
وقد متزيت فعاليات اختتام الس نة          

ادلراس ية بتنظمي حفل ممتزي أ رشف عىل 

افتتاحه الس يد وايل والية قس نطينة مبعية 

الس يد مدير جامعة صاحل بوبنيدر قس نطينة 
منية  3 وحبضور السلطات احمللية املدنية وال 

للوالية والس يد رئيس الندوة اجلهوية 

جلامعات الرشق وعدد من الاطارات 
ساتذة  اجلامعية وحبضور واسع للطلبة وال 

 .  وأ هايل املتفوقني من الطلبة
ويف لكمته الافتتاحية أ عرب الس يد         

كامل عباس وايل والية قس نطينة عن 
سعادته ابلتواجد يف جامعة صاحل بوبنيدر 

مثنيا عىل لك ما حققته اجلزائر من  3قس نطينة 
منجزات علمية وما ش يدته من مؤسسات 
جامعية يعود لها الفضل يف تكوين الاطارات 

ومل يفوت .  اجلزائرية وتوفري ظروف التطوير
الس يد الوايل الفرصة ليؤكد عىل ال مهية احملورية 
اليت حتظى هبا اجلامعة وادلور الرايدي 

 .واملس تقبيل الواعد اذلي تضطلع به
وبدوره وبعد الرتحيب بضيوف اجلامعة          

واحلضور الكرمي، أ ثىن ال س تاذ أ محد بوراس 
عىل  3مدير جامعة صاحل بوبنيدر قس نطينة 

هجود ادلوةل اجلزائرية يف جمال التعلمي العايل وقدم 
حملة وجزية عن بعض املنجزات اليت اس تطاعت 
جامعة صاحل بوبنيدر حتقيقها خالل الس نة 
اجلامعية املنقضية، حبيث متكنت اجلامعة حس به 
من امضاء العديد من االتفاقيات الوطنية 

وادلولية النوعية اليت تؤسس لتعاون ممثر مع 
املؤسسات اجلامعة والعلمية اجلزائرية وحىت 
ادلولية عىل غرار االتفاقية اليت مت امضاؤها مع 
الرشيك ال ملاين، وأ يضا العديد من االتفاقيات مع 
احمليطني الاجامتعي والاقتصادي واليت اختمتت 
ابمضاء اتفاقية تعاون مع الكنفدرالية العامة 

 .للمؤسسات اجلزائرية
كام ذكر الس يد مدير اجلامعة ابل جواء        

اجليدة اليت طبعت الس نة ادلراس ية املنقضية اليت 
متزيت ابالس تقرار وبأ داء بيداغويج ممتاز وبتحقيق 
العديد من ال لقاب فامي خيص النشاطات الثقافية 
والرايضية، وهو أ مر يس تحق التمثني ويدفع 

حنو ال مام وحنو  3جبامعة صاحل بوبنيدر قس نطينة 
رفع مزيد من التحدايت لتكون يف مصاف 

 .اجلامعات املتطورة

 يف أ جواء مليئة ابلهبجة والفرح

 3-حفـــــــل ممتيـز يف اختتــام الس نة ادلراسيـــة جبامعــة صـــاحل بوبنيدر قسـنطينة 
بعد س نة  3الس نة ادلراس ية جبامعة صاحل بوبنيدر قس نطينة  7302جويلية  33يف أ جواء ميكن وصفها ابلرائعة والاس تثنائية، اختمتت صباح يوم أ مس االثنني 

 . مليئة ابجلد والعمل والنجاحات

 3جاماةاصالاااوامادا اااطييةاطي ي ي ا ااا ي ي ي ي ا الااا
04-07-2017  

 العدد الثاين، اختتام السنة اجلامعية

هيمنة شبه كاملة للطالبات 
 على المراتب األولى

2ص   

باسم  7102تسمية دفعة 
 الراحل مراد بن ساري

2ص   

المتفوقون يكرمون ويتحدثون 
عن مسارهم، طموحاتهم 

 وآمالهم

3ص   

حضور مكثف، تنظيم محكم 
 والزي الرسمي يجمل الحفل

 

4ص   

حصيلة جيدة وارتياح للنتائج 
 المحققة

5ص   

رجل ... السي مراد: بورتري
استثنائي، معدن نادر وتواضع 

 ال يوصف

8ص  

جامعة صالح بوبنيدر تحصد 
 األلقاب وتواكب األحداث

  9ص 

 
 :تقرؤون أيضا

 :في الواجهة
  تصريحات عمممداا المكملميمات

بمممممممنممماسمممبمممة ا مممتمممتممما  السمممنمممة 
 .الجامعية

 

 

 السيد مدير اجلامعة على اليمني مبعية وايل الوالية واحدى الطالبات املكرمات وعميد كلية الطب وويل الطالبة 

 عماد مجام، مروان لشهب: تصويرنصرالدين بوزيان، / د: انجازجملة من 
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مبناس بة حفل اختتام الس نة 

بت جامعة صاحل بوبنيدر قس نطينة  اجلامعية،أ 

ال أ ن تس تذكر ال س تاذ الراحل  3 مراد بن "ا 
وتكرمي عائلته الفاضةل وتكرم امسه "  ساري

يضا من خالل تسمية دفعة خترج س نة   7302أ 
 .ابمسه

وقال يف هذا الصدد ال س تاذ أ محد 

بوراس، مدير اجلامعة، أ ن هذه املبادرة تصب 

يف خانة ترس يخ ثقافة عدم النس يان والاعرتاف 

سهامات الرجال واجملهودات اليت بذلوها يف  اب 

سبيل خدمة الصاحل العام واجلامعة اجلزائرية 

عىل وجه اخلصوص عىل غرار اسهامات 

اذلي فقدته ال رسة "  مراد بن ساري"ال س تاذ 

اجلامعية منذ بضع شهور، كيف ال تتذكره 

اجلامعة وتذكره وهو اذلي خدهما وأ خلص يف 

خدمهتا ك س تاذ ملدة جتاوزت ال ربعني س نة 

معل فهيا عىل تكوين جيل من ال ساتذة 

كام خدهما من خالل خمتلف املناصب .  والطلبة

اليت تقدلها وعىل رأ سها منصب مدير جبامعة 

ويف هذا .  منتوري قس نطينة خالل التسعينات

وهو أ حد -"  اليس عبد هللا"الصدد حيدثنا 

املتقاعدين من اجلامعة واذلي س بق وأ ن 

عن مجةل من الصفات الانسانية   -اش تغل مع املرحوم

واملهنية اليت متتع هبا الراحل من طيبة وتفهم وحب 

املساعدة وأ يضا التفاين يف العمل والصدق واال خالص 

واحرتام خمتلف املس تخدمني بغض النظر عن مس توامه 

 .العلمي أ و املهين
وقد القت املبادرة اس تحسان الكثري من 

العامل وال ساتذة واس تقبلهتا عائةل املرحوم ابلكثري من 

 .التأ ثر فامزتجت دموع الفرحة ابحلزن

 تكرميا واس تذاكرا 

 "مـــراد بن ســاري"ابمس ال ستـاذ الراحـل  7302تـسميــة دفعة 
 

 طالبان فقط افتاك املرتبة ال وىل

 همينـــــــــة شبـه اكمـــــةل للطالبات عىل املــراتـب ال وىل

احلائز "  بن داود محمد"والطالب 

من معهد  08.41عىل معدل 

 . تقنيات التس يري احلرضي

وقد متكنت الاانث 

ليس فقط الرتبع عىل املرتبة 

ال وىل يف خمتلف التخصصات بل 

أ يضا حتقيق معدالت جد حمرتمة 

" الواعر هنةل"عىل غرار الطالبة 

 01.01املتحصةل عىل معدل 

زروق "بقسم الطب والطالبة 
بقسم العالقات ادلولية بلكية العلوم  01.27املتحصةل عىل معدل يصل ا ىل "  شهرة

 . يف مجملها 01-08الس ياس ية، فامي تراوحت ابيق املعدالت بني 

فرضت الطالبات همينهتا 

عىل املراتب ال وىل وحصدت 

التكرميات بشلك ش به لكي سواء 

، عىل مس توى اليسانس أ و املاسرت

متفوقا مت تكرميهم  72مفن مجموع 

خالل احلفل اس تطاع طالبان فقط 

افتاكك املرتبة ال وىل، ويتعلق ال مر 

احلائز "  العلمي عبد هللا"ابلطالب 

يف تس يري  01.37عىل معدل 

املشاريع من لكية الهندسة والتعمري 

      

رمحك هللا اي يس ... 

ليه راجعون.مراد ن ا  ن هلل وا   ، ا 

 السيدان مدير اجلامعة ووايل الوالية مبعية عائلة املرحوم



 املتفــوقـــون يكرمـــــون ويتحـــــدثـون عن مســــارمه، طمـوحــــــاهتم وأ مـــــالهـــم

رادة حارضة وادلمع موجود ، ببساطة هتيأ ت لك ...الفرصة اكنت مواتية واال 

الظروف واتفق امجليع عىل رضورة تكرمي املتفوقني، تمثني هجودمه وتشجيعهم عىل 

 .بذل املزيد
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... ساطور نسيبة

 نلنا اجلزاء وأ فرحنا ال ولياء
اعتربت ساطور نسيبة 
احلائزة عىل ليسانس يف تس يري 

أ ن  08.48املشاريع مبعدل يصل ا ىل 
هذا اليوم أ ي يوم التكرمي مبثابة 
اجلزاء املنتظر اذلي جاء بعد تعب 
وكد، مؤكدة عىل أ مهية مثل هذه 
املبادرات القمية التيتدخل الهبجة 
والرسور ليس يف نفس الطالب فقط 

 .  بل خصوصا يف نفوس ال ولياء

" أ شعر ابلفرحة والفخر"
هام اللكمتني اللتان اختارهتام ابن دايل 
حسني أ نسة مالك من قسم التعمري 
للتعبري عن املشاعر اليت ختاجلها جتاه 
. هذا التكرمي والتفوق اليت حظيت به
وتقدر مالك أ هنا التكوين اذلي انلته 
جيد أ مةل أ ن تس تفيد مس تقبال يف 
ا طار حتضريها للامسرت من املزيد من 
اخلرجات امليدانية لتدعمي معارفها أ كرث 

 .   فأ كرث

... بوملدن مجيةل

 املنافسة مل تكن سهةل
عربت الطالبة بوملدن مجيةل 
عن سعادهتا ابلتكرمي وأ مهيته ابلنس بة 
لها، مؤكدة أ ن ال مر مل يكن سهل 
املنال فاملنافسة اكنت صعبة وحمتدمة 
مع ابيق الطلبة خصوصا يف ختصص 
اال عالم مشرية ا ىل رضورة مواصةل 
العمل واجلهد من أ جل نيل شهادة 
املاسرت مث ادلكتوراه اليت تعد الغاية 

 .ال مسى

س ميود ليندة، ليست 

طالبة كبايق الطالبات، فهيي ربة بيت 

وعامةل وطالبة يف نفس الوقت، ومع 

لك ذكل اس تطاعت أ ن تمتزي وأ ن تنال 

ليك .  املرتبة ال وىل عندما تتحدث ا 

تشعر فعال بأ هنا ال تدرس فقد بل 

تناضل من أ جل ذكل، فقد التحقت 

ابملاسرت بعدما أ هنت يف وقت سابق 

دراس هتا يف ا طار النظام الالكس ييك 

ورمغ اقتحاهما لعامل الشغل والزتاماهتا 

ال أ ن تعود  املهنية وال رسية أ بت ا 

الش باع رغبهتا يف العمل ومواصةل 

 .ادلراسة رافعة ومواهجة لك التحدايت

الزناعات ...  ش يحة بثينة

 ادلولية تس هتويين

... محمد بن داود

 قصة حب لتخصص

هنا عادة محيدة جيب  ا 

ترس يخها، يه العبارة اليت ترددت 

كثريا عىل لسان خمتلف من وهجنا 

هلم السؤال من طلبة وأ ساتذة 

واداريني، مفثل هذه املناس بات 

الاحتفائية لها تأ ثري اجيايب ابلغ عىل 

نفوس الطلبة وختلق أ جواء 

تشجيعية وتنافس ية وتكرس مقوةل 

أ ن العمل واجلد هام السبيل لتبوأ  

 .املناصب املرشفة عىل

وعن مسار الطلبة 

املتفوقني، طموحاهتم وأ ماهلم، 

 " يتحدث الطلبة

ما زلنا ...  المية زعرت

 ننتظر الكثري
أ ما الطالبة المية زعرت من 
لكية علوم اال عالم واالتصال، فاغتمنت 
الفرصة لتعرب عن تطلعاهتا أ كرث مما تركز 
عن شعورها ابلفرحة يف هذا اليوم 

ويف هذا الصدد تقول المية اننا .  املمزي
نتطلع ملزيد من التكوين امليداين ونأ مل 
أ ن تعقد اجلامعة واللكية اتفاقيات 
نوعية مع املؤسسات اال عالمية قصد 
متكن الطلبة من القيام مبزيد من 
اخلرجات والتطبيقات والاحتاكك 

 .  ابمليدان وواقع املامرسة
كام نأ مل تقول الطالبة 
اسرتجاع ماكنة التخصص، فسابقا اكن 
ليه يتطلب معدالت حمرتمة كام  الولوج ا 
أ ن التكوين اكن أ معق تضيف الطالبة، 
فبحمك كوين من دفعات الالكس يك كنا 
حنظى بوقت أ كرب يف الغوض يف عدد 
من املقاييس املهمة أ ما اليوم فنس تفيد 
من تنوع املقاييس لكن ال منكل الوقت 
الاكيف للتعمق يف بعض ال مور املهمة 
اليت تبقى حصيح عىل عاتق الطالب 
اس تدراكها لكن دور ال س تاذ همم يف 

 . هذا الصدد

اعتربت الطالبة نرص هللا أ مال 

املتحصةل عىل أ عىل معدل يف ختصص 

داري عىل مس توى  تنظمي س يايس وا 

الليسانس بلكية العلوم الس ياس ية أ ن هذا 

التتوجي يعد مبثابة متعة وفرحة كبرية ابلنس بة 

لها ودفعة قوية تشجعها عىل عىل بذل 

 . املزيد والاس مترار

التتوجي ... نرص هللا أ مال

 متعة وفرحة

أ ما ش يحة بثينة فاكنت عيهنا 

ال وىل عىل احلارض والثانية عىل املس تقبل، 

ويف هذا الصدد تتحدث احلائزة بتفوق 

عىل شهادة الليسانس يف العلوم الس ياس ية 

ختصص عالقات دولية عن رغبهتا العميقة 

يف مواصةل دراس هتا والاهامتم جبمةل من 

الزناعات ادلولية خصوصا تكل اليت 

تشهدها منطقة الرشق ال وسط ملا حتمهل 

 من رهاانت

... س ميود ليندة

 نضال امرأ ة أ حبت العمل

بدى جليا احلب الكبري 

اذلي يكنه محمد لتخصصه ورغبته 

اجلاحمة يف تقدمي الاضافة من خالل 

معهل يف املاسرت وال فاق اليت يريد أ ن 

 . يفتحها لنفسه يف ادلكتوراه

محمد بن داود احلائز عىل 

املاسرت يف ختصص تس يري امجلاعات 

احمللية واحلومكة من معهد تقنيات 

التس يري احلرضي أ ثىن عىل ظروف 

ادلراسة وعىل اجملهودات املبذوةل عىل 

مس توى املعهد واجلامعة لتقدمي 

تكوين نوعي وخص ابذلكر ال س تاذ 

جامل دكويم اذلي دمعه كثريا يف 

مذكرة املاسرت اليت قام هبا واليت 

تسعىى ا ىل تقدمي أ فاكر وبدائل ميكن 

الاس تفادة مهنا يف حتس يني مردودية 

وارتكزت دراس ته .  امجلاعات احمللية

عىل تمثني الرتاث املظهري اذلي من 

... ابن دايل حسني شأ نه جذب الس ياح

 أ شعر ابلفرحة والفخر
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 حضـــــور مكــثـــف، تنظمي حمــمك والزي الرمسي جيمــل احلفـل

حضورا مكثفا ومتزي بتنظمي حممك وتزين ابل لبسة العلمية اليت تعد تقليدا متجددا الىق  3–عرف حفل اختتام الس نة اجلامعية جبامعة صاحل بوبنيدر قس نطينة 

 . الرتحيب من طرف امجليع

ولقد اكن احلضور  

قويـا والفتـا ومتـنوعـا لـدرجة أ ن 

قاعة احملارضات بلكية الفنون 

والثقافة  اكنت مكتظة عن أ خـرها 

ومل تتســع لتستـوعب الكــم 

الهــائـل من احلضور اذلي مشل 

الطلبة، ال سـاتذة، املوظفني، 

أ وليـاء الطلبة، الضيوف واملدعوين 

 .من داخل وخارج اجلامعة

ويبدو أ ن الفرصة 

اكنت جيدة ابلنس بة للكثري من 

ال ساتذة واملوظفني ابجلامعة عىل 

اعتبار أ هنا مناس بة للتاليق ولتبادل 

أ طراف احلديث، فقلام تتاح هلم 

مثـل هذه الفـرص لاللتـقاء 

مبختلف الزمالء والزميالت من 

خمتلف املصاحل واللكيات دفعة 

 .واحدة

أ ما الطلبة فقد حرض  

بعضهم ليحظى ابلتكرمي ورافق 

بعضهم ال خر زمالهئم املتوجني 

وحرض البعض ال خر ليعيش احلفل 

واملناس بة بعد س نة مليئة ابجلد 

 . والعمل

وزايدة عىل احلضور 

املكثف، اتسم حفل الاختتام بتنظمي 

حممك وتس يري جيد يعد نتاج 

التحضريات السابقة للمناس بة وروح 

املسؤولية والتعاون وحسن التنس يق 

اليت اكنت حارضة بقوية، فسهل 

بذكل التحضري والتنظمي والتس يري 

وانقىض احلفل بسالسة كبرية ويف 

أ جواء أ خوية طغى علهيا التقاط 

الصـور التذاكـرية لرتسيـخ هذا اليوم  

 . املمزي

 مدير اجلامعة، نوابه وعمداء الكليات بالزي الرمسي يف استقبال السلطات احمللية لوالية  سنطينة 

 قو ة تربز  اعة احملاضرات وهي تكتظ باحلضو 

 قامئة الطلبة املتفوقني يف الليسانس  
 عشوش رقية، فنون. 

 بوملدن مجيةل، اعالم. 

 بوالصوف مرمي، اتصال. 

 ساطور نسيبة، تس يري املشاريع. 

 بن دايل أ نيسة مالك، التعمري. 

 بغريش أ سامء، تس يري املشاريع. 

 حميور أ مرية، هندسة الطرائق. 

 لعابد هناد، تس يري املدن والتعمري. 

 وضاح اميان، التقنيات احلرضية والبيئة. 

 ش يحة بثينة، العالقات ادلولية. 

 نرصهللا أ مال، التنظمي الس يايس والاداري 

 قامئة الطلبة املتفوقني يف املاسرت  
 الواعر هنةل، قسم الطب. 

 بوقرة حلمية، قسم الصيدةل. 
 ش هيب منال، قسم جراحة ال س نان. 
 صميود ليندة، قسم الصحافة. 
 زعرت ملياء، قسم السمعي البرصي. 
 سعيدي س ياف رمية، قسم االتصال والعالقات العامة. 
 العلمي عبد هللا، تس يري املشاريع. 
 بورويد كوثر، قسم التعمري. 
 بوجامعي مروى، هندسة مكيائية. 
 سفاري وس يةل، هندسة صيدالنية. 

 بوعبيد راين، هندسة بيئية 

 عبادة هاجر، تس يري املدن والتعمري. 

 بوحامت اكتيا، التقنيات احلرضية والبيئة. 

 بن داود محمد، تس يري امجلاعات احمللية واحلومكة. 

 زروق شهرة، قسم العالقات ادلولية. 

 لعجل راضية، التنظمي الس يايس والاداري 



ويف لكمتـه، عاد السـيد 
ىل التذكـري ابلعديــد من  مـدير اجلــامعـة ا 

املزيات اليت طبعـت السنـة ادلراسـية 
املنـقضيـة عىل اكفة ال صعـدة واليت جتعل 

 3–من جامعة صاحل بوبنيدر قس نطينة 

جديرة فعال بأ ن تكون يف مصـاف 
 . اجلامعـات الراقيـة

فعىل الصعيد البيدغويج، ذكر 

ال س تاذ أ محد بوراس أ ن الس نة اجلامعية 

احلالية متزيت ابس تقرار ش به اتم مسح من 

امتام الس نة ادلراس ية بأ داء بيداغويج 

 .ممتاز

أ ما عىل الصعيد العلمي، فقد 

يضيف ذات -شهدت هذه الس نة 

اطالق جملتني علميتني ال وىل   -املتحدث

خاصة ابلعلوم والتكنولوجيا والثانية 

خمصصة للعلوم الانسانية والاجامتعية، 

وهو ما من شأ نه متكني ال ساتذة والباحثني 

من نرش حبوهثم وتمثني النتاجئ املتوصل 

لهيا  .ا 

كام عرفت هذه الس نة 

اجلامعية تنظمي العديد من امللتقيات 

ادلولية والوطنية وال ايم ادلراس ية 

واس تضافة العديد من الشخصيات 

العلميـة ال جنبيـة والوطنيـة اليت سامهـت 

يف اثراء النقاشات وخلق دينامكيـة 

وحيوية علمية مكنت من تعزيز التبادل 

العلمي واملعريف بني أ ساتذة وطلبة 

اجلامعـة وخمتلف الضيوف اذلين 

 .رشفوها

 3433خترج ما يزيد عن 

 81طالبا ومناقشة ما يزيد عن 

 أ طروحة دكتوراه
وشهد املومس اجلامعي احلايل 

طالبا عىل  3433خترج ما يزيد عن 

مس توى الطورين ال ول والثاين 

موزعني عىل (  ليسانس وماسرت)

ختصصات خمتلفة عىل غرار الطب، 

الصيدةل، جراحة ال س نان، العلوم 

الس ياس ية، تس يري املدن، االتصال، 

التعمري، الااعالم، الهندسة الصيدالنية، 

 ...الهندسة البيئية

ويف مس توى الطور الثالث 

عرف املومس اجلامعي املنقيض مناقشة 

عدد معترب من املذكرات وال طروحات 

يف النظامني الالكسيك واجلديد، حبيث 

أ طروحة دكتوراه علوم  31متت مناقشة 

وما يزيد “  ل م د”رساةل دكتوراه  07و

مذكرة ماجس تري، ويه حصيةل  02عن 

هممة تس تحق التمثني وتعرب عن قدرات 

التأ طري اليت تمتتع هبا جامعة صاحل 

وسعهيا املتواصل يف  3بوبنيدر قس نطينة 

 .تكوين املكونني والاطارات املس تقبلية

 يف اختتام الس نة اجلامعية

 حــصيلــــــة جيدة وارتــياح لـلـنـتـائــج الـمـحـقــقــة

 :مقتطف من كلمة مدير الجامعة      

يشرفني أن أقمف ممفمتمومرا وفمومورا ”      
بكل زميمتتمي وزممتئمي األسماتملة، بمكمل 
أ واتي وإ واني المعمممار ممرفموا المهماممة 
بممممما قممدممموي مممن تضممحمميممات وعممطمماا ال 
ممحممدود نممجممنمي ثمممماري الميممو  ممن  ممتر 

 “ رؤية هؤالا المتفوقين

5ا لففصففف ففف ففة    2017   —3جفففا مفففعفففة   قفففا ة   بفففو بفففنففيفففد      فففسففنفففطفففيففنفففة      ا لفففعففد د   ا لفففثفففا ين ،   ا خففتفففتفففا م   ا لفففسففنفففة   ا جلفففا مفففعفففيففة  

 السيد مدير اجلامعة خالل كلمته االفتتاحية

عن ابلغ  3–أ عرب ال س تاذ أ محد بوراس، مدير جامعة صاحل بوبنيدر قس نطينة 
سعادته جتاه ما حققته اجلامعة من تقدم ونتاجئ جيدة خالل املومس اجلامعي احلايل أ مال حتقيق 

 .املزيد من النجاحات خالل املومس القادم

اتفاقيات دولية ووطنية وانفتاح متواصل 

 عىل القطاعني الاجامتعي 
أ ثىن الس يد مدير اجلامعة عىل االتفاقيات الوطنية 

وادلولية اليت متت امضاؤها من قبل اجلامعة عىل غرار تكل 

اليت مت امضاؤها منذ أ ايم قليةل مع الكنفدرالية العامة 

للمؤسسات اجلزائرية واليت ستسمح لطلبة اجلامعة من 

الاس تفادة من التدريب امليداين داخل هذه املؤسسات واثبات 

قدراهتم ومؤهالهتم والمتكن ملا ال من الظفر مبناصب معل داخل 

 .-يضيف الس يد مدير اجلامعة-هذه املؤسسات 

كام خص ابذلكر االتفاقية اليت مت امضاؤها مع الواكةل 

واليت أ مثرت ابجناز عرض متهيين عىل مس توى   GIZال ملانية 

املاسرت يتعلق مبعاجلة وتس يري النفاايت وذكل ابلرشاكة مع 

الواكةل الوطنية للنفاايت التابعة لوزارة البيئة واملوارد املائية 

 .اجلزائرية

يضاف ا ىل ذكل خمتلف االتفاقيات اليت مت ابراهما 

خالل املومس احلايل مع العديد من املؤسسات اجلامعية والعلمية 

اجلزائرية وادلولية واليت تكرس س ياسة اجلامعة القاضية 

ابالنفتاح عىل ال خرين والسعي ال جياد تعاون ممثر من شأ نه 

املسامهة يف خدمة التمنية الوطنية وخدمة ال هداف املسطرة 

 .من قبل ادلوةل اجلزائرية



كد ال س تاذ محزة معريش مدير معهـد   أ 
تقنيات التس يري احلرضي أ ن السـ ـنـة ادلراسـ ـيـة 

املنقضية اكنت ملئية ابحليوية والنـشـاط وعـرفـت 

احتضان املعهد للعديد من الفـعـالـيـات الـوطـنـيـة 
وادلولية املمتزية عىل غرار اس تضافة ورشة العـمـل 
حول التعاون ال ملاين اجلزائري شهر مـارس والـيت 
عرفت مشاركة موسعة من قبـل الرشاكء ال ملـان 
ولكلت بعقد اتفاقية معهم وتـوطـني مـاسـرت همـين 

 .ابملعهد

كام عاد الس يد مدير املعهد للحديث عـن  

العديد من ادلورات التـكـويـنـيـة وال ايم والـورشـات 

 .ادلراس ية اليت احتضهنا املعهد وحققت جناحا كبريا

وابرمغ من السري احلسن للمعهد حسـب  

ال أ ن حمـدثـنـا فضـل  املتحدث بيداغوجيا وعـلـمـيـا ا 

احلديث عن املس تقبل مؤكدا أ ن هناك الـعـديـد مـن 

ال مور اليت تعمل مديرية اجلامعة مع املعهد عىل حتقيقها 

مس تقبال مؤكدا توفر املوارد البرشية الالزمة وال مهـيـة 

 احملررية للتخصص  

 .واال ماكنيات البرشية، البيداغوجية واملادية

وخالل املومس اجلامعـي املـقـبـل  

س نـعـمـل عـىل فـتـح دكـتـوراه يف ثـالث 

 73ختصصات وننتظر مـنـاقشـة أ زيـد مـن 

أ طروحة دكتوراه ودراسة العديد من ملفات 

 .التأ هيل اجلامعي

ال   يف ال خري، أ ىب الس يد العميد ا 

أ ن يزف هتانيه للطلبـة املـتـفـوقـني وخـالـص 

 .الشكر ملدير اجلامعة وطامقه الاداري

“ نطمح لنكون يف مصاف الـكـبـار 

يه امجلةل اليت أ حل علهيا ال س تاذ رايش بوريش 

 .معيد لكية العلوم الس ياس ية

فالـلكـيـة واحـدة مـن اثـنـني عـىل  

املس توى الوطين، حبـيـث جنـد لكـيـة لـلـعـلـوم 

الس ياس ية ابجلزائر العامصة وأ خرى بقس نطـيـنـة، 

وهو ما جيعلنا نعمل عىل نكون قطبا للتكوين يف 

يضيـف -هذا احلقل املعريف خصوصا وأ ن اللكية 

ــحــدث ــت ــق   -ذات امل ــراف ــىل لك امل حتــوز ع

 مدير معهد تقنيات التس يري احلرضي

كـــــبــــر بــــــكثـــــــــــري  حــــــقــــقـــنـــــا الكــــثــيــر وطمـــوحـــــاتنــــــــا أ 

:معيد لكية العلوم الس ياس ية  

“نطـمـــــــــح لنـــكـــــــــون يف مصـــــــــاف الـكبــــــــــــــــــار”  

ويضيف ال س تـاذ فضـيـل أ ن  

هذه الس نة اكنت جد متعبة لكهنا عـرفـت 

حتقيق الكثري فزييقيا، نفس يا وهمنيا وعلميـا، 

فقد  متكنا من هتيئة العديد من الفـضـاءات 

كـام .  وضامن ظروف متدرس جيدة للطلـبـة

معلنا عىل خلق أ جواء نفس ية وهمنية جيدة 

 .كرست الانفتاح عىل الطلبة وال ساتذة

 وزايدة عىل ذكل ابدران بتنظمي العديد من 

: معيد لكية اال عالم واالتصال  

“خفـــور كــــثـيـرا مبـــا حــقـقـتـــه الكــــلـيــــة هذه السـنـة”  

أ عرب ال س تاذ فضيل دلـيـو  

معـيـد لكـيـة عـلـوم اال عـالم واالتصــال 

والسمعي البرصي عن خفره الكبـري جتـاه 

ما حققته اللكية يف غضون هذه الس ـنـة 

وعن رسوره مبناقشة الكثري مـن طـلـبـة 

ـــوراه  ـــت ـــوم و ) ادلك ـــل (  “ د. م. ل” ع

 .ل طروحاهتم اجلامعية

6ااديحي ي يلااا 2017ااا—3جيماةيصيلاااوييماديي اااطيةاطي ي ي ا ااا ي ي ي ي ي يلااا  اااادي اماةيصي الا   ااديصي اثاااااديتييماايساةااااامييييييما ااااادي ي يلا

الفعاليات العلمية وحرضـان الـعـديـد مـن  

مشاريع البحث وما زلنا نش تغل عىل تطوير 

اللكية والعمل عىل الاس تفادة من طـاقـاهتـا 

 .البرشية واملادية

ومل يفوت الس يد العميد الفـرصـة لـيـجـدد  

شكره وامتـنـانـه ملـديـر اجلـامـعـة واال دارة 

املركزية وللك أ ساتذة وعامل اللكية ملا بذلوه 

من هجود اكنت السـبـب يف اجنـاح هـذه 

 .الس نة ادلراسة



 معيد لكية الطب

مسار حمرتم وتطورات مكية ونوعية معتربة... التكوين الطيب جبامعة قس نطينة  

 معيدة لكية الهندسة والتعمري

ساتذة واال داريني  لك الهتاين للمتفوقني والشكر والتقدير لل 

 معيد لكية هندسة الطرائق

 التكرمي جيد واملبادرة طيبة وا بقاء الصةل مع املتخرجني أ مر رضوري

ــاذ حمــجــوب   ــت ــر ال ســ  ذك

بوزيتونة معيد لكية الـطـب أ ن الـلكـيـة 

حققت تطورات مكية ونوعية معتـربة يف 

جمال التكوين الطيب بقس نطينة وابلرشق 

 . اجلزائري

فــبــالــرمغ مــن أ ن ســريهتــا  

ال أ ن الـلكـيـة  جتاوزت امخلسني س نـة ا 

تظل فتية واس تطاعت رفع العـديـد مـن 

التحدايت منذ نشأ هتا ولـغـايـة السـاعـة، 

فبعدما أ صبح التأ طـري الـطـيب جـزائـراي 

بشلك لكي تـوجـه الـطـب يف جـامـعـة 

قس نطينة ا ىل فتح ختصـصـات جـديـدة 

والسعي ملواكبة التطورات العلمية وتلبيـة 

الاحتياجات الطبيـة، وميـكـن يف هـذا 

 -يضيف ذات املتحـدث-الصدد اال شارة 

-ا ىل أ ن عدد الطلبة املتخرجني من اللكية 

 00فـاق الــ  -اليت اكنت مدرسة مث مـعـهـدا

جراح أ س نان يف الفرتة  3133أ لف طبيب و

ويه تضم حاليـا   7303  –0428املمتدة بني 

 7333طالـبـا يف الـطـب و 1033ما يفوق 

طـالـبـا يف   0433طالبا يف طب ال س نان و

الصيدةل وتسامه يف تكوين أ يضا مـا يـزيـد 

 . طالبا أ جنبيا 023عن 

اللكيات تـتـوىل االتصـال ابملـتـخـرجـني 

وتبقي عىل الصةل مع الطلبة حـىت بـعـد 

خترهجم، فاملؤسسة استمثرت يف تكويهنـم 

وميكن أ ن تس تفيد مـهنـا الحـقـا بـطـرق 

 .خمتلفة

واعــتــرب ال ســ ــتــاذ حســان  

منيعي أ ن الس نة ادلراسة مـرت بشـلك 

جيد يف اللكية واغتمن الـفـرصـة لـيـوجـه 

رساةل ا ىل الطلبـة مـفـادهـا أ ن الـرغـبـة 

املـلــحــة يف حتســني الــتــكــويــن وال داء 

البيداغويج ورفع مس توى الطالـب يه 

اليت جتعل ال ساتذة من حـني ا ىل أ خـر 

قاسني مع الطلبة، فـالـهـدف يف هنـايـة 

املطاف هو خدمة الـطـالـب وتـكـويـنـه 

تكوينا يرىق ا ىل ما تقدمه أ رىق اجلامعات 

 .  واملدارس يف التخصص

أ ثىن ال س تاذ منـيـعـي عـبـد  

السالم حسـان معـيـد لكـيـة هـنـدسـة 

الطرائق عىل تنظمي حفل الاختتام وعىل 

تكرمي الطلبة املتفوقني معتربا أ ن املبـادرة 

طيبة وجيب أ ن تتحول ا ىل تقليد س نوي 

 .قار

وأ حل الس يد الـعـمـيـد عـىل  

رضورة خـلـق مصـاحل عـىل مسـ ـتـوى 

وذكر السـ ـيـد الـعـمـيـد أ ن  

الطريق مـا زال طـويـال أ مـام الـلكـيـة 

واملس تقبل واعد والطموح موجود جلعـل 

اللكية تتبوأ  ماكنة جد حمرتمة ليـس عـىل 

 الصعيد الوطين حفسب بل والعريب أ يضا  
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 معيد لكية الفنون والثقافة

 مرسور كثريا بتخرج أ ول دفعة وهللا يعيننا عىل تطوير اللكية

أ عرب ال س تاذ جامل مـفـرج  

معيد لكية الفنون والثقافة عن سـعـادتـه 

الكبرية بتخرج أ ول دفعة يف الطور ال ول 

من اللكية أ مال حتقيق املزيد من الـتـقـدم 

 . والريق خالل الس نوات املقبةل

كام أ عـرب املـتـحـدث عـن  ا

سعادة اللكية ابحتضان فعاليات اختـتـام 

الس نة اجلامعـيـة واسـ ـتـقـبـال خمـتـلـف 

الزميالت والزمالء من خمتـلـف مصـاحل 

 . ولكيات اجلامعة

اغتمنت ال س تاذة حصراوري  

بلعابد بديعة فرصة هناية الس نـة لـهتـنـئـة 

الطلبة املـتـخـرجـني اجـامال واملـتـفـوقـني 

خصوصا، ممتنية هلم املزيد من النجاحات 

 . والمتزي 

الفرصة اكنت مـواتـيـة أ يضـا  

لتخص الس يدة العميدة اكفـة ال سـاتـذة 

بشكر خاص نظري ما بذلوه وما يـبـذلـوه 

من هجود خلدمة التكوين اجلامعي وااتحة 

 .  املعرفة للطلبة

ولو ال تظافر هجود الادريـني  

والعامل وال سـاتـذة لـاكن مـن الصـعـب 

حتقيق هذا املسعى، فلهـم مـين تضـيـف 

ال س تاذة حصراوي لك الشكر والتـقـديـر 

ولك التوفيق لـلـطـلـبـة يف مشـاريـعـهـم 

 . املس تقبلية



 بورتري
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 جامعة صاحل بوبنيدر تزور عائةل املرحوم  وجتمع الشهادات

 رجـــــل اس تثنـــايئ، معـــــدن نـــــادر وتواضــــع ال يوصــــــف... “اليس مــــــراد”

وتدرجييا حتول هذا الشاب البس يط 

ا ىل خشصية علمية حمرتمة تقدلت العديد من 

ويه الس نة اليت  0424املهام ابجلزائر ابتداء من 

توىل فهيا هممة مساعد مدير معهد العلوم 

. أ ين عني مديرا للعهد 0443البيولوجية ا ىل غاية 

عني اليس مراد مديرا جلامعة  0447ويف س نة 

س نوات مث حتول ا ىل اجلزائر  31قس نطينة ملدة 

العامصة ليشغل منصب عضو جملس ال مة 

 .لعهدتني متتاليتني

 فرتات عصيبة أ ثناء التسعينات

-تس تذكر الس يدة ليليا بن ساري 

فرتة التسعينات بتأ ثر ابلغ،   -حرم ال س تاذ مراد

فقد عانت العائةل ما عانت من هتديدات وخطر،   

فباالضافة ا ىل الهتديدات اليت اكنن املرحوم 

والعائةل يتلقياهنا عرب الرسائل، تروي لنا الس يدة 

ليليا أ ن وايل قس نطينة أ نذاك أ بلغ ال س تاذ بن 

ساري برضورة مغادرة مزنهل حبي ادلقيس فقد 

علمت أ هجزة ال من بوجود خمطط الغتياهل وأ فراد 

وحدث أ ن غادرت عائلته قس نطينة ملدة .  عائلته

ثالث أ شهر جراء الهتديدات اجلدية اليت اكنت 

تتعرض لها واليت اكنت تصلها للبيت أ و يمت 

ابالغهم هبا من قبل رجال ال من، مفنصب مدير 

اجلامعة اكن جد حساس يف تكل الفرتة واكن 

الهتديد دامئا، وال أ حسن من العبارة اليت ذكرهتا 

الس يدة ليليا لوصف يوميات الرجل اذ تقول 

 .“اكن مييش والكفن وراءه”

وابلرمغ من لك تكل الظروف 

وعندما يتسلل الضعف ا ىل قلب زوجته الفاضةل 

تقول اكن يقول يل أ ان رجل دوةل ولن أ رخض بل 

اكن مناضال ...  سأ قوم بواجيب عىل أ مت وجه

وتسجل الس يدة ليليا أ ن زوهجا .  حقيقيا ووطنيا للنخاع

تلقى عروضا عدة ملغادرة اجلزائر لكنه والعمل والعيش 

خارهجا لكنه اكن يرفض يف لك مرة ويرص عىل البقاء 

 .ابجلزائر وخدمهتا

ىل أ بعد حد  كرمي، فعال للخري ومتواضع ا 

ش ميه كثرية ومن الصعب حرصها، فقد 

نه رجل من  عدد لنا معارف الرجل وأ ههل الكثري مهنا، ا 

معدن اندر، فهو يعطي وال حييص، يعطي وال ينتظر 

الرد أ و املقابل، يسعى لقضاء مصاحل الناس ومساعدهتم 

ما اس تطاع ذلكل سبيل، فقد قيل لنا أ ن الرجل اكن 

عائةل حمتاجة للسكن وسامه يف توظيف  133وراء نيل 

مئات الش باب، اكن لكام أ حس بقهر الناس وفقرمه 

اكن حبيب “  اليس مراد”يتدخل لتقدمي املساعدة، 

الفقري والغين، فالفقري حيبه لتواضعه وكرمه وروحه 

التضامنية وخملتلف الصفات الانسانية اليت يمتتع هبا 

والغين حيبه ل نه مل يكن طامعا وال ساعيا لالس تفادة 

نه رجل نظيف تقول الس يدة ... الشخصية ومهه “ ليليا”ا 

الناس وليس عائلته، ويف هذا الصدد تضيف زوجة 

الراحل لقد ترجيته عدة مرات لمتكني ابنه من حمل 

يسرتزق به أ و سكن يس تفيد منه لكنه اكن يقول دامئا 

 . هناك من هو أ وىل وأ حق هبام

وقد أ كد لنا عدد ممن معلوا مع الرجل أ نه 

اكن حيمل مه الناس ومهه تقدمي املساعدة هلم مىت 

اس تطاع ا ىل ذكل سبيال وقد توصل به ال مر ا ىل غاية 

املبادرة حلل بعض املشالك العائلية للموظفني اذلين 

ومن كرثة حبه يف مساعدة .  يش تغلون حتت امرته

بن املرحوم-الناس يقول الس يد أ مني  اكن أ يب حيمل    -ا 

معه دامئا قصاصات بأ رقام هواتف للناس، فلكام قصده 

الناس يسجل حاجهتم وعندما تتاح هل الفرصة يسعى 

 . لقضاهئا

بكثري من التأ ثر والفرحة، اس تقبلتنـا عـائـةل  
واكن واحضـا .  املرحوم ال س تاذ مراد بن ساري يف بيهتـا

أ ن اجلرح ما زال جديدا بل ومن الصعب أ ن يشـفـى، 
ففقدان ال ب والزوج مل يكن وقعه سهال عـىل الـعـائـةل 

بكثري من احلـنـني “  اليس مراد”اليت اكنت تتحدث عن 

وكثري من التأ ثر وبكثري أ يضا مـن الـرضـا بـقـضـاء هللا 

 .وقدره

ىل رجـل دوةل    من شاب بس يط جدا ا 

 من الطراز الرفيع

ــيــد    0410مــراد بــن ســاري مــن مــوال

بقس نطينة، ترعرع يف أ رسة بس يطة للغاية، وابلرمغ مـن 

ال أ نه أ رص عىل امتـام ادلراسـة واكن  الظروف الصعبة ا 

يضطر للتنقل يوميا عـىل ال قـدام مـن   سـ ـيـدي 

مربوك ا ىل اجلامعة ذهااب وااياب، فمل تكن الامـاكنـيـات 

ومع ذكل مل يكتف .  املادية متوفرة  أ و الظروف مناس بة

اليس مـراد ابدلراسـة فـقـط بـل اكن يـقـدم دروسـا 

خصوصية يف ماديت الرايضيات والعلوم قصد حتصـيـل 

مرصوفه اخلاص ومساعدة وادله يف تغطية مـتـطـلـبـات 

 . البيت

ال أ نـه وفـق يف   وابلرمغ من صعوبة املهمة ا 

مساعدة واهل ويف حتصيل شهادة همندس مث حـاز عـىل 

املاجس تري فادلكتوراه اليت حتصـل عـلـهيـا مـن فـرنسـا 

واس تطاع أ ن ينال احرتام جلـنـة املـنـاقشـة الـيت دعـاه 

رئيسها ملقامسته مناقشة أ خرى لدلكتوراه بسبب اجعـابـه 

به وبتحمكه العمي وتكفل رئيس اللجنة مبختلف تاكليف 

التنقل والاقامة، فهمه اكن حضـور اليسـ مـراد اذلي 

اس تطاع أ ن يفرض نفسه بشخصيته العلمية القوية منـذ 

 .  ش بابه

نه رجل أ قل ما ميكن أ ن يقال عنه أ نه اس تثنايئ، كيف ال وهو من اجمتعت فيه مجةل من الصفات والقمي  ا 

عندما حيدثوك عن مواقفه وش ميه خييل كل أ ن ال مر يتعلق بشخصية . اليت اعتدان مطالعهتا يف القصص

مثالية من نسج اخليال ومن الصعب هضم أ ن هذا الرجل اكن ميارسها يف حياته اليومية يف وقت تغريت 

نه مراد بن ساري ال س تاذ ومدير جامعة قس نطينـة وعضو جمـلس ال مـة .... فيه الكثري من املفاهمي ا 

نه  ال أ ن  3الانسان اذلي أ بت جامعة صاحل بوبنيدر قس نطينة “ اليس مراد”ال س بق، وقبل لك ذكل ا  ا 

 .    تس تذكره وتعود ا ىل مساره املهين ومواقفه الانسانية
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 ال س تاذ بن ساري رجل عمل وميدان  

اعترب ال س تاذ بلقامس سالطنية أ ن فرتة  

)تس يري ال س تاذ مراد بن ساري جلامعة قس نطينة      

اكنت جد انحجة، فرمغ الظروف ال منية (  0447-0444

ال أ ن الرجل أ جاد تس يري املرحةل وسامه بشلك  الصعبة ا 

فعال يف تطوير اجلامعة، والرس يف ذكل هو مجةل من 

الصفات اليت يمتتع هبا، فزايدة عىل انسانيته الكبرية ونبل 

أ خالقه وتواضعه اكن ال س تاذ بن ساري يمتتع ابلكثري من 

لقد اكن .  الرصامة ويبذل الكثري من اجلهد يف العمل

، فهو يعرف جل -يضيف حمدثنا-أ يضا رجل ميدان 

املس تخدمني ويتعامل مع امجليع؛ مع املوظف البس يط كام 

مع املسؤول، فتواضعه جعهل قريبا من امليدان ومطلع 

عىل لك كبرية وصغرية يف اجلامعة، فاس تطاع تس يري 

شؤون اجلامعة  واش تغل اجلامعة اليت اكنت تضم أ نذاك 

 .معهدا بتوافق كبري 32

يقول ال س تاذ بلقامس سالطنية أ ول         

لقاء مبارش يل مع ال س تاذ بن ساري اكن س نة 

، ففي أ وج س نني امجلر اليت مرت هبا 0448

اجلزائر يف التسعينات، اتصل يب ال س تاذ بن 

ساري اذلي اكن يشغل منصب مدير اجلامعة 

أ نذاك لتلكيفي ابدارة شؤون معهد عمل الاجامتع 

وكرد فعل طبيعي يضيف ال س تاذ سالطنية 

اليس ”طلبت فرصة للتفكري والاستشارة لكن 

أ ىب وأ بلغين أ ن املهمة اليت يعرضها عيل يه “  مراد

، ...هممة وطنية وال جمال لرفضها أ و التفكري فهيا

نه موقف من كثري من املواقف اليت تربز وطنية  ا 

 .الرجل ووعيه الكبري ابملسؤولية

وابالضافة ا ىل وطنيته وحبه الكبري  

للجزائر، فا ن الرجل اتسم ابلشجاعة، ا هنا صفة 

أ ساس ية فيه حسب حمدثنا اذلي أ كد لنا أ ن 

ال س تاذ بن ساري اكن رسيع التنقل، ففي أ ي 

وقت يسافر ويف أ ي ماكن يبيت يف سبيل العمل 

مع اال شارة ا ىل أ ن الوضع ال مين اكن يف منهتيى 

همدد (  أ ي ال س تاذ بن ساري)اخلطورة وهو 

ابملوت يف أ ي حلظة نظرا الس هتدافه عىل غرار 

الكثري من املسؤولني من طرف الارهابيني، اكنت 

املرحةل صعبة لكن جشاعته أ كرب من أ ن تثنيه 

 .الظروف

كام متزي أ يضا ابلصرب والتأ ين والقدرة عىل التعامل 

مع املشالكت وحتمل املسؤولية، وحقيقة تعلمنا 

منه الكثري واس تفدان بشلك كبري من التجربة اليت 

خضناها معه يف مساران املهين 

 .  واال نساين

ال س تاذ سالطنية يثين عىل مبادرة 

   3جامعة قس نطينة 

أ ثىن ال س تاذ بلقامس  

سالطنية مدير جامعة بسكرة السابق 

كثريا عىل مبادرة جامعة صاحل بوبنيدر 

واملمتثةل يف اطالق امس  3قس نطينة 

الراحل ال س تاذ مراد بن ساري عىل 

 .وتكرمي عائلته 7302-7301دفعة 

واعترب الفكرة هممة ورائدة أ مال تعممي  

مثل هذه املبادرات اليت ختدل أ سامء الرجال اذلين 

قدموا الكثري للجامعة اجلزائرية وتمثن اسهاماهتم 

وعطاهئم، مفثل هذه املبادرات جيب أ ن تتحول 

ا ىل تقليد خيرج من حتت الرتاب الناس اذلين بنوا 

 .. اجلامعة يف ظروف صعبة

 مدير جامعة بسكرة السابق وعضو اجمللس الشعيب الوطين حاليا
 ويستلكر مواقفه الشجاعة“ السي مراد”األستاذ بلقاسم ستطنية ينوي بصفات 

بن الراحل“ أ مني”  :ا 

 عــــــزاء النـــــــاس واسانـــا كثيـــــرا 
بن ال س تاذ الراحل دور  مثن أ مني ا 

الناس يف مواساة العائةل، فلقد زاران واتصل بنا 

الكثريين ومن خمتلف رشاحئ اجملمتع، مفن أ عىل 

اطارات ادلوةل عىل غرار السادة عبد املاكل 

ا ىل أ بسط ...  سالل، أ محد أ وحيي، كامل عباس

املوظفني، اللك اكن ا ىل جانبنا يف هذه احملنة، 

. وهو أ مر واساان كثريا وخفف من هول الواقعة

ولعل أ برز سبب هو التواضع الكبري  

لوادلي فأ يب يضيف أ مني اكن متواضعا ا ىل أ بعد 

احلدود، فبابه مفتوح أ مام لك الناس وجيالس 

ويف هذا الصدد يقول أ ن سائق . امجليع دون عقدة

وادله ملا اكن عضوا مبجلس ال مة اكن الكثري 

يضنونه عضوا ابلغرفة من كرثة جمالس ته ومرافقته 

هل، فاكن يرفض أ ن يتغذى دون سائقه أ و خيص 

شكر ....   ابمتياز دون مرافقه، حيرتمه ويقدره

خالص للجميع ورمح هللا الفقيد وتغمده برمحته 

 .  الواسعة

نوه ال س تاذ بلقامس سالطنية مدير جامعة بسكرة السابق وعضو اجمللس الشعيب الوطين حاليا بصفات ال س تاذ 

الراحل مراد بن ساري وعدد لنا العديد من املواقف الانسانية والشجاعة اليت متزي هبا الرجل واليت اس تفاد 

.وتعمل مهنا هو خشصيا الكثري  

 :السائق ال س بق للمرحوم

 ال ســـــتاذ مــــراد كـــــان رجـــــال شهام من طــينة خــاصــــة

وهو سائق متقاعد من جامعة قس نطينة اش تغل لفـرتة مـعـتـربة مـع املـرحـوم “  معي عبد هللا” أ كد لنا  

ال س تاذ بن ساري أ ن الرجل اكن اس تثنائيا، فهو جد حمبوب من طرف املس تخدمني ورجل خري اكن هل الفضل يف 

مساعدة الكثريين، فقد دافع بقوة عن مصاحل مس تخديم اجلامعة ومل يتأ خر أ بدا عن تقدمي ادلمع أ و السـ ـنـد الـالزم 

وأ ثىن بدوره عىل تواضع الرجل مؤكدا أ ن الفرتة اليت قضاها معه يف العمل اكنت رائعة، فقد رافقه .  للعامل وال ساتذة

ال أ ن العمل اكن ممتعا معه وظللت أ ان   -يضيف ذات املتحدث- يف الكثري من املهامت ليال وهنارا رمغ صعوبة الفرتة ا 

 .لك التقدير واحلب“ يس مراد“والكثري من العامل نسرتجع تكل ال ايم بكثري من احلنني ونكن لـ
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 توزيع جوائز تكرميية للطلبة املتفوقني

 فرحــــــة كبيــــرة لل ولياء والطلبــــــة وأ جـــــــواء رائعــــــة يف اخلــــــتام

يتوجه ال س تاذ أ محد    

 3-بوراس مدير جامعة صاحل بوبنيدر قس نطينة 

أ صاةل عن نفسه ونيابة عن لك مس تخدمهيا 

خبالص حتيات الشكر والتقدير للك املسامهني 

-7301اذلين مولوا حفل اختتام الس نة اجلامعة 

7302. 

“ موبليس”وشكر خاص ملؤسس يت 

 .عىل املسامهة النوعية“ بنك التمنية احمللية“و

عرب العديد من أ ولياء ال مور عن فرحهتم الكبرية مبرافقهتم أ بناهئم يف 

هذه املناس بة الطيبة اليت تأ يت كتلكيل جلهدمه ومعلهم الشاق واملضين 

عىل مدار س نوات اس تطاعوا من خاللها المتزي والتأ لق ونيل أ حسن 

 . العالمات ونيل املرتبة ال وىل يف ختصصاهتم

وعىل حد وصف ا حدى الس يدات، ال مر مل يكن هينا للطلبة وال حىت ل هلهم  

فقد كنا ندرس معهم تقريبا تقول ذات الس يدة، نستيقظ معهم اترة وحنرض هلـم ال لك اترة 

أ خرى ونوصلهم ا ىل اجلامعة اترة أ خرى، حفقيقة هذه النتيجة مهبجة لنا مجيعا ومبثابة جناح لنا 

 .حنن ال ولياء أ يضا يف هممتنا املمتثةل يف مرافقة ال بناء وتشجيعهم

ويضيف ويل طالبة متفوقة  يف ذات الس ياق ليس هناك ما هـو أ فضـل مـن  

مشاهدة جناحات ال بناء، فأ ان سعيد جدا ومن الصعب عيل أ ن أ صف املشاعر اليت ختالين 

 . يقول ال ب

أ ما بعض ال ولياء، فاغتمنوا الفرصة شكر اجلامعة عىل املبادرة وال ساتـذة عـىل  

لك ما تكبدوه من عناء وهجد يف سبيل تكوين الطلبة أ ملني املزيد من النجاحات للـطـلـبـة 

 .ومواصةل أ بناهئم التأ لق وحتقيق النتاج الاجيابية يف مس توايت دراس ية أ عىل

 رمسوا الفرحة عىل وجوه املتفوقني

شكر خالص للك املسامهني يف متويل 

 حفل اختتام الس نة اجلامعية 
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تنظمي  3كام عرفت جامعة صاحل بوبنيدر قس نطينة  

عدة مسابقات ودورات رايضية تنوعت لتشمل 

الرمس والشعر واملوس يقى واحللوايت واملواد اال عالمية 

من ريبوراتجات وغريها، فضال عن تنظمي فعاليات 

حتسيس ية  عىل غرار تقدمي حمارضات للتحسيس ضد 

مرض رسطان الثدي وتوزيع املطوايت وامللصقات 

 .للمسامهة يف التحسيس حول ماكحفة مرض الس يدا

وزايدة عىل ذكل، مت تنظمي عدة أ بواب  

مفتوحة عىل عدد من املؤسسات وال هجزة عىل غرار 

 .  هجازي ادلرك الوطين وال من الوطين

جامعة صاحل بوبنيدر اكنت أ يضا فضاء  

الحتضان معارض متنوعة مشلت الكتاب والطبوع 

والتقاليد اجلزائرية وحىت تقاليد بعض ادلول الافريقية 

 .والعربية

اجلانب التكويين هو ال خر حظي ابالهامتم  

اذلي جتسد يف برجمة عدة دورات تكوينية لفائدة 

الطلبة عىل غرار تكل املتخصصة يف التقدمي 

التلفزيوين، فضال عن املشاركة يف امللتقيات اجلهوية 

 .للنوادي العلمية للطلبة

أ خريا وعن ال لقاب اليت مت حتصيلها،  

فمتثلت يف املرتبة ال وىل يف الاكرايت اانث وذكور، 

املرتبة ال وىل يف اجليدو ذكور واملـرتبة الثـالثة أ يـضا يف 

-7301فلقد متزي املومس اجلامعي         

بتنظمي الكثري من الفعاليات والنشاطات  7302

الثقافية والرايضية اليت تنوعت ومشلت اخلرجات 

امليدانية عىل غرار زايرة متحف اجملاهد مبناس بة 

اندالع الثورة التحريرية، زايرة املركز اال عاليم 

الاقلميي للجيش الشعيب اجلزائري، زايرة دار 

رعاية املس نني ببدلية حامة بوزاين بقس نطينة، 

زايرة املوقع ال ثري تيديس وزايرة مصلحة طب 

 . ال طفال ابملستشفى اجلامعي ابن ابديس

وابدرت اجلامعة من خالل املديرية  

نشطة الرايضية، الثقافية و العلمية  الفرعية لل 

وخمتلف النوادي العلمية للطلبة التابعة لها ابقامة 

العديد من املعارض اليت تزامنت مع خمتلف 

املناس بات الوطنية وأ برزها معرضا لصور 

 .الشهداء

ويف اجملال الفين، معلت اجلامعة  عىل   

تقدمي عدة عروض مرسحية أ بدع فهيا الطلبة 

وأ ابنوا عن اماكنيات كبرية تس تحق السقل 

 . والتشجيع

وابالضافة ا ىل ذكل مت عرض عدة   

كرمي ”أ فالم س امنئية وتسجيلية عىل غرار فيمل 

 . “منوت وحتيا اجلزائر”وفيمل “ بلقامس

الاكرايت ذكـور وذكل خـالل املشـاركـة يف 

التـظـاهرة الوطنية اجلامعية يف رايضة 

كام حتصلت .  الاكرايت واجليدو بوهران

اجلامعة عىل املرتبة ال وىل س باحة تتابع 

م واملرتبة الثانية  13واملرتبة ال وةل س باحة 

س باحة حرة واملرتبة الثالثة س باحة أ ربع أ نواع 

وذكل خالل التظاهرة الوطنية اجلـامعية يف 

زايدة عىل .  رايضة الس باحة بقس نطينة

حتصل الطالب بلفراق أ كرم من اجلامعة عىل 

جائزة أ حسن أ داء رجايل خالل املهرجان 

 . الوطين اجلامعي للمونولوج بوادي سوف

 عرفت تنظيم نشاطات ثقافية و ياضية كثرية ومتنوعة
 تحصد األلقاب وتواكب األحداث    3جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 

 ترصحيات يف الواهجة:

 :-ال مني العام للجامعة-الس يد ابراهمي زةل 

سعـداء ابلسـري احلسـن خملـتـلـف املصـاحل   

الادارية للجامعة ووفقنا يف تقدمي خدمات نوعـيـة، 

ومع ذاك ما زلنا نطمح للـمـزيـد مـن الـتـحـسـني، 

الشكر موصـول مجلـيـع الـعـامل واال داريـني اذليـن 

عطةل سعيدة ... سامهوا يف اجناح خمتلف وال نشطة

للك ال ساتذة واال داريني ودخول جامعي واجامتعي 

 . مقبل موفق

الس يد الرشيف خنني املـديـر الـفـرعـي لـلـاملـيـة 

الس نة املالية اكنت مـوفـقـة ومـرت يف :  واحملاس بة

أ حســن الــظــروف ومل نســجــل وا ــد هلل أ ي 

 .. مشالكت أ و اختالالت

الس يدة اميان مصباح رئيسة مصلحة ادلراسات ملا 

سعداء حبصـيـةل :  بعد التدرج والتدرج املتخصص

هذه الس نة وشكر خالص ملدير اجلـامـعـة وانئـبـة 

املدير وللك اللكيات عـىل اجملـهـودات والـتـعـاون 

 .والتنس يق

الس يدة صونيا كنتوش تقين سايم يف اال عالم ال يل 

جـفـل :  بنيابة مديرية اجلامعة للعالقات اخلارجـيـة

الاختتام جـيـد وتـكـرمي املـتـفـوقـني أ مـر ممـتـاز 

واس تذاكر ال س تاذ مراد بن سـاري أ روع ونـأ مـل 

تنظمي املزيد من ادلورات التكوينية للـعـامل خـالل 

 .املومس اجلامعي القادم

أ ن تفتك العديد من ال لقاب ومعلت عىل مدار املومس املنقيض عىل  3اس تطاعت جامعة صاحل بوبنيدر قس نطينة 

 مواكبة خمتلف ال حداث والفعاليات الوطنية وحىت ادلولية
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