
وخالل كلمة له، أعرب األستاذ          
الدكتور أمحد بوراس مدير جامعة قسنطينة 

عن سعادته الحتضان اجلامعة ملثل   -3-
هذه الفعاليات العلمية والتكوينية اليت 

فرصة لاللتقاء والتبادل بني الباحثني اعتربها 
واألساتذة من داخل وخارج الوطن، وفرصة 
أيضا لالرتقاء باملعارف الفردية واجلماعية 
للمشاركني يف هذه الفعالية العلمية اليت تعد 

 .األوىل من نوعها
وعلى حد تعبري السيد مدير اجلامعة فإن 
هذه الفعالية العلمية والتكوينية  تتسم 
بطموحها ومتيزها، فهي طموحة حسبه  

كوهنا تسعى لتحسني وتعزيز التكوين 
املتواصل لألساتذة والطلبة، واالستجابة 
لالحتياجات املتزايدة اليت فرضتها التطورات 
املتالحقة حمليا ودوليا، ومتميزة بأفكارها 
وأهدافها وطريقة تنظيمها على اعتبار أهنا 

طب، )جتمع العديد من االختصاصات 
...( هندسة، اعالم واتصال، علوم سياسية

يف حماضرات مشرتكة وورشات موضوعاتية 
متنوعة تسمح للمشاركني من توسيع 
مداركهم واالستفادة من خمتلف املعارف 
املتاحة يف التخصصات األخرى وتوظيفها 

 .يف ختصصاهتم
من جهته، أثىن السيد أمحد بن          

أستاذ الطب جبامعة سوسة -عبد العزيز 
التونسية ورئيس الشبكة املغاربية من أجل 

 -ترقية البحث والنشر يف العلوم الصحية
على املبادرة واعتربها فريدة من نوعها 
بالنظر إىل احلاجة املاسة لتكامل خمتلف 
التخصصات والعلوم، وهو ما يسمح 
بتحقيق نقلة نوعية يف املعارف الفردية 

. واجلماعية وخدمة اجملتمع على حنو أحسن
كما أكد على ضرورة انفتاح العلوم الطبية 
على باقي التخصصات، مشريا إىل الفرص 

واليت   -3-اليت تتمتع هبا جامعة قسنطينة 
جتمع بني العديد من االختصاصات 
العلمية اليت ميكن أن تتكامل معا 
لالستجابة ملختلف االحتياجات 
واملتطلبات اليت تفرضها التطورات 

 .املتالحقة
أما األستاذ الدكتور محزة عمريش          

مدير معهد تسيري التقنيات احلضرية، فقد 
أثىن هو األخر على الفكرة واملبادرة وأبدى 
تطلعه وثقته يف جناح هذا املسعى الرامي إىل 
مجع وتوحيد اجلهود قصد املسامهة يف الرقي 
بالتكوين اجلامعي ومن مثة املسامهة بفعالية 

.                                                   أكرب يف خدمة اجملتمع ومتطلبات التنمية
 بوزيان . ن       

 في مبادرة تعد األولى من نوعها
 تمد جسور المعرفة بين التخصصات والباحثين -3-جامعة قسنطينة 

ية علممبعية رئيس الشبكة املغاربية من أجل ترقية البحث والنشر يف العلوم الصحية صبيحة يوم السبت املنصرم على افتتاح فعاليات التظاهرة ال-3-أشرف السيد مدير جامعة قسنطينة 
 يف طبعتها األوىل واليت حيتضنها معهد تقنيات التسيري احلضري على مدار الفرتة املمتدة " مدرسة اجلسور"والتكوينية  

  1047/04/ 41 –41بني 

في " 7102مدرسة الجسور "عرفت 
طبعتها األولى اقباال متميزا من طرف 
المشاركين وحضورا نوعيا من قبل 

-المتدخلين الذين شرفوا جامعة قسنطينة 
 .من داخل وخارج الوطن -3

عرب األستاذ الدكتور شوقي بن عباس       
املكلف   –3-نائب مدير جامعة قسنطينة 

بالعالقات اخلارجية والتظاهرات العلمية 
مدرسة اجلسور "ورئيس جلنة تنظيم تظاهرة 

عن سعادته الكبرية الحتضان "  1047

فعالية علمية وتكوينية   -3-جامعة قسنطينة 
مماثلة بالنظر إىل الفوائد اآلنية اليت ميكن أن 
حتققها وأفاق التعاون اليت ميكن أن تفتحها، 

تتشبث   -3-وهو ما جعل جامعة قسنطينة 
بالفكرة خصوصا يف ظل تعدد وتنوع 
االختصاصات اليت تعرضها اجلامعة، فهي 
فكرة خالقة حسبه ألهنا تنطلق من 
خصوصية اجلامعة حنو حتقيق أهداف علمية 
واجتماعية من جهة وتلبية حاجات تكوينية 
معرب عنها من قبل األساتذة والباحثني من 

ويف املقال الثاين، أثىن السيد .   جهة أخرى
رئيس اللجنة التنظيمية للتظاهرة على االقبال 
املتميز من قبل املشاركني املشكلني من 
أساتذة من خمتلف الرتب والتخصصات 
وطلبة دكتوراه أيضا من ختصصات عديدة، 
مثلوا خمتلف مكونات اجلامعة وخلقوا أجواء 
جد اجيابية، خصوصا وأهنم يف جمملهم 
حضروا ليس جملرد احلضور بل لوعيهم بأمهية 
مثل هذه املبادرات، فكانوا السبب الرئيس يف 

 بوزيان. ن.                           جناحها

 فكرة خالقة، اقبال متميز وحضور نوعي: مدرسة الجسور

 -3-جاماةاقاناااةا          نااا

18-01-2017  

 العدد األول، مدرسة اجلسور

3ص  الضيف غير المنتظر: الثلج   

عندما : ورشات التظاهرة
 تلتقي الجسور

2ص   

 : األستاذة قرفة غادة
ارادة من حديد ونموذج 

 طلب العلم

3ص   

أخالقيات البحث والنشر 
مدرسة "العلمي الفتتاح فعاليات 

 "7102الجسور 

3ص   

برنامج علمي تكويني  ثري 
 ومتخصص

2ص   

عزم على تجديد الموعد 
 وتدارك النقائص

4ص   

 4ص  شكر خالص

 :تقرؤون أيضا

 :في الواجهة
 تممممعممممدد فممممي :  المممممممممديممممنممممة والصممممحممممة

 .المتدخلين وتنوع في المداخالت
 ضمرورة :  االتصال واإلعمالم الصمحمي

 .ملحة
  من أجل خطط فمي خمدممة الصمحميمة

 .العمومية
 أداة فمي :  نظام المعلموممة المجميمرافميمة

 يد العلوم الصحية
 

 

 السيد مدير اجلامعة مبعية رئيس الشبكة املغاربية، مدير املعهد ومنسق التظاهرة خالل االفتتاح    



سلسلة من المحاضرات الثرية، هو التحد الذي رفعته اللجنة العلمية وسعت لتحقيقه من            
خالل البرنامج المسطر الذي يمس عدة جوانب مهمة تشمل أخالقيات البحث والنشر العلمي، 

 .التوثيق، االحصاء والتحرير العلمي
وفضل القائمون على التظاهرة ختصيص اليوم األول من احملاضرات العلنية ألخالقيات البحث والنشر         

عميد كلية الطب جبامعة جباية أكد املتدخل على "  سهيل طليبة"العلمي، ففي مداخلة افتتاحية للربوفيسور 
أمهية األخالقيات يف البحث العلمي امجاال وركز يف مداخلته بشكل خاص على العلوم الطبية أين ربط 
األخالقيات بأربع جوانب رئيسية؛ بالعالج بداية الذي جيب أن يقرتن باملساواة بني كل املرضى وحقهم يف 

احلصول على العالج بغض النظر عن اجلنس أو الطبقة 
االجتماعية أو االقتصادية اليت ينتمون هلا، وبالبحث يف املقام 
الثاين الذي جيب أن يرتبط هو اآلخر بالصحة والصدق 
واملوضوعية، مث بالتحرير الذي جيب أن يقوم على التوثيق الدقيق 
للمصادر وحتري الدقة يف الصياغة وأخريا بالعالقات أي عدم 

 .تضارب املصاحل، فالغاية يف هناية املطاف هي املصلحة العامة
، فركز يف مداخلته على “أمحد بن عبد العزيز”أما األستاذ 

أخالقيات النشر العلمي وتوقف عند بعض السلوكات غري 
النزيهة اليت يقوم هبا عدد من الباحثني مستعرضا بعض القصص 
وبعض حاالت السرقة واخلداع العلمي اليت صدرت عن باحثني 
يف عدة مناطق من العامل، مؤكدا أن الظاهرة عاملية وجيب 
التصدي هلا من خالل التوعية والتحسيس والتكوين على غرار 
تنظيم فعاليات حتسيسية لتجنيب الباحثني الوقوع يف هذه 

 .األخطاء
كما تعرضت باقي احملاضرات ملواضيع أخرى ال تقل أمهية         

على غرار التوثيق العلمي، منهجية البحث، االحصاء والتحرير 
العلمي وهي حماضرات ألقاها أساتذة من داخل وخارج الوطن 

طارق "و"  ساكلي نبيل"،  "كمال بن سامل"نذكر منهم األساتذة
من فرنسا واألستاذ "  جويل الندر"من تونس، األستاذ "  برهومي

 .. -3-من جامعة قسنطينة " ندير بوصوف"
بوزيان. ن  

 سلسلة من احملاضرات الثرية
 "1047مدرسة اجلسور "أخالقيات البحث والنشر العلمي الفتتاح فعاليات 

 بوزيان. تصوير ن                              -3–صورة من داخل جامعة قسنطينة     

يستحق العناء والسفر، وبالنظر إىل انطالق 
احملاضرات يف الثامنة والنصف صباحا وانتهاء 
الورشات يف حدود اخلامسة مساء، فقد 
ارتأيت أن أحجز غرفة يف فندق وأن أحتمل  
كل النفقات يف سبيل احلصول على العلم 
ومزيد من التكوين وأنا ال أندم لدفع الغايل 

فعال أجدت ”...  والثمني لتحصيل املعرفة
 .  “استثمار مالك

 ارادة من حديد ومنوذج طلب العلم: األستاذة قرفة غادة
هي أستاذة مساعدة           

جبامعة سطيف وتقطن بوالية عنابة 
لكنها أبت إال أن تشد الرحال إىل 

مدرسة "قسنطينة للمشاركة يف فعاليات 
، فرغم بعد املسافة "1047اجلسور 

وكثرة االلتزامات إال أن العزمية أكرب 
 . واإلرادة أقوى

تقول األستاذة قرفة غادة أن التكوين 

 

المعرفة التي ال تنميمهما كمل يموم ”         
 مثل عربي“     تتضاءل يوما بعد يوم

3ا لففصفففففففحففة    2017مفففد ر سففة   ا جلففسفففو ر      ا لفففعففد د   ا أل و ل ،   مفففد ر سففة   ا جلفففسفففو ر  

 الضيف غري املنتظر: الثلج
القوية لعدد من  املشاركني الذين التحقوا 

وأيضا .  باجلامعة رغم خطورة وصعوبة التنقل
حرص اللجنة التنظيمية على التواصل 
املستمر مع املشاركني بكل الطرق املتاحة 
عرب الربيد االلكرتوين البالغهم باملستجدات 
وعرب احلضور الشخصي للجامعة رغم 

 . خطورة الطريق
 بوزيان  . ن                                  

ابتداء من اليوم الثالث        
، "1047مدرسة اجلسور "لتظاهرة 

شهدت قسنطينة على غرار العديد من 
واليات الوطن تساقطا كثيفا للثلوج، وهو 
ما شل حركة السري يف بعض األماكن 
وعطلها يف أماكن أخرى، األمر الذي 

 .جعل من التحاق املشاركني صعبا للغاية
لكن أكثر ما يشد االنتباه هو االرادة   

يبقى القول يف األخري أن هذه       
األستاذة اليت قابلنها بالصدفة ميكن 
اعتبارها عينة عن الكثري من األساتذة 
والباحثني الذين يبذلون الغايل والنفيس 
يف سبيل احلصول على العلم ويعملون 

 على نشره                    
بوزيان. ن  

 ج.عماد : صورة للجمهور أثناء احملاضرة االفتتاحية                                                        تصوير



 برنامج علمي تكويين  ثري ومتخصص 

 عندما تلتقي اجلسور: ورشات التظاهرة

برنامج أقل ما ميكن أن          
يقال عنه أنه ثري وغين، هو التصريح الذي 

منسق “  ندير بوالصوف”أدىل به الربوفيسور 
التظاهرة الذي عاد بنا خالل تصرحيه إىل 
األطوار األوىل واألهداف املرجوة من مثل 

 .هذه التظاهرة
مدرسة اجلسور "أكد منسق تظاهرة        

أن اللجنتني التنظيمية والعلمية "  1047
للتظاهرة باشرتا عملها منذ ما يزيد عن سنة، 
فبعد سلسلة من اللقاءات التحضريية 
نضجت الفكرة تدرجييا ومت التعاون بشكل 

جاد، منتظم ومتواصل مع الشبكة املغاربية 
من أجل ترقية البحث والنشر يف العلوم 
الصحية إىل غاية ضبط الربنامج النهائي 
الذي حرصت فيه اللجنة العلمية على ضبط 
احملاضرات العامة واملشرتكة بشكل متناسق 
ومتسلسل وورشات متخصصة تستجيب 
لتطلعات املشاركني وختدم أهداف التظاهرة 
اليت تصب يف مد اجلسور بني الباحثني 

 والتخصصات والكليات
بوزيان  . ن  

وتنوع املداخالت، فقد مجعت الورشة بني 
، اهلندسة (كلية الطب)املختصني يف الصحة 

معهد )واملدينة (  كلية اهلندسة والتعمري)
ونشطها ثلة من (  تسيري التقنيات احلضرية

األساتذة املتخصصني الذين أدلوا بدلوهم 
وتعرضوا للعديد من املواضيع ذات الصلة، 

على موضوع "  وشتايت"حبيث ركز األستاذ 
النظام الصحي واإلصالحات االستشفائية 

بولدروع "والتشريعية، فيما اهتم األستاذين 
بالعروض "  بوصوف رابح"و"  عبد الكرمي

أما األستاذ "  الصحية والولوج إىل العالج
فسلط الضوء يف مداخلته "  طارق برهومي"

على العالقة بني البيئة، السكن والصحة يف 
، "مسايل"حني استعرض كل من األساتذة 

مشكلة "  بوكباب"و"  بوقريو"، "قندوز"
صعوبة تنقل ذوي االحتياجات اخلاصة 
داخل املدينة، ويف األخري تناول كل من 

" رودسلي"و"  قويطر"، "بوفنارة"األساتذة 
 " اشكالية التجهيزات الصحية
 ضرورة ملحة: االتصال واإلعالم الصحي

عرفت الورشة الثانية اليت خصصت        
ملقياس االتصال والصحة اقباال كبريا من 
طرف املشاركني الذين يقرون بالدور املتزايد 

 . الذي يلعبه االتصال يف  اجملال الصحي
وتشرف على تنشيط هذه الورشة        

ليلى بن ”أستاذة االتصال الربوفيسور 
اليت سلطت الضوء على االتصال “  لطرش

الشخصي يف اليوم األول، مث على االنصات 
يف اليوم الثاين، لتتعرض يف اليوم الرابع 

أما اليوم .   ملعوقات العملية االتصالية
الثالث، فكان من تنشيط األستاذ التونسي 

الذي ركز فيه على "  نبيل ساكلي"الربوفيسور 
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف اجملال 
الصحي، يف حني خصص اليوم األخري 
لتقدمي فكرة مركزة للمشاركني حول وسائل، 

 .تقنيات واسرتاجتيات االتصال مع الصحافة
من أجل خطط في خدمة : الورشة الثالثة

 الصحية العمومية
بالنظر إىل األمهية البالغة للسياسات       

الصحية على املستوى الوطين واحمللي، ارتأت 
اللجنتني التنظيمية والعلمية ختصيص ورشة 
للتقريب بني الباحثني واملختصني يف العلوم 
السياسية والعلوم الطبية وإجياد فضاء 
للتكامل والتبادل، ويضم الربنامج املسطر 
سلسلة من املواضيع املتميزة اليت تربز العالقة 

 .   بني التخصصني
أداة في يد : نظام المعلومة الجيرافية

 العلوم الصحية
خصص املنظمون ورشة كاملة قصد        

متكني املشاركني من االستفادة من امليزات 
اليت تتيحها الربامج والتطبيقات اجلديدة يف 

 .جمال نظم املعلومات اجلغرافية
ولقد أشرف على تنشيط هذه الورشة        

بن "و"  بن حييا"كل من األستاذتني 
اللتني استفادتا يف وقت سابق من "  ماشيش

تكوين باخلارج، وها مها اليوم ينقالن مثار ما 
تعلماها إىل نظرائهم الباحثني واألساتذة 
باجلزائر خصوصا من كلييت الطب واهلندسة 
واملعمارية، جمسدتني بذلك  سعي جامعة 

لتكوين املكونني ونقل   -3-قسنطينة 
وباإلضافة إىل ذلك، برجمت اللجنة .    املعرفة

أمحد بن "التنظيمية مداخلة لألستاذ التونسي 
من جامعة سوسة واليت تندرج يف "  عبد العزيز

 . نفس االطار وضمن نفس املسعى
جتدر اإلشارة يف األخري إىل أن الورشة       

اخلامسة دجمت مع الورشة الرابعة بالنظر إىل 
عدم متكن األستاذ املكون من االلتحاق 

 .                                      بالتظاهرة ألسباب تتجاوزه
بوزيان. ن    

جسدت ورشات التظاهرة      
االسم الذي تحمله، فكانت فضاء لمد 
الجسور ولتالقي الباحثين والتخصصات 
وتبادل اآلراء واألفكار في أجواء جد 

 .ايجابية
برجمت اللجنة التنظيمية للتظاهرة          

مخس ورشات متنوعة تتمحور يف جمملها 
خالل هذه الطبعة األوىل حول العلوم 
الصحية وعالقتها بباقي التخصصات العلمية 
األخرى، وعلى هذا األساس خصصت كل 
ورشة ملقياس حمدد يسجل فيه املشاركون 
مسبقا حسب اختيارهم ويتلقون وعلى مدار 
مخس أيام كاملة سلسلة من املعارف 

 .املتخصصة يف هذا املقياس
تعدد في المتدخلين : المدينة والصحة

 وتنوع في المداخالت
خصصت الورشة األوىل يف تظاهرة         

للمدينة والصحة، "  1047مدرسة اجلسور "
: املدينة الصحية"وكأن لسان حاهلا يقول 

، فالصحة ال ترتبط بالطبيب "قضية اجلميع
فقط بل مبختلف التخصصات األخرى 

 .  وعلى رأسها علوم املدينة
متيزت هذه الورشة بتعدد املتدخلني       

      

شمكمر خماص وخمالمص لمكمل األسماتمذة ”      
الذين لبوا الدعوة ولكل المممشماركميمن المذيمن  

 “ كانوا في الموعد
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 ج.عماد : صورة لورشة االتصال والصحة                                                                   تصوير      
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 : شكر خالص
األستاذ أمحد بوراس الذي دعم الفكرة وساندها  -3-إىل السيد مدير جامعة قسنطينة 

 وشرفها بإشرافه ورئاسته
إىل كل أولئك الرجال والنساء الذين آمنوا بالفكرة وحركتهم الرغبة يف التعاون والرقي 

 بالعمل اجلماعي
إىل األستاذ شوقي بن عباس، نائب مدير اجلامعة الذي مل يدخر اجلهد وال الوقت 

 وكان الداعم لكل املبادرات االجيابية
إىل األستاذ ندير بوالصوف الذي سهر وتعب وعودنا على طيبته وسعة صدره وانفتاحه 

 على اآلراء واألفكار
إىل األستاذ أمحد بن عبد العزيز الذي عهدناه ضيفا عزيزا غاليا خفيف الظل والروح 
واسع االطالع والفكر ومن خالله إىل كل أعضاء الشبكة املغاربية لرتقية البحث 

 والنشر يف العلوم الطبية
إىل األستاذ محزة عمريش مدير معهد تقنيات التسيري احلضري الذي سهر على توفري  
كل أجواء الراحة والذي ال يرتدد يف احتضان خمتلف الفعاليات العلمية والفكرية 

 املنظمة من قبل مديرية اجلامعة
إىل األستاذ املتميز حمي الدين خرواطو صاحب املبادرات واألفكار املبتكرة احلريص 

 على اجلودة والنوعية 
إىل األستاذ الشاب واملقدام أسامة سبيت الذي مل يدخر جهدا وعمل كل ما بوسعه 

 لنجاح التظاهرة
إىل علي، عماد ، صونيا،  فاروق،كرمية ومن خالهلم إىل كل من ساهم من قريب أو 

 بعيد يف جناح هذه الفعالية
 جلنة التنظيم لكم منا كل تحيات التقدير واالحترام                          

 المدي ناالجمةق ن،اعلياة جلي

،االجزائر25000ب،االخروب،اة     ناا72صابا  
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كل مرة، ومع ذلك تواصلت فعاليات التظاهرة 
 .ومل تنقطع إال يوم الثالثاء

كما عرب املنظمون عن عزمهم توسيع املشاركة   
والسعي إلشراك أكرب عدد ممكن قصد تعميم 
الفائدة وحتقيق األهداف املرجوة اليت من بينها 
تشكيل فرق حبث متعددة االختصاصات 
مستقبال وتعزيز التعاون والتكامل بني خمتلف 
مكونات اجلامعة من أساتذة، طلبة دكتواره، 

 . باحثني، خمابر وكليات
ومن جهتهم أثىن العديد من املشاركني         

على التظاهرة واعتربوها جيدة ومفيدة فكرة 
 .  وتنظيما
وعن النقائص، اعترب بعض املشاركني        

البعيدين عن التخصصات الطبية أن  اجلانب 
الصحي طغى نوعا ما على التظاهرة سيما يف 

ممدرسمة " أبدى القائمون على تظاهرة        
عممزمممهممم عمملممى تممجممديممد "  7102الممجممسممور 

الموعد ونيتهم في تمنمظميمم طمبمعمة ثمانميمة ممن 
المنتظر أن تمتمممحمور حمول عملموم المممديمنمة 
وعممالقممتممهمما بممبمماقممي الممتممخممصممصممات والممعمملمموم 

 .األخرى
هذا ومل خيف القائمون على           

التظاهرة عزمهم على تدارك بعض النقائص 
املسجلة  وعلى رأسها إعادة النظر يف الربجمة 
قصد تفادي شهر جانفي املعروف بالتقلبات 
اجلوية، حبيث أثر تساقط الثلوج بشكل كبري 
على سري التظاهرة وأضر بالربنامج املسطر 
وجعل اللجنة التنظيمية حتاول باستمرار أن 
تتأقلم مع املستجدات وأن جتد احللول لكن 
تواصل تساقط الثلوج كان يعقد من األمر يف  

الفرتة الصباحية، وهو األمر الذي رد عليه األستاذ ندير بوصوف، منسق التظاهرة، مقرا 
يف رده على هذا االنشغال أن األمثلة ركزت كثريا على العلوم الصحية لكن ميكن اسقاط 
هذه األمثلة على باقي التخصصات، فما يذكر من أمثلة هو مبثابة عينة فقط، مضيفا أن 
الطبعة األوىل من هذه التظاهرة جعلت العلوم الصحية يف احملور، وهو ما يفسر مرة أخرى 

 .طغيان هذا اجلانب
وباستثناء هذه النقائص املعرب عنها واليت وصلتنا، يبدو أن التظاهرة يف طبعتها         

 .األوىل القت استحسانا كبريا من طرف املشاركني واملتدخلني واملنظمني على حد سواء
بوزيان. ن  

 يف اختتام الطبعة األوىل 
 عزم على تجديد الموعد وتدارك النقائص

 :تصال باللجنة التنظيميةلال
relex@univ-constantine3.dz  
 Téléphone :  031 78 60 86  
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