
وكان  احميدة  بن  الب�سري  وال�سيد  الطرابل�سي 
كما   .1871 �سنة  بو�سو�سة  الثائر  ثورة  بعد  ذلك 
ملجاهد  اأخرى  �سهادة  جيايل  بوعمر  الباحث  قدم 
املجاهد  وهو  االأغواط  منطقة  جزائري من  ومقاوم 

�رشادة املر�سلي والذي مت نفيه نحو معتقل غويانا.
كما ركز بع�ض الباحثني على املنفيني نحو كاليدونيا 
اجلديدة وهم يف الغالب من عائلة املقراين ومن دعم 

ثورة ال�سيخ املقراين يف باد القبائل وكان املنفيون 
جراء تلك املقاومة كثريون جدا واأبعدتهم ال�سلطات 
يف  جدا  بعيدة  جزيرة  نحو  الفرن�سية  اال�ستعمارية 
واأي�سا  اجلديدة.  كاليدونيا  وهي  الهادي  املحيط 
اجلزائرية  وال�سخ�سيات  العلماء  من  جملة  نفي 
العامة، مثل ال�سيخ الكبابطي وال�سيخ ابن العنابي 
واالأمري عبد القادر وغريهم من ال�سخ�سيات التي 
كانت لها دور ثقايف و�سيا�سي ون�سايل يف تاريخ 
تلك  دور  على  ال�سوء  الباحثون  و�سلط  اجلزائر، 

املنفى وماذا قدموا ل�سالح  بلدان  ال�سخ�سيات يف 
خارج  وهم  حتى  وللجزائريني  اجلزائرية  الق�سية 
من  احلنا�سي  اللطيف  عبد  الربوفي�سور  اأما  الديار. 
املنفيني  على  ال�سوء  �سلط  فلقد  تون�ض  جامعة 
اأولئك  عا�سها  التي  واملعاناة  تون�ض  يف  اجلزائريني 
القاهرة  واالقت�سادية  االجتماعية  الظروف  يف ظل 
�سيا�ساتها  اال�ستعمارية  ال�سلطة  مار�ست  وكيف 

التع�سفية يف حق اأولئك املنفيني.
ويف ختام  اأ�سغال امللتقى الدويل اأو�سى الباحثون  
التذكري  فيه  يكون  للنفي  وطني  يوم  بتخ�سي�ض 
املواطنني  حق  يف  اال�ستعمارية  القمع  ب�سيا�سة 
عانت  التي  باالأ�رش  التعريف  واأي�سا  اجلزائريني 
ويات االإبعاد والنفي اىل خارج الديار، كما دعوا 
اىل ربط عاقات توا�سل مع اأبناء واأحفاد العائات 
واإعللادة  العامل  يف  املناطق  من  الكثري  اإىل  املنفية 
وت�سهيل  اجلزائر  يف  هنا  اأهلها  وبني  بينها  اللحمة 
اأو�سوا  كما  واأوطانهم،  بلدانهم  اىل  تنقلهم  عملية 
باأهمية طبع اأعمال امللتقى يف كتاب جماعي ون�رشه 
على من�سات البحث االلكرتونية حتى تعم فائدته 

على الباحثني من داخل الوطن وخارجه.

ستينية االستقالل: احتفــاالت مخلــدة للذكــرى والذاكــرة

حامت اأطياف املنفيني اجلزائريني يف 
العهد ال�ضتعماري يف اأجواء حميمية موؤملة 
ومثرية  لالأ�ضجان يف رحاب جامعة ال�ضهيد 

حمه خل�ضر مبنا�ضبة امللتقى الدويل 
الفرتة  خالل  اجلزائريون  " املنفيون 

ال�ضتعمارية 1954-1830" الذي نظمته 
على مدى يومني كلية العلوم الجتماعية 

والإن�ضانية بالتن�ضيق مع خمرب بحث 
التاريخ القت�ضادي والجتماعي للجزائر 

اإحياًء لليوم الوطني للذاكرة امل�ضادف ليوم 
ال�ضنوية  الذكرى  وهي  �ضنة؛  كل  من  ماي   8
الثانية للحدث التاريخي الذي اأقره ر�ضميا 

ال�ضيد رئي�ص اجلمهورية ال�ضنة املا�ضية، 
تخليدا لذكرى جمازر 8 ماي 1945.

07 الحدث الجامعي

■ د. عبد القادر عزام عوادي

اليوم الوطني للذاكرة 8 ماي 1945 في ملتقى دولي

المنفيون الجزائريون في عهد االستعمار »يزورون« جامعة الوادي
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راأت  كلما  املجموعة  يراود  اخلوف  كان  ذلك  ومع 
اأن  ولوحظ  بالعرو�ض.  تطوف  التقييمية  اللجان 
حمة  ال�سهيد  جلامعة  العار�ض  الفريق  اأع�ساء 
حيث  تخ�س�ساتهم  اختاف  رغم  يتاآزرون  خل�رش 
تفتح معار�ض املناف�سة من ال�ساعة الثامنة �سباحا 
مير  الوقت  كان  م�ساء.  الرابعة  غاية  على  وت�ستمر 
حتى  اأحدهم-  قال  –كما  هوؤالء  ينتبه   ومل  �رشيعا 
خارج  الطيبني  ونا�سها  اجلميلة  �سطيف  مدينة  اإىل 
اأقاموها  التي  االأيام  رغم  املناف�سة  �سالون  اأ�سوار 
الواثقني من  باإ�رشارا  ينتظرون  كانوا  الأنهم  هناك؛ 
اأنف�سهم ح�سول جامعتهم تتويج مهم. كان التفكري 
واإمكانية حتقيق  النتائج  اإعان  يوم  موجها �سوب 
ال�سيد  ح�سوله  على  �سجعهم  طاملا  الذي  النجاح 
حني  كبرية  الفرحة  كانت  وكللم  اجلامعة.  مدير 
جامعتنا  ومدير  وطلبتنا  اأ�ساتذتنا  املن�سة  اعتلى 

مراتب  بثاث  الباهر  التتويج  خرب  يتلقون  وهم 
اإنه �سعور بالفوز ال يو�سف �سيظل  اأوىل وطنيا.. 
الذاكرة  ويف  الفر�سان  هوؤالء  ذاكرة  يف  حمفورا 
ال�سهيد  جامعة  واأ�ساتذة  وباحثي  لطلبة  اجلماعية 

حمه خل�رش. 
الديار  اإىل  املتوجني  الفر�سان  كوكبة  عودة  عند 
ُحظي  خل�رش  حمه  ال�سهيد  جامعة  رحللاب  حيث 
اأقامه  خم�سو�ض  حفل  يف  متميز  بتكرمي  هوؤالء  
االأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ال�سيد  �رشفهم   على 
بقاعة   2022 ماي   30 يوم  فرحاتي  عمر  الدكتور 
املدير  ال�سيد  نواب  بح�سور  املركزية  االجتماعات 
االإ�سامية  العلوم  معهد  ومدير  الكليات  وعمداء 
التكوين  جامعة  ومدير  الفاحة  مدر�سة  ومدير 
للجامعة  العام  واالأمني  املخابر  ومديرو  املتوا�سل، 
نقابات  وممثلو  اجلامعة  ملديرية  االإداري  والطاقم 

االأ�ساتذة والعمال وعدد من ال�سيوف.
الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ال�سيد  األقى  وقد 
عمر فرحاتي كلمة قيمة اأ�ساد فيها بالنتائج املحققة 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  اإعجاب  نالت  والتي 
املركزي  واالإداري  الوزاري  الطاقم  وكل  العلمي 
 . املناف�سة  هذه  يف  امل�ساركني  اجلامعات  ومديري 
�سبقت  التي  بالتح�سريات  املدير  ال�سيد  ذّكر   وقد 
منوها  املقررة  املحاور  خمتلف  وم�ست  امل�ساركة 
�سجلت  التي  اجلامعة  عليه  ح�سلت  الذي  بالتميز 
امل�ستوى  اأكد  الذي  ااملتميز  الفوز  هذا  ذهب  من 
العلمي الذي بلغته اجلامعة بو�سولها اإىل ت�سجيل 
االأوىل  اجلامعية  املرتبة  حمتلة  اخرتاع  براءة   28
تكرمي  باملنا�سبة  مت  كما   الوطني.  امل�ستوى  على 
دورا  لعبوا  الذين  واالإعام  التنظيم  اأع�ساء جلنتي 

هاما يف تكوين وحت�سري جميع امل�ساركني.

08

قبل اإعالن الفوز الباهر عا�ص امل�ضاركون يف مناف�ضة الأ�ضبوع العلمي الوطني اأجواء من "ال�ضو�ضبان�ص"  الرهيب امتزج فيها الرتقب باحلذر، والأمل 
يف النجاح مبخاوف اخليبة  يف انتظار معرفة اأ�ضماء الفائزين. ولكن عندما يفكر هوؤلء امل�ضاركون يف اإمكانيات جناحهم وقدراتهم العلمية ويف 
املحيط العام الإيجابي ومناخ الدوافع احلافزة والإمكانيات املوفرة يف اجلامعة لتحقيق هذا النجاح يعلو الأمل والب�ضمة والفرح وجوه هوؤلء. 

هناك بريق يف عيون هوؤلء منذ اللحظة الأوىل التي ن�ضبوا فيها معار�ضهم العلمية.. بريق ي�ضري اإىل اأ�ضياء مل يكادوا يتبينونها.. رمبا هي 
اإ�ضارات النجاح التي توعز بها القلوب لأ�ضحابها.

■ د. عبد اهلل رقيق

جامعة الوادي تحقق فوزا علميا وطنيا
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هللوؤالء  جنللاح  �رش  معرفة  اإىل  املجلة  �سعت  وقللد 
الفر�سان بطرح �سوؤالني على كل منهم: ما هو �رش 
جناحك؟ وكيف اأ�سهمت جامعتك يف جناح م�رشوعك 

االبتكاري؟ ثم عادت املجلة باإجاباتهم.
املرتبة الأوىل وطنًيا يف حمور الأمن الطاقوي

د. عبد املالك عطية كلية التكنولوجيا
 

"جنحت بف�سل توفيق الله �سبحانه وتعاىل ودعوات 
اال�رشة  ودعم  واملخل�سني،  املحبني  وكل  الوالدين 
اجلامعية جلامعة ال�سهيد حمة خل�رش الوادي والعمل 
الدولة  لتوجهات  االأولية  ذي  البحث  واختيار  اجلاد 
امل�ساكل  وحل  الوطني  االقت�ساد  وخدمة  واملجتمع 
االجتماعي  ال�رشيك  منها  يعاين  التي  اال�سا�سية 

واالقت�سادي. قدمت هذه اجلامعة الكثري واآمنت 
بقدراتها حيث كنت اإطارا يف �سوناطراك لكن 
اترك  جعلتني  العلمي  والبحث  للعلم  حمبتي 
حيث  بجامعتي  والتحق  ال�رشكة  يف  من�سبي 
هند�سة  ق�سم  اإىل  ومنها  �سعبة  م�سوؤول  كنت 
مع  التعامل  يف  خربة  اكت�سبت  حيث  الطرائق 
ال�سادة  من  كبري  دعم  وكان  والطلبة  اال�ساتذة 

العام  واالمللني  والعميد  والللنللواب  اجلامعة  مدير 
للجامعة من خال توفري كل االمكانيات والو�سائل 
التي ت�سمح للباحث بالعمل يف و�سط مائم ومبدع" 

د. فرحات حممد فوؤاد كلية التكنولوجيا 
 

العلمية  وبقدراتهم  باإميانهم  املخرتعون  "جنح 
التي  التدري�ض  طرق  وكذا  االإبداعية  وافكارهم 
باإعطائه  التدري�ض  يف  الطالب  ا�رشاك  على  تعتمد 
اجلامعة  تفتح  لهم  ليبدع. وقد �سمح  نف�سه  ثقة يف 
على حميطها اخلارجي بالتطرق اىل حل م�سكات 
بحثية  واأوراق  تخرج  مذكرات  �سكل  يف  واقعية 
هذا  كل  املمكن،  واحلللل  اجلديدة  الفكرة  باإ�سافة 
اإن  اخرتاعا.  يكون  اأن  البحث  لهذا  �سبغة  يعطي 
خال  من  جليا  كان  التكنولوجية  احلا�سنة   دور 
دعم الركائز الثاثة: االأ�ستاذ والطالب واالإدارة ممثلة 
وبنظرته  فرحاتي  الربوف�سري عمر  املدير  ال�سيد  يف 

اال�ست�رشافية ودعمه الاحمدود  "
املرتبــــة الأوىل وطنيــــــــا يف حمــــور

 اأطروحتــــــــي يف 180 ثانيــــــــة
د. مقراين عمر بن اخلطاب 

 

واال�رشاف  بجد  والعمل  عز وجل  الله  توفيق  "اأوال 
املخت�سني و�سانعي النجاح وطاعة حتلللللللللت 

يف  ودعمهم  ودعائهم  الوالدين 
حمطات احلياة املختلفة . جامعة 
جامعة  خل�رش  حمة  ال�سهيد 

مللللثللللاال كللانللت 
يف  يل 
ح  لنجا ا
واإتللقللان 
 . لعمل ا
كللللللان 
هلللديف 
ملللن 

والدور  جناحي  حتقيق  على  االإ�للرشار  هو  البداية 
الفعال الذي لعبه فريق التكوين واأ�ساتذة من الوزن 
بحثا جديدا  قدمت  العلمي حيث  البحث  الثقيل يف 
حلل م�ساكل معا�رشة وهذا ما مييز جامعتي جامعة 
اجلامعة  مدير  ال�سيد  ا�سكر  خل�رش  حمة  ال�سهيد 
اال�ستاذ الدكتور عمر فرحاتي وفريق التكوين الذين 

كان لهم الدور الفاعل يف جناحي".

املرتبة الأوىل وطنيا يف حمور اأح�ضن ناد علمي
د. و�ضيف خالد حممد الطيب

 كلية التكنولوجيا
 

 "�رش النجاح يكمن يف اأننا عملنا بجدية ثم عر�سنا 
عملي  اأن  كما  اجتاهات.  ثاث  بتقنية  م�رشوعنا 
على  االختيار  اأ�سع  جعلني  النوادي  مع  امل�ستمر 
نادي بن �سينا التابع لكلية الطبيعة واحلياة بجامعتنا. 
دائما  اأم�سي  ب�رشية  تنمية  مدرب  اأنا  االأ�سل  ويف 
جدية  هو  احلقيقي  وال�رش  الزمن  واحرتم  بتخطيط 
العمل وخربتي مع ال�سباب واأنا انتمي اىل اأكادميية 
�رش، واأعمل م�سوؤول ق�سم التقييم واحتك دائما مع 

ال�سباب فا فرق بيني وبينهم".

الطالب نذير قعيد 
كلية علوم الطبيعة واحلياة  

االأوىل  االبداعية  الفكرة  يف  يكمن  النجاح  "�رش 
املعاي�سة  م�سدرها  والتي  الذكية  املزرعة  مل�رشوع 
غذائية  اأزمللات  من  عرفه  وما  جمتمعنا  الأو�ساع 
الغذائية  املللواد  �سح  من  الوباء  ظل  يف  متوالية 
اإن الرغبة يف توفري املواد االأولية من زيت  االأولية. 
يف  ذلك  وّلد  حيث  وغريه  و�سكر  و�سميد  وحلوم 
باأ�سعار زهيدة للطبقات  نف�سي الرغبة يف توفريها 
املعي�سة  غاء  من  تعاين  التي  املجتمع  من  الدنيا 
و�سعف املداخيل حيث اأبدعنا م�رشوع منوذج املزرعة 
اأمننا  لتحقيق  متكاملة  روؤية  وفق  املتكاملة  الذكية 
النجاح  اأما �رش  الغذاء.  الغذائي وحتقيق اكتفائنا يف 
االأول هو العمل اجلماعي بني الطلبة واالأ�ساتذة يف 
م�رشوعنا  يف  االأ�ساتذة  توجيهات  كذلك  النادي، 
وكذلك االأر�سية اخل�سبة ودعم اأهلي بوادي �سوف 
املعطاء. كما اأعطتني مرافقة االأ�رشة اجلامعية جلامعة 
ال�سهيد حمة خل�رش الفر�سة وكل االمكانيات املادية 
واملعنوية وعلى راأ�سها ال�سيد مدير اجلامعة، حيث ان 
اأي طلب نقدمه له يح�سل على القبول باملوافقة يف 
اطار جناح م�رشوعنا ف�سا عن اإمياين بفكرتي ودعم 

اأهلي واأ�سدقائي جميعا" 
جمعها: د. عبد اهلل رقيق

التقت جملة "جامعة الوادي" بكوكبة الفر�ضان املكرمني من ال�ضيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي الأ�ضتاذ عبد الباقي بن زيان يف 
فعالية الأ�ضبوع العلمي الوطني الذي احت�ضنته جامعة فرحات عبا�ص ب�ضطيف يف الفرتة من 15 اإىل 21 ماي 2022 والتي �ضاركت فيها 
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الفرسان المكرمون من السيد الوزير يروون قصص النجاح

د. عطية عبد املالك

د. فرحات حممد فوؤاد 

د. و�ضيف خالد حممد الطيب 

الطالب نذير قعيد 



حمور الأمن الطاقوي
د.عطية عبد املالك/ د.فرحات حممد فوؤاد: 

م�ضروعان
يف  التبخري  طريق  عن  العادمة  املياه  ا�ستغال   -  1  
مراكز التحلية الإنتاج املاء املقطر بف�سل مكيف الهواء 

املعتمد على الطاقة احلرارية االأر�سية.
2 - ت�سميم واإجناز مكيف هوائي يعتمد على الطاقة 

اجليوحرارية وا�ستغاله يف تربية الدواجن
حمور �ضحة املواطن

د. �ضمري دروي�ص: 11 م�ضروعا 
1 - رذاذ مكون من ج�سيمات النحا�ض النانوية احلجم 
م�سنعة من م�ستخل�ض نبات الرجلة م�ساد لاأك�سدة 

والتهابات الكبد واحللق
2 -  هيدروجال مركب من جريئات الزنك والنحا�ض 
بحجم النانومرت م�سنعه من نبات الرجلة لها القدرة 
على تن�سيط خايا الذاكرة واجلهاز الع�سبي وحماية 

خايا الدماغ من التلف
واجلروح  لالتهابات  م�سادة  طبية  �سمادات   -  3
حم�رشة من الطني الطبيعي وحتتوي على مواد فعالة 

طبيعية
4 -  اإنتاج قناع واقي مزود بفلرت م�ساد للميكروبات 

5 - م�ستحلب لل�رشب م�سنع من مواد طبيعية الإعادة 
توازن عمل الغدة الدرقية

6 - رذاذ من منتجات طبيعية �سغرية يتم ت�سنيعها 
من م�ستخل�ض نبات الرجلة كم�ساد لاأك�سدة و�سد 

التهاب احللق
حيوانية  منتجات  من  نانوية  بات  ُمركَّ اإنتاج   -  7
وم�سافات غذائية كو�سيلة حلمل، حماية ونقل املواد 

العاجية يف اجل�سم

م�سادة  طبيعية  ومللواد  نبات  خا�سة  مرهم   -  8
لالتهابات اخلارجية واحلروق من الدرجة االأوىل

9 - اأقرا�ض جياتينية حلماية القلب من االآثار اجلانبية 
للعاج الكيميائي ملر�سى ال�رشطان

10 - كمادات طبية مطهرة جلروح مر�سى ال�سكر
طبيعية حتفز  منتجات  من  م�سنوعة  اأقرا�ض   -  11

اإنتاج االأن�سولني وتقلل من اآثار مر�ض ال�سكري
د. �ضعيد غندير: 6 م�ضاريع 

االبار  داخللل  ال�سحايا  حماية  نظام  ذو  روبللو   -  1
والقنوات

2 - جهاز انذار للحفاظ على م�سافة التباعد االجتماعي
3 - جهاز قيا�ض احلرارة عن بعد

4 - جهاز انذار من اخطار الغازات ال�سامة
5 - جهاز انذار من اخطار العقارب
6 - جهاز مكثف لتوليد االك�سجني

الأ�ضتاذ ك�ضاب حممد: 
جهاز ر�سم وتلوين للمكفوفني

حمور الأمن الغذائي:
د. لعويد عبد القادر : 
-حمور �سقي دوار ذكي 

اأ.د عاليل احمد
- منتوجات فاحية حملية ذات مردود وجودة عالية

اأ.د �ضليماين نور الدين: 
-منتوجات م�ستقات التمور

نادي المن الغذائي
د.و�ضيف خالد الطيب

-ال�سماد الع�سوي
الطالب قعيد نذير

-املزرعة الذكية املدجمة

امت الطالب خري الدين زهواين مناق�سة اأطروحة 
الدكتوراه وبتقدير امتياز وبذلك حت�سل على 
درجة الدكتوراه يف جمال امليكانيك احليوية من 
 )MATE University(جامعة �سانت ا�ستفان
 ( حول  مذكرته  مو�سوع  وكان  املجر،  بدولة 

حت�سني وتطوير هند�سة الركبة اال�سطناعية( 
خريج  زهللواين  الدين  خري  الطالب  للتذكري 
ميكانيكية  هند�سة  ما�سرت  الللوادي  جامعة 
الدكتوراه  يف  التكوين  منحة  على  حت�سل 

باملجر.

نشاطات علمية في الجامعة
�ضهر جوان:

يوم  يقيم  للجامعة  النف�سية  امل�ساعدة  مركز   ◄
2022.06.21 ور�سة تكوينية حول تقييم وت�سخي�ض 
ا�سطرابات التعلم لفائدة طلبة املا�سرت واللي�سان�ض يف 
علم النف�ض والرتبية وذلك بالتن�سيق مع خمرب علم 
العلوم  النف�ض الع�سبي املعريف واالجتماعي لكلية 

االجتماعية واالن�سانية.
اأبوابا  تنظم  الللوادي  بجامعة  املقاوالتية  دار   ◄
مع  بال�رشاكة  واحلياة  الطبيعة  علوم  بكلية  مفتوحة 

 pasa  امل�رشوع االأوروبي
◄ اأول ور�سة عاملية للتكوين يف الر�سم والتلوين 
الطلبة  لفائدة  اجلامعية  باحلا�سنة   2022.06.8 يوم 
الر�سم  جهاز  بتطبيق  للجامعة  املنت�سبني  املكفوفني 
الطالب حممد ك�ساب من جامعة  باالألوان ملخرتعه 

الوادي
الللوادي  بجامعة  واحلياة  الطبيعة  علوم  كلية   ◄
اخلام�ض  الدرا�سي  اليوم    2022.06.04 يوم  تنظم 
حول علوم البيولوجيا بالتن�سيق بني ق�سم البيولوجيا 

 BABDA اخللوية واجلزيئية وخمرب البحث
◄ دار املقاوالتية تنظم ندوة علمية حول "التجارة 
النا�سئة"  املوؤ�س�سات  يف  والرقمنة  االإلكرتونية 
االقت�سادية يف  والتنمية  النمو  مع خمرب  بال�رشاكة 
التجارية  االقت�سادية  العلوم  بكلية  العربية  الدول 

وعلوم الت�سيري
الدويل  امللتقى  ينظم  اال�سامية  العلوم  معهد   ◄
االإ�ساحي  الفكر  الثقافية الأعام  "املقاومة  ال�سابع 
يف اجلنوب ال�رشقي اجلزائري مابني"1962-1900م" 

يوم 4 و5/06/2022.
�ضهر ماي:

االنرثبولوجي  املنهج  حول  دكتورالية  ور�سة   ◄
العربية  اللغة  علوم  بني  املعريف  التكامل  ملخرب 

والعلوم االجتماعية.
تنظم م�سابقة  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية   ◄

حمامي امل�ستقبل يوم 15/05/2022.
اإن�ساء  حول  علمية  ندوة  تن�سط  املقاوالتية  دار   ◄
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يوم 16/05/2022.

حول  واالآداب  اللغات  بكلية  فكرية  نللدوة   ◄
رواية " امللحد بقي بن يقظان" لر�سيد همي�سي يوم 

.15/05/2022
◄ ور�سة دكتورالية حول منهج النقد الثقايف يوم 
املعريف  التكامل  خمرب  تنظيم  من   14/05/2022
العربية والعلوم االجتماعية جلامعة  اللغة  بني علوم 

الوادي
الفرتة  اللغوي يف منطقة �سوف خال  التاأليف   ◄
اللغات  لكلية  درا�سي  يوم  مو�سوع  اال�ستعمارية 

واالآداب يوم 11/05/2022.
◄ ندوة علمية لدار املقاوالتية لطلبة ق�سم االإعام 

االآيل واملعلوماتية يوم 11/05/2022.
◄ كلية علوم الطبيعة واحلياة تنظم املوؤمتر الدويل 
املتدهورة  واالأرا�سي  البديلة  النباتات  تثمني  حول 

والهام�سية يوم 11/05/2022.
التمويل  حللول  نللدوة  تنظم  املقاوالتية  دار   ◄

االإ�سامي للموؤ�س�سات النا�سئة يوم 11/05/2022.
الذكاء  حول  معا�ض  مللراد  للدكتور  حما�رشة   ◄

اال�سطناعي يف البيئة التقنية يوم 09/05/2022.
◄ ملتقى دويل لكلية العلوم االجتماعية واالإن�سانية 
يوم 20/05/08  حول ذكرى جمازر 08 ماي 1945 
جمعها: د. عمر حميداتو

الحياة العلمية10

قائمة المشاريع االبتكارية لجامعة الوادي 
المشارك بها في األسبوع العلمي 

أطروحة حول تحسين وتطوير هندسة الركبة االصطناعية

الطالب خير الدين زهواني يحصل على الدكتوراه 
بامتياز في المجر



رئي�ص خلية �سمان اجلودة االأ�ستاذ الدكتور فار�ص اإ�سعادي
حتديد نقاط القوة وال�ضعف جعل جامعتنا 

يف تقدم م�ضتمر
يللوؤكللد االأ�للسللتللاذ 
فار�ض  الدكتور 
خلية  اأن  اإ�سعادي 
�للسللمللان اجللللودة 
اجلللامللعللات  يف 
النواة  مبثابة  تعترب 
لنظام  االأ�سا�سية 
قطاع  يف  اجلللودة 
الللعللايل  التعليم 
العلمي  والبحث 
اجلللزائللري والللذي 
يتكون اأي�سا من_جلنة تطبيق �سمان اجلودة يف التعليم 
ان�سئت  والتي   )CIAQES( العلمي  والبحث  العايل 
تابعة   2010 ماي   31 يف  املللوؤرخ   164 القرار  مبوجب 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزارة  العام  لاأمني 
يف  اجلودة  �سمان  خايا  مبرافقة  ا�سا�سا  مكلفة  وهي   ،
م�ستوى  على  اجلللودة  �سمان  وم�سئويل  اجلامعات 
اجلودة  �سمان  تطبيق  و_جلان  اجلامعية،  املوؤ�س�سات 
واملجل�ض  اجلهوية،  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  يف 
موؤرخ  مبر�سوم  اأن�سئ  الذي    )CNE( التقييم   الوطني 
اجلودة  �سمان  _م�سوؤولو  وكذا   2010 جانفي   21 يف 
على م�ستوى موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي 

.) RAQ(
تت�سمنها  اجلودة  وقيا�ض  �سمان  معايري  فاإن  وح�سبه، 
العايل   التعليم  يف  اجلللودة  ل�سمان  الوطنية  املرجعية 
اأ�سا�ض  متثل  وثيقة  عن  عبارة  ؛وهللي   )RNAQES(
حيث  اجلامعية  املوؤ�س�سة  يف  والتقييم  اجلللودة  عملية 
اأخرى  جهة  ومن  اجلودة  معايري  على  جهة  من  حتتوي 
قيا�سها،  يف  امل�ستخدمة  واالثباتات  املوؤ�رشات  على 
انطاقا من هذه الوثيقة تقوم خلية �سمان اجلودة باإعداد 
معرفة  من  اجلامعة  ميكن  الذي  الذاتي  التقييم  تقرير 
بناء  على  م�ساعدتها  وكذلك   ، االأهداف  حتقيقها  مدى 
م�رشوع موؤ�س�سة مبني على معطيات واقعية تتنا�سب 
مع امكانياتها املادية والب�رشية وكذلك هياكلها املتوفرة.
اإذا كانت االأهداف امل�سطرة قد مت حتقيقها، يجيب  وعما 
رئي�ض خلية �سمان اجلودة باأنه "اإذا قمنا بتحديد بع�ض 
ما  بني  ب�سيطة  مقارنة  باإجراء  وقمنا  بعينها  املوؤ�رشات 
وال�سنوات  املا�سية  ال�سنوات  يف  اجلامعة  عليه  كانت 
فاإننا ناحظ تقدما وا�سحا يف حتقيق االهداف  احلالية، 
امل�سطرة ومنها: ارتفاع عدد االأبحاث املقدمة امللتقيات 
املقدمة  امل�ساريع  عدد  وارتفاع  اخلارجية،  و  الوطنية 
والرتبوية  واالجتماعية  االقت�سادية  )املوؤ�س�سات 
حيث  االخرتاع  براءات  عدد  ارتفاع  وكذا  والثقافية(، 
امل�ستوى  على  االوىل  املرتبة  الللوادي  جامعة  احتلت 
العلمي الوطني  الوطني من حيث عددها يف االأ�سبوع 
االأخري املقام بجامعة �سطيف، ناهيك عن ارتفاع اجنازات 
امل�ستوى  على  الدكتوراه  م�سابقات  يف  خا�سة  الطلبة 
للطلبة  املقدم  التكوين  توعية  على  يدل  مما  الوطني 
ف�سا عن �رشعة االجناز االداري، وارتفاع عدد املخابر 
البحثي، و_حت�سن ترتيب اجلامعة وطنيا اإىل الرتبة 18 
يف الت�سنيف االأخري املعتمد من طرف الوزارة الو�سية 

 CEESA( (
 وي�سيف ال�سيد اإ�سعادي "اأنه مت تقدمي تقرير انطاقا من 
تقييم الوزارة االخري اإىل ال�سيد مدير اجلامعة من اإعداد 
نقاط  مت حتديد  حيث   ، زعبي  عمار  واال�ستاذ  املتحدث 
القوة للجامعة ونقاط ال�سعف والتهديدات بهدف بناء 
خطة من �ساأنها معاجلة االختاالت وتداركها م�ستقبا 

للو�سول اإىل اأف�سل امل�ستويات املمكنة.
م�ستوى  مبدى  تخ�س�سات  غلق  عاقة  بخ�سو�ض  اأما 
اجلودة فيها فيعترب رئي�ض خلية �سمان اجلودة باأن " هذا 
االأمر خا�سع لعدة معايري اأهمها عزوف الطلبة عنها اأو 
ال�سغل،  �سوق  منها  يعاين  التي  الت�سبع  حالة  بلوغها 
ويف احلقيقة اأن ال�سببني مرتابطان، وهذا ال يعني  اأنها ال 
حتقق الدور الذي اأن�سئت من اأجله اجلامعة وهو البحث 
ذات  اإطارات  وتقدمي  الب�رشية  املوارد  يف  واال�ستثمار 

فائدة للمجتمع واملوؤ�س�سات الوطنية باأنواعها. 
وي�سري املتحدث اإىل اأن جودة البحوث " حتددها معايري 
املعرفة  يقدم  حيث  املو�سوع  اأ�سالة  منها  عليها  متفق 
جيدة  علمية  لغة  اعتماد  قائم،  ا�ستفهام  ويزيل  اجلديدة 
م�سدر  بتحديد  وذلك  العلمية  واالأمانة  متخ�س�سة 
بحوث  عن  غالبا  يغيب  يقول-  كما   – .وهذا  املعلومة 
الطلبة لعدة اأ�سباب كونهم مبتدئني ال يتقيدون مب�سدر 
نتائج  تكون  ما  وغالبا  حلوال  يقدمون  وال  املعلومة 
خطوات  وتطبيق  القيا�ض  الأخطاء   خا�سعة  اأبحاثهم 
اجلوانب  هذه  اإىل  النظر  دون  بحوثهم  ون�رش   ، املنهج 
يوؤدي فعا اىل اإنتاجات علمية ذات جودة منخف�سة جدا 
مما مي�ض مب�سداقية الن�رش والبحوث العلمية ب�سفة عامة .
هذه  باأن  فيو�سح  العلمية  ال�رشقات  بخ�سو�ض  اأما 
من  يعتدي  �سطو   عملية  اأنها  على  تعرف  الظاهرة 
الباحث على جهود  غريه، وغالبا ما يكون هذا  خالها 
اأ�سا�سيات  ال�سطو نتيجة عدم متكن بع�ض الباحثني يف 
البحوث، اأو جهلهم الآليات النقل القانوين غري اأن هناك 
اآليات معتمدة –ح�سبه- ملكافحة هذه الظاهرة فقد حددها 
االأ�ستاذ طالب يا�سني اأ�ستاذ حما�رش بجامعة اجلزائر 3 يف 
العلمية  التح�سي�ض والتوعية بخطورة ال�رشقات  اآليات 
موؤ�س�سات  دور  وتفعيل  الدكتوراه،  لطلبة  ال�سيما 
والرقابة،  التاأطري  تنظيم  جمللال  يف  العايل  التعليم 
الرقابة على  بخ�سو�ض  العلمية  املجال�ض  دور  وتفعيل 
املذكرات واالطروحات باالإ�سافة اإىل االآليات والتدابري 
واخاقيات  اآداب  جمل�ض  اإن�ساء  يف  وتتمثل  العقابية 
من  البحثية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  اجلامعية  املهنة 
مهامه ومن مهامه اإجراء التحقيق ب�ساأن كل اإخطار عن 
مببادئ  االلتزام  عدم  درجة  وتقدير  علمية  �رشقة  وجود 
البحث العلمي واإحالة  كل حالة تتعلق بال�رشقة العلمية 
على اجلهات االإدارية املخت�سة يف اجلامعة وتقدير درجة 

ال�رشر بهذه االخرية وهيئاتها العلمية .

ال�سيد نائب مدير اجلامعة للتكوين يف الطور الثالث والبحث العلمي
التكوين والبحث العلمي وجهان جلودة واحدة

الطور  يف  للتكوين  اجلامعة  مدير  نائب  ال�سيد  يعتقد 
بوبكر  الدكتور  االأ�ستاذ  العلمي  والبحث  الثالث 
يف  التكوين  اىل  بالن�سبة  اجلودة  مفهوم  اأن  من�سور 
جمموعة  يف  تتجلى  العلمي  والبحث  الثالث  الطور 
من النقاط تتمثل يف  احلر�ض على تكوبن جيد للطلبة 
وفق املتطلبات املحددة يف ميثاق ودفرت تكوين طالب 
بخ�سو�ض  البحث  خمابر  دور  وتفعيل  الدكتوراه، 
عرب  �سواء  الطلبة  مرافقة  بتكوين  والتكفل  احت�سان 
االن�سطة والور�سات التدريبية او مبا توفره من و�سائل 

وامللللكللللانللللات 
البحث.

ويلللل�للللسلللليللللف 
نقطة  املللتللحللدث 
تتعلق  اأخلللللرى 
وتتمثل  بللاجلللودة 
يف   –ح�سبه- 
تنفيذ  �سيغ  تعدد 
التكوين   برامج 
وحملللللللاوللللللللة 
خمتلف  ا�ستثمار 

)مراكز  الطلبة  تكوين  لتعزيز  املتاحة  االمكانات 
املوؤ�س�سات  مع  ال�رشاكة  ابتكار،   من�سة  البحث، 

املتوفرة يف املحيط االقت�سادي واالجتماعي(.
كما يعترب االأ�ستاذ الدكتور بوبكر من�سور باأن جودة 
التكوين هي من جودة البحث العلمي؛ ذلك اأن التكوين 
اجليد والبحث العلمي اجلاد هما وجهان لعملة واحدة هي 
جودة اأداء اجلامعة بوجه عام موؤكدا باأن تعزيز اإمكانات 
البحث من ومعدات وهياكل من �ساأنه اأن ي�سجع، با 
ال  هذا  لكن   ، العلمي  بالبحث  النهو�ض  على  �سك، 
قفزة  حتقيق  هي  اجلامعة  �سيا�سة  اإن  بل  وحده  يكفي 
نوعية يف  جمال البحث مع االلتزام  مبيثاق اأخاقيات 
التي  ال�سلوك  �سوء  اأ�سكال  بعيدا عن كل  البحث  هذا 
تظهر فيما يعرف بال�رشقات العلمية التي ت�سوه جهد 
الطلبة واالأ�ستاذة على حد �سواء وت�سقط قيم البحث 

العلمي االأ�سيل واجلاد يف وحل االبتذال والتفاهة.

احل�سوري  للتكوين  اخلتامية  اجلل�سة  خ�س�ست 
واملنعقدة  الودي  بجامعة  التوظيف  حديثي  لاأ�ساتذة 
املركزية  باملكتبة  التكوين  بقاعة   2022.06.21 يوم 
لتقييم التكوين احل�سوري لاأ�ساتذة  حديثي التوظيف 
اجلل�سة  اأ�رشف على  ال�سهيد حمه خل�رش. وقد  بجامعة 
الثالث  الطور  يف  للتكوين  اجلامعة  مدير  نائب  ال�سيد 
من�سور.  بوبكر  الدكتور  االأ�ستاذ  العلمي  والبحث 
وتناولت اجلل�سة التقييمية جملة من املحاور الهامة التي 
اجلل�سة  رئي�ض  طرف  من  التقييمي  النقا�ض  حولها  دار 
واالأ�ساتذة احلا�رشون. وتتمثل هذه املحاور يف اجلوانب 
التكوين  واأ�سلوب  املقدمة  املادة  وحمتوى  التنظيمية 
ال�سخ�سية  والتجربة  احلا�سنة  املوؤ�س�سة  مع  والعاقة 
لاأ�ستاذ، واآفاق تطوير التكوين يف امل�ستقبل ال �سيما 
التكوينية  واملعارف  اجلديدة  اخلربات  ا�ستثمار  كيفية 
تكوين  ل�سالح  التوظيف  حديث  لاأ�ساتذة  املكت�سبة 

زمائهم من الدفعات القادمة.

11 بيداغوجيا

التكوين الجامعي في معترك الجودة

تقييم التكوين الحضوري 
لألساتذة حديثي التكوين 

بجامعة الوادي

ي�ضغل مو�ضوع �ضمان جودة التكوين اهتمام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والباحثني والطلبة وقد تزامن هذا الهتمام مع و�ضع 
تر�ضانة من القوانني واإن�ضاء مرافق وم�ضالح وخاليا يف املوؤ�ض�ضات اجلامعية تعنى باجلودة ومتابعتها حت�ضينا للتكوين والبحث العلمي. وقد 
طرحت جملة "جامعة الوادي" بع�ص الت�ضاوؤلت يف املو�ضوع على  كل من ال�ضيد رئي�ص خلية اجلودة الأ�ضتاذ الدكتور فار�ص ا�ضعادي وال�ضيد 

نائب مدير اجلامعة للتكوين يف الطور الثالث والبحث العلمي الأ�ضتاذ الدكتور بوبكر من�ضور وعادت بهذه الإجابات.

■ د.  عمر حميداتو



الحياة الطالبية

حمه  ال�سهيد  جامعة  طلبة  اأحللد  بكيني  حللازم  الطالب 
خل�رش من كلية التكنولوجيا، ميدان الهند�سة الكهربائية، 
جودة  من  والتح�سني  للطاقة  االأمثل  "التحكم  تخ�س�ض 
مااليا  جامعة  اإىل  �سافر  املتجددة"  الطاقات  م�سادر 
من  ا�ستفادته  اإطللار  يف  املاليزية  كوالملبور  بالعا�سمة 
التكوين لتح�سني امل�ستوى  العلمي باخلارج ل�سنة 2019، 
من اأجل اإمتام اجلانب العملي واحل�سول على نتائج جتريبية 
الريا�سية،  النتائج املتح�سل عليها بربامج املحاكاة  تدعم 
مرموقة؛  علمية  جملة  يف  مقال  من  اأكرث  بن�رش  وت�سمح 
لكن ظروف جائحة كورونا ت�سببت يف تاأخري انتقاله اإىل 

اإىل اجلامعة امل�سيفة يف ماليزيا.
خطوة العلم الأوىل بداأت بفنجان قهوة

يوم عن  ذات  �سيبتعد  اأنه  بكيني  حازم  يت�سور  يكن  مل 
الديار واجلامعة التي تكّون فيها "احلقيقة،  قلبي يعت�رش 
لفراق منهلي ومهدي الدرا�سي واأهلي مب�سقط راأ�ض واأنا 
اأقا�سي االأر�ض".  اأخو�ض عباب جتربة علمية جديدة يف 
العلمي  البحث  وب�سغف  ال�سلبة  بللاالإرادة  حازم  ت�سلح 
الذي داأبه وتدرج عليه. قطع رحلة مب�سافة 11.775 كلم 
على منت الطائرة من اجلزائر اإىل ماليزيا ودامت ل�ساعات 
اإىل  اأخرى ومن طائرة  اإىل  واأيام من مطار مدينة  طويلة 
طائرة. ومن حلظة اال�ستقبال يف املطار يعرف الزائر مدى 
كرم وطيبة ال�سعب املاليزي "يف املطار وجدت كل املرافق 
واأماكن  كامل�سلى  امل�سافر  يحتاجها  التي  ال�رشورية 
واحلمامات  للتوا�سل  املجانية  االنرتنت  و�سبكة  جلو�ض 

النظيفة واأك�ساك حتويل العملة". 
وعن االإقامة، ي�سيف حمدثنا، اأنه يف البداية اأراد ال�سكن 
اجلامعي وبعيدا  اجلامعي، ولكونه يقع داخل احلرم  باحلي 
ارتللاأى  فقد  التجارية،  واملراكز  ال�سكنية  مناطق  عن 

بالقرب  عرب  طلبة  مع  م�سرتك  منزل  يف  غرفة  كراء 
النهار  خال  التنقل  ب�سهولة  له  ي�سمح  ما  اجلامعة،  من 
واالحتكاك مع اأ�سخا�ض من خمتلف اجلن�سيات، فزماوؤه 
بهذا الو�سط اجلديد هما طالبان �سوري وميني، زيادة على 
تعامله اليومي مع جريانه من ال�سكان املحليني وال�سينني، 
حني تنقله باملراكز التجارية، اإ�سافة اإىل زمائه يف املخرب 
من جن�سيات متعددة على غرار ال�سني والهند وباك�ستان 

وبنغادي�ض.
مكان خم�ض�ص للبحث العلمي

كباحث زائر يف جامعة مااليا بالعا�سمة كوالملبور، وجد 
حازم نف�سه يف اأعتى املخابر العلمية املخت�سة يف اأبحاث 
اأين   ،)PEARL( الطاقة  واإلكرتونيات  املتجددة  الطاقات 
مت ا�ستقباله بحفاوة من طرف الدكتور م�سطفى كرمادي 
وطلبة الدكتوراه العاملني باملخرب، ومت ت�سجيله يف نظام 
الدخول االإلكرتوين للمخرب وخ�س�ض له مكتب ومكان 
واملكونات  االأجهزة  خمتلف  توفري  مع  التجريبي  للعمل 
اإىل  دعوته  اإىل  اإ�سافة  يحتاجها،  التي  االلكرتونية 
باالأ�سخا�ض  للرتحيب  كتقليد  تعترب  حيث  قهوة  �رشب 
توجد   " اجلامعة  مرافق  بع�ض  وي�سف  باملخرب.  اجلللدد 
اأماكن  وخمتلف  االأجنحة،  من  العديد  بها  كبرية  مكتبة 
الزرابي، حيث ميكن  االأرائك و  مبا فيها  للدرا�سة  اجللو�ض 
جال�سون  وهم  جمموعات،  يف  يدر�سون  طلبة  م�ساهدة 
االأرائك  على  مقيمون  اآخرون  طلبة  بينما  االأر�ض،  على 
كاأنهم يف منازلهم، ومن هنا اأدركت ملاذا يف�سل الطاب 
الدرا�سة يف مكتبة اجلامعة اأكرث من بيوتهم اأو اأي مكان 

اآخر".
يوميات الدرا�ضة.. �ضاقة لكنها ممتعة

يقول حازم بكيني اأن " الدوام الر�سمي يبداأ على ال�ساعة 
باحلافلة؛  املخرب  اإىل  �سباحا  اأذهب  العادة  يف  �سباحا،   9
جو  اجلامعة..  داخللل  مير  عمومي  حافات  خط  فهناك 
واحرتام  تام  هدوء  ي�سوده  املخرب  م�ستوى  على  الدرا�سة 
اأقوم  اأين  حيث  املخرب  يف  واالأ�ساتذة  الطلبة  بني  متبادل 
واأحاول  املن�سورة  البحثية  االأوراق  من  جمموعة  بقراءة 
االيجابية   العنا�رش  وا�ستغال  فيها  املطبقة  االأفكار  فهم 
فيها. يف جمال بحثي اأحاول التح�سني يف نوعية  التحكم  
ملحوالت الطاقة للح�سول على طاقة بجودة عالية. ويف 
التجريبية  املعدات  م�ستوى  على  م�سكل  وجود  حالة 
اأو من طرف زمائي  ميكنني طلب امل�ساعدة من االأ�ستاذ 
املخرب  يف  اأبقى  امل�سكل؛  نف�ض  وواجهوا  �سبقوا  الذين 
الكلية،  م�سلى  يف  الظهر  �ساة  وبعد  الظهر،  حتى 
والدرد�سة  للغذاء  املطعم  اىل  للذهاب  راحة  فرتة  تكون 
حتى  يبقون  زمائي  للمخرب.  نرجع  وبعدها  الزماء،  مع 

ال�ساعة اخلام�سة م�ساء نظرا الأنهم يدر�سون يف اجلامعة. 
اأما بالن�سبة يل ونظرا الأن مدة املنحة ق�سرية  ومدتها 41 
يوما فاأحاول البقاء اأكرث مدة يف املخرب، لذلك، فاإين اأغادر 

املخرب بني ال�ساعة التا�سعة والعا�رشة ليا"
رباط وثيق بني التقاليد

 والتقدم التكنولوجي
اإذا كانت ماليزيا تتميز مبناظر طبيعية خابة، فاإن ل�سعبها 
والتم�سك  االإ�سامي  البلد  هذا  ع�سق  من  كبري  ن�سيب 
�سعب   " بكيني  يقول حازم  العريقة.  بالتقاليد واالأعراف 
بتقاليده  ومتم�سك  الغري،  م�ساعدة  ويحب  ودود  ماليزيا 
واأعرافه رغم التقدم العلمي والتكنولوجي. ياحظ جود 
التنقل مبختلف  االأمن واالأمان يف كل مكان بحيث ميكن 
االعتداء،  اأو  ال�رشقة  من  باخلوف  ال�سعور  دون  االأوقات، 
مكان  كل  يف  اأنه  بحيث  ال�ساة  اأماكن  بكرثة  وتتميز 
للو�سوء  مكانا  جتد  عام  مرفق  اأو  جتاري  مركز  �سواء 
وم�سلى، زيادة على توفر النقل احلافات وقطار االنفاق 
والعمارات  املباين  كللرثة  وكللذا  دقيق،  زمني  وبنظام 

ال�ساهقة".

اأطول ناطحة �ضحاب يف العامل يف ماليزيا

ناطحات ال�سحاب املعانقة ل�سماء املدينة، اأذكت الف�سول 
مبنى  اأطللول  اإىل  و�سعدت  زرت   " حازم  الطالب  عند 
بارتفاع  التواأمني  الربجني  معلم  وهو  العامل  يف  اإ�سمنتي 
452 مرتا ويتكونان من  الهوائي بطول  375 مرتا، ومع 
من  العديد  اإىل  اإ�سافة  م�سعدا،   78 وبهما  طابقا   88
االأماكن ال�سياحية. كما زرت متحف نياغارا وهو املتحف 
الذي  التطور  بالتف�سيل  والذي ي�رشح  املاليزي،  الوطني 
ال�سيما  اليوم،  غاية  اإىل  االأزمنة  عرب  ماليزيا  يف  حدث 

تاأثري الدين االإ�سامي على ال�سعب املاليزي".
جوانبه  حللازم  الطالب  مل�ض  الللذي  الهائل  التقدم  اإن 
من  اأي�سا  بل  فح�سب  احلد  هذا  عند  يقف  مل  وموؤ�رشاته، 
خال العماق ال�سناعي املتمثل يف �رشكة �سناعة �سيارة 
ال�سعب  ي�ستخدم  التي  برتون(،  )�رشكة  ماليزية  مباركة 
�سبكة  وجود  على  زيادة  واعتزاز،  فخر  بكل  �سياراتها 
معلوماتية يف كل املجاالت حيت تتوفر تغطية االنرتنيت 
الدفع  و�سائل  خمتلف  بربط  ي�سمح  مما  عللال  بتدفق 
االلكرتوين والت�سوق عرب االنرتنت والتو�سيل ال�رشيع، 
حيث ياحظ تواجد العديد من تطبيقات الهواتف الذكية 
التي تتيح �رشاء خمتلف الطلبات مع التو�سيل اإىل البيت، 
فا مبالغة اإن اأكد حازم اأن بني عملية ت�سوق اخل�رشوات 
من البقالة عرب الهاتف وو�سول االأغرا�ض اإىل البيت تتم 

يف مدة ال تتعدى 20 دقيقة.

جملة "جامعة الوادي" تقوم يف هذا العدد باإجراء 
اإ�ضتطالع حول احلياة  الدرا�ضية والجتماعية 

للطالب حازم بكيني، اأحد  ُمبتعثي جامعة ال�ضهيد 
حمة خل�ضر اإىل  جامعة ماليا  بدولة ماليزيا والتي 

تعطينا �ضورة مقربة عن احلياة اجلامعية لهوؤلء 
الطلبة يف ديار الغربة.

12
طلبتنا في الخارج

حازم بكيني .. 
الدراسة في ماليزيا بطعم حنين الديار

■ د. عبد الكريم �ضين
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عالقتنا بجامعة الوادي ممتازة
تطّعم اللقاء احلميمي بعبق البخور اليمني واللهجة العربية 
ت�سدر  عفوية  و�سحكات  ال�سوفية  اللهجة  اإىل  االأقرب 
واأريحية  ال�سدر  تنّم عن رحابة  عنهما بني احلني واحلني 
الر�سا باحلديث اإىل املجلة. الطالب اأحمد عبد الله �سلمان 
العباءة  اليمني،  التقليدي  بالزي  ازدان  وقد  اإلينا  جاء 
البي�ساء االن�سيابية تغطي كامل اجل�سم والعمامة املربقعة 

تلف الراأ�ض، وقد طوقت و�سطه حزامة مر�سعة ّثبت عليها 
مُيّثل لون  اأخ�رش   "اجلنبية" يف غمد  �سيف رمزي ي�سمى 

راية قبيلته حا�سد، كربى القبائل اليمنية. 
التحق الطالب اأحمد عبد الله �سلمان  بجامعة ال�سهيد حمه 
ذمار  حمافظة   من  قادما   2017 �سنة  يف  باجلزائر  خل�رش 
كم،   95 بحوايل  عنها  وتبعد  �سنعاء  العا�سمة  جنوب 
بعد اأن خ�سع ملدة عام كامل لدرا�سة اللغة الفرن�سية يف 
اإطار  املركز املكثف للغات بجامعة وهران، وهو حاليا يف 
اإعداد �سهادة اللي�سان�ض يف تخ�س�ض الهند�سة الكيميائية 
بكلية التكنولوجيا. اأما طالب الدكتوراه حمدي زيد فهو 
من حمافظة تعز الواقعة جنوب �سنعاء اأي�سا وتبعد عنها 
بحوايل 260 كلم. وقبل اأن يلتحق بجامعة الوادي يف �سنة 
2013 تابع درو�سا مكثفة ملدة عام اأي�سا يف املركز املكثف 
الوادي،  جامعة  ويف  العا�سمة.  جامعات  باإحدى  للغات 
ل على �سهادة اللي�سان�ض ثم املا�سرت وُوّفق يف اجتياز  حت�سّ
العلوم  بكلية   2021/2022 للمو�سم  الدكتوراه  م�سابقة 
طالب  وهو  الطرائق  هند�سة  تخ�س�ض  يف  التكنولوجية 

دكتوراه حاليا يف �سنته االأوىل.
اجلزائرية،  باجلامعات  اليمنيني  الطلبة  التحاق  كيفية  عن 
م لهم  املتفّوقني تقدَّ الطلبة  باأن  الطالب حمدي زيد  اأجاب 
م�ساعدات ملوا�سلة لّدرا�سة يف جامعات الدول العربية اأو 
االأجنبية، اأما الطلبة مي�سورو احلال فهم يتقّدمون بطلباتهم 
للدرا�سة يف اخلارج على ح�سابهم اخلا�ض. واأ�سافا " نحن 
اخرتنا اجلزائر حلبنا اإياها لكونها اأر�ض ال�سهداء وحكومتها 
و�سعبها الودود امل�سياف يعمان من اأجل ا�ستقرار اأو�ساع 
بلدنا اليمن". واأكدا اأن عاقتهما باجلامعة والطلبة مدعاة 
لاعتزاز والفخر "مل ن�سعر اأبدا اأننا غرباء يف بلدنا الثاين 
اجلزائر، لدينا عاقات ممتازة مع الطلبة امل�سيافني والذين 
�سعداء  نحن   " واأ�سافا  النخاع"  حتى  جميعا  نحبهم 
ومرتاحني للغاية بانتمائنا جلامعة ال�سهيد حمه خل�رش والتي 
الّتام لطلبتها  الّدعم  "قّدمت وال تزال تقّدم   -كما قاال-:  
-وعلى  "االإدارة  باأن  واأكللدوا  اأجنبية".  دول  من  القادمني 
راأ�سها ال�سيد مدير اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور عمر فرحاتي 

يعترب  اجلامعة  مدير   " املمكنة  امل�ساعدات  كل  لنا  قدمت 
اأخًا و�سديقا لنا حيث مل يغلق الباب يومًا يف وجوهنا بل  
كان هو والطاقم االإداري والبيداغوجي لكليتهما وعميدها 
االأ�ستاذ علي �سم�سة اإىل جانبنا دائما ميّدون لنا يد العون 
الإمتام درا�ستنا وحل م�ساكلنا وت�سهيل اإقامتنا يف اجلامعة 
مدير  باأن  واأو�سحا  املتاحة".  اخلدمات  جميع  من  ومتكيننا 
اجلامعة "حمب الأهل اليمن و�سبق له واأن اختارها للزيارة 

يف �سنة 2008  مبنا�سبة رحلة علمية".
ب�ضبب الت�ضابه اأطلق علينا بع�ص اجلزائريني "ال�ضوافة"

وعما اإذا اأح�سوا بالفرق بني وجودهم ببلدهم الثاين اجلزائر 
بلدهم  عن  ببعدهم  مقارنة  �سوف  وادي  منطقة  خا�سة 
ي�سعران  ال  باأنهما  القول  يف  الّطالبان  اأفا�ض  اليمن،  االأم 
بالغربة اأبدا  انطاقًا بل اإنهما ك�سفا عن معلومات قيمة 
الكبري بني  الت�سابه  للباحثني واملهتمني عن ظاهرة  مفيدة 
اللهجة  واإيقاع  اخِللقة  يف  اليمني  والفرد  ال�ّسويف  الفرد 
العربية وبع�ض ال�سلوكات االجتماعية. يقود اأحدهما " مرة 
االأ�ساتذة يف جامعة وهران  اأتكلم مع زماء وبع�ض  واأنا 
قالوا يل هل اأنت من وادي �سوف، وحينما مل اأو�سح لهم 

اعتربوين فعا كذلك. وافتخر بذلك ودون حرج"
اإعجاب الطالب حمدي باجلانب االجتماعي كان غري خاف 
واجلزائري  اليمني  البلدين  �سعبي  يجمع  ما  اأن  قال  حيث 
واليتهم  بجامعة  اأدر�للض  الذي  �سوف  وادي  باأهل  املمثل 
يتقارب  الطيبة؛ حيث  املحافظة واالأخاق  هو غلبة طابع 
وح�سن  بالطيبة  التعامل  يف  كبري  حدٍّ  اإىل  املجتمعان 
عدة  حتدثا  اأنهما  ذلك  من  اأكرث  بل  والتوا�سع.  ال�رّشيرة 
جوانب مت�سابهة ومتقاربة يف اللهجة بني الطرفني واأعطى 
اأمثلة ببع�ض االألفاظ التي �سمعاها من اأهل الوادي واأكدا  
والوادي  اليمن  يف  اإاّل  قبل  من  ُتنَطق  ي�سمعاها  مل  اأّنهما 
حتديداً، ككلمة )احلو�ض( التي ت�سري اإىل بهو البيت عندهم 
والتي  )ن�ستي(  مثل  كلمات  واأي�سا  املنطقة.  يف  وعندنا 

القاف  ا�ستبدال حرف  اللغة، كذلك  اأريد يف  ترادف كلمة 
مبا ي�سبه حرف ) g( يف اللغة الاتينية؛ كاأن نقول )gal بدل 
ونون  اجلمع  املوؤنث  �سمائر  ا�ستعمال  هناك  اأن  كما  قال(. 
ُخْرَجْن  امل�سارع(،  ُتخْرُجْن )جمع  ]اأننِتْ وِهْن/  الن�سوة مثل 

)جمع الغائب( للن�سوة الخ[. 
ت�سمية  قاال- يف  -كما  كبري  ت�سابه  هناك  االأكات،  ويف 
عن  احلديث  ومبنا�سبة  مثًا.  كالع�سيد  االأكللات  بع�ض 
الع�سيد، ذكرا باأنهما �رشعان ما اندجما مع زمائهم الطلبة 
مرات  عدة  ا�ست�سافتهما  متت  حيث  املحلي  املجتمع  يف 
طعام  وتناوال  وغريها.  امللة  وك�رشة  الللزردات  وجبة  يف 
الطعام  وهذا  البنات  اإقامة  من  اإليهما  مقدما  الك�سك�سي 
زماوؤهم  علمهما  كما  اليمن.  يف  عندهم  معروف  غري 
من  املكونة  اجلزائرية  الكب�سة  وجبة  اإعداد  كيفية  الطلبة 
الرز بلحم الدجاج ونقلناها اإىل اأهلنا يف اليمن. كما �ساركت 

يف مناف�سات التزلج على الرمال  
 �ضوت الأذان ال�ضويف القدمي ي�ضبه الأذان ال�ضنعاين 

وتقدي�ض  التجارة  مبمار�سة  والولع  امليول  باأن  واأ�ساف     
العمل متقاربة بني اأهل �سوف و�ساكنة مدينة ح�رشموت 
ت�سابه  ولعل  هال،  بني  قبائل  من  وهما  باليمن  واملهرة 
التفكري وال�سلوك يعود اإىل تغريبة الهاليني اإىل منطقة 
اجتهنا  ما  واإذا  التاريخ.  من  �سابقة  حقبة  �سوف يف  وادي 
للطابع العمراين فاإننا نلم�ض �سبها كبرياً يف الطريقة التي 
يبني بها اأهل الوادي واأهل اليمن م�ساكنهم خا�سة النوافذ 
التي ُتزّين على �سكل اأقوا�ض، بل ي�سل الت�سابه حتى يف 
طريقة اأداء االأذان لل�ساة عند بع�ض املوؤّذنني حيث �سمعا 
اأحد  تاأدية  من  الوادي  مدينة  م�ساجد  باأحد  االآذان  �سوت 
ال�سيوخ وهو متاما ي�سبه �سوت االآذان القدمي يف �سنعاء. 
الوادي  مدينة  �سوق  يف  احلال  هو  مثلما  باأنه  اأكللدا  كما 
املركزي يوجد "�سوق املّاح" فاإن يف مدينة �سنعاء القدمية 
يوجد كذلك "�سوق امللح" وكاهما مل يعودا يحمان �سوى 

الت�سمية بعد اأن غاب امللح عنهما منذ زمن بعيد.
ممار�سة  من  اليمنيني  الأ�سقائنا  الطابية  احلياة  تخلو  ومل 
بع�ض االأن�سطة الثقافية وتقدمي بع�ض املعار�ض العاك�سة 
باالإقامة  اإقامتهما  مّدة  فخال  اليمينة.  واحلياة  للثقافة 
اجلامعية مّثا الطالبان اأحمد وحمدي –كما قاال- بلديهما 
حيث قدما يف مهرجان ثقايف عرو�سًا عن املوروث الثقايف 
اليمني، كعر�ض �سور تعريفية باليمن ومناطقها ال�سياحية 
اخلابة، وعر�ض لّلبا�ض التقليدي اليمني للجن�سني ذكوراً 
واإناثًا، ويتكّون لبا�ض الذكور من قمي�ض وعمامة ويتو�سط 
اخل�رش حزامًا ي�سمى اجلنبية يغر�ض يف داخله خنجر يزيَّن 
ال�سخ�ض؛ ويرمز  اإليها  التي ينتمي  القبيلة  باألوان تخ�ّض 
اخلنجر –ح�سبهما-  اإىل ال�سهامة والرجولة فح�سب ولي�ض 

للقتال.

 التقت جملة ''جامعة الوادي'' يف جل�ضة حميمية بنادي الطلبة 
جوار قاعة املحا�ضرات الكربى اأبو القا�ضم �ضعد اهلل بطالبني 

جنيبني من بالد اليمن ال�ضقيق يدر�ضان بكلية التكنولوجيا 
ويحبان جزائر ال�ضهداء و�ضعبها امل�ضياف  حتى النخاع كما قال 

للمجلة. 

طلبة يمنيون في جامعة الوادي:

»اخترنا الجزائر حبا لشهدائها وشعبها المضياف«

■ لقاء: د. عمر حميداتو
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الطالب ب�ضري و�ضيف علوان 71 �ضنة:
فرطت يف عر�ص اأبنائي من اأجل 

البكالوريا واجلامعة
عن  قصيرة  نبذة  تفضلت  لو  بشير،  الحاج   ◄

حياتك؟
علوان  و�سيف  ب�سري  ا�سمي   ♦♦
 1951 فيفري   23 مواليد  مللن 
بالرباح جنوب وادي �سوف ومقيم 
يف  اأدر�للض  طالب  اأنللا  حاليا  فيها. 
تخ�س�ض  لي�سان�ض  الثالثة  ال�سنة 

لغة فرن�سية. 
�سنة  يف  مبكرا  الدرا�سة  غادرت 
ال�سنة  يف  كنت  عندما   1971
الأ�سباب  وقتها  متو�سط  الرابعة 
تكن  مل  الأنه  امل�سافة  وبعد  عائلية 
لدينا حينذاك مدر�سة متو�سط يف 
وظائف  عدة  يف  ا�ستغلت  الرباح. 
كالفاحة وعملت يف �رشكة مناجم 

بحا�سي م�سعود وحار�ض يف موؤ�س�سة حملية بالرباح اإىل 
غاية ح�سويل على التقاعد يف اأول جويلية  2011. لدي 
9 اأبناء ) 6 ذكور و3 اإناث( ولدي زوجة وحيدة، وكلهم مل 

يقفوا يف طريقي من اأجل الدرا�سة. 
الدراسة  مواصلة  مع  حكايتك  هي  وما   ◄

وإصرارك على نيل شهادة البكالوريا؟
املرا�سلة  طريق  عن  الدرا�سة  وا�سلت  التقاعد  بعد   ♦♦
اأن من ال  بالتجربة  اأدركت  اأن  تقاعدي،  تاريخ  ابتداء من 
ميلك �سهادة علمية عليا يبقى منقو�ض التكوين واملعرفة. 
كان  العائلية  وااللتزامات  الكثرية   االإخفاقات  رغم 
كانت   2015 �سنة  الهدف. يف  حلم حتقيق  دائما  يراودين 
اأربع  اأخفقت  حيث  البكالوريا  امتحان  مع  يل  �سنة  اأول 
مرات يف نيلها، فقد ح�سلت على معدل ،836 ويف �سنة 
2016 اأخفقت اأي�سا، فمعديل توقف عند ،028، ويف �سنة 
ويف  فقط،   9،46 بلغ  معديل  الأن  اأي�سا  اأخفقت    2017
�سنة 2018 نزل اإىل 8،07 واأخريا يف �سنة 2019  جنحت 
بجامعة  ف�سجلت   10،06 مبعدل  البكالوريا  �سهادة  يف 
االآداب  لكلية  الفرن�سية  اللغة  تخ�س�ض  يف  خل�رش  حمه 
اللي�سان�ض  الثالثة  ال�سنة  تراين يف  اأنا كما  وها  واللغات. 
ويف   12.74 معدل  اخلام�ض  ال�سدا�سي  يف  نلت  حيث 
مرحلة  يف  و�ساأ�سجل   12.84 معدل  ال�ساد�ض  ال�سدا�سي 

املا�سرت اإن �ساء الله. 
الجامعية في هذه  الدراسة  مواصلة  هل   ◄

السن وجدت قبوال اجتماعيا؟
البع�ض من يعرفونني  )ي�سحك(، �رشاحة تهكم بي   ♦♦
ب�سبب قراري موا�سلة الدرا�سة منهم من اعتربين جمنونا 
املثبطة  ال�سعبية  االأمثال  يطلقون علي  راحوا  ومنهم من 
للعزمية من قبيل  "كي را�سه �ساب علقوله كتاب" و "اللي 
م�سبع�ض من الق�سعة ما ي�سبع من حلي�سها" مبعنى اأين مل 
اأعد �ساحلا الأي �سيء. مل اأكن اأنظر لهوؤالء املتهكمني بل 
اإىل من ي�سجعني ملوا�سلة التعلم. تخيل اأنه يف يوم زفاف 
ثاثة من اأبنائي ) ح�سني وح�سن ولزهر( يف �سنة 2013 
اأطلق علي الكثري من النا�ض التعليقات ال�ساخرة )ي�سحك( 
الأين فرطت يف العر�ض ومل يجدوين لكي يهنئوين بعد اأن 
اأوكلت مهمة عقد الزواج اإىل غريي، وال�سبب مل اأ�ساأ اأن 
اأخ�رش عام درا�سة فذهبت –وقتها- الإجراء امتحان اإثبات 
امل�ستوى لل�سنة الثانية ثانوي )�سعبة اآداب وفل�سفة( مبركز 

اأحمد التجاين مبدينة الوادي. 

من  أهدافك  على  التعرف  يمكننا  هل   ◄
الدراسة بعد تقاعدك؟

♦♦ لدي عدة اأهداف: اأوال: البحث العلمي واحل�سول على 
الدرا�سي،  التخ�س�ض  هذا  يف  وللمجتمع  يل  نافع  علم 
الفارغ  والكام  والقال  القيل  االبتعاد عن جمال�ض  ثانيا: 
فراغي  وقت  وا�ستغال 
اإثبات  وثالثا:  ينفع،  فيما 
للبع�ض ممن هم يف �سني 
لي�ض  العلم  اأن  ولل�سباب 
م�ساألة كرب اأو �سغر �سن 
بغ�ض  للجميع  هو  بل 
ومل  العمر،  عن  النظر 
 " قللال  من  خمطئا  يكن 
اطلبوا العلم من املهد اإىل 
لل�سباب  واأقول  اللحد".. 
خللللذوا اللللعلللربة مللنللي، 
ب�سكل  اأدر�لللض  اأنللا  فها 
اأي  دون  وطبيعي  عادي 
دون  لله  واحلمد  م�ساكل 
حرج واتنقل جيئة وذهابا اإىل م�سقط راأ�سي بالرباح دون 
�سعوبات. وقد ح�سلت يف ال�سدا�سي اخلام�ض على معدل 
12.75 وها  ال�ساد�ض على معدل  12.40 ويف ال�سدا�سي 
املا�سرت  مرحلة  جتربة  خلو�ض  وحيوية  ا�ستعداد  كلي  اأنا 

باإذن الله. 
◄ وهل لديك أمل في نيل شهادة الدكتوراه 

بعد مواصلة مرحلة الماستر؟
�ساأظل  ينب�ض ونف�ض ي�سعد ويهبط  قلب  يّف  مادام   ♦♦
هناك  وراأيه،  واحد  الزماء كل  والطلبة  مثابرا وجمتهدا. 
يقول  واآخر  اجلامعة؟  ل�سيخ يف  هذا  يفعل  ماذا  يقول  من 
عنده حق يدر�ض اأف�سل من )القعاد حتت احليط( ويقول يل 
اآخر "اأنك قدوة ومثال يحتذى به"، وواحد اآخر يحري عندما 
يراين اأتلكاأ ميينا و�سماال يف حركتي وهكذا.. واأنا ال اأهتم 
اأنا يف  ها  واأركز على ما يفيدين وح�سب. بل كما تراين 
ون�سيحتي  لامتحان،  ا�ستعدادا  اأذاكر  االآن  الطلبة  نادي 
مل  فاأنا  الدرو�ض  عن  يتغيبوا  ال  واأن  العلم  يحبوا  اأن  لهم 
اأتغيب طوال م�ساري الدرا�سي �سوى مرة واحدة وب�سبب 
�سنة  يف  للكتاب  الللدويل  للمعر�ض  ذهابي  وهو  مربر 

2020 وحلد االآن نادم على هذا الغياب.

الطالب �ضالح وقادي 71 �ضنة:
اأعي�ص للعلم و�ضاأوا�ضل 

حتى الدكتوراه بحول اهلل

◄ أول سؤال يتبادر إلى الذهن: 
الجامعية  الدراسة  الهدف من  ما 

في هذا العمر وأنت متقاعد؟
اأنا من مواليد 5 دي�سمرب 1951  ♦♦ اأوال 
وادي  �رشق  �سمال  املقرن  ببلدية  واأقطن 
�سوف. عملت معلما يف املرحلة االبتدائية 
ال�سنة  يف   .1981 اإىل   1976 �سنة  من 
ابتدائية  مدر�سة  مدير  تعييني  مت  االأخرية 
تقاعدي.  تاريخ  وهو   2006 �سنة  اإىل 

توجهت بعدها اإىل ممار�سة مهن خمتلفة كرتبية الدواجن 
رهيب،  بفراغ  اأ�سعر  كنت  �رشاحة  والفاحة.  واالأغنام 
القلم  على  متعودا  تكون  اأن  بني  �سا�سع  فرق  فهناك 
تاريخ   1976 �سنة  منذ  طويلة  ل�سنوات  والطب�سور 

التحاقي مبن�سب معلم تعليم ابتدائي وبني اأن متار�ض مهنا 
ال عاقة لها بالعلم والتعليم. �رشاحة  هديف من الدرا�سة 
باأين  دائم  �سعور  لدي  كان  اأن  هو  ال�سن  هذه  يف  واأنللا 
والدرا�سة.  العلم  بعيد عن جمال  واأنا  �سبه ميت  �سخ�ض 
املرة  مرات؛  البكالوريا ثاث  امتحان  �ساركت يف  لذلك 
حيث  بق�سنطينة  االمتحان  وكان   1976 �سنة  االأوىل يف 
هدين تعب ال�سفر فنمت يوم االمتحان يف امل�ساء اإىل غاية 
�سنة  يف  الثانية  واملرة  البكالوريا،  يف  فاأخفقت  املغرب 
مادة  يف  االق�سائية  النقطة  ب�سبب  اأخفقت  حيث   1989
الفل�سفة. ثم يف �سنة 2013 طلبت مني ابنتي التي كانت 
التح�سري  يف  موؤان�ستها  ثانوي  الثالثة  ال�سنة  يف  تدر�ض 
اأن  النتيجة  فكانت  بع�ض.  مع  البكالوريا  امتحان  واإجراء 

جنحت اأنا واأخفقت ابنتي )ي�سحك(.
◄ وبعد نجاحك في الباك ها أنت في الجامعة 

ثم ماذا؟
كنت  الأين  تلم�سان  جامعة  يف  اإ�سبانية  لغة  �سجلت   ♦♦
حول  بحوث  اإجراء  يف  واأطمح  االأندل�ض  بتاريخ  مغرما 
تاريخ اأجدادنا هناك. ولكن مر�ض اأمي حال دون موا�سلتي 
اأدراجي  فعدت  بها،  واالهتمام  التوقف  مني  طلبت  الأنها 
اإىل م�سقط راأ�سي بعد �ستة اأ�سهر من الدرا�سة. يف �سنة 
ثم  فرن�سية  لغة  تخ�س�ض  اللي�سان�ض  يف  �سجلت   2014
االأوىل يف  ال�سنة  اأنا يف  وها  املا�سرت   اإىل مرحلة  انتقلت 
الفرن�سية  اأدر�ض  حاليا  اأنا  وباملنا�سبة،  ذاته.  التخ�س�ض 
لبع�ض اأفواج تخ�س�ض اللغة واالأدب العربي كما اأدر�ض 
بجامعة  اللغات  لتعليم  املكثف  باملركز  االإ�سبانية  اللغة 

ال�سهيد حمه خل�رش.

لصحتك  والتفرغ  التوقف  بذهنك  يدور  أال   ◄
وراحتك كأغلب المتقاعدين؟

♦♦ )ي�سحك( ال تقل يل متقاعد.. متقاعد عن ماذا؟ عن 
واأن  املا�سي  من  �رشت  باأين  حت�س�سني  ال  رجاء  العلم؟ 
احلا�رش وامل�ستقبل هو ملك فقط لل�سباب. فالعربة بالقلب 
والعقل، فكم من ال�سباب هم �سيوخ يف القلوب والعقول! 
القلوب والعقول! بل ال  ال�سيوخ هم �سباب يف  وكم من 
اأخفيك �رشا اإن قلت لك اأن طموحي اأي�سا بعد نيلي �سهادة 
الدكتوراه يف تخ�س�ض اللغة الفرن�سية اأن اأعيد الت�سجيل 
اللغة اال�سبانية لكي  اللي�سان�ض جمددا يف تخ�س�ض  يف 
واإجناز  االأندل�ض  تاريخ  درا�سة  و�سغفي يف  مرادي  اأحقق 

بحوث نوعية لاأجيال القادمة.
◄ هل من رسالة للطلبة الشباب؟

بع�ض  انلل�للسللح   ♦♦
ياأتون  الللذي  الطلبة 
للللللدرا�للسللة وفلليللهللم 
تبعد  بلللللديللات  ملللن 
الكيلومرتات  مبئات 
طاقات  يللجللددوا  اأن 
مبمار�سة  اأج�سامهم 
بللعلل�للض الللريللا�للسللات 
اأفعل  كنت  كما  املفيدة 
فاأنا حا�سل على احلزام 
الدرجة  مللن  االأ�للسللود 
ريا�سة  يف  الللرابللعللة 
الكراتي وهو ما اأمدين 
ب�سحة ممتازة بف�سل الله.  كما اأن�سحهم بعدم التغيب عن 
الدرو�ض خا�سة املحا�رشات التي ياحظ اأن العديد منهم 
ومرافق  النوادي  بني  يت�سكعون  ويظلون  عنها  يتغيبون 

اجلامعة مبربر عدم ت�سجيل الغيابات.

فتحت جملة "جامعة الوادي" ملف احلياة ال�ضخ�ضية والتعليمية لطالبني من جامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر، بلغا من العمر عتيا بتجاوزهما العقد ال�ضابع من العمر، وميّثالن 
منوذجا يف التحدي والإرادة والإ�ضرار يف طلب العلم وقدوة للطلبة ال�ضباب يف ا�ضتغالل طاقاتهم الفتية واغتنام فر�ضة ال�ضباب ملوا�ضلة طلب العلم والنجاح. 

وراء كل طالب قصة 

شيوخ بقلوب شابة يدرسون بجامعة الوادي

■ لقاء د. خليفة قعيد
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تعترب هذه الور�سة التكوينية حدثا علميا واجتماعيا هاما 
لفئة ذوي الهمم العالية باعتبارها اأوال تطبيقا عمليا فنيا 
وتكنولوجيا قامت به احلا�سنة اجلامعية الأول جهاز يف 
العامل حا�سل على براءة االخرتاع للر�سم باالألوان موجه 
من  العالية  الهمم  ذوي  متكني  وثانيا،  املكفوفني،  لفئة 
الر�سم  التمتع مبمار�سة  ممار�سة حياة طبيعية من خال 
بع�سهم  مع  والتوا�سل  املخططات  وو�سع  باالألوان 
الور�سة  هذه  ا�ستهدفت  وقد  املب�رشين.  ومع  بع�سا 
املبا�رشة  الرعاية  حتت  جرت  والتي  نوعها  من  االأوىل 
فرحاتي  عمر  الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  لل�سيد 
وكذا  للجامعة  املنت�سبني  املكفوفني  الطلبة  �رشيحة 
الطلبة املتخرجني وبع�ض املتمدر�سني من هذه الفئة من 
خارج احلرم اجلامعي والتابعني لقطاعات عمومية اأخرى.
 وعر�ض املخرتع حممد ك�ساب يف هذه الور�سة جهازه 

اأمام جمهور من فئة املكفوفني وممثلي و�سائل االإعام 
باجلهاز  التعريف  الور�سة  هذه  مت خال  وقد   . املختلفة 
من  املكفوفني  الطلبة  متكني  اأجل  من  عليه  والتدريب 
كاالأ�سكال  البيداغوجي  اجلانب  يف  خا�سة  الر�سم 
والتعرف  التلوين  وكذا  اجلغرافية  واخلرائط  الهند�سية 
املكفوفني  فئة  من  احل�سور  اأبدع  وقد  االألللوان.   على 
يف اإظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية الفائقة على اإنتاج 

اأفكار اإبداعية واأ�سكال فنية على م�ستوى اجلهاز. 
للور�سة  املنظمة  التكنولوجية  احلا�سنة  مدير  واأكللد 
باأن  الوادي"  "جامعة  ملجلة  فوؤاد  حممد  فوؤاد  الدكتور 

اخلطة  خال  من  ت�سعى  خل�رش   حمه  ال�سهيد  جامعة 
املر�سومة لطاقمها االإداري البيداغوجي والعلمي ويف 
مقدمتهم ال�سيد مدير اجلامعة على تعميم هذه الور�سات 
لكل  الللوادي  بجامعة  ح�رشيا  املخرتع  اجلهاز  وتوفري 
الطلبة من هذه ال�رشيحة على امل�ستوى الوطني م�سيفا 
احلا�سنة  م�ستوى  على  يجري  تقني  عمل  هناك  باأن 
اأخرى  تكنولوجية  وحتديات  الن�سغاالت  لا�ستجابة 
براءات  طريق  عن  تذليلها  اأجل  من  املكفوفني  لفئة 
داخل  املكفوفني  فئة  اإدماج  اإىل  تهدف  جديدة   اخرتاع 

اجلامعة واملحيط االجتماعي العام. 

املخرتع  الللطللالللب  ابتكر 
من  ك�ساب”  “حممد 
“حمه  ال�سهيد  جللامللعللة 
جهازا  بللالللوادي،  خل�رش” 
لوحيا اأطلق عليه "الكفيف 
 )AVEDES( الللر�للسللام 
على  الت�سهيل  مهمته 
الر�سم  مهمة  املكفوفني 
باالألوان وو�سع املخططات 
الهند�سية  واالأ�للسللكللال 

املب�رشين؛  مع  التوا�سل  من  متكينهم  واأي�سا  املعقدة 
ويعترب هذا اجلهاز االأول من نوعه على م�ستوى العامل 
الذي يح�سل على براءة اخرتاع دولية يف اإطار احلا�سنة 

اجلامعية جلامعة ال�سهيد حمه خل�رش.
الطالب  �رشح  الوادي"  "جامعة  جملة  مع  لقائه  يف 
"الكفيف  ي�سمى  اخرتاعه  باأن  ك�ساب  حممد  املخرتع 
وهو  AVEDES )Aveugle Dessine(؛  ير�سم" 
باالألوان  للر�سم  لوحي  "جهاز  يقول- عبارة عن  –كما 
حيث  احلمل  خفيف  وهو  الب�رش،  و�سعاف  للمكفوفني 
يزن نحو 150 غرام واأطواله 21x 29.7 �سم اأي مب�ساحة 
هذا  فاإن  ك�ساب  حممد  وح�سب   ."A4 حجم  من  ورقة 
للمكفوفني  موجهة  فعالة  ر�سم  "و�سيلة  ميثل  اجلهاز 
الولوج  من  اجلهاز  هذا  ميكنهم  حيث  الب�رش  و�سعاف 
واألوانه؛  وتفا�سيله  تعقيداته  بكل  الر�سم  جمال  اإىل 
اأوىل؛  بدرجة  وتربوية  اأكادميية  تعليمية  اأداة  لكونه 

�سخ�ض  لكل  ي�سمح  ما  وهو 
الب�رش من  اأو �سعيف  �رشير 
التخ�س�سات  يف  مقعده  اأخذ 
الذي  االأمر  العلمية  وال�سعب 
من  التمكن  دون  ي�ستع�سي 
الر�سم باعتباره عن�رشا حيويا 

الأي حت�سيل علمي متكامل. 
مميزات  بخ�سو�ض  ك�ساب  حممد  املخرتع  وي�سيف 
م�ستعمل  الكفيف  يجعل  اأنلله  االأوىل  "امليزة  اجلهاز 
اجلهاز  قادرا على ت�سكيل كافة حدود اأي ر�سم هند�سي  
مهما كان، كاالأ�سكال الهند�سية والريا�سية، واخلرائط 
باالألوان،  والر�سم  ذلك  وغري  واجلللداول  واملنحنيات 
ويتم كل هذا بهام�ض خطاأ ال يتعدى واحد مليمرت على 
هي  للجهاز  الثانية  وامليزة   ،   a4بقيا�ض ورقة  م�ساحة 
امليزة  اأما  االألوان،  بني  التفريق  املكفوفني  قيام  اإمكانية 
الثالثة وهي االأهم، فتتمثل يف متكني املكفوفني و�سعاف 
بع�سا  بع�سهم  بني  بالر�سومات  التوا�سل  من  الب�رش 
ما يتيح لهذه الفئة الولوج للتخ�س�سات العلمية حيث 
مت عرب هذه اجلهاز حل م�سكلة العجز عن الر�سم الذي 
يحول عادة بني طلبة هذه الفئة وا�ستكمال التخ�س�سات 
العلمية التي تتطلب ر�سم اخلرائط واجلداول والبيانات 
الكفيف  متكني  عن  ف�سا  وغريها  االألوان  وا�ستعمال 
من التعبري بالر�سم والتخطيط عن جت�سيد فكرته  كاأن 
ي�سع الكفيف خمططا هند�سيا  لبيته كما يتخيله يف 
احلاجة  دون  عالية  بدقة  االألللوان  بني  والتفريق  الواقع، 

اإىل م�ساعدة خارجية.  وبالتايل فهو يختلف عن جهاز 
الكتابة "برايل" املقت�رش عن الكتابة فقط ".

واأكد حممد ك�ساب باأن فكرة االبتكار راودته منذ نحو 
االبتكاري  امل�رشوع  هذا  اأرقتني فكرة   " �سنة  ع�رشين 
واأق�ست م�سجعي لليال واأيام عديدة منذ �سنة 2002  
ي�ستطيع  و�سيلة  البحث عن  هاج�ض  اأحمل  كنت  حيث 
وممار�سة  االألوان  بر�سم  التمتع  املكفوفون  خالها  من 
املب�رشين. ثم  الهند�سي والبياين على غرار  الت�سكيل 
بفكرتي وجدواها وهدفها  واالإميان  والثبات  املثابرة  مع 
ال�سهيد  جلامعة  التكنولوجية  احلا�سنة  اإىل  ان�سممت 
وامل�ساعدة  الدعم  كل  يل  قدمت  التي  خل�رش  حمه 
واملرافقة اإىل غاية تقدمي طلب ت�سجيل االخرتاع للمعهد 
الوطني للملكية ال�سناعية IAPI الذي منحني براءة 
املخرتع حممد  2021". كما ح�سل  �سنة  االخرتاع يف 
الوطني  ال�سالون  يف  االأوىل  اجلائزة  على  ك�ساب 
لابتكار الذي نظمه املعهد املذكور يف دي�سمرب 2018 
، كما �سارك يف ال�سالون الدويل لاخرتاعات بجنيف 
�سوي�رشا �سنة 2019.                  لقاء :  د. خليفة قعيد

�ضهدت جامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر يوم 09 جوان 
2022 تنظيم اأول ور�ضة تكوينية يف العامل لفائدة 

املكفوفني لتدريبهم على الر�ضم بالألوان عن 
طريق جهاز الر�ضم بالألوان للمكفوفني ملخرتعه 
الطالب حممد ك�ضاب املنتمي م�ضروعه البتكاري 

اإىل احلا�ضنة التكنولوجية للجامعة.

المخترع محمد كساب لمجلة »جامعة الوادي«:

»الكفيف الرسام« جهاز مبتكر يمكن 
المكفوفين من الرسم باأللوان

■ د.عبد اهلل رقيق

في أول ورشة للمكفوفين في العالم  للرسم باأللوان

جامعة الوادي تكشف عن اختراع 
الجهاز الرسام للمكفوفين



مقاوالتية16

♦ فيما تتمثل مهمة دار املقاولتية؟
● تتمثل املهمة االأ�سا�سية لدار املقاوالتية جلامعتنا 
مبيدان  والتح�سي�ض  املقاوالتي  التفكري  ن�رش  يف 
تنظيم  خال  من  الطابي  الو�سط  يف  االأعمال 
والطاوالت  الدرا�سية  واالأيللام  املفتوحة  االأبللواب 
التكوينية  والللور�للسللات  والللنللدوات  امل�ستديرة 
خمت�سني  باحثني  مع  توؤطرها  التي  املتخ�س�سة 
االأفكار  تبني  عن  ف�سا  ال�ساعة  موا�سيع  ح�سب 
املبدعة للطلبة وحتويلها اإىل واقع عملي يف املحيط 
الن�ساطات  لعديد  باالإ�سافة  اأنه  كما  االجتماعي. 
طريق  عن  املوؤ�س�سة  هذه  بها  تقوم  التي  املتنوعة  
اجلامعة  بتمثيل  تقوم  فهي   ، ال�سنوي  برناجمها 
واخلارجية  الداخلية  الن�ساطات  م�ستوى  على 
االقت�ساديني واالجتماعيني  ال�رشكاء  بالتن�سيق مع 

وتفعيل االتفاقيات املربمة.

قيادة دار املقاولتية ت�ضم ثالث وزارات
املــقــاولتــيــة   دار  ت�ضيري  يــتــم  كــيــف   ♦

باجلامعة؟
بني  م�سرتكة  هيئة  من  املقاوالتية  دار  ت�سري   ●
التعليم العايل والبحث العلمي  والوزارة  وزارتي 
باملوؤ�س�سات  واملكلفة  االأول  الوزير  لدى  املنتدبة 
املقاوالتية  دار  قلليللادة  جلنة  تدعى  امل�سغرة، 
ح�سب  كا  وزارة   كل  من  م�سريين  ثاثة  ت�سم 
التعليم  وزارة  ميثل  اإذ  عمله،  وجمال  تخ�س�سه 
العايل مدير الدار وموظفني اآخرين، وميثل الوزارة 
مديرية  من  موظف  امل�سغرة  باملوؤ�س�سات  املكلفة 
لدعم  الوطنية  الوكالة  من  وموظفني  الت�سغيل 
تقوم  الللدار  يجعل  ما  وهو  املقاوالتية،  وتنمية 
اأكرب  يحقق  ودقيق  متخ�س�ض  ب�سكل  بعملها 
التعليمي  جانبها  امل�ساريع من  فائدة على م�ستوى 
كالر�سائل اجلامعية اأو والدرا�سات االأكادميية، اأومن 
جانبها االقت�سادي املتمثل يف جت�سيد هذه االأفكار 

والدرا�سات اإىل واقع عملي يف عامل ال�سغل.

دار  بني  العالقة  واقــع  تقيمون  كيف   ♦
املقاولتية واملحيط الجتماعي؟

عديد  مع  �رشاكة  عاقات  املقاوالتية  لللدار   ●
ال�سيما  واالجتماعيني،  االقت�ساديني  ال�رشكاء 
واملوؤ�س�ساتي  االقت�سادي  بالقطاع  املهتمني 
والتجاري،  لذا فاجلامعة والدار باخل�سو�ض تنتظر 
اإيجابيا  وعمليا من املحيط االجتماعي مع  تفاعا 
يف  املوؤ�س�سة   ن�ساط  ح�سور  ظل  يف  ن�ساطاتها، 
وغري  الر�سمية  والتظاهرات  املنا�سبات  خمتلف 
املجتمع  وخدمة  اجلامعة  ر�سالة  لتقدمي  الر�سمية 

كلما طلب منها ذلك اأو باقرتاح منها.

نظرية  املقاولتية  دار  مهمة  تبدو   ♦
تطبيقية  اجلامعية  احلا�ضنة  مهمة  فيما 

لهدف واحد. األي�ص �ضحيحا؟ 
دار  بني  الل�سيق  والرتابط  العاقة  يعك�ض  هذا   ●
بينهما  فالعاقة     اجلامعية.  واحلا�سنة  املقاوالتية 
تكاملية؛ فالطالب احلامل للفكر املبدع مير عرب دار 
ليحدد  مقاوالتي،  فكر  اأوال  ليكت�سب  املقاوالتي 
ويبلور  اأهدافه،  ويحدد  طريقه  ليكت�سف  اأولوياته، 
التي جت�سد  تاأتي مرحلة احلا�سنة  فكره،  بعد ذلك 
يف  الواقع  اأر�ض  على  للطالب  املبدع  الفكر  هذا 
يف  عملية  موؤ�س�سات  اأو  م�سغرة،  م�ساريع  �سكل 
ميثل  ما  وهو  االقت�سادي،  اأو  االجتماعي  املحيط 
واإيجابية   مثمرة  كخدمة  اجلامعة  نتاج   االأخري  يف 

للمجتمع. تقدمها 

اأهداف  حتقيق  اأمــام  التحديات  ماهي   ♦
والفـــــاق  املـــقـــاولتـــيـــة  دار  بــرنــامــج 

امل�ضتقبلية؟
داخل  الدار  بن�ساطات  اخلا�سة  الف�ساءات  قلة   ●

بن�سبة  فاعليتها  تعزيز  اأمام  حتديا  ي�سكل  اجلامعة 
ما  وهو  واالجتماعي،  اجلامعي  ال�سعيد  على  اأكرب 
-اإن  جتاوزه  على  اجلامعة  مدير  ال�سيد  رفقة  نعمل 
من  �سواء  والدعم  املتابعة  خال  من  الله-  �ساء 
الناحية اللوج�ستية اأم من ناحية الو�سائل واالجهزة 
اأوال  للدار فتتمثل  امل�ستقبلية  االآفاق  اأما  العمال.  و 
يف �رشورة  العمل على دمج  الدار �سمن هيكلة 
وم�سوؤولة  وممولة  م�سرية  تبقى  بحيث  اجلامعة، 
اإىل جانب �رشورة وجود  اجلامعة،  فقط من طرف 
متكاما  ف�ساء  لت�سكل  بالدار  خا�سة  هيكلة 
التكوين  مللراكللز  مثل  الطالب  على  ومنفتحا 
بع�ض  و  امل�ساريع  درا�سة  على  االإ�رشاف  وهيئات 
�سكل  يف  تكون  اأن  ميكن  التي  والهيئات  املكاتب 
اأ�سمى  لتحقيق  اجلامعة  داخل  بالدار  خا�ض  جممع 
املتمثلة  املجتمع  خدمة  اإزاء  وللجامعة  للدار  هدف 
الفاعلة  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  يف 

باجلزائر اجلديدة.

تقوم دار املقاولتية جلامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر مبهمة ن�ضر الفكر املقاولتي يف الو�ضط اجلامعي عن 
طريق عديد الن�ضاطات التي تقوم بها على مدار املو�ضم اجلامعي، وهو ما جعل هذه املوؤ�ض�ضة رائدة يف 

جمال الن�ضر والتح�ضي�ص  بقطاع الأعمال وبوابة حقيقية للجامعة نحو حميطها القت�ضادي والجتماعي، 
وممثال لها يف هذا املجال بالتن�ضيق مع ال�ضركاء القت�ضاديني والجتماعيني وتفعيل التفاقيات املربمة

■ حوار: د. �ضالحي دليلة

مدير دار المقاوالتية بالجامعة البروفيسور مفيد عبد الالوي 

التفكير المقاوالتي بدأ ينتشر بين الطلبة 
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 الأ�ضتاذة الدكتورة األفة لعذاري خبرية 
تون�ضية يف املقاولتية

باعثة  األفة لعذاري وهي  التون�سية      تقول اخلبرية 
وبع�ض  ب�سو�سة  خا�سة  كلية  و�ساحبة  م�ساريع 
"الحظت  واأفريقيا  تون�ض  يف  التكوين  مللدار�للض 
املقاوالتي  التفكري  جمال  يف  مبذولة  عديدة  جهودا 
الطالب  اأجل تغيري  الوادي من  على م�ستوى جامعة 
الطالب  جعل  ينبغي  "مقاوالتي".  اإىل  "عادي"  من 
فقط  التخرج  ب�سهادة  املتوج  التكوين  يف  يفكر  ال 
والبحث عن وظيفة، بل علينا اأن نغر�ض فيه �سخ�سية 
من  وذلك  الطابي؛  و�سطه  يف  املقاوالتي  الطالب 
التاأهيلي والتكوين  خال تدعيمه بدورات التكوين 
Formation Certifiante et form - )للتدريبي 

    .)tion qualifante
     وت�سيف اخلبرية التون�سية بخ�سو�ض طلبة العلوم 
النظر عن تخ�س�ض  "بغ�ض  االن�سانية واالجتماعية 
الطالب �سواء اأكان يف االأدب اأو التاريخ اأو غريه فاإن 
االأ�ستاذ باالإ�سا�ض وكذلك االإدارة واجلمعيات ومكاتب 
دار املقاوالتية يلعبون دورا اأ�سا�سيا وحا�سما يف تغيري 
املقاوالتي  التفكري  نحو  لتتجه  الطالب  نظر  وجهة 
الأنه يوجد يف داخل كل �سخ�ض فينا باب للموؤ�س�سة. 
ولهذا فاإن الدورات التدريبية من �ساأنها تاأهيل الطالب 
واإك�سابه مهارات اإ�سافية وو�سيطة متكنه من الولوج 

اإىل عامل املقاوالتية. 
"طلبة  قائلة  ذلك  على  مثاال  لعذاري  األفة  واأعطت 
تدريبية  دورات  –مثا- ومن خال  ال�سعبي  االأدب 
الكت�ساب مهاراة التوا�سل باللغات االأجنبية ومهارة 
ميدان  اكت�ساح  ي�ستطيعون  االآيل  االإعام  ا�ستعمال 
قطاعات  يف  النا�سئة  موؤ�س�ساتهم  وبعث  املقاوالتية 
التقليدية وموؤ�س�سات  ال�سياحة والفندقة وال�سناعة 
املعار�ض والتظاهرات الرتاثية وغري ذلك، فكل ميدان 
وتخ�س�ض يف العلوم االن�سانية واالجتماعية ي�ستطيع 

بعث وتكوين �سخ�سية الطالب املقاوالتي وكذا اإيجاد 
م�ساريع اال�ستثمار املنا�سبة.

الأ�ضتاذ الدكتور مفيد عبد الالوي مدير دار 
املقاولتية بجامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر

دار  مدير  الاوي،  عبد  مفيد  الدكتور  االأ�ستاذ  يذكر 
املقاوالتية باأن " الكثري من النا�ض يعتقدون باأن الفكر 
الطلبة  من  العلمية  الفئة  لدى  حم�سور  املقاوالتي 
اجلامعيني وذلك بحكم خ�سائ�ض االأبحاث التجريبية 
التي تكون نتيجتها ملمو�سة وقد ت�سل اإىل براءات 
االخرتاع وبالتايل تكون م�ساريع قابلة للتج�سيد، واإن 
كانت هذه ميزة لدى ال�سعب العلمية والتكنولوجية اإال 
اأن اإن�ساء امل�ساريع من طرف طلبة العلوم االجتماعية 
ملحوظا  وتطورا  كبرية  حركية  ي�سهد  واالن�سانية 
جتعل  التي  اجلديدة  القوانني  �سدور  بعد  وخا�سة 
الإن�ساء  موؤها  ال�سهادة  حامل  اجلامعي  الطالب  من 

م�رشوعه اخلا�ض بعيدا عن تخ�س�سه اجلامعي. 
ويو�سح م�سوؤول دار املقاوالتية " ميكن –مثا-  لطالب 
الفاحي  املجال  يف  م�رشوعا  يوؤ�س�ض  اأن  االقت�ساد 
ا�ستطاعة  يف  تكمن  العربة  الأن  الري،  جمال  يف  اأو 
الطالب اجلامعي املتخرج ت�سيري م�رشوعه الذي يختاره 
حتى ولو كان �سمن االهتمامات ال�سخ�سية ولي�ض 
االخت�سا�ض اإذ يكفيه فقط تكوين ب�سيط يف املجال. 
حتت  املن�سوية  التخ�س�سات  طلبة  حفز  االأمر  هذا 
غمار  خلو�ض  واالن�سانية  االجتماعية  العلوم  �سعب 
االبداع وحتويل اأفكارهم املبتكرة اإىل م�ساريع واقعية 
اإن�ساء موؤ�س�ساتهم، وهذا ما نلم�سه واقعا  عن طريق 
يف اللجنة الوالئية لتمويل امل�ساريع ال�سبانية التابعة 
للوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية والتي تدر�ض 
اأ�سبوعني م�ساريع من هذا النوع ل�سباب  ومتول كل 
اآمنوا بقدراتهم ويريدون تقدمي االإ�سافة لبيئتهم عن 

طريق الفكر املقاوالتي وريادة االأعمال.

الدكتور عمار م�ضطفاوي اأ�ضتاذ مقيا�ص 
املقاولتية باجلامعة

واطاق  باملقاوالتية  وامل�ستهدفة  املعنية  الفئة 
املوؤ�س�سات النا�سئة غري حمددة بتخ�س�ض علمي 
ال�سباب مهما كانت  اأو مهني بعينه بل هي لكل 
و�سنت  هيئات  الدولة  اأن�ساأت  وقد  تخ�س�ساتهم. 
لت�سهيل  ال�سباب  لدعم  اآليات  وو�سعت  قوانني 
عملية دخوله اإىل عامل املقاوالتية وخلق م�ساريعهم 
اخلا�سة منها تقدمي تكوينات ح�سب طبيعة امل�ساريع 
التي يريد خو�سها ال�سباب حاملو االأفكار وخا�سة 
الوكالة  جند  الهيئات  هذه  بني  من  منه.  اجلامعي 
يحكمها  التي  امل�سغر  القر�ض  لت�سيري  الوطنية 
يحدد  والللذي   11-134 رقم  التنفيذي  املر�سوم 
خا�سة  ب�سفة  موجهة  وهي  اال�ستفادة  �للرشوط 
 1 القرو�ض  قيمة  تتعدى  وال  احلرفية  للن�ساطات 
للتامني  الوطني  ال�سندوق  وكذلك  دينار،  مليون 
من  اال�ستفادة  �للرشوط  حتدد  الللذي  البطالة  على 
بني  البالغني  البطال  لل�سباب  املوجهة  امل�ساريع 
 04-02 رقم  التنفيذي  املر�سوم  يف  �سنة   35-50
املعدل و املتمم مبوجب املر�سوم التنفيذي رقم -10
املمنوحة  والقرو�ض  الدعم  قيمة  وت�سل   ،158
لل�سباب البطال املوؤهلني خللق ن�ساطات اقت�سادية 
الوكالة  واأي�سا  دينار،  مليون   10 لل  مقاوالتية  و 
الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية والتي  يحكمها 
املر�سوم التنفيذي رقم 329-20 الذي يعدل و يتمم 
املر�سوم التنفيذي رقم 296-96 وال تتعدى قيمة 
القرو�ض املمنوحة 10 مليون دينار، اإ�سافة للهيئات 
املرافقة مثل م�ساتل املوؤ�س�سات ومراكز الت�سهيل، 
كلها ت�سعى لدعم ومرافقة ال�سباب حاملي االأفكار 
ميكنها  بهم  خا�سة  م�ساريع  لبعث  واملللوؤهللات 

امل�ساهمة يف ترقية و تطوير االقت�ساد الوطني.

ندوة: المقاوالتية وانشغاالت طلبة العلوم االنسانية واالجتماعية 

المهارات الوسيطة والقطاع الخاص معبر إلى إنشاء المؤسسات

■ اأدار الندوة: د. خليفة قعيد

اإذا كان باإمكان طلبة تخ�ض�ضات العلوم التكنولوجية والقت�ضادية والتجارية الولوج ب�ضهولة اإىل عامل املقاولتية وجمال بعث املوؤ�ض�ضات اجلديدة )�ضتارتاآب( 
بحكم التخ�ض�ص حيث ميكنهم حتويل بحوثهم العلمية وبراءات اخرتاعاتهم اإىل م�ضاريع ا�ضتثمارية توؤول يف النهاية اإىل موؤ�ض�ضات اقت�ضادية واجتماعية، فما 

هي الفر�ص املتاحة اأمام طلبة تخ�ض�ضات العلوم الجتماعية والن�ضانية والأدبية والعلوم القانونية وال�ضالمية وما �ضابهها لال�ضتفادة من املقاولتية وبعث 
موؤ�ض�ضات اجتماعية واقت�ضادية و�ضناعية نا�ضئة؟ اأم تبقى هذه الفئات الطالبية العري�ضة بحكم طبيعة تخ�ض�ضاتها خارج دائرة ال�ضتقطاب املقاولتي؟ 

طرحت جملة "جامعة الوادي" هذه الت�ضاوؤلت على خرباء وخمت�ضني يف امليدان وعادت بهذه الإجابات
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 يندرج م�رشوع "حليب االإبل" ح�سب بطاقية امل�رشوع 
يف اإطار �رشاكة البحث واالبتكار يف منطقة البحر 
االأبي�ض املتو�سط )PRIMA(؛ وهو برنامج م�سرتك 
بني 19 بلًدا مبا يف ذلك اجلزائر. ويهدف امل�رشوع اإىل 
البحث واالبتكار ويركز على النظم الغذائية وموارد 
املياه يف حو�ض البحر االأبي�ض املتو�سط، وقد اأن�سئ 
رقم  حتت   »CAMELMILK« ي�سمى  م�رشوع 
االعتماد 1832، مكر�سة الإنتاج ومعاجلة حليب االإبل 
الغذائية  للمعايري  وفقا  وفعالة  م�ستدامة  بطريقة 
حليب  وا�ستهاك  ومعاجلة  االإنتاج،  حلفز  االأوروبية، 

االإبل يف حو�ض البحر االأبي�ض املتو�سط.

�ضبع دول يف امل�ضروع واجلزائر ممثلة 
بجامعة الوادي وملبنة التيجان 

ال�سيد  نائب  قدة،  احلبيب  الدكتور  االأ�ستاذ   وح�سب 
مدير اجلامعة املكلف بالعاقات اخلارجية والتعاون، 
فهناك �سبع دول م�ساركة يف م�رشوع "حليب االإبل" 
من خال هيئات عامة وخا�سة ن�سطة يف جماالت 
واملعارف  اخلربات  بني  جتمع  التخ�س�سات  متعددة 
حيث متثل اجلزائر جامعة ال�سهيد حمه خل�رش ك�رشيك 
علمي ومزرعة وملبنة التيجان – الوادي- ك�رشيك 

معهد  يف  ممثلة  اإ�سبانيا  دولللة  فيما   ، اقت�سادي 
امل�رشوع(،  )من�سق  الزراعية،  االأغذية  تكنولوجيا 
واإيطاليا وكرواتيا ك�رشكاء علميني يف حني  واأملانيا 
اأن تركيا وفرن�سا متثان �رشيكني علميني واقت�ساديني 

يف هذا امل�رشوع احليوي. 
ا�سطلع  مهام  عدة  امل�رشوع  ملوؤ�س�سة  اأ�سندت  وقد 
االإبل،  حليب  اإنتاج  نظم  حت�سني  وهي  ال�رشكاء؛  بها 
من  اجلودة  عالية  غذائية  ابتكارات  اإىل  والتو�سل 
التنظيمية  الق�سايا  وحتديد  االإبللل،  األبان  منتجات 
االإبل،  حليب  االألبان  منتجات  لت�سويق  والت�رشيعية 
وحتليل وحت�سني �سل�سلة قيمة حليب االإبل يف الدول 
االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي وتركيا واجلزائر، اإعداد 
تنفيذ اأ�سواق مزارع حليب االإبل ودرا�سة مدى قبول 
امل�ستهلكني ملنتجات حليب االإبل املبتكرة وم�ستقاتها 
وتركيا  االأوروبللي  االحتللاد  االأع�ساء يف  الللدول  يف 

واجلزائر.

ال�ضق العلمي جلامعة الوادي وال�ضق 
القت�ضادي مللبنة التيجان

العلمي  بال�سق  حمه خل�رش،  ال�سهيد  جامعة  تتكفل 
التيجان  ملبنة  تتكفل  فيما  االإبل  حليب  للم�رشوع 

العلمي،  ال�سق  م�ستوى  فعلى  االقت�سادي.  بال�سق 
ور�سد  تنفيذ  مت  باأنه  امللل�للرشوع  بطاقة  فتو�سح 
منها  التيجان  مزرعة  م�ستوى  على  اأن�سطة  عدة 
دوريا  ال�سحية  )املتابعة  االإبل  نفوق  اأ�سباب  حتديد 
مكان  عن  الناجتة  االأمرا�ض  وحتديد  للحيوانات(، 
للحيوانات،  الغذائي  الللتللوازن  ودرا�للسللة  الرتبية، 
وحت�سني تكنولوجيا حلب النوق، وزيادة اإنتاج حليب 
النوق. اأما على م�ستوى ال�سق االقت�سادي يف ملبنة 
الغذائية حلليب االإبل،  القيمة  التيجان، فقد مت حتديد 
وو�سع �سحيفة بيانات تقنية خا�سة بحليب الناقة 
حليب  من  اأنواع  ثاثة  بني  مقارنة  واإجراء  العربية، 
من النوق )املب�سرت، العربية، الرتقية(، حتديد املعايري 
حتديد  للجنب،  والفيزيوكيميائية  البكرتيولوجية 
تاريخ �ساحية احلليب املب�سرت اللنب واجلنب، تطوير 
قدرات عمال امللبنة على التحكم ال�سحي يف حليب 
ودرا�سة  الروتينية(  التحاليل  املعتادة،  )الطرق  االإبل 

قبول امل�ستهلكني ملنتجات حليب االإبل يف اجلزائر. 
وتنتظر جامعة ال�سهيد حمه خل�رش ح�سب ال�سيد نائب 
موافقة  اخلارجية  بالعاقات  املكلف  اجلامعة  مدير 
عامة  منح  على  الريفية   والتنمية  الفاحة  وزارة 
اجلودة " Indication Géographique " للحليب 
قائمة  املنتج يف  واإدراج  العربية على  للناقة  املب�سرت 
املنتجات االإقليمية ملنظمة التغذية والزراعة العاملية 
حليب  م�رشوع  تنفيذ  مرحلة  تزامنت  وقد   .  FAO
االإبل مع تنفيذ عديد االأن�سطة البيداغوجية والعلمية 

واالإعامية ل�سالح املعاهد املعنية والطلبة واملربني. 

اإيجابيات �ضحية حلليب الإبل و�ضعف 
القوانني يعيق ت�ضويقه عامليا

يف  اخلبرية  نارميان،  اأمرية  البيطرية  املفت�سة  ح�سب 
حليب االإبل والعاملة مبديرية امل�سالح الفاحية بوالية 
الوادي فاإن امل�ستهلكني يعتقدون اأن حليب االإبل هو 
جمرد نوع من اأنواع احلليب وح�سب، ولكن بف�سل 
الدرا�سات والبحوث العلمية ات�سح باأن حليب االإبل 
يف  العاملية  ال�سوق  يف  طلبا  االأكللرث  هو  �سيكون 
امل�ستقبل القريب نظرا لقيمته وفوائده الغذائية مثل 
تخفي�ض الوزن وغناه بالفيتامينات وغري ذلك. كما 
اأكدت اإيجابياته الكثرية على ال�سحة بحوث جزائرية 
اإىل  االإبل تعود  ا�ستهاك حليب  اأن  وعاملية. واأعتقد 
التي  ال�سوق  ال�سوق جراء �سعف قوانني  ندرته يف 

ت�سمح بت�سديره وا�سترياده 

يو�ضك م�ضروع التعاون اجلزائري الأوربي والرتكي على النتهاء يف الأ�ضهر القليلة 
القادمة وحتديدا يف 30 نوفمرب 2022 بعد انطالقه منذ اأزيد من ثالثة �ضنوات يف 1 

جوان 2019. وجتتهد اجلزائر يف اإطار التعاون الدويل وعرب باحثني من جامعة ال�ضهيد 
حمه خل�ضر رفقة باحثني من جامعات �ضت دول هي اإ�ضبانيا، اأملانيا، اإيطاليا، تركيا، 

فرن�ضا وكرواتيا يف حت�ضني اإنتاج حليب الإبل ومعاجلته وت�ضويقه لال�ضتهالك الب�ضري، 
وكذا تطوير �ضاللة هذا احليوان ال�ضحراوي الذي تعرف الغرب موؤخرا على اأهمية 

حليبه يف التغذية واملحافظة على ال�ضحة �ضمن م�ضروع علمي هام اأطلق عليه " حليب 
.»CAMELMILK« "الإبل

■ د. خليفة قعيد

تدارست المشروع سبع دول ألزيد من ثالث سنوات

جامعة الوادي تنتظر عالمة الجودة 
لحليب الناقة العربية
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 وقد افتتح الندوة ال�سيد وايل والية الوادي عبد القادر 
اأمام ح�سور مكثف للطلبة واالأ�ساتذة وال�سباب  راقع 
املهتمني مبجال االبتكار واالبداع املقاوالتي حيث �سدد 
على دور ال�سباب يف النهو�ض باالقت�ساد الوطني من 
التفكري  وت�سجيع  اال�ستثمار  مبادرات  ت�سجيع  خال 
املقاوالتي لديهم. وقد اأ�سار باملنا�سبة  اإىل اأهمية قانون 
اال�ستثمار اجلديد الذي يفتح –ح�سبه- جمال اال�ستثمار 
جمال  يف  لهم  الفر�سة  ومينح  امل�ستثمرين  اأمام  وا�سعا 

الت�سدير ورفع كل العراقيل املعرت�سة.
من جهته، اأكد ال�سيد مدير اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور عمر 
فرحاتي على اأهمية �رشيحة ال�سباب يف البناء الوطني 
حملته  يف  اجلمهورية  رئي�ض  ال�سيد  بخطابات  مذكرا 
االنتخابية والتي ذكر فيها باأنه مر�سح ال�سباب واملجتمع 
�سمن  قال-  -كما  جند  اأن  غرابة  فا  وبالتايل  املدين 
الطاقم احلكومي وزراء �سبابا ال تتجاوز اأعمارهم اأربعني 
�سنة م�سريا اإىل اأن �سيا�سة انفتاح اجلامعة على حميطها 

االقت�سادي واالجتماعي تتما�سى ومبادرة القافلة معربا 
عن ا�ستعداد اجلامعة من خال دار املقاوالتية واحلا�سنة 
التكنولوجية لتوجيه وتكوين ومرافقة م�ساريع ال�سباب 
والطلبة والباحثني.كما نوه املن�سق املحلي للقافلة ال�ساب 
عبد احلق منلي بدعم ال�سيد وايل الوالية وال�سيد مدير 
اأكد  فيما  الوادي  بوالية  القافلة  ن�ساط  الإجناح  اجلامعة 
عبد  ال�سيد  اجلزائري  ال�سباب  قادة  موؤ�س�سة  من�سق 
الرحمن بن يحي على اأن ن�ساط القافلة ي�سلط ال�سوء 
ال�سيد رئي�ض اجلمهورية الذي ي�سب يف  على برنامج 
حتويل  خال  من  الوطني  واالقت�ساد  ال�سباب  خدمة 
اأفكار ال�سباب اإىل م�ساريع ا�ستثمارية ناجحة. كما ذكر 
القافلة  باأن هدف  اأني�ض بن طيب  القافلة  ال�سيد رئي�ض 
يتمثل يف م�ساعدة ال�سباب بالفكر والعمل موؤكدا باأن 
القافلة توفر املناخ االإبداعي وت�ساعد على تنفيذ اأفكار 
ال�سباب يف اإطار املقاوالتية، وكذا حماربة البريوقراطية 

التي تعيق م�ساريع ال�سباب.

تدار�ست جامعة ال�سهيد حمه خل�رش واملجل�ض ال�سعبي 
التنمية  حول  علمي  بحث  اأح�سن  جائزة  بعث  الوالئي 
  2022.06.20 يوم  ر�سمي  لقاء  يف  ذلك  مت  املحلية. 
اخلارجية  للعاقات  اجلامعة  مدير  نائب  ال�سيدين  جمع 
ال�سعبي  املجل�ض  ورئي�ض  خل�رش  حمه  ال�سهيد  جلامعة 
الوالئي عز الدين ح�ساين مبكتب االأخري اقرتح الطرفان 
ي�ستجيب  جامعي  بحث  الأح�سن  حتفيزية  جائزة  بعث 

ملتطلبات التنمية املحلية. 
اجلامعية  اللجنة  وفد  رئي�ض  عن  زيادة  االجتماع  �سم 
اخلارجية  للعاقات  اجلامعة  نائب مدير  ال�سيد  للجائزة 
االأ�ستاذ الدكتور احلبيب قدة رفقة ال�سيدين عميد كلية 
الدقيقة  العلوم  كلية  وعميد  واحلياة  الطبيعة  علوم 
الوالئي  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  وال�سيد  جهة،  من 
ح�ساين عز الدين و نوابه ورئي�ض جلنة الرتبية والتعليم 
هذا  يف  الطرفان  قام  وقد  ثانية.  جهة  من  واأع�سائها 
على حميطها  اجلامعة  انفتاح  اإطار  املندرج يف  اللقاء  
جائزة  بعث  اأهمية  بتدار�ض  واالقت�سادي  االجتماعي 
اأو  علمي  بحث  اأح�سن  حول  للطلبة  حتفيزية  �سنوية 
�ساأنه  ومن  املحلية  التنمية  ملتطلبات  ي�ستجيب  تقني 
االإ�سهام يف حلحلة بع�ض التحديات وامل�ساكل التنموية 

املطروحة على امل�ستوى املحلي. 
اخلارجية  للعاقات  اجلامعة  مدير  نائب  ال�سيد  واأكد 

لل"جملة جامعة الوادي باأن " اللقاء �سكل فر�سة طيبة  
لبعث هذه اجلائزة التحفيزية الهامة" كا�سفا عن تقدمي " 
اقرتاحات عملية هدفها اإ�رشاك اأ�ساتذة وخرباء جامعيني 
يف خمتلف جلان املجل�ض ملناق�سة اال�سكاليات املتعلقة 
الوادي"  التميز داخل والية  بالتنمية وتطوير جماالت 
الرتبوية  امل�سائل  "بع�ض  اإىل  التطرق  اىل  اإ�سافة 
يف  بها  والتكفل  معاجلتها   �سبل  وبحث  واالجتماعية 
اإطار م�ساريع تخّرج مذكرات طلبة اللي�سان�ض واملا�سرت 

ور�سائل الدكتوراه ذات العاقة بالتنمية املحلية". 
حول  عر�ض  لتقدمي  املنا�سبة  اجلامعة  وفد  وانتهز  
الروؤية اال�ست�رشافية للجامعة بخ�سو�ض اإن�ساء مراكز 
االإدارات  اإ�سهام  تتطلب  والتي  الوالية  باإقليم  بحث 
الوالية  وايل  ال�سيد  راأ�سها  وعلى  املحلية  واجلماعات 
يف اإيجاد مقرات لتوطني عدة مراكز بحثية هامة داخل 
املحمولة  االأنظمة  يف  بحث  وحدة  منها  الوالية  تراب 
ال�سناعية  التكنولوجيات  يف  البحث  ملركز  تابعة 
البحث  ملركز  تابعة  الذكية  الفاحة  يف  بحث  ووحدة 
العلمي والتقني )CERIST( ووحدة بحث يف التحليل 
هياكل  من  اجلامعة  ا�ستفادة  بانتظار  الفيزيو-كيميائي 
االإدارات  م�ساعدة  على  يتوقف  وهذا  اأخرى  ووحدات 
لهذه  احلا�سنة  املقرات  توفري  يف  ملحلية  واجلماعات 

املرافق اجلديدة.

ا�ضت�ضافت جامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر يوم 30 ماي 2022 اأ�ضغال ندوة القافلة الوطنية "�ضاب فكرة" يف طبعتها التا�ضعة والتي ت�ضرف 
عليها موؤ�ض�ضة قادة ال�ضباب اجلزائري بالتن�ضيق مع التن�ضيقية املحلية للقافلة  وجامعة الوادي.

جامعة الوادي تستضيف القافلة 
الوطنية »شاب فكرة«

بعث جائزة التنمية المحلية بين جامعة الوادي 
والمجلس الشعبي الوالئي

قدم لدكتور نور الدين جوادي، اأ�ستاذ االقت�ساد بكلية 
العلوم االقت�سادية والتجارية وعلوم الت�سيري يوم 25 
جوان 2022 حما�رشة قيمة يف والية االأغواط �سمن 
اجلمعوي  العمل  دور  حول  اجلهوي  امللتقى  فعاليات 
الداخلية  اجلبهة  وحت�سني  الوطنية  اللحمة  تعزيز  يف 
للبيئة  اجلزائرية  للمنظمة  االأغواط  مكتب  من  املنظم 
واملواطنة مبقر املعهد الوطني املتخ�س�ض يف التكوين 

املهني ال�سهيد دحماين بلقا�سم باآفلو.  
اجلامعة  انفتاح  �سمن  املن�سوية  املداخلة  وتناولت 
حماور  اأربعة  واالجتماعي  االقت�سادي  حميطها  على 
هامة هي: حتليل العاقة بني الهوية الوطنية والتنمية 
يف  االجتماعية  اجلبهة  ه�سا�سة  ودور  االقت�سادية، 
يف  االجتماعية  اجلبهة  ودور  االقت�سادي،   التخلف 
بناء االقت�ساد الوطني من الثورة التحررية اإىل ما بعد 
حت�سني  يف  املدين  املجتمع  واآليات  ودور  اال�ستقال، 

اجلبهة االجتماعية كمدخل للتنمية االقت�سادية.

جامعة الوادي تشارك 
في شهر التراث واليوم 

الوطني للسياحة

جامعة الوادي حاضرة 
في الملتقى الجهوي حول 
العمل الجمعوي باألغواط 

�ساركت جامعة ال�سهيد حمه خل�رش  يف فاعلية �سهر 
 18 من  والفنون  الثقافة  مديرية  نظمته  الذي  الرتاث 
انفتاح  اإطللار  يف  وذلللك   2022 ماي   18 اإىل  اأفريل 
واالجتماعي.  االقت�سادي  حميطها  على  اجلامعة 
التحكيم  جلنة  يف  الع�سوية  اإ�سناد  باملنا�سبة  مت  وقد 
االختتام  حفل  يف  �سويف  رجايل  زي  اأح�سن  مل�سابقة 
د.  بالدبيلة لكل من  البال"  "راحة  مبنتجع   الذي جرى 
عمر حميداتو ود. خليفة قعيد اأ�ستاذي االأدب ال�سعبي 
اأخرى،  جهة  من  باجلامعة.   واللغات  االآداب  كلية  يف 
اليوم  تن�سيط  يف  اجلامعة  �ساركت  ذاته،  االإطار  ويف 
كل  من  جوان   25 ليوم  امل�سادف  لل�سياحة  الوطني 
�سوف  بفندق  نف�سه  اليوم  يف  نظمته  والللذي  �سنة، 
بالوادي  التقليدية  وال�سناعات  ال�سياحة  مديرية 
ال�سلطات  رفقة  الوالية  وايل  ال�سيد  عليها  واأ�رشف 
اأ�ساتذة وباحثني ومهتمني وجمعيات  املحلية بح�سور 
قعيد  خليفة  الدكتور  األقى  وقد  امليدان.  يف  نا�سطة 
االآداب  بكلية  والفلكلور  االأنرثوبولوجيا  اأ�ستاذ 
الامادي  املوروث  "توظيف  بعنوان  مداخلة  واللغات 
غري  اأنواعا  قدم  حيث  املحلية"  ال�سياحة  تن�سيط  يف 
والطقو�ض  كاالأ�ساطري  الامادي  الرتاث  من  م�ستغلة 
ال�سعبي،  احلكواتي  وم�رشح  ال�سعبية،  واحلكايات 
والفنون الغنائية واملو�سيقية، كما عر�ض بع�ض اآليات 
املجال  وا�ستثماره يف  الامادي  املوروث  هذا  توظيف 
جالبة  اقت�سادية  قيمة  اإىل  حتويله  وكيفية  ال�سياحي 
اإطار  ال�سغل يف  ال�سعبة ويف توفري منا�سب  للعملة 

التنمية امل�ستدامة.

■ د. عبد الكريم �ضين



● بداية، ما املق�ضود باحلا�ضنة التكنولوجية 
اجلامعية وما مهامها؟

ويرافق  وي�ساند  ي�ستقبل  علمي  هيكل  ◄احلا�سنة 
ذات  والباحثني  للطلبة  االبتكارية  العلمية  امل�ساريع 
�سواء  عام  ب�سكل  العلمي  بالبحث  املبا�رشة  ال�سلة 
متثل ذلك يف ورقات بحثية علمية ابتكارية اأم بحوث 
واللي�سان�ض  املا�سرت  ومذكرات  الدكتوراه  اأطروحات 
م�ساريع  اإىل  العلمية  اأفكارها  تتحول  اأن  ميكن  والتي 
الوادي  جامعة  اأعمال  حا�سنة  ن�ساأة  وتعود  ابتكارية. 
 08 بتاريخ  املللوؤرخ   118 رقم  الللوزاري  القرار  اإىل 
تعترب  التي  املوؤ�س�سات  يحدد  والذي   2020 اأكتوبر 
الوكالة  الوادي،  بالن�سبة للحا�سنة وهي جامعة  طرفا 
التكنولوجية  والتنمية  البحث  نتائج  لتثمني  الوطنية 
االجتماعيني  اللل�للرشكللاء  وهيئة    ،)Anvredet  (
اجلامعي  القطب  ومقرها   )Albelt  ( واالقت�ساديني 
مهام  وتتمثل  �سابقا.  اجلامعي  –املركز  ال�سهداء  حي 
ابتكاري  م�رشوع  ومرافقة  ا�ستقبال  يف  احلا�سنة 
�ساحب  م�ساعدة  العلمي،  بالبحث  مبا�رشة  �سلة  ذي 
اإمكانية  واإثبات  انتقاء  فكرته،  حتقيق  على  امل�رشوع 
تطبيق الفكرة يف املدى البعيد، تقدمي الدعم الأ�سحاب 
توفري  واال�ست�سارة،  التكوين  جمال  يف  امل�ساريع 
من  ومتكينهم  املبتكرة  امل�ساريع  حلملة  املائم  الف�ساء 
ا�ستغال كافة امل�سالح امل�سرتكة املتواجدة يف اجلامعة 
)ابتكار- تطبيق  با�ستغال  الوطني  امل�ستوى  على  اأو 
احلا�سنة  ف�ساء  تزويد  اإىل  باالإ�سافة   )Ibtikar
بالتجهيزات والو�سائل الازمة ق�سد تطوير مهارات 
واال�ست�سارة،  التكوين  جمللال  يف  امل�ساريع  حملة 
ومرافقة اأ�سحاب امل�ساريع اىل غاية ان�ساء موؤ�س�ساتهم 

ومتابعة تطور املوؤ�س�سات املن�ساأة من طرف احلا�سنة

البتكارية  امل�ضاريع  انتقاء  يتم  كيف   ●
باحلا�ضنة وما امليادين التي تدعمها؟ 

◄ النتقاء امل�ساريع االبتكارية هناك �رشوط بطبيعة 
احلال حيث تن�سا جلنة متخ�س�سة متعددة التخ�س�سات 
املبتكرة  امل�ساريع  بانتقاء  القيام  تتوىل  احلا�سنة  لدى 
والثاين  االأول  الطور  يف  الطلبة  تخرج  مذكرات  من 
اإطار  اقرتاح م�ساريع خارج  او  الدكتوراه  واطروحات 
امل�ساريع  هذه  انتقاء  ويتم  واالطللروحللات  املذكرات 
كما  املحت�سن،  امل�ساريع  قائمة  يف  وادراجها  املبتكرة 
بعد  كليا  املنتقاة  امل�ساريع  تقييم  باإعادة  اللجنة  تقوم 
احلا�سنة،  تدعمها  التي  امليادين  اأما  احت�سانها.  فرتة 
فتتمثل يف امل�ساريع االبتكارية يف �ستى امليادين منها 
الزراعية وم�سائد االأ�سماك وتربية  الزراعة واالأغذية 
املتجددة  والطاقات  الغذائي،  واالأمللن  املائية  االأحياء 
وال�سحة،  احليوية  والتكنولوجيا  الطاقة،  وكفاءة 
البيئة،  والبيئة وعلم  واملواد،  ال�سناعية  والتكنولوجيا 

وتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.
الخرتاع  براءة  على   احل�ضول  يتم  كيف   ●

وكم عددها وتطورها باجلامعة؟ 
فاإن   ،  2010-2020 املا�سي  العقد  مدى  ◄على 
اأقوى تطور متت ماحظته  مقارنة  متثل    2021 �سنة 
بال�سنوات ال�سابقة يف جمال ت�سجيل  براءات االخرتاع 
برفع   2021 �سنة  يف  الللوادي  جامعة  �ساهمت  حيث 
 25 بت�سجيل   40% تقارب  بن�سبة  االإجمايل  الرقم 
وطنيا  الثاين  املركز  اىل  لرتتقي  اخرتاع.  براءة  طلب 
يف الت�سنيف العام ثم لت�سل اإىل املرتبة االأوىل حاليا 
 3 اإىل  باالإ�سافة  علمي،  اخرتاع  براءة   30 بت�سجيل 
اخرتاعات اأخرى تنتظر املوافقة الر�سمية. وتعترب براءة 
االخرتاع من الناحية الر�سمية وثيقة ت�سدرها حكومة 
لفرتة  اخرتاع  املطلقة يف  احلقوق  متنح خمرتًعا  وطنية 
مينع  باأن  للمخرتع  االخللرتاع  بللراءة  وت�سمح  حمللددة. 
االآخرين من ت�سنيع االخرتاع اأو بيعه اأو ا�ستخدامه يف 
براءة  على  وللح�سول  الرباءة.  منحه  الذي  البلد  ذلك 
اخرتاعه  مت  الذي  ال�سيء  يكون  اأن  من  البد  االخرتاع 
من  اإليه  ُي�سبق  مل  اأنه  مبعنى  واأ�سيًا،  ومفيًدا،  جديًدا، 
اجلديدة،  والو�سائل  االآالت،  املخرتعات  وت�سمل  قبل. 
واال�ستخدامات  والتكوينات،  امل�سنعة،  واملنتجات 
اجلديدة لكل جمموعة من هذه املجموعات، كما ميكن 
اأن متنح براءات االخرتاع على التح�سينات التي جُتَرى 
على املخرتعات. وال متنح الرباءات لاإجنازات البديهية 
الأي �سخ�ض ذي مهارة عادية يف ميدان حمدد. فمثل 
اأو  هذه االخرتاعات قد ت�سمل جمرد ا�ستبدال خامات، 
تغيري حجم اآلة، اأو جمع مفاهيم معروفة دون الو�سول 

اإىل نتائج جديدة غري متوقعة.

ــارات احلــ�ــضــول عــلــى بـــراءة  ــض ــ� ــي م ــا ه ● م
الخرتاع يف احلا�ضنة اجلامعية؟

◄ بالن�سبة للمنت�سبني للجامعة من اأ�ساتذة وطلبة او 
االت�سال  اجلامعة  جتهيزات  ا�ستغلوا  الذين  املتخرجني 
احلا�سنة،  مقره  واالبتكار  للتكنولوجيا  الدعم  مبركز 
للملكية  اجلزائري  الوطني  املعهد  بني  اتفاقية  وهناك 
ال�سناعية الذي ي�سجل ر�سميا براءة االخرتاع وجامعة 
مركز  ان�ساء  تت�سمن  بالوادي  خل�رش  حمة  ال�سهيد 
من�سقا  تعييني  ومت  واالبتكار.  للتكنولوجيا  الدعم 
وم�سارات  باملعهد  والتعريف  دورات  تنظيم  اأجل  من 
اأ�سكاال  هناك  اأن  كما  االخللرتاع.  لللرباءات  الت�سجيل 
ح�سوله  يف  يتمثل  االبتكاري  امل�رشوع  حلماية  اأخرى 
sta -  للى العامة التجارية )البل( الذي يعترب و�سام
"جواز �سفر"  tup  وهو وثيقة موؤ�س�سية تكون مبثابة 
�ساحب امل�رشوع للو�سول اإىل جميع الت�سهيات التي 
احل�سول  النا�سئة، وال ميكن  لل�رشكات  الدولة  توفرها 
بالفعل  ال�رشكة  اإن�ساء  مت  اإذا  اإال  الت�سنيف  هذا  على 

الأ�سحاب  وميكن  املعايري.  من  معني  لعدد  وت�ستجيب 
املزيد  الأخذ  احلا�سنة  التقرب من  االبتكارية  امل�ساريع 

من التفا�سيل.

تكوينية  برامج  من  احلا�ضنة  قدمت  ماذا   ●
ل�ضالح اأ�ضحاب امل�ضاريع البتكارية؟ 

◄قدمت  احلا�سنة عدة برامج تدريبية متنوعة منها 
االبتكار  حول   )ANVREDET( من  تدريب  برنامج 
ت�سجيل  حول  تدريبية  ودورات  االأعمال،  وريللادة  و 
للملكية  الوطني  املعهد  �سيما  ال  االخللرتاع  بللراءات 
بالذكر  واأخ�ض    ،)INAPI( وال�سناعية  الفكرية 
زيان  االبتكارات  ترقية  ق�سم  رئي�ض  زيللان  ال�سيد 
بداية  وقويا  بارزا  دورا  املعهد  هذا  لعب  فقد  يو�سف. 
م�سوار ال�سنة املا�سية يف جوان 2021 حيث مت حتيني 
االتفاقية بني جامعتنا واملعهد  حيث ق�ست بفتح مركز 
الدعم  التكنولوجي واالبتكار وتعيني الدكتور حممد 
الزيارة  كانت  مبا�رشة  بعدها  من�سقا.   فرحات  فوؤاد 
املعهد  عن  ممثا  زيللان   يو�سف  للمهند�ض   االأوىل 
ت�سجيل  اآليات  عن  مفتوحة  تكوينية  دورة  قدم  حيث 
براءة االخرتاع  وال يزال الدعم والتوجيه مع التن�سيق 
بللراءات  ت�سجيل  بعجلة  يدفع   للمعهد   امل�ستمر  
التكنولوجي  الدعم  مركز  اأن  كما  لاأمام.  االخللرتاع 
وفعاال  مهما  دورا  لعب  جلامعتنا   )CATI( واالبتكار 
الت�سجيل  �سعوبات  وتذليل  باملعهد  املخرتعني  بربط 
ان�سغاالت  عن  والرد  التكوينية  الللدورات  خال  من 

املخرتعني.

● ما هي اآفاق احلا�ضنة لل�ضنة القادمة؟
وفقا  القادمة  لل�سنة  ثري  عمل  برنامج  و�سعنا   ◄
لتوجيهات ال�سيد مدير اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور عمر 
ويت�سمن  ال�رشيكة.  االأطراف  مع  وبالتن�سيق  فرحاتي 
بهدف  البيئي   النظام  فواعل  كل  ر�سد  الربنامج 
امل�ساهمة يف انفتاح موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث 
الفر�ض  ا�ستغال  خال  من  حميطها  على  العلمي 
املبتكرة، تثمني  امل�ساريع  التي ت�سمح بت�سجيع  املتاحة 
اىل  وحتويلها  الطلبة  لتخرج  االبتكارية  امل�ساريع 
ال�سلة  ذات  البحوث  وا�ستثمار  نا�سئة،  موؤ�س�سات 
الدعم  وتقدمي   ،  )PNR( للبحث   الوطني  بالربنامج 
التكوين واال�ست�سارة،  امل�ساريع  يف جمال  الأ�سحاب 
اأ�سحاب امل�ساريع اىل غاية ان�ساء املوؤ�س�سة،  ومرافقة 
والذكاء  الت�سنيع  ملخرب  العلمية  التجهيزات  وتوفري 
اال�سطناعي، وزيادة عدد براءات االخرتاع بالتح�سي�ض 
التعريف  على  والعمل  وخارجها،  اجلامعة  داخللل 
االجتماعي  املحيط  وبني  بينها  والتقريب   باحلا�سنة  
دور  ابراز  على  العمل  اإىل  باالإ�سافة  واالقت�سادي 

احلا�سنة يف الن�سيج االقت�سادي.

احلا�ضنة التكنولوجية جلامعة ال�ضهيد حمه خل�ضر مرفق علمي ل�ضتقبال وم�ضاندة 
امل�ضاريع البتكارية ذات ال�ضلة املبا�ضرة بالبحث العلمي والتكنولوجي حيث بلغ عدد 

براءات الخرتاع امل�ضجلة ر�ضميا 30 براءة اخرتاع. التقت "جملة جامعة الوادي" ال�ضيد 
مدير احلا�ضنة التكنولوجية اجلامعية الدكتور حممد فوؤاد فرحات، وعادت بهذا احلوار 
القيم حول مهام احلا�ضنة ودورها يف دعم ومتويل امل�ضاريع البتكارية وتوفري احلماية 

القانونية لرباءات الخرتاع واأ�ضياء اأخرى نتعرف عليها يف هذه احلوار.

■ حوار: د. عمر حميداتو

مدير الحاضنة التكنولوجية الجامعية الدكتور محمد فؤاد فرحات

المشاريع االبتكارية لجامعتنا نوعية 
وسجلنا  30 براءة اختراع 

تكنولوجيا20
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شخصية العدد22

اقرتبت جملة "جامعة الوادي" من هذه القامة العلمية 
واالجتماعية واأجرت معه احلوار التايل: 

●  لكم اإنتاج علمي غزير، ما هي اأهم موؤلفاتكم 
وكيف تقيمونها براأيكم؟

اإىل  يعود  وتقييمها  متنوعة،  املوؤلفات  جل  ◄اإن 
من  كانوا  �سواء  الأعمايل  املتلقي  واجلمهور  النقاد 
ولذلك  املهتمني.  عموم  من  اأم  االخت�سا�ض  اأهللل 
اكتفي باحلديث عن جمموعة من موؤلفاتي حيث ميكن 
موؤلفات  االأول:  النوع  اأنللواع؛  اأربعة  اإىل  تق�سيمها 
تخ�ض اجلانب الديني التاريخي، ومنها )ديوان اخلطب 
املنربية يف املنا�سبات الوطنية( وهو عمل ال يتقنه اإال 
من جمع بني الدعوة والبحث التاريخي، وكلها مواعظ 
دقيقة حول املنا�سبات يف تاريخ الثورة، ي�ستفيد منها 
اأعام  )معجم  كتاب  وكذلك  واملدر�سون.  الوعاظ 
ومعامل القراآن الكرمي(. الذي يعرف بكل ال�سخ�سيات 
الثاين  النوع  اأما  القراآن الكرمي.  التاريخية يف  واملواقع 
كالتايل:  وهللي  التاريخ،  حللول  فهو  املوؤلفات،  من 
)ال�سيخ  موؤلفات حول االأعام والعلماء، ومنها كتاب 
الزاوية  يف  وماآثره  �سامل  �سيدي  بن  م�سباح  �سيدي 
ال�ساملية بوادي �سوف. ( وكتاب )ال�سيخ حممد بن عمر 
علماء  )م�ساهمات  وكتاب  وماآثره.(  حياته  العدواين 
ال�سحفية  العلمية واحلركة  النه�سة   وادي �سوف يف 
موؤلفات  الثالث:  والنوع   .)1986 لل   1900 الوطنية 
�سوف  وادي  منها: كتاب )جمتمع  اأكادميي،  ذات طابع 
التحريرية  الثورة  بداية  اإىل  الفرن�سي  االحتال  من 
�سوف  وادي  جمتمع   ( وكتاب  الدكتوراه(.  )اأطروحة 
ع�رش.(  التا�سع  القرن  يف  املحلية  الوثائق  خال  من 
)الدليل االأكادميي  )مذكرة املاج�ستري(. وكتاب منهجي 
اجلامعية.(  التاريخية  الدرا�سة  يف  املوجهة  لاأعمال 
وكتاب تدري�سي )ل تاريخ العاقات العثمانية املغاربية 
املتو�سط  البحر  �سفتي  على  اجليو�سرتاتيجي  واأثرها 
التاريخية  للرتجمة  منوذج  وكتاب   )1911  –  1492
العرق  اإىل وادي �سوف  واأعماق  الفرن�سيني  )رحات 
ال�رشقي ب�سحراء ق�سنطينة 1939-1860(. اأما النوع 
ومنها  عامة،  تاريخية  موؤلفات  يف  فيتمثل  الرابع 
باجلزائر  الثقافية  املقاومة  تاريخ  يف  )درا�سات  كتاب  
 ( وكتاب  )جلللزءان(،  الوطنية  الهوية  على  للحفاظ 
والثورة  الوطنية  احلركة  تاريخ  ف�سول ودرا�سات يف 

التحريرية بوادي �سوف 1854 1962-(.

انطالق اإذاعة �ضوف املحلية جذر جتربة 
البحث لدي ومناها. 

بتاريخ  الهــتــمــام  اإىل  دفعكم  الـــذي  مــا   ●
منطقة وادي �ضوف؟ 

املنطقة تتغلغل يف  الرغبة يف معرفة تاريخ  ◄بداأت 
يف  تلميذا  كنت  عندما  الطفولة،  مرحلة  يف  نف�سي 
االبتدائي يف مدر�سة بحي اأوالد اأحمد. كنت اأمر على 

بعيد،  من  املعرو�سة  الكتب  واأ�ساهد  الوادي  مكتبات 
لكاتبه   1971 الواحات"  "�سوف  كتاب  طبع  وحينها 
مل�سه  من  اأمتكن  ومل  بالفرن�سية،  ناجح  اأحمد  الدكتور 
ف�سا عن االطاع عليه، وملا در�ست يف ثانوية الوادي 
لهفتي  وازدادت  باملطالعة،  اهتمامي  بداأ  املختلطة، 
والتاريخية،  االأدبية  املعارف  خمتلف  على  لاطاع 
يف  ال�رشوف  كتاب  طبع   -  1977 �سنة   - ويومها  
تاريخ ال�سحراء و�سوف لل�سيخ اإبراهيم العوامر، الذي 
بتلك  احتفظ  اليوم  اإىل  زال  وما  قراءته،  من  متكنت 
ق�سنطينة  جامعة  يف  در�ست  وملا  االأوىل.  الن�سخة 
قد  التاريخ  كان  التاريخ،  ق�سم  يف   )1979-1983(
وجماالته،  مناهجه  فدر�ست  قلبي،  �سغاف  م�ض  
املحا�رشات  يف  فوائده  وبلغت  الثانوية،  يف  ودر�سته 
يف  مقاالت  وكتبت  املحلية،  وامللتقيات  اخلارجية، 
اجلرائد الوطنية منذ الت�سعينيات. كما اأن انطاق اإذاعة 
�سوف املحلية جذر جتربة البحث لدي ومناها. فقد كان 
يل فيها عدة برامج، اأبرزها برنامج ) بيوت عامرة( وهو 
منطلقا  وكان  �سوف،  بوادي  واملدار�ض  امل�ساجد  حول 
موروثا  اكت�سفت  خاله  ومن  والعميق،  اجلاد  للبحث 
كبريا، وخمزونا من االأخبار واحلوادث. وعندما �رشعت 
كانت  والدكتوراه(  )املاج�ستري  العليا  الدرا�سات  يف 
وكان  �سوف(.   وادي  )جمتمع  على  مركزة  البحوث 
العامل الثاين الذي �سجعني على االهتمام، هو الفراغ 
اخلا�سة  الفرتة  يف  وال�سيما  التاريخية  الدرا�سات  يف 
فهي  وجدت  واإن  والع�رشين،  ع�رش  التا�سع  بالقرنني 

درا�سات عامة،  وال �سك اأن ذلك حقق نتائج معتربة.

يف  الباحث  تواجه  التي  التحديات  هي  ما   ●
تاريخ املنطقة؟ 

عند  الباحث  توقف  هو  خطورة  االأكللرث  ◄التحدي 
بع�ض العناوين الهامة، والو�سول اإىل طريق م�سدود، 
وعجزه الكامل عن احل�سول على الوثائق يف م�سانها 
يف  م�سدرية  مادة  اأهم  هي  ال�سفوية،  الرواية  اأن  كما 
والن�سيان  والزور،  الكذب  مع حماذير  املحلي  التاريخ 
لدى �سناع االأحداث. وهذا يدفع الباحث اىل مواجهة 
وتع�سيدها  الوقائع،  بني  واملقارنة  باملقاربة  التحدي 
الوثائق  من  كربى  غالبية  اأن  كما  املكملة.   بالوثائق 
الكربى،  اأهميتها  ولها  الفرن�سي،  االأر�سيف  توجد يف 
ومغالبة  املتاعب،  ركللوب  دونلله  اإليها  والو�سول 
التحديات،  تلك  ذلك حاولت تخطي  ال�سعاب. ورغم 
ومازال العمل متوا�سا الإمتام امل�سرية الرائدة والتجربة 

الرثية. 

● ماذا عن الآفاق امل�ضتقبلية وطنًيا وعربًيا؟ 
◄ اإذا كان البعد التاريخي ملختلف الدرا�سات املنجزة 
هو الطابع املحلي يف اعتقاد الكثري؛ لكن احلقيقة، هي 
اأننا اأكدنا فيها على البعد العاملي واالإقليمي، الأن الفرد 
وهو  احلدود،  باأعماله  تخطى  �سوف  وادي  منطقة  يف 

دوما فاعا اأينما حل؛ فاأحدهم يف الثاثينيات فتح جتارة 
خا�سا  طبيبا  كان  والثاين  فيها،  وجنح  االرجنتني  يف 
التون�سي، وموؤ�س�ض االإدارة االأوىل للثورة كان  للباي 
كثري.  وغريهم  تون�ض،  يف  احلي  عبد  ال�سعيد  ال�سهيد 
موزعة  ووثائقه  متناثر،  �سوف  وادي  فتاريخ  ولهذا 
بني اجلزائر وتون�ض وليبيا، وهذا يدعونا م�ستقبا اإىل 
يف  اجلريان  مع  م�سرتكة  بحثية  م�ساريع  يف  التفكري 
مثا  احلدودية.  اجلامعات  مع  والتعاون  التن�سيق  اإطار 
واالقت�سادية  التاريخية  بالق�سايا  خا�سة  ان�ساء جملة 
املجال.  هذا  يف  املخت�سني  ت�ستكتب  واالجتماعية، 
للدول  اجلنوبية  الواليات  يف  دوارة  ملتقيات  وعقد 
وقف�سة يف  باجلزائر،  الوادي  مدينة  الثاث حتت�سنها 

تون�ض، وغدام�ض الليبية.

الأ�ضتاذ الدكتور علي غنابزية املخت�ص يف التاريخ احلديث واملعا�ضر بجامعة ال�ضهيد حمه 
خل�ضر واأ�ضيل منطقة وادي �ضوف والباحث يف تاريخ املنطقة يو�ضف باأنه فانو�ص تاريخ 

�ضوف الذي ي�ضتمد �ضوءه من ثالثية "اجلامعة واجلامع واجلمعية". جامعياً: فقد الأ�ضتاذ 
الباحث يف التاريخ الذي اأثرى املكتبة التاريخية اجلزائرية بع�ضرات املوؤلفات. واجتماعياً: 

اأ�ضهم يف الن�ضاط الثقايف لعديد اجلمعيات والنوادي ب�ضفته من�ضطا وحما�ضرا وم�ضت�ضارا. 
ودينيًا: هو خطيب جمعة م�ضجد �ضالح الدين الأيوبي بحي اجلدلة مبدينة الوادي.

■ حوار: د. زينب قوني

فانوس تاريخ سوف األستاذ الدكتور علي غنابزية

ادعو إلى مشاريع مشتركة مع باحثي 
دول الجوار حفاظا على تاريخنا

هو الأ�ضتاذ الدكتور علي غنابزية املولود بتاريخ 
19 مار�ص 1959 مبدينة وادي �ضوف. تلقى تعليمه 
مدار�ص  يف  ثــم  الــقــراآنــيــة،  املــدر�ــضــة  يف  الأويل 
1979 ، ويف جوان  الرتبية. نال �ضهادة البكالوريا 
1983 ح�ضل على �ضهادة اللي�ضان�ص يف التاريخ ثم 
والدكتوراه   2002 اأفريل  يف  املاج�ضتري  �ضهادتي 
اأ�ضتاذا  ا�ضتغل  اجلزائر.  جامعة  من   2009 ماي  يف 
للتعليم الثانوي -1985 2002 ، ثم التحق بجامعة 
للتاريخ  اأ�ضتاذا  ب�ضفته   ،2002 �ضنة  يف  ــوادي  ال
العلمي  املجل�ص  رئا�ضة  توىل  واملعا�ضر.  احلديث 
بجامعة  والإن�ضانية  الجتماعية  العلوم  ملعهد 
العلمي  جمل�ضها  رئي�ص  ثم   ،2010/2011 الــوادي 
اللجنة  رئي�ص  مهمة  تقلد  كما   .)2018-2021(

العلمية لق�ضم العلوم الإن�ضانية 2015/2016. 
يعد موؤ�ض�ص ورئي�ص املنتدى الأكادميي للدرا�ضات 
م�ضوؤول  ــه  اأن كما  ـــوادي.  ال بجامعة  التاريخية 
باجلامعة  والإن�ضانية  الجتماعية  العلوم  ميدان 
اجلامعي  للتاأهيل  الفرعية  اللجنة  وع�ضو  ذاتها، 
رئي�ضا  عــني   .2021 منذ  الإن�ضانية  العلوم  يف 
منذ  بــالــوادي  املجاهد  ملتحف  العلمي  للمجل�ص 
للمتحف  العلمي  املجل�ص  ع�ضو  اليوم.  اإىل   2007
ولية  فرع  رئي�ص  بب�ضكرة.  للمجاهد  اجلهوي 
والــدرا�ــضــة  للفكر  الوطني  للمنتدى  الـــوادي 
وقد  الوطنية.  احلركة  ملركز  التاريخي  والبحث 
اخلريية،  الأعمال  يف  اجلمعوي  بن�ضاطه  عرف 
والــنــدوات  املحا�ضرات  مــن  العديد  تقدمي  ويف 
واملــدار�ــص  املــ�ــضــاجــد،  يف  العلمية  والـــــدورات 
ومراكز  الثقافية  والنوادي  واجلمعيات  ال�ضعبية 
وخارجها.  ــوادي  ال وليــة  بلديات  عرب  ال�ضباب 
اأنه خطيب اجلمعة  يف م�ضجد �ضالح  الدين  كما 
1996-( ــوادي  ال مبدينة  اجلدلة  بحي  الأيوبي 
�ضوف«  اأجماد   « اإلكرتوين  موقع  و�ضاحب   .)2022
a -  2015 منذ التاريخي  الرتاث  يف   ململتخ�ض�ص 

واملقالت  املوؤلفات  ع�ضرات  وله   jadsouf .com
واملــجــالت  ال�ضحف  يف  والــتــاريــخــيــة  الفكرية 
برامج  لعدة  ومنتج  واملحلية  والوطنية  الدولية 
مع  بالتعاون  وتاريخي  وثقايف  فكري  طابع  ذات 

اإذاعة �ضوف 

�ضرية علمية واجتماعية
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من  اجلامعية  الدراما  فريق  اإلينا  يعود  املللرة،  هذه 
املتكامل  العر�ض  بجائزة  متوجا  تون�ض  ال�سقيقة 
قارئ   " م�رشحية  عن  درامللي  ن�ض  اأح�سن  وجائزة 
مبدينة  للمونودراما  الدويل  املهرجان  يف  الفنجان" 
اإىل16    13 من  الفرتة  يف  املنظم  التون�سية  قرطاج 

ماي 2022 ومب�ساركة 14 دولة.
جت�ّسد  وهي  املونودراما؛  اأعمال  �سمن  هذه  ت�سنف 
العقل  تبعية  اأزمة  كاملة  دقيقة  خم�سني  مدار  على 
نتاج  لي�ست  اأفكار  حبي�ض  وبقائه  العربي  العامل  يف 
اأفكار  العقلي بل هي  الفكري واأدائه املعريف  حترره 
م�ستوردة من عامل اآخر لي�ست لها اأية �سلة بانتمائه 

تتحكم  اأفكار  الرتاثي،  والتاريخي  االأيديولوجي 
اإىل  وت�سعى  ما�سيه  يف  حتكمت  كما  حا�رشه  يف 
"قارئ  مونودراما  اأخرج  م�ستقبله.  على  ال�سيطرة 
اأحمد  و�سنوغرافيا  نبيل،  اأحمد  م�سعي  الفنجان" 
عبد  علي  والن�ض:  بوناب،  �سمية  ومتثيل  االأبي�ض، 
النبي الزيدي واملراقبة التقنية: يا�سني جميدي واإنتاج 

مديرية اخلدمات اجلامعية بالوادي.
حتاكي امل�رشحية ق�سة امراأة تنتظر حبيبها الغائب من 
اأجل خا�سها من الواقع املكّبل بامل�ساكل واالأزمات، 
لكن هذا احلبيب ال وجود له، غائب ومغّيب، وي�سكل 
تكت�سف  التي  املراأة  لهذه  متوالية  خ�سارات  غيابه 

اأن جعلت  بعد  اأنها �سحية تفكريها  االأمر  نهاية  يف 
اآخر غريها. هذا احلبيب، قد يكون  اأحد  بيد  م�سريها 
يزال  كان وال  الذي  االآخر  املنقذ..  االآخر  �سورة عن 
واخلراب  الدمار  يف  �سببا  العربي  التاريخ  مر  على 
والدميقراطية  باحلرية  فيوهمنا  ياأتي  اآخر  وال�سياع.. 
بع�سنا،  ننه�ض  ويرتكنا  فجاأة  يرحل  ثم  واالزدهللار، 
نبكي  هدرا،  ثرواتنا  و�سياع  وف�سلنا  خيبتنا  نبكي 
مبا  اإال  يتغرّي واقعه  لن  االإن�سان  اأن  يوما  يع  عقا مل 
تفعله يداه، فهو يحتاج قب�سا من نور خارجي بل اإرادة 

ذاتية ت�سنع التغيري احلقيقي املن�سود.
يف  املتاحقة  االأزمللات  اخل�سبة  على  املمثلة  ت�سكو 
فتتحرك م�سطربة يف  املتنا�سخة،  واالأفكار  حياتها، 
اإطار �سّيق، متحدثة حينا وراق�سة حينا اآخر، لكنها 
وتطورات  احلالة  ت�ستدعيه  ما  وفق  "جلدها"  تغري 
البيا�ض  فتنزع  ثوبها  تبدل  فهي  امل�رشحي،  الن�ض 
والعفة لتدخل مرحلة من ال�سواد والظام الفكري، 
الظاهرية  ال�سورة  من  معنويا  التحرر  حتللاول  ثم 
ب�رشية  مبوؤثرات  م�ستعينة  املمثلة  تتحرك  النمطية. 
املخاطبة  “االأنا”  بانفعال  وت�ستعل  تنفعل  واألللوان 
للجمهور، ومبوؤثرات �سمعية تراوحت بني مو�سيقى 
�رشيعة وعنيفة تعرب عن مدى ا�سطراب ال�سخ�سية 
يف  ح�سل  ما  على  بناء  للواقع  فهمها  حماولة  يف 
املا�سي وا�ست�رشاف ما ميكن وقوعه م�ستقبا، وبني 
مو�سيقى ناي حزين، يئن مع اأنني املراأة وهي تنتف�ض 
اأربعة �سبابيك،  اأو رمبا هي  اأبواب  اأربعة  متنقلة بني 
اأو اأربع حيوات وم�سارات وافرتا�سات حتملها نحو 
الغد. ومن هذه امل�رشحية املونودرامية، ندرك اأننا ل�سنا 
بحاجة اإىل اجللو�ض اأمام قارئة فنجان كي نفهم الواقع 
وقراءة  ب�سرية،  نف�سه  على  فلاإن�سان  حولنا،  من 

الفنجان يف زماننا مل تعد ت�سّوق للوهم بنجاح.

والبحث  العايل  للتعليم  الوطنية  االحتادية  ن�سطت 
دورة  خل�رش  حمه  ال�سهيد  جامعة  فللرع  العلمي 
ريا�سية لكرة القدم مبنا�سبة احتفاالت عيد العمال 
"العلم ر�سالة واجلزائر  ال�سنة  ل�سعار هذه  وجت�سيدا 
التي  الريا�سية  التظاهرة  هذه  جمعت  وقد  اأمانة". 
وموظفي  الكليات  بني    2022.05.09 يوم  جرت 
الفريق  بني  االختتام  لقاء  جللرى  حيث  اجلامعة  
الريا�سي لاإدارة املركزية والفريق الريا�سي لكلية 
العلوم االقت�سادية ومت على اإثره تتويج فريق االإدارة 
املركزية الفائز بالنهائي يف جو من الروح الريا�سية 

العالية.
وباملنا�سبة قدم ال�سيد مدير اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور 
عمر فرحاتي كلمة يف حفل التكرمي للفريقني �سكر 

من خالها كل الريا�سيني واحل�سور خا�سة �سيوف 
العام  لاحتاد  الوالئي  االأمني  ال�سيد  وهم   اجلامعة 
املكتب  وع�سو  دبيلي  حميدة  اجلزائريني  للعمال 
والبحث  العايل  للتعليم  الوطنية  الوطني لاحتادية 
العلمي F.N.E.S.Rو U.G.T.A الدكتور منر حممد 
الوطنية  لاحتادية  العام  االأمني  وممثل  م  اخلطيب 
الدكتور  االأ�ستاذ  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم 
كل  على  التكرميات  وزعت  وقد  م�سعود.  عمارنة 
ملعهد  الريا�سي  الفريق  تقلد  فيما  الريا�سية  الفرق 
وقدم  الريا�سية  الروح  و�سام  اال�سامية   العلوم 
املتوج  للفريق  الدورة  كاأ�ض  اجلامعة  مدير  ال�سيد 
وهو فريق االإدارة املركزية يف جو من الفرح واملحبة 

بني اجلميع. 

مل يفتاأ فريق الفن الدرامي ملديرية اخلدمات اجلامعية بالوادي يخو�ص غمار الدراما 
احلديثة على امل�ضتوى املحلي والوطني والدويل من خالل تنظيم عديد الفعاليات 
امل�ضرحية �ضواء يف رحاب اجلامعة واإقامات الطلبة واملوؤ�ض�ضات الثقافية اأم كطرف 

م�ضارك فيها وطنيا وخارجيا

■ د. خليفة قعيد

عرضت »قارئ الفنجان« في مهرجان قرطاج الدولي

تتويج الخدمات الجامعية بالوادي 
بجائزتين في تونس

تتويج فريق اإلدارة المركزية للجامعة في الدورة الرياضية الكروية
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