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مل يكــن القــرار بإصــدار جملــة دوريــة تنقــل أخبــار وأحــداث جامعــة قســنطينة3، وتغطي 
تظاهراهتا املختلفة، وتسلط الضوء على اجلهود الكبرية اليت تبذهلا األسرة اجلامعية ككل 
يف شىت املستويات واملجاالت والصعد، جمرد خطوة روتينية لسد فراغ ما، أو الوفاء بالتزام 
معني جتاه فاعلينا املحليني، أو حىت شركائنا واملتعاونني معنا من خارج أسوار جامعتنا، بقدر 
ما هي عبارة عن إنشاء فضاء جامعي حقيقي، تصقل فيه كل املواهب، وتتبادل فيه اآلراء.

لقــد اختذنــا قرار إصدار جملة »جســور اجلامعــة«، إميانا منــا بضرورة أن ننفتح كأســرة 
جامعية، إدارة وأساتذة وموظفني وعمال، على بعضنا البعض، نسمع انشغاالت بعضنا، 

نبّلغ آمالنا وطموحاتنا، ونتفاعل فيما بيننا، من خالل منرب نريده أن يكون  ناقال 

شعارنا الصدق والموضوعية

بقلم: أ.د. أمحد بوراس

 حقيقيــا ووفيــا للمعلومة، ضامنــا إليصاهلا بوضوح دون غمــوض أو حتريف أو تضليل، ميد جســور التعاون 
الدائــم بيننــا، مبــا خيــدم أهدافنــا املشــتركة، اليت ال ختــرج يف حقيقة األمــر عن االرتقــاء بــأداء جامعتنا، 
وحتســني مرئيتهــا حمليا ومل ال حىت خارجيا، وترقية مكانتهــا وتصنيفها من بني جامعات الوطن على املدى 

القصري، مث جامعات اخلارج الحقا على املستويني املتوسط والبعيد.
إننــا نؤمن إميانا جازما أن حتقيق األهداف الكربى اليت نســعى إليها مجيعا كأســرة واحــدة موحدة، تتطلب 
جتنيدا واســعا، ومشــاركة فعالــة، والتقاء حقيقيــا وصادقا حول طموحاتنا املشــتركة، وبالشــك، فإن هذه 
املجلة اليت نضعها بني أيديكم اليوم، نعتربها جسرا ال بديل عنه، للتواصل والتفاعل وتبادل اآلراء، ونقل 
االنشــغاالت، ولكن أيضا لتبليغ اجلهود اجلبارة املبذولة من طرفكم، وتسليط الضوء على األعمال الكبرية 
اليت تقدم منكم مجيعا يف ســبيل الرقي جبامعتكم، ولعل هذا الذي دفعنا ألن خنتار ملولودنا اإلعالمي هذا 
من األمساء »جســور اجلامعة«، فنحن نريدها فعال جســرا للتواصل فيما بيننا، ولكن أيضا جســرا لتلتقي 
عــربه العلــوم والتخصصــات اليت تزخــر هبا جامعتنــا الفتية، انطالقــا من إمياننــا بأن نقطــة قوتنا وعالمة 
متيزنا، إمنا تكمنان يف هذا الثراء العلمي واملعريف، وهذا التعدد يف العلوم، وهذا التنوع يف التخصصات.
لقــد وضعــت جامعة قســنطينة3، من بني أهم حماور اســتراتيجية عملهــا على املديني القصري واملتوســط، 
اســتثمار عوامــل هــذا التميــز، مــن خالل مشــاريع وبرامــج تســتهدف التقــاء العلــوم والتخصصــات، تتناول 
بالدراســة العلميــة والبحــث األكادميــي، قضايــا وطنية كربى، وجــاءت هذه املجلة الناشــئة، لتكون جســرا 
حقيقيــا أيضــا اللتقــاء كل هذه العلــوم والتخصصــات، يف حماولة رائــدة تركز على مجع ختصصــات علمية 
وأكادمييــة متعــددة، لتعاجل إشــكاالت حمورية هامة، وذلك اتســاقا مــع طبيعة اجلامعة ذاهتــا، فهي حتتوي 
علــى ســت )06( كليــات ومعهد واحــد، تتــوزع مجيعها بني ختصصــات علميــة وتقنية من جهة، وإنســانية 
واجتماعيــة من جهة ثانية، وبالتــايل ضرورة أن جتتمع كل هذه العلوم والتخصصــات، متعاونة ومتكاملة، 
من أجل أن تعاجل إشكاليات حمددة، ولكن بطروحات متعددة، ومقاربات خمتلفة، ووجهات نظر متمايزة، 
واهلــدف هــو تكريــس تقليــد علمــي غــري مســبوق، قوامــه التقــاء العلــوم والتخصصــات، مبــا يتماشــى مــع 
اخلصوصيــة الالفتة جلامعة فتية، تســعى ألن تكــون منوذجا حيتذى به مســتقبال.. فألف مربوك على هذا 
املولود اإلعالمي اجلديد، وأهنئ نفسي أوال، مث أهنئ كافة أفراد األسرة اجلامعية به، ونتمىن له أن يكون 

جسرا لنقل املعلومة الصادقة والوفية، بعيدا عن كل أشكال التزييف والتضليل والتحريف.



جامعة قسنطينة3 ـ صالح بوبنيدر
قطب جامعي واعد وتخصصات متعددة لخدمة هدف واحد

عبلة لشهب

تعــد جامعــة قســنطينة3 ـ صــاحل بوبنيــدر، الواقعــة باملدينــة 
اجلديــدة »علــي منجلــي«، مــن أكــرب اجلامعــات علــى املســتوى 
الوطــين وكــذا اإلفريقــي، تتربــع علــى مســاحة 170 هكتارا، 
تطلــب إجنازهــا غالفــا ماليا قــدر بـ 40 مليــارا دينــارا جزائري.. 
جــاء إنشــاء جامعة قســنطينة3 مبقتضى املرســوم التنفيذي رقم 
إنشــاء  2011، املتضمــن  28 نوفمــرب  املــؤرخ يف   ،402 ـ   11
جامعــة قســنطينة3، بعدمــا تقرر تقســيم اجلامعــة األم اإلخوة 
منتــوري إىل ثالث جامعات، وهــي جامعة »قســنطينة1 ـ اإلخوة 
منتوري«، جامعة »قســنطينة 2ـ  عبد احلميد مهري«، وجامعة 
»قسنطينة 3 ـ صاحل بوبنيدر«، وقد دخلت حيز اخلدمة رمسيا 

سنة 2013.
تضم ما يقارب الـ17 ألف طالب 

متمدرس
ومــن أجل االرتقــاء بالتعليم العــايل وتطوير البحــث العلمي يف 
اجلزائــر، فقــد صمــم القطب اجلامعي ليســتوعب أكثــر من 40 
ألــف مقعدا بيداغوجي، مقســم على 6 كليات، 3 مدارس عليا، 
ومعهــد، باإلضافــة إىل مطعــم مركــزي، نــادي خدمــايت، و19 
إقامــة جامعيــة، مــن بينهــا 12 إقامــة هــي اآلن حيــز اخلدمــة، 
وتتســع كل هــذه اإلقامــات ألكثــر مــن 20 ألــف طالــب مقيــم، 
أمــا اجلامعــة فتضم حاليا مــا يقارب الـــ17 ألف طالــب متمدرس 
رمسيــا، علمــا أهنــا ـ أي   اجلامعــة ـ تتكــون مــن ســت كليــات ومعهد 
واحد، وهي تضم يف جمموعها أكثر من 901 أســتاذ، يتوزعون 

على ما يقارب الـ17 ألف طالب. 
كلية الهندسة المعمارية 

والتعمير
حتتوي كلية اهلندسة املعمارية والتعمري، اليت تديرها األستاذة 
صحــراوي بديعة، على هياكل بيداغوجية وجتهيزات متنوعة، 
تســمح للطلبة بإســقاط ما يتلقونه من معارف نظرية على أرض 
الواقــع، وذلــك بتصميــم خمططــات معماريــة جتســد يف شــكل 
بنايــات حقيقيــة، مما يؤكــد على الــرؤى التطلعيــة اليت يطمح 
طلبــة هــذه الكليــة إىل حتقيقهــا، وجتــدر اإلشــارة إىل أن كليــة 
اهلندســة املعماريــة توظــف حاليــا 184 أســتاذا، يؤطــرون مــا 
يناهــز الـ1500 طالب، مبعدل تأطري يتراوح يف حدود أســتاذ 

واحد لكل 22 طالبا.
 كلية هندسة الطرائق

 تتجهــز هــذه الكلية الــيت يديرها األســتاذ منيعي عبد الســالم، 
بأحــدث العتــاد التكنولوجــي، الــذي يدعــم عديــد املخابر هبا، 
خدمــة لتكويــن فعــال للطالــب وإشــباع شــغفه البحثــي يف هــذا 
املجــال، كمــا تتضمــن الكليــة ثالثــة أقســام هــي قســم اهلندســة 
الصيدالنية، قسم اهلندسة الكيميائية، وقسم هندسة البيئة، 
وقد خطت هذه الكلية خطوات معتربة يف جمال البحث العلمي، 
مــن خــالل النوعية الرفيعــة للمخابــر العلمية املتوفــرة، والعتاد 
املوجــود، والتأطــري الكايف، حيث أنه يــدّرس بالكلية حاليا 73 
أســتاذا، يؤطــرون مــا يربــو عــن 1600 طالب، مبعــدل تأطري 

يتراوح يف حدود أستاذ واحد ألكثر من مثانية )8( طلبة.
كلية علوم االعالم واالتصال 

والسمعي البصري
اســتهلت هذه الكلية اليت يديرها األســتاذ نصــر الدين بوزيان، 

العلــوم  بكليــة  قســما  كانــت  بعدمــا   ،2013 ســنة  خدماهتــا 
علــى  حتتــوي   ،2 قســنطينة  جبامعــة  واالجتماعيــة  اإلنســانية 
اســتوديو لإلذاعــة انطلقــت خدماته يف شــهر جانفي من الســنة 
للترمجــة  االتصــال  اجتمــاع  علــم  وخمــرب   ،2019 احلاليــة 
والبحث، وهــذا من أجل ارتقاء خدمــات البحث العلمي يف جمال 
علــوم االعالم واالتصــال، وتعترب كلية علوم اإلعــالم واالتصال 
والســمعي البصري من أكرب الكليات على مستوى اجلامعة، حيث 
يــدرس هبــا عدد معتــرب مــن الطلبة، حيــث يتــراوح عددهم مبا 
يقارب الـ2800 طالبا، يؤطرهم 72 أستاذا، أي بنسبة تغطية 

أستاذ واحد لكل 40 طالبا.
كلية الفنون والثقافة

تنفــرد هبــا جامعــة قســنطينة3 دونــا عــن غريهــا مــن جامعــات 
الوطــن، يديرها األســتاذ مجــال مفــرج، وتعترب اإلجنــاز األهم 
هلــا، اذ ســيتخرج منهــا هــذا املوســم أول دفعــة يف ختصــص فنون 
االشــهار  فــن  ختصــص  يف  دفعــة  وأول  »ليســانس«،  دراميــة 
الكليــة  أن  بالذكــر  وجديــر   ،»LMD« لنظــام  »ماســتر« 
تســتطيع استيعاب ما يقارب 4 آالف مقعد بيداغوجي، مقسمني 
علــى ختصصي فنون درامية وفنون تشــكيلية، علما أنه يشــتغل 
هبا حاليا حوايل 20 أســتاذا، يشــرفون على تكوين وتدريس ما 
يناهــز الـــ500 طالب، أي بنســبة تغطية أســتاذ واحــد لكل 31 

طالب تقريبا.
كلية العلوم السياسية

هــي مــن أهــم الكليــات جبامعــة قســنطينة 3، ترأســها األســتاذة 
مليكة فرميش، هبا قســمني: »قســم العالقات الدولية« و«قسم 
التنظيــم السياســي واإلداري«، وهتــدف هــذه الكليــة إىل إعــداد 
العلــوم السياســية يف املياديــن  كــوادر مؤهلــة علميــًا يف دراســة 
والدراســات  السياســية  والنظــم  السياســي  الفكــر  يف  املختلفــة 
الدوليــة، يشــتغل هبــا حاليــا مــا يقــارب الـــ64 أســتاذا، يتولــون 
تدريس ما يفوق الـ400 طالب، أي بنســبة تغطية بواقع أســتاذ 

واحد لكل 7 طلبة تقريبا.
كلية الطب والصيدلة

هي أكرب كلية على مستوى جامعة قسنطينة3، يديرها األستاذ 
حمجــوب بوزيتونــة، تضــم عددا معتــربا من الطلبــة، يتوزعون 
علــى ثالثــة أقســام هــي الطــب، الصيدلــة وجراحــة األســنان، 
وتتوفــر الكلية علــى عدد معترب من التجهيــزات احلديثة للطب 
والصيدلة وجراحة األســنان، وتعد من الكليات اليت حتوي على 
أكرب عــدد من الطلبــة، يقوم علــى تأطريهم دكاتــرة خمتصني 
وبروفســورات مهنيني، حيث يتراوح عددهم مبا يقارب الـ420 
بنســبة  أي  طالــب،  الـــ9300  قرابــة  تأطــري  يتولــون  أســتاذا، 

تغطية بواقع أستاذ واحد لكل 22 طالبا على وجه التقريب.
معهد تسيير التقنيات 

الحضرية
هو معهد حديث النشــأة، حيث كان قســما ينتمي إىل كلية علوم 
األرض واجلغرافيــا والتهيئــة العمرانيــة جبامعــة قســنطينة1، 
يديــره األســتاذ ســليم براقــدي، وتبلــغ طاقــة اســتيعاب املعهــد 
4000 مقعد بيداغوجي، مقسمني اىل 8 مدرجات و64 قاعة 
تطبيقيــة، يــدرس بــه يف الوقت احلــايل 75 أســتاذا، يؤطرون 
مــا يزيد عن 750 طالبا، ضامنني بذلك تغطية بنســبة أســتاذ 
واحــد لــكل عشــرة )10( طلبــة، علمــا أن بــه قســمني اثنــني، 
ويضــم ماســتر مهــين يف تســيري النفايــات هــو األول مــن نوعه، 

بالتعاون مع جامعة أملانية وشريك اقتصادي من أملانيا كذلك.
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التعريف باجلامعة



نيابة المديرية للتكوين العالي في الطور األول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات

بيداغوجيا

ب. نسيم
تعتــرب نيابة مديرية اجلامعــة للتكوين العــايل يف الطور األول 
والثــاين والتكويــن املتواصــل والشــهادات والتكويــن العــايل يف 
التــدرج، الــيت يترأســها األســتاذ ريــاض محــدوش، إحــدى أهــم 
املديريات على اإلطالق جبامعة قسنطينة3، باعتبارها العمود 
الفقــري للجامعــة ككل، حيــث تتكفــل مبتابعة املســائل املتعلقة 
بســري التعليــم والتدريبــات املنظمــة من قبــل اجلامعة، والســهر 
علــى انســجام عــروض التكويــن املقدمــة مــن الكليــات واملعاهــد 
مع خمطــط تنمية اجلامعــة، وكذا الســهر على احتــرام التنظيم 
الســاري املفعــول يف جمــال التســجيل وإعــادة التســجيل ومراقبة 
املعارف وانتقال الطلبة، إضافة إىل متابعة أنشــطة التكوين عن 
بعــد وتطوير أنشــطة التكوين املتواصل، والســهر علــى احترام 
التنظيمــات واإلجــراءات الســارية املفعــول يف تســليم الشــهادات 

واملعادالت، وأخريا ضبط القائمة االمسية للطلبة وحتيينها.

 12 ختصصا يف الليسانس و17 ختصصا 
يف املاستر

عــروض  متابعــة  علــى  البيداغوجيــا  مديريــة  نيابــة  تشــرف 
التكوين املتواجدة، حيث تضم جامعة قسنطينة3 عددا معتربا 
من التخصصات يف طوري الليســانس واملاســتر، ففي الليســانس 
يوجــد 12 ختصصــا، ويف املاســتر يوجــد 17 ختصصــا، أي مــا 
جمموعــه 29 ختصصا علميا، ويبلغ عدد ختصصات الليســانس 
حسب طبيعتها، 12 ختصصا أكادمييا، فيما ال يوجد أي ختصص 
أمــا يف املاســتر، فيوجــد 14 ختصصــا  مهــين يف هــذا الطــور، 
أكادمييا، و3 ختصصات مهنية، مبجموع 17 ختصصا، علما أنه 
يوجد 2 ماســتر قيد التأهيل للسنة اجلامعية 2019-2020 
، مهــا ســينوغرافيا العــرض املســرحي: ماســتر مهــين مــن أجــل 
الدفعة األوىل ختصص فنــون درامية يف كلية الفنون والثقافة، 
وماســتر تصميم، ابتــكار وحميط حضري، وهو ماســتر مهين مع 
شــراكة دولية )مكتب األمم املتحدة للتنمية والتصنيع( يف كلية 
اهلندسة املعمارية والتعمري، هذا طبعا إذا مت تأهيلهم من طرف 
اجلهات املتخصصة فسيصبح لدى اجلامعة عدد عروض املاستر 

19 مبــا فيهــم 5 مهنية، وبالنســبة للنظام الكالســيكي فهناك 3 
ختصصات، طب، صيدلة وجراحة األسنان.

ميادين وفروع تلتقي فيها العديد من 
العلوم والتخصصات

جامعــة  مســتوى  علــى  املتوفــرة  والفــروع  املياديــن  جانــب  مــن 
قســنطينة3، فهــي كل من ميــدان العلوم الطبيــة، ويتوزع على 
3 فــروع، هي الطب، الصيدلة وجراحة األســنان، ميدان علوم 
وتكنولوجيــا، ويضم فرعي هندســة الطرائق وعلوم وهندســة 
العلــوم  فــرع  ويضــم  سياســية،  وعلــوم  حقــوق  ميــدان  البيئــة، 
السياســية، ميدان علوم إنســانية واجتماعية، ويضم فرع علوم 
اإلعــالم واالتصــال والســمعي البصــري، ميــدان فنــون، ويتوزع 
علــى فرعني مها فنــون بصرية وفنــون العرض، وأخــريا ميدان 
هندســة معماريــة وعمــران ومهــن املدينــة، ويضم أربعــة فروع 
هــي هندســة معماريــة، عمــران، إدارة وبنــاء املشــاريع وتســيري 
التقنيــات احلضرية، ومثلما هو مالحظ، فــإن هناك تنوع كبري 
يف التخصصــات، ما مينح ميــزة مهمة جدا للجامعــة، باعتبارها 
ملتقــى حقيقيا للعلــوم، تتالقى وتتعاون فيمــا بينها، مبا يعطي 

قيمة مضافة للتكوين يف جامعة قسنطينة3 بشكل خاص.

حنو ختصيص 901 منصب يف املاستر موسم 
2019 ـ 2020

املديريــة  نيابــة  خــالل  مــن  قســنطينة3  جامعــة  اســتبقت 
 2019 اجلديــد  اجلامعــي  املوســم  بدايــة  للبيداغوجيــا، 
مقاعــد  مــن  واحتياجاهتــا  اقتراحاهتــا  بتقــدمي   ،2020 ـ 
بيداغوجية يف طور املاســتر، فحســب الســيد ريــاض محدوش، 
نائــب مدير اجلامعة املكلف بالبيداغوجيــا، فإن اجلامعة قدمت 
احتياجاهتا وتقديراهتا حتســبا للموســم الدراســي املقبل، حيث 
طلبــت ختصيــص ما جمموعــه 70 منصبا ملعهد تســيري التقنيات 
احلضريــة، موزعــني علــى التخصصــات الثالثــة املوجــودة، كما 
اقترحــت مــا جمموعــه 296 منصبــا لكليــة اهلندســة املعماريــة 
والتعمــري، موزعــة بدورها علــى التخصصات الثالثــة املتواجدة 

بالكليــة، فيمــا اقترحــت توفــري 255 منصبــا لكليــة علــوم 
اإلعالم واالتصال والســمعي البصري، موزعني أيضا على ثالثة 
ختصصــات، يف حــني اقترحــت توفــري مــا جمموعــه 60 منصبا 
لكلية العلوم السياسية، حيث توزعت املناصب بواقع 20 منصبا 
لــكل ختصــص مــن التخصصــات الثالثــة املوجــودة، واقترحــت 
ختصيــص 40 منصبــا لكلية الفنــون والثقافــة، فيمــا مت اقتراح 
ختصيــص مــا جمموعــه 180 منصبــا لكليــة هندســة الطرائق، 
موزعــني علــى ثالثة ختصصــات، ليصــل إمجايل عــدد املناصب 
املقترحة يف طور املاســتر حتسبا للموسم اجلامعي املقبل 2019 
ـ 2020، ويف خمتلــف الكليات 901 منصب، ما يعكس اجلهود 
الكبرية اليت تبذهلا جامعة قســنطينة3، يف ســبيل توفري أكرب 
قدر ممكن من املناصب يف طور املاســتر، مع ما يســتتبع ذلك من 

توفري التأطري البيداغوجي من أساتذة وإمكانات وجتهيزات. 

توقع خترج 1586 طالبا يف الليسانس 
و951 طالبا يف املاستر

يبقــى أن نشــري يف األخــري إىل أن جامعــة قســنطينة3، تتوقــع 
ختــرج عدد معترب مــن الطلبة يف هناية املوســم احلــايل 2018 
ـ 2019، حيــث تشــري التقديــرات األوليــة إىل أن مــا جمموعــه 
هــذه  يتخرجــون  ســوف  الليســانس  طــور  يف  طالــب   1586
الصائفــة، موزعــني كالتــايل: 270 طالــب مــن كليــة اهلندســة 
التقنيــات  تســيري  معهــد  مــن  طالبــا   57 والتعمــري،  املعماريــة 
 50 الطرائــق،  هندســة  كليــة  مــن  طالبــا   428 احلضريــة، 
طالبــا مــن كلية العلوم السياســية، 122 طالبا مــن كلية الفنون 
والثقافــة، وأخريا 659 طالبا من كلية علوم اإلعالم واالتصال 
والســمعي البصري، أما يف طور املاستر، فمن املنتظر أن يتخرج 
مــا جمموعــه 951 طالبــا، موزعــني كالتــايل: 273 طالب من 
كلية اهلندسة املعمارية والتعمري، 176 طالبا من معهد تسيري 
التقنيــات احلضريــة، 174 طالبا مــن كلية هندســة الطرائق، 
57 طالبا من كلية العلوم السياسية، 30 طالبا من كلية الفنون 
والثقافــة، وأخريا 241 طالبا من كلية علوم اإلعالم واالتصال 

والسمعي البصري. 
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جهود للتكفل بانشغاالت الطلبة واألساتذة ورهان على األفضل مستقبال



أول »ماستر« مهني في رسكلة النفايات بالتعاون مع »روستوك« األلمانية

من أجل تسيير مستدام وفعال للنفايات في الوسط الحضري
عزيزة ظريف 

مــن  احلضــري،  الوســط  يف  النفايــات  تســيري  إشــكالية  تعــد 
التحديــات الــيت تعيشــها خمتلــف املــدن اجلزائريــة ســواء كانــت 
كبــرية أو صغــرية، إشــكالية ســطرت هلــا السياســة البيئيــة يف 
علــى  الوقــوف  أجــل  مــن  واســتراتيجيات  توجيهــات  اجلزائــر 
تبعاهتــا، كمــا حاولــت العديد مــن املؤسســات البحث عــن حلول 
عمليــة تقنيــة واضحــة تعــود بالفائــدة واملنفعــة علــى االقتصاد 
واملجتمع اجلزائريني.. من هنا كان جلامعة قســنطينة3، صاحل 
بوبنيدر، الســبق باستحداث »ماستر« مهين يف املوسم الدراسي 
التقنيــات  تســيري  مبعهــد  عامليــة  مبعايــري   ،2017/2018
احلضريــة »التســيري املســتدام للنفايــات يف الوســط احلضري« 
املعيشــة،  مســتوى  وحتســني  البيئــي  التــوازن  علــى  للمحافظــة 
ولتفعيلــه مت إنشــاء أرضيــة شــراكة، توجــت بإبــرام اتفاقية مع 
شــريك أملاين )G. I.Z( والوكالة الوطنية للنفايات، علما أن 
الشــريك األملاين كان له الفضل يف إبــرام اتفاقية ما بني جامعة 

صاحل بوبنيدر وجامعة روستوك األملانية.

جامعة روستوك األملانية شريك أساسي يف التأطري
املهــين  املســاتر  أســاتذة وطلبة  وتكويــن  تأطــري  علــى  يشــرف 
ثلــة من أســاتذة جامعــة »روســتوك« األملانيــة، وذلــك بتنظيم 
حماضرات وملتقيات بالتناوب بني جامعيت قسنطينة 3 وجامعة 
البليدة، وهي فرصة لتبادل اخلربات خاصة من اجلانب األملاين 
»املاســتر«  خلــق  ثانيــة  جهــة  ومــن  البيئــي،  املجــال  يف  الرائــد 
حركيــة بالتنســيق والتعــاون مع خمتلــف الشــركاء االقتصاديني 
واالجتماعيــني مــن مديريــات البيئــة للعديــد مــن الواليــات، 

مراكــز الــردم التقــين املختلفــة، على غــرار مركز الــردم التقين 
بواليــة قســنطينة الــذي ســاهم وال يــزال يف تأطــري اخلرجــات 
والتربصــات امليدانيــة للطلبة، مكاتــب الدراســات خاصة مكتب 

C.E.E.R.I بوالية سطيف.

عاليــة  ومهنيــة  كفــاءة  ذات  إطــارات  ختريــج  حنــو    
 يف خدمة االقتصاد الوطين

يهدف »املاســتر« املهــين الفريد من نوعــه، إىل تكوين إطارات 
مهنيــة وعلميــة ذات كفــاءة واحترافيــة عاملية تتماشــى مع ســوق 

العمل يف ميدان تســيري النفايات، ووضعها يف خدمة االقتصاد 
الوطــين، وذلــك بتطبيــق مبدأ االقتصــاد التدويري من رســكلة 
للنفايــات وغريها من طرق تســيري النفايات مبشــاريع صديقة 
للبيئــة، فالطالــب احلامــل هلذا املاســتر ســيكون موجها مباشــرة 
لســوق العمــل، علــى اعتبــار أنــه ختصــص جديــد وواقــع املجال 
يف  متخصصــة  إطــارات  هكــذا  ملثــل  حباجــة  اجلزائــري  البيئــي 
حتســني املحيــط احلضــري، والتحكــم أكثــر يف تقنيــات التخلص 
الســليم مــن النفايات مبختلــف أنواعها، كما يســاهم يف تطوير 
البحث العلمي يف جمال القضايا البيئية املطروحة على املســتوى 

املحلي واإلقليمي وملا ال حىت على املستوى الدويل.

يؤكــد مديــر معهــد تســيير التقنيــات الحضرية، األســتاذ براقدي ســليم، أن فكرة فتح ماســتر مهني كانت بحــق فكرة رائدة على المســتوى الوطنــي، مصرحا بهذا 
الخصوص قائال: »أنا جد ســعيد بالتقدم الحاصل في اســتحداث التخصصات التي تتماشى ومتطلبات الشريك االقتصادي واالجتماعي، وقد كان الماستر المهني 
المتخصــص فــي إدارة النفايــات المنزليــة نقلــة نوعية في التكويــن الجامعي، وتحول مهــم في التخصصات مــن جانبها النظــري الوصفي إلى الجانــب العملياتي 
والتطبيقي، وأهم مميزات هذا التخصص هو تنوع الشــركاء من جامعات وطنية وأوروبية، وقطاع اقتصادي واجتماعي عام وخاص، وهو ما ســيفتح آفاق الشغل 

بالنسبة للمتخرجين، وتعزيز اإلطارات المهتمة بإدارة النفايات المنزلية، وتحقيق مساهمة الجامعة بشكل فعال في تنمية المجتمع«.

أكــدت الطالبــة ســحقي الرميصاء تعليقــا على أهمية الماســتر المهني التي تتابع فيه دروســها قائلة: »قمت باختيــار هذا التخصص نظرا لميولــي لكل ما يتعلق 
بالبيئة والتنمية المســتدامة والمحافظة على المحيط الذي ننتمي إليه، وخالل فترة ســنتين من الدراســة في هذا التخصص، ُأتيحت لي الفرصة للتعمق في 
التخصــص وتطويــر مهاراتي وكفاءاتي في كل ما يخص النفايات والتنمية المســتدامة وذللك من خالل األعمال التطبيقية، الزيــارات والتربصات الميدانية 
فــي العديــد مــن الواليــات الجزائرية، إضافة إلى محاضــرات ملقاة من طرف أســاتذتي بالمعهــد، الملتقيات والمؤتمــرات المنظمة بوجود خبــراء ودكاترة 
محليين وأجانب متخصصين في تســيير ورســكلة النفايات، وفيما يخص المجال المهني المســتقبلي سأقوم في مذكرة تخرجي لنيل شهادة الماستر بدراسة 

موضوع حول رسكلة النفايات المنزلية وما شابهها، وسأقوم بتجسيد الموضوع على أرض الواقع بإنشاء مؤسسة مصغرة متخصصة«.

مل يكن هلذا املاستر املهين أن يقطع كل هذه األشواط املتقدمة، لوال اجلهد الذي بذلته األستاذة رقية بوعظم، املسؤولة عن التخصص وصاحبة املشروع، 
ويف هذا اإلطار، تقول األســتاذة: »إن هذا املاســتر يندرج ضمن اإلشــكالية العامة للحفاظ على البيئة وحتســني اإلطار املعيشــي يف الوســط احلضري، أين 

يعترب جمال التسيري املستدام للنفايات عنصر أساسي، إال أن افتقار هذا األخري للكفاءات جعل إنشاء مثل هذا التخصص 
ضرورة حتمية ملواكبة استراتيجية الدولة يف تسيري النفايات وجتسيد سياسة انفتاح اجلامعة على املتعامل االقتصادي 

واالجتماعــي ناهيــك عــن حتديث وعصرنة تقنيات التســيري املســتدام للنفايات، وســيمّكن هذا التكويــن من تعميق 
املعــارف العلمية والتحكــم أكثر يف تقنيات إدارة النفايات وجعلها أكثر بيئية وأكثر اقتصادية، ومتكني املتخرجني من 

فرص أكرب يف التوظيف يف خمتلف اإلدارات اجلزائرية يف جمال ختصصهم، أو إنشاء مؤسساهتم املصغرة اخلاصة«. 

من بني الطاقم التدريســي الذي واكب تطور املاســتر املهين على مســتوى معهد 
تســيري التقنيــات احلضرية، األســتاذة إميان ســكحال، اليت تتحــدث عن هذا 

املشروع قائلة: »هذه التجربة مسحت يل أن احتك مع األساتذة من جامعات 
وطنيــة وأجنبيــة لتبادل اخلربات  مــن جهة، ومن جهة أخرى االســتفادة من 

جتربــة القطــاع االقتصــادي واالجتماعــي يف إثــراء املحتــوى البيداغوجي 
للــدروس، كون هذا التكوين ذو طابع مهين، كما أتاحت يل فرصة اعادة 

توجيه حبثي يف   الدكتوراه حنو هذا املجال اجلديد إلدارة النفايات«.

األستاذ سليم براقدي )مدير املعهد بالنيابة(
»نقلة نوعية في التكوين الجامعي«

سحقي الرميصاء: )طالبة سنة ثانية ماستر(
»سأنشئ مؤسسة مصغرة متخصصة بعد تخرجي«

األستاذة رقية بوعظم )مسؤولة التخصص وصاحبة املشروع(
»تعميق املعارف العلمية والتحكم أكثر يف تقنيات إدارة النفايات«

األســتاذة   إميان   ســكحال
»لنستفيد من جتربة القطاع االقتصادي واالجتماعي«

بيداغوجيا
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األستاذ بوبندير يحاضر حول العمل 
القوانين ودستورية  البرلماني 

انتظمــت فعاليــات النشــاط اخلامــس لـ«األربعــاء 
السياســي« يوم 20 فيفري 2019، مبحاضرة 
بوبنديــر،  الــرزاق  عبــد  واملحامــي  لألســتاذ 
ودســتورية  الربملــاين  للعمــل  فيهــا  تطــرق 
القوانني، حيث استهلها باحلديث عن أمهية 
القانــون يف حتديــد دور الربملــان بغرفتيه، 
وصــف  يف  التشــريعي  التــدرج  وطبيعــة 
العمــل الربملاين، كما تطــرق إىل تداخل 
وضــرورة  الســلطات  بــني  الصالحيــات 
الفصــل بينهــا، ليجيــب فيمــا بعــد عــن 
تســاؤل رئيســي حــول ماهيــة الربملــان 
املحاضــر  األســتاذ  وركــز  ومهمتــه؟، 
الدســتورية  الرقابــة  مفهــوم  علــى 
املعــىن  إىل  لينتقــل  وعناصرهــا، 
القوانــني  لدســتورية  احلقيقــي 
وعالقتها بالرقابة، ومدى مطابقة القوانني العادية والتشريعات الفردية للدستور، وانتهت 
املحاضــرة باإلجابــة علــى أســئلة احلضــور اليت عكســت مســتوى التفاعل مــع املوضــوع، نظرا 

ألمهيته بالنظر إىل األوضاع اليت تشهدها اجلزائر.

العلوم السياسية تعيد الروح للنقاش الفكري الجامعي كلية 
  مشاركة فعالة في »األربعاء السياسي« وأعمال نوعية تستحق التشجيع 

مولود.ع
جبامعــة  السياســية  العلــوم  كليــة  جنحــت 
قســنطينة3، يف إعــادة الــروح للنقــاش الفكري 
علــى مســتوى الفضــاء اجلامعي بشــكل عــام، من 
خالل سلســلة ندوات دأبت على تنظيمها كل يوم 
أربعــاء بداية مــن السداســي األول هلذه الســنة، 
واســتمرت خالل السداســي الثاين، حيث قدمت 
واملناظــرات  واملحاضــرات  النــدوات  مــن  سلســلة 
العلمية اليت برجمت بالتنسيق مع نيابة مديرية 
اجلامعة املكلفــة بالعالقات اخلارجيــة، التعاون، 
العلميــة،  والتظاهــرات  االتصــال  التنشــيط، 
لتتمكــن الكلية بإشــراف العميــدة فرميش مليكة 
وطاقــم شــاب مســاعد هلا، مــن مد خطــوة كبرية 
باجتــاه خدمــة اجلامعــة، ومنــح فرصــة مواتيــة 
إلرســاء املزيــد مــن مظاهــر التعــاون العلمــي بني 

خمتلف مكوناهتا.

ندوة تارخيية مبناسبة ذكرى 
مظاهرات 11 ديسمرب 1960

مبناســبة االحتفــاالت املخلدة لذكــرى مظاهرات 

11 ديســمرب 1960، انعقــدت نــدوة تارخييــة 
يوم 12 ديسمرب 2018، وقد متثلت املداخالت 
املقدمــة خــالل هذه النــدوة يف مداخلــة الدكتور 
بعنــوان:  قاملــة  جامعــة  مــن  رمضــان  بورغــدة 
وتداعياهتــا   1960 ديســمرب   11 »مظاهــرات 
على الثورة التحريرية من خالل وثائق األرشيف 
الفرنســي«، مث مداخلة الدكتور دخالة مســعود 
موضــوع  وتناولــت  قســنطينة3،  جامعــة  مــن 
الدبلوماسية اجلزائرية إبان الثورة التحريرية، 
وأخــريا تقــدمي شــهادة حيــة عــن ثــورة التحرير 
املجيــدة وأحــداث 11 ديســمرب للمجاهــد حممد 
بن السبع، ويف اختتام الندوة مت تقدمي شهادات 
مشــاركة للمتدخلــني، وأخــذ صــور تذكاريــة يف 
أجواء محيمية مألها العرفــان واالمتنان ملا قدمه 

جيل الثورة للشباب.

األستاذ مراجي: »أي أمن وطين يف 
ظل عوملة الاًلأمن؟«

بتاريــخ 23 جانفــي 2019، انعقــدت النــدوة 
قدمــت  حيــث  السياســي«،  لـ«األربعــاء  الثانيــة 
حماضــرة من األســتاذ عبد احلــق مراجي، لبحث 

عوملــة  ظــل  يف  وطــين  أمــن  »أي  موضــوع: 
أمهيــة  األســتاذ  فيهــا  أوضــح  الاًلأمــن؟«، 

التمييــز بــني مفهوم األمن الوطين يف ســياق 
واألمــن  والســيادية،  الترابيــة  الوحــدة 

القومي الذي هو يف األصل ترمجة خاطئة 
الغــريب  للمصطلــح  الباحــث-  حســب   –

وبعــد   ،)National Security(
تناولــه لتطور مفهــوم األمن الوطين من 

خــالل نشــأة الدولــة الســيادية وتأمــني 
احلدود الوطنية، مث حبث مسألة عوملة 

الاًلأمــن وأثرهــا علــى األمــن بأبعــاده املختلفــة، 
خلــص املحاضــر إىل أن تعميــم الاًلأمــن والقضــاء 
الــدول  هشاشــة  مــن  تزيــد  الــيت  القيــم  علــى 
وحتوهلا لدول فاشلة تعم فيها الفوضى واملخاطر 
والتهديدات اجلديدة اليت تستغل أدوات العوملة 

لتصيب كل دول العامل حىت القوية منها.

السياسة الفرنسية يف الساحل 
اإلفريقي موضوع الندوة الثالثة

عرفت الندوة الثالثة لـ«األربعاء السياسي«، 
الــيت انعقــدت بتاريــخ 30 جانفــي 2019، 

مناقشة موضوع السياسة اخلارجية الفرنسية 
جتاه الســاحل اإلفريقي، وقد ترأس اجللســة 
مــن  وقدمــت  عميــور  صــاحل  دعــاس  األســتاذ 
فاطمــة  بــريم  األســتاذتني  مــن  كل  خالهلــا 
ورســويل أمســاء حماضــرة مشــتركة، عرجتــا 
املطروحــة  القضايــا  أهــم  علــى  خالهلــا  مــن 
الــذي لعبتــه  يف الســاحة اإلفريقيــة والــدور 
السياســة اخلارجية الفرنسية يف مستعمراهتا 
علــى  ونتائجهــا  ذلــك  وتأثــريات  الســابقة 
وحــىت  واألمنيــة  السياســية  األحــداث  تطــور 
حتديــدا  الســاحل  منطقــة  يف  االقتصاديــة 

وعموم إفريقيا.

انعقــد صبــاح األربعــاء 17 أفريــل 2019، بقاعــة املحاضــرات لكليــة العلــوم السياســية، النــدوة 
العلميــة حــول »العلوم السياســية واحلراك الشــعيب«، حبضور الســيد مدير جامعة قســنطينة 3، 
األســتاذ أمحــد بوراس، وإطارات اجلامعة وأســاتذة وطلبة كليــة العلوم السياســية، وتناولت الندوة 
شــعار »العلم ثروة واملســتقبل يبىن على أســاس علمي«، كما تزامنت الندوة مــع ذكرى يوم العلم، 
وقــد تضمنت النــدوة حماضرات من طرف أســاتذة الكلية أتبعت بنقاش راق جــدا من طرف الطلبة 
واألساتذة، إضافة إىل ذلك مت إطالق اسم األستاذ الراحل »جنيب بودهان« على قاعة املحاضرات 
فيمــا محلــت قاعة املطالعــة املتواجدة بالكلية اســم األســتاذ الراحــل »وليد ميهويب«، كما شــهدت 
النــدوة يف األخــري توزيــع شــهادات تقديريــة علــي األســاتذة املشــاركني وكذلــك تكــرمي عائلــيت 

األستاذين املتوفيني ليتم بعدها أخذ صورة مجاعية مع كل احلاضرين.

بالكلية متوفيين  أستاذين  بتذّكر  راقية  إنسانية  لفتة 
ندوة حول: »العلوم السياسية والحراك الشعبي«

األستاذ دبش: »سياسة اجلزائر اخلارجية بني املنطلقات املبدئية والواقع الدويل«
احتضنت قاعة املحاضرات بكلية العلوم السياســية بتاريخ 6 فيفري 2019، حماضرة من إلقاء األســتاذ امساعيل دبش، وذلك حبضور 
الســيد مديــر اجلامعــة وبعض من نوابــه، وعميدة الكلية وطاقمهــا اإلداري وعدد كبري من الطلبة واألســاتذة، وتناول األســتاذ املحاضر 
سياســة اجلزائر اخلارجية بني املنطلقات املبدئية والواقع الدويل، مع التركيز على التحديات واألزمات اإلقليمية، وقد تعرض األســتاذ 
إىل إشــكالية الثوابــت واملتغــريات الــيت توظفها اجلزائر يف الواقــع الدويل، عرب وصف دقيــق للمحيط اجليوسياســي، يف ظل ترتيبات 
دوليــة جديــدة، ويف ختام املداخلة أكد األســتاذ على الدور الذي تلعبــه اجلزائر يف احتواء التهديدات األمنيــة يف املنطقة املغاربية ويف  
منطقــة الســاحل اإلفريقــي، والتركيز على أمهية املؤسســات يف بناء سياســة خارجية قوية، الســيما املؤسســات اإلعالميــة اليت توظف 

اإلعالم البديل لتجاوز اخلطابات السياسية التقليدية.

بيداغوجيا
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أول دفعة في الفنون التشكيلية على المستوى الوطني تتخرج من كلية الفنون والثقافة

 نجاح بوالهوشات 
)رئيسة تخصص ماستر فن اإلشهار(:

»الماستر يهدف إلى 
توسيع دائرة البحث في 

الدراسات الفنية« 

 الطالبة رقية عشوش
 )األولى على الدفعة(

مسار دراسي متميز 
وطموح ال متناهي 
للوصول إلى القمة

»فن اإلشهار«.. حينما يتزاوج اإلبداع الفني مع البحث األكاديمي

بيداغوجيا

ب. جناح
عرفت جامعة قسنطينة 3 ـ صاحل بوبنيدر، حدثا هاما وفريدا 
يف اجلزائــر، مــن خــالل اعتمــاد وزارة التعليــم العــايل والبحــث 
العلمي لعرضها التكويين ماســتر »فن اإلشهار« الذي يعد األول 
مــن نوعــه علــى املســتوى الوطــين، وقــد جــاء املشــروع يف إطــار 
التكفل بأول دفعة ليســانس يف الفنون التشــكيلية اليت خترجت 
من كلية الفنون والثقافة يف السنة اجلامعية 2016-2017، 
ومــن األمهية مبكان أن نعطي تفاصيل اقتراح ختصص »ماســتر 
فن اإلشهار« – ذو املسار األكادميي- وأهم املحطات التحضريية 
لفتحــه من باب العرفــان واالمتنان لكل الفاعلني الذين شــاركوا 

يف إثراء رصيد اجلامعة اجلزائرية هبذا التخصص العلمي.
هكذا انبعثت فكرة فتح ماستر اإلشهار

ففكــرة فتحــه ترجــع إىل األســتاذة الدكتــورة شــريفة ماشــطي 
)عميــدة كليــة الفنون والثقافــة ســابقا(، أما التجســيد العلمي 
الفعلــي هلــذا املشــروع البيداغوجي، فيعــود إىل األســتاذة جناح 
بواهلوشــات )رئيســة هــذا التخصــص حاليــا( الــيت اجتهــدت يف 
تصميــم ملمــح معاصــر للمقاييــس املقــررة يف كل سداســي مــن 

السداســيات األربعة، وكانت الســنة اجلامعية 2017-2018 
موعدا رمسيا مليالد ماستر »فن اإلشهار« من خالل فتح التسجيل 
فيه، وكانت البداية بدراســة ملفات الطلبة املترشــحني، الذين 
جنــح منهــم 30 طالبا مــن كلية الفنــون والثقافــة، و3 طلبة من 

خارجهــا مبجمــوع 33 طالبا، انتقل بعدهــا 29 طالبا منهم إىل 
الســنة الثانيــة، هــم اآلن بصــدد حتضــري مذكــرات التخــرج يف 
مواضيــع متنّوعــة، وعند مناقشــتها قريبا إن شــاء اهلل ســتتخرج 

أول دفعة يف هذا التخصص الفريد على املستوى الوطين.

حسب األستاذة جناح بواهلوشات، رئيسة 
ختصص ماستر فن اإلشــهار، فإن املاستر 
يف  البحــث  دائــرة  توســيع  إىل  يهــدف 
الدراســات الفنيــة بصفة عامــة والفنون 
التشكيلية بصفة خاصة واإلشهار على وجه التحديد من جانب فين إبداعي وأكادميي نقدي، فهو 
يتيح للمتخرج فرصة الدخول إىل عامل الشغل من بابه الواسع عن طريق االنضمام إىل املؤسسات 
التربويــة والثقافيــة واإلعالميــة والفنيــة واالقتصادية والتجارية، وســيمكنه تكوينــه املتميز من 
تصميم اللوحات والفضاءات اإلشهارية، وتسويق وتسيري املنتوجات االقتصادية والتجارية املادية 
واخلدمية، واملسامهة يف الترويج واإلشهار للتراث املادي والالمادي للثروات الثقافية والسياحية يف 
اجلزائر، باإلضافة للمسامهة يف تأطري وتسيري اإلنتاج اخلاص بالشركات واملؤسسات االقتصادية 
وتسويقها عن طريق تصميم اللوحات والومضات اإلشهارية املصممة بشكل فين إبداعي مدروس، 
وكل ذلك جيعل املتخصص يف »فن اإلشهار« مطلوبا من كل املؤسسات االقتصادية للبالد، وتضيف 
األســتاذة بواهلوشــات، أنه باستطاعة حامل شــهادة املاستر يف فن اإلشــهار أن يكون صاحب مشروع 
اقتصــادي خــاص يف تصميــم األعمــال اإلشــهارية يف خمتلــف املياديــن: االقتصاديــة، التجاريــة، 
الثقافيــة، السياســية، ومــن جهة أخرى ســيفتح آفاق البحث العلمــي يف الطور الثالث من الدراســة 
وهــو طــور الدكتوراه، مما يســمح بتوفــري مؤطرين متخصصــني يف الفنون البصرية على مســتوى 

أقسام ومعاهد وكليات الفنون يف اجلامعات اجلزائرية.

علــى  األوىل  عشــوش  رقيــة  الطالبــة  تعتــرب 
الدفعة بامتياز، وكأغلــب الطالبات املتفوقات 
يف اجلزائر، وحبكم ختصصها يف شعبة العلوم 
التجريبيــة، كان هدفهــا هــو االلتحــاق بكليــة 
الطــب لتحقيق حلم عائلتها، لكن شــاء اهلل أن 
أصيبت بوعكة صحية خالل مرحلة حتضري البكالوريا، مما أثر سلبا على نتيجتها يف االمتحان النهائي، فقررت 
أن تســجل يف ختصــص آخــر، وأن تعيــد اجتيــاز البكالوريا بالتزامــن مع دراســتها اجلامعية، وكانــت كلية الفنون 
والثقافة من بني االقتراحات اليت قدمها هلا شقيقها)محزة(، وذلك ملعرفته مبيوهلا القوية ملمارسة فن الرسم 
عامــة، ورســم الشــخصيات الكرتونية خاصة، وهنــا تتحدث الطالبة رقيــة قائلة: »ازدادت رغبــيت يف االلتحاق 
بكلية الفنون والثقافة عندما عرفت أهنا تقدم عرض تكوين يف ختصص فن اإلشــهار، وبعد دراســيت للسداسي 
األول قررت تأجيل إعادة البكالوريا، ألنين بالفعل اكتشفت ذايت وشغفي احلقيقي واستطعت أن أحدد هديف، 
وهذا ما شــجعين على حتدي صعوبات التكوين يف هذه الكلية اجلديدة«، مضيفة: »اليوم وبعد مخس ســنوات 
من التكوين ازداد إدراكي لقوة تأثري فن اإلشــهار على ســلوك وثقافات األفراد واملجتمعات، خاصة وأنه يســتغل 
كافــة اجلوانب النفســية واالجتماعية واالقتصادية، ويســخر خمتلف الوســائل التكنولوجيــة والقوالب الفنية، 
لتحقيق غاياته، ونظرا لالنفتاح الذي يشــهده العامل بســبب تطور وســائل اإلعالم، أصبحت مسؤوليتنا كطلبة 
لفن اإلشــهار هــي أن نتصدى لألفكار الســامة اليت تبثها اإلشــهارات الغربية، وذلك بتقــدمي أعمال فنية حتافظ 

على قيمنا وثقافتنا اجلزائرية، وهو اهلدف الذي نسعى إىل حتقيقه أنا وأساتذيت وكل زمالئي يف الدفعة«.

من بــني الطلبة الذين متكنــوا بفضل مواهبهم وتفوقهم الدراســي يف 
ميــدان الفنــون التشــكيلية، بكلية الفنــون والثقافة، الطالبة بشــاغة 
مــروة، املتحصلة علــى اجلائزة األوىل يف مســابقة البورتــري.. حتكي 
مــروة عــن نفســها: »منــذ الصغر كنــت أشــاهد بيتنــا يتزيــن بلوحات 
فنيــة مجيلــة حتمــل ألوانــا بدرجــات متفاوتــة ومتناســقة مــع بعضها، 
وكنــت اســتمتع مبشــاهدة عمــيت وهــي ترمسها ومتــزج بفرشــاهتا لونا 
مــع آخــر فينتــج لونا خمتلفــا عنهما، ويف ســنوايت األوىل يف الدراســة 
كنــت أفرح حبصة الرســم واســتمتع وأنا أرســم علــى الورقــة البيضاء ما 
جيول خباطري، وكان شــغفي وحيب لتطوير موهبيت يزداد كلما ازداد 
ســين وتقدمــت يف الدراســة«، وتضيف مــروة قائلة: »شــاءت األقدار 

أن أدرس يف الثانويــة شــعبة العلــوم )ختصــص تقــين رياضي هندســة 
كهربائية(، وكان شغفي بالرسم بقدر شغفي حبل املسائل الرياضية، 
ويف 2014 اســتطعت بفضــل اهلّل اجتيــاز شــهادة البكالوريــا، وبعــد 
ثالثة أيام كنت يف حرية شديدة الختيار الرغبات وحتديد التخصص 
الــذي سأدرســه يف اجلامعــة، وكانــت كليــة الفنــون والثقافــة مــن بني 
الكليــات الــيت جلبــت انتباهــي، وعنــد اســتعالمي عــن الدراســة فيهــا 
تفاجــأت بتوســع الدراســات والتخصصات املتاحة والــيت هي مزيج بني 
الدراســات النظريــة والتطبيقيــة وفيهــا متعــة وإبــداع وابتــكار، وهــو 
مــاال يوجد يف الكليــات األخرى، وهلذه األســباب اختــرت كلية الفنون 

والثقافة باعتبارها املكان املناسب للموهوبني والفنانني« .

 بشاغة مروة
)متحصلة على الجائزة األولى في مسابقة البورتري(

»لهذه األسباب اخترت كلية الفنون والثقافة«
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 الدراسات العليا والبحث العلمي
 بجامعة قسنطينة3

عدد قياسي للمستفيدين من التأهيل الجامعي

عثماني إلهام -شلغوم سامية

حبث علمي 

تشــهد نيابة مديرية اجلامعة للدراســات العليا والبحث العلمي، اليت تديرها األستاذة بن حممد كرمية، حركية كبرية وجمهودات معتربة 
مــن أجــل االرتقــاء بالبحــث العلمي يف جامعــة قســنطينة3، وتوفري أحســن الظــروف املمكنة لتمكــني طلبة الدراســات العليا واألســاتذة 

الباحثني من مزاولة أنشــطتهم البحثية مبا حيقق األهداف املســطرة يف هذا املجال، وهو حتســني ترتيب اجلامعة على املســتوى الوطين 
أوال، من خالل املنتوج العلمي الذي تنتجه خمابر البحث.

ويف هــذا اإلطار مت وضع اســتراتيجية متكاملة، تســهر على تنفيذها الدكتورة بن حممد رفقة طاقمهــا العامل معها، تتمحور حول 
تشــجيع طلبة الدكتوراه على اســتكمال أطروحاهتم ومناقشــتها يف أقرب اآلجال، تســهيل إجــراءات التأهيل 
العلمي لألســاتذة الباحثني، التشــجيع على إنشــاء خمابر حبــث جديدة، وتفعيل املخابــر املوجودة، وتوفري 
مــا أمكن من العتاد والتجهيزات واإلمكانات املادية واللوجيســتيكية إلجراء البحوث العلمية ونشــرها وتثمني 
اجليد منها، كل هذا من أجل االرتقاء باجلامعة يف ســلم ترتيب املؤسســات اجلامعية والبحثية على املســتوى 

الوطين أوال، مث الحقا على املستوى الدويل.

بالنســبة للتأهيــل اجلامعــي، خطــت جامعــة قســنطينة3، خطوات 
كبرية يف ســبيل متكني األســاتذة والباحثني من خمتلف التخصصات 
العلميــة، مــن احلصــول علــى تأهيلهــم اجلامعــي، حيث ويف املوســم 
اســتكمال  يف  املترشــحني  كل  جنــح   ،2018 ـ   2017 الدراســي 
إجــراءات تأهيلهم، دون أن يواجهــوا أدىن العراقيل، فمن بني الـ30 
مترشــحا يف تلــك الفتــرة، ناقــش مجيعهــم وبــدون اســتثناء، 4 يف 
اهلندســة املعماريــة، واحــد يف التقنيــات احلضريــة، 6 يف هندســة 

الطرائــق، 3 يف العلــوم السياســية، واحــد يف الطــب و15 يف علوم 
اإلعــالم واالتصــال، ويف ســنة 2018، ناقــش 10 مترشــحني مــن 
بــني الـــ11 الذيــن قدمــوا ملفاهتم، أما يف الســنة احلاليــة 2019، 
فهناك 5 مترشــحني ينتظرون اســتكمال إجراءات املناقشــة، علما أن 
ما جمموعه 40 أستاذا وباحثا استفادوا من التأهيل اجلامعي من بني 
48 ترشــحوا للحصول على هذا التأهيل، وهو إجناز حقيقي حيسب 

للجامعة، ولنيابة املديرية للدراسات العليا والبحث العلمي.

عدد معترب من طلبة 
الدكتوراه يف مختلف 
املجاالت والتخصصات

تضم جامعة قســنطينة3 عددا معتربا من طلبة الدكتوراه 
يف خمتلــف املجــاالت والتخصصــات، فبلغــة األرقــام وخالل 
أن  ميكــن   ،2019 ـ   2018 احلــايل  الدراســي  املوســم 
نتحــدث عــن مــا جمموعــه 37 طالــب دكتــوراه جديــد يف 
الطــور الثالــث، يتوزعــون كالتــايل: 10 طلبــة يف ميــدان 
وعلــوم  حقــوق  ميــدان  يف  طلبــة   9 وتكنولوجيــا،  علــوم 
سياســية، 9 طلبــة يف ميــدان هندســة معماريــة وتعمــري 
ومهن املدن، 9 طلبة يف ميدان علوم إنسانية واجتماعية، 
أمــا بالنســبة لدكتــوراه علــوم فيوجــد طالــب واحــد علــوم 
وتكنولوجيا، طالب واحد حقوق وعلوم سياســية، 6 طلبة 
هندســة معماريــة وتعمــري ومهــن املــدن، وطالبــني اثنــني 
علــوم إنســانية واجتماعية، أما بالنســبة لطلبــة الدكتوراه 
املسجلني حاليا باجلامعة، فيوجد ما جمموعه 163 طالبا 
يف دكتــوراه الطــور الثالــث، و210 طالب دكتــوراه علوم، 
وهي أرقام تعرب عن اجلهد الكبري الذي تبذله اجلامعة يف 

سبيل تكوين وختريج إطارات وكفاءات املستقبل.

عشرات أطروحات الدكتوراه 
نوقشت هذه السنة

جنحــت جامعــة قســنطينة3، يف ضمــان مناقشــة عشــرات 
التخصصــات  خمتلــف  يف  العلميــة  ألطروحاهتــم  الطلبــة 
واألطــوار، ما يعكس اجلهد املبــذول يف هذا اإلطار من قبل 
نيابة املديرية للدراسات العليا والبحث العلمي، ففي طور 
املاجســتري، مت مناقشة يف املوسم الدراسي احلايل 2018 
املعماريــة  اهلندســة  ميــدان  يف  أطروحتــني   ،2019 ـ 
والتعمــري ومهــن املــدن، ويف دكتــوراه العلــوم، مت مناقشــة 
مــا جمموعــه 7 أطروحــات، 3 يف ميــدان احلقــوق والعلــوم 
السياســية، 2 يف ميدان اهلندسة املعمارية والتعمري ومهن 
املــدن، و2 يف ميــدان العلــوم اإلنســانية واالجتماعية، أما 
يف دكتــوراه الطــور الثالــث، فتم مناقشــة مــا جمموعه 10 
أطروحــات، واحــدة يف علــوم وتكنولوجيــا، 5 يف العلــوم 
السياســية، واحــدة يف اهلندســة املعماريــة، و3 يف العلــوم 

اإلنسانية واالجتماعية.

14 مخرب علمي ونحو إنشاء 7مخابر جديدة مستقبال 
يف جمال البحث العلمي، حتتوي جامعة قســنطينة 
3، علــى 14 خمــرب حبث علمــي موزعة علــى أربع 
كليــات: 6 خمابــر لكيــة الطــب، 6 خمابــر لكليــة 
اهلندســة املعماريــة والتعمــري، خمرب واحــد لكلية 
هندسة الطرائق، خمرب واحد لكلية علوم اإلعالم 
واالتصال والســمعي البصري، كما حتتوي اجلامعة 
علــى 64 فرقــة حبث علمــي تابعــة ملخابــر البحث 
العلمــي، و426 باحثا دائمــا منخرطني يف خمابر 
وقــد  العلمــي،  البحــث  ومشــاريع  العلمــي  البحــث 
مت اقتــراح إنشــاء 7 خمابــر جديــدة علــى مســتوى 
اجلامعة موزعة كما يلي: خمرب واحد لكلية الطب، 
خمربيــن اثنني ملعهد تســيري التقنيات احلضرية، 
خمــرب واحد لكليــة الفنون والثقافــة، خمرب واحد 
لكلية علوم االعالم واالتصال والســمعي البصري، 
خمرب واحد لكلية هندسة الطرائق، وخمرب واحد 

لكلية العلوم السياسية.

53 مشروع حبث علمي مبختلف الصيغ
وعلى مســتوى البحث العلمي، يبلغ عدد مشــاريع البحث العلميCNEPRU  املعتمدة جبامعة قســنطينة 3 صاحل بوبنيدر لســنة 
2018، مــا جمموعــه 9 مشــاريع، تتوزع كالتايل: 3 يف كلية اهلندســة املعماريــة والتعمري، 2 يف معهد تســيري التقنيات احلضرية، 
واحد يف كلية العلوم السياسية، واحد يف كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري، 2 يف كلية هندسة الطرائق، يف حني يبلغ 
عدد مشاريع البحث العلمي PRFU املعتمدة جبامعة قسنطينة 3 لسنة 2018، ما جمموعه 44 مشروعا، يتوزعون كما يلي: 21 
يف كلية اهلندسة املعمارية والتعمري، واحد يف معهد تسيري التقنيات احلضرية، 3 يف كلية العلوم السياسية، 8 يف كلية علوم اإلعالم 

واالتصال والسمعي البصري، 6 يف كلية هندسة الطرائق، و5 يف كلية الطب. 

جسور اجلامعة09
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جهود معتبرة لالرتقاء بالبحث العلمي 
وتحسين ترتيب الجامعة وطنيا ودوليا



عثماني إلهام - شلغوم سامية

3 الطالب زكريا باقة قسم الصيدلة بجامعة قسنطينة 
نال المرتبة األولى في المسابقة الوطنية للحصول على منحة تربص بالخارج

  مــن بني النماذج الطالبية الناجحة اليت تزخر هبا 
جامعــة قســنطينة 3ـ الطالــب يف قســم الصيدلة، 
املرتبــة  افتــكاك  مــن  متكــن  الــذي  باقــة،  زكريــا 
احلصــول  أجــل  مــن  الوطنيــة  املســابقة  يف  األوىل 
اجلامعيــة  للســنة  باخلــارج  تربــص  منحــة  علــى 
مــارس  شــهر  يف  أجريــت  الــيت   ،2019/2020
لقيهــا  الــيت  الشــديدة  املنافســة  رغــم  املنقضــي، 
مــن مئــات الطلبــة املتفوقــني القادمني مــن خمتلف 
جامعــات الوطن، فاســتحق أن يكــون منوذجا جيب 
أن يقتــدى بــه مــن طــرف طلبتنــا وشــبابنا، خاصة 
إذا علمنــا أنــه يعــاين نوعا من اإلعاقــة البصرية، 
الــيت شــكلت لــه حافــزا ال عائقــا علــى اإلطــالق.. 
حملــة »جســور اجلامعــة« التقت بالطالــب زكريا، 
وحاروتــه حــول العديــد مــن القضايــا الــيت هتمــه 

شخصيا وهتم اجلامعة بشكل عام.  
أن  يســرين  بدايــة  اجلامعــة:  جســور 
أرحــب بــك يف العــدد األول ملجلــة »جســور 
اجلامعــة«، ونــود منــك أن تعرفنــا مــن هو 

باقة زكريا؟ 
زكريــا: الســالم عليكــم وأهــال بكــم، شــكرا علــى 
اســتضافيت يف عددكــم األول مــن جملتكــم املوقــرة، 
ويســعدين أن أقــدم نفســي، فأنــا باقــة زكريــا مــن 
مواليــد 13 فيفــري 1994 مــن واليــة قســنطينة، 

طالب جامعي، سنة سادسة صيدلة.
ختصــص  اختــرت  ملــاذا  اجلامعــة:  جســور 

الصيدلة بدال من أي اختصاص آخر؟
بالشــعب  اهتمامــايت  منطلــق  مــن  زكريــا: 
مــن  كان  األدبيــة،  الشــعب  مــن  أكثــر  العلميــة 
وحبكــم  علميــا،  توجهــي  يكــون  أن  الطبيعــي 
وضعيــيت الصحيــة، فأنــا أعاين من قصــور حاد 
يف النظــر، فكانــت اختيــارايت مقيــدة، حبيــث 
كان مســتبعدا متاما أن أدخل شــعبة الطب وهبذا 
اخترت الصيدلة، واحلمد هلل الذي وفقين هبا، 
فعلــى الرغــم من علمــي بأهنــا لن تكون ســهلة، 
أنــين بعــد أن بــدأت الدراســة وتعمقــت هبــا  إال 
أعجبتين كثريا وخصوصا أهنا متعددة اجلوانب 
يكــون  الصيدلــة  فطالــب  الطــب،  مــن  أكثــر 
مطلعا علــى جمموعة من املجــاالت العلمية مثل 

الكيمياء والبيولوجيا وغريمها.
جســور اجلامعة: مــا الذي ســاعد زكريا يف 
احلصــول على املراتب األوىل على مســتوى 

الدفعات خالل سنوات الدراسة الست؟
زكريــا: قبــل كل شــيء، الفضــل يرجــع إىل اهلل 
املثابــرة  خــالل  مــن  مث  عليــه،  والتــوكل  وجــل  عــز 
وفــرض النفــس وهذا بالتغلــب علــى الصعوبات اليت 
كنــت أعــاين منهــا بســبب اإلعاقــة، لقــد شــكلت يل 
هــذه اإلعاقــة يف احلقيقــة حافــزا رئيســيا لتفوقي، 
وأعلمكــم أن لــدي أصدقــاء رائعون ســاعدوين كثريا 
وأخص بالذكر م. عدنان، ع. فؤاد، وكذلك األستاذ 
كاوة حممــد الصــاحل الذي كان يقوم دائما بتشــجيعنا 

وحتفيزنا على العمل واملثابرة. 
جســور اجلامعة: ما الصعوبات اليت واجهت 

زكريا يف مشواره الدراسي؟ 
زكريا: املشــكل الذي أعاين منه هــو عندما تكون 
اإلنــارة ضعيفــة، فهذا يؤثر علي ســلبا أثنــاء الكتابة 
والقــراءة، أمــا عندما تكون اإلنارة جيدة فال مشــكلة 
يف ذلك، كما أعاين من مشــكلة التنقل وال أســتطيع 

حفظ مسارات الطرق اليت أسلكها.   
جســور اجلامعــة: كيــف كانــت حتضــريات 
زكريا للمشــاركة يف املســابقة الوطنية من 

أجل احلصول على منحة تربص باخلارج؟
شــهر  هنايــة  يف  املســابقة  هبــذه  زكريا:علمنــا 
جانفــي، كمــا علمنــا أن هنــاك مقياســني اختياريــني 
 ،)Galénique( صيدلــة أو صيدلــة جالينيــك
جالينيــك  صيدلــة  اختــرت  ميــويل  وحبكــم 
)Galénique( فاتصلــت باألســتاذة  بــن محودة 
إميــان وهي مــن قامت بتوجيهــي ونصحتــين بالكتب 
الــيت جيــب أن أطلــع عليهــا والــدروس األكثــر أمهيــة 
الــيت جيــب أن اعتمــد عليهــا يف املراجعــة، مث اتكلت 
علــى اهلل وبــدأت مبراجعــة دروس الســنوات املاضيــة 

بكل جدية وتفاين.
جســور اجلامعــة: كيــف اجتــاز زكريــا هذه 

املسابقة؟ 
ثالثــة  طريــق  عــن  أجريــت  املســابقة  زكريــا: 
اختبارات، األول حسب االختصاص والثاين يف اللغة 

االختبــار  أمــا  االجنليزيــة،  يف  والثالــث  الفرنســية 
حسب االختصاص فينقسم إىل قسمني، األول أسئلة 
متعــددة االختيــارات )QCM( حيتــوى علــى 30 
ســؤاال وكلهــا كانــت يف متنــاول اجلميــع، أمــا القســم 
الثــاين فــكان عبــارة عــن ثقافــة عامــة، ومن حســن 
حظــي وبفضل اهلل جاءت يف موضــوع أنا أحبه حول 
التلــوث والبيئــة، واحلمــد هلل نالــت إجابــيت إعجاب 
األســاتذة، ويف هــذا االختبــار حتصلت علــى املرتبة 
األوىل، أمــا اختبــار اللغتــني الفرنســية واالجنليزية 
فقــد حتصلت علــى نتائج جيدة فيهمــا، لكن مل أكن 
األول، وعلــى كل حــال الــذي جعلــين أحصــل علــى 
املرتبة األوىل هو االختبــار يف االختصاص والثقافة 

العامة.
زكريــا  اســتقبل  كيــف  اجلامعــة:  جســور 
هــذ  يتوقــع  كان  وهــل  املســابقة،  نتيجــة 

التفوق الكبري؟ 
هــذه  أبــدا  أتوقــع  مل  احلقيقــة  يف  زكريــا: 
النتيجــة، اجتــزت املســابقة وذهبــت إىل البيت 
ومل أكــن أعلــم أن النتيجــة ســتظهر يف نفــس 

اليوم، اتصل يب أحد أصدقائي يف الساعة 
الثانيــة صباحــا وقــد كان حيفــزين كثــريا 
مــين،  أكثــر  املســابقة  هــذه  إجــراء  علــى 
الســعادة  قمــة  يف  وهــو  يب  اتصــل  فحــني 

يف  دخلنــا  بالنتيجــة،  وأخــربين  والفــرح 
حالة هســتريية من الفرح والســعادة وحىت 

البكاء، فقد كان ذلك جوا ال يوصف. 
جســور اجلامعة: ماهي أفضل هوايات 

زكريا؟ 
زكريا: أحــب املطالعة وعلم الفلك وأحب 

كثريا علم الطريان.
الــيت  مــا النصائــح  جســور اجلامعــة: 

الطلبــة  لزمالئــك  تقدمهــا  أن  ميكــن 
ليتمكنــوا مــن حتقيــق النجــاح والتفوق 

والتميز؟
زكريا: ال أدري إن كنت يف مقام النصح، لكن 

الــذي ميكنــين أن أنصحهــم بــه هو وضــع أهداف 
واضحة والسعي احلثيث وراء حتقيقها، واألهم من 

ذلــك جيب علــى اإلنســان أن يكون ناجحــا يف دينه 
وعالقاتــه مــع املجتمع وحيــاول أن يفيــد املجتمع ال 

أن يضره .
جسور اجلامعة: هل من كلمة ختامية؟ 

الــذي  زكريــا: قبــل كل شــيء، أشــكر اهلل 
وفقين هلذا، كما أشــكركم على اســتضافيت 
وأشــكر أهلــي علــى مــا قدمــوه يل مــن دعــم 
وحتفيزات، وأشــكر كل أصدقائي وزمالئي، 
خاصة م.عدنان وع.فؤاد ، كما أشكر األستاذ 
كاوة حممــد الصــاحل وكل 
األساتذة الذين وقفوا 
وســاعدوين  جبانــيب 
على حتقيق أهدايف، 
التوفيــق  وأمتــىن 
 ، للجميــع
وشكرا .     

حبث علمي
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حبث علمي 

طلبة كلية هندسة الطرائق ينجحون في اكتشاف علمي غير مسبوق
»Biodiesel»تحويل الزيوت المستعملة بمطاعم اإلقامات إلى صابون والـ

جميلة بولمدن
جنحــت جامعــة قســنطينة3، ممثلــة يف كليــة هندســة الطرائــق 
الصيدالنيــة، يف جتســيد مشــروع هــام وحيــوي، يدخــل ضمــن 
Eco- األولويــات الكــربى للجامعــة يف إطــار ما يســمى مبشــروع

Campus، حيــث متكــن طلبة هــؤالء الكلية، بتأطري وإشــراف 
مــن أســاتذة الكلية، وبدعــم من كل اجلهــات املســؤولة باجلامعة، 
يف جتربتهم اخلاصة بتحويل الزيوت املســتعملة اخلاصة مبطاعم 
وقــود  »Biodiesel«أو  وإىل  صابــون  إىل  اجلامعيــة  اإلقامــات 
الديزل احليــوي، حيث يتم مجع الزيوت اليت تطرحها اإلقامات، 
بــدل رميهــا والتخلــص منها عشــوائيا، مث تعاجل بطريقــة علمية، 
ليستخرج منها يف األخري مواد تدخل يف صناعة العديد من مواد 

التنظيف والتجميل.

األستاذ عبد السالم منيعي 
)عميد الكلية(: املشروع 

يقلل من التلوث البيئي

الطرائــق،  هندســة  كليــة  عميــد  لنــا  أكــد  اإلطــار،  هــذا  ويف 
األســتاذ عبــد الســالم منيعــي، أن مثــل هــذا املشــروع يقلــل من 
مشــاكل التلــوث البيئــي الناتــج عــن اختــالط الزيت املســتعمل 
مــع املــاء فيشــكل خطــرا علــى صحــة اإلنســان،إضافة إىل أنــه 
جيلــب الفائدة للجميــع ألنه حيول النفايــات إىل طاقة متجددة 
وجــب  أنــه  وأضــاف  أخرىكالصابــون،  مــادة  أو  مثاللبيوغــاز 
حــدود  مــن  وإخراجــه  اجلزائــر  يف  العلمــي  بالبحــث  االهتمــام 
الصفحــات الورقيــة إىل التجســيد الفعلي يف الواقــع واملجتمع، 
وعــن ضــرورة التدعيــم والتشــجيع، يقــول الســيد العميــد أن 
اجلامعــة تبنــت الفكرة وتقــوم بالتدعيم يف حــدود اإلمكانيات 
املتاحة، مضيفا أنه وجب حتســيس املواطنني أيضا وتشــجيعهم 
علــى مبــدأ احلفاظ علــى البيئة من خالل جتســيد بعض األفكار 
البســيطة كوضع الزيوت املســتعملة أمام األبــواب لتتكفل بعض 
املؤسسات جبمعها مع إعطاء املواطن مبلغا رمزيا بسيطايشجعه 
علــى عــدم رمــي تلــك الزيــوت، وهبــذا تصــل الفكــرة إىل كل 
القطاعــات صناعيــة كانــت أو اجتماعية أو اقتصاديــة، لتترك 

أثرا إجيابيا يف املجتمع. 

نوال أوتيلي )املشرفة على املشروع(:
عملية التحويل الكيميائية 
للزيوت املستعملة تمت يف 

»LIPE«  مخربالبحث
تقــول نائبة العميــد واملشــرفة اخلاصة على هــؤالء الطلبة، 
الكيميائيــة  التحويــل  عمليــة  أن  نــوال،  أوتيلــي  األســتاذة 
للزيوت املســتعملة، متت يف خمربالبحــث »LIPE« التابع 
للكلية يف إطار التحضري ملشــروع التخرج 2017/2018، 
وللتأكــد مــن صحــة التجربة ونوعيــة املنتــوج مت أخذه ملخرب 
شــركة »نفطــال« أيــن قامــوا مبجموعة مــن التحاليــل اليت 
أن  األســتاذة  الدولية،وأكــدت  للمعايــري  مطابقتــه  أثبتــت 
الزيــوت املســتعملة يف املطاعــم تعتــرب مصــدرا جيــدا هلــذه 
الطاقــة النظيفــة وأيضــا مصــدرا اقتصاديا ميكن اســتعماله 
كخليــط مع الوقــود اجلزائــري »gasoil«بنســب معينة من 
أجل ختفيض التلــوث الناتج عن عوادم الســيارات، وتضيف 
األســتاذة قائلة أن الدراســة التزال متواصلة مع طلبة املاستر 
للســنة اجلامعية 2018/2019 من أجل حتسني الطرائق 
املستعملة لتحقيق مردود أكرب والعمل على التقليل أكثر من 
املواد امللوثة للبيئة من جهة  وختفيض تكلفة اإلنتاج من جهة 

أخرى.

»أنتجنا صابون مبواد كيميائية قليلة جدا«
فتقــول  صابــون،  إىل  املســتعملة  الزيــوت  حتويــل  عــن  أمــا 
حمدثتنا«لقد جنحنا يف هذه التجربة أيضا وأنتجنا صابون 

مبــواد كيميائيــة قليلة جدا تــكاد أن تنعدم مــن أجل احلفاظ 
يف  الطلبــة  شــارك  وقــد  يســتعمله«،  مــن  كل  صحــة  علــى 
الصالون الوطين ملنتجات البحث العلمي حتت إشرافاملديرية 
العامــة للبحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي، أمــا عنــد 
ســؤاهلا عــن طموحها املســتقبلي، فأجابــت األســتاذة أوتيلي 
بأن اهلدف الرئيســي ملثل هذه الدراســات هــي متكني الطلبة 
من جتســيدها يف شــكل مؤسســات مصغــرة تســاهم فعليا يف 
اقتصــاد البــالد وامتصــاص البطالــة، وتبقــى مهمــة اجلامعة 
تكمــن يف تفعيالآلليــات الالزمــة ملرافقة الطلبــة يف حتويل 
أفكارهــم إىل مشــاريع علــى غــرار دار املقاوالتيــة، وأضافت 
مســابقة  تنظيــم  أجــل  مــن  األبــواب  ســتفتح  أناجلامعــة 
واألفــكار  املشــاريع  كل  لعــرض   »ChallengeDays«
املبتكــرة وهــذا من أجــل اختيار أحســن األعمــال ومرافقتها، 
وتقــول حمدثتنــا أن مثــل هــذه املبــادرات من طــرف اجلامعة 

ختلق نوعا من املنافسة وتشجع الطلبة إلعطاء املزيد. 

طلبة رفعوا التحدي:
املشروع سريجع بالفائدة 

على البلد بأكمله

مجع جملة »جسور اجلامعة« لقاء مع الطلبة الذين خترجوا السنة املاضية 
ـ ختصص هندســة كيميائية، وكانوا أول من بــدأ يف إجناز جتارب حول هذا 
املشــروع، حيــث قالــت الطالبة كــراس حليمــة، أن هــذا املشــروع مهم جدا 
باعتباره جديد يف اجلزائر وسريجع بالفائدة الكبرية على البلد بأكمله، 
خاصــة وأنــه حيافظ علــى البيئــة من جهــة، ويراعــي اجلانــب االقتصادي 
مــن جهة أخرى، وطالبــت بضرورة تدعيم الطلبة وأفكارهم حىت يتســىن 
هلــم البحــث والتطويــر، ومل يتوقــف اجتهاد الطلبــة واألســاتذة عند هذا 
احلد، فهناك مشاريع خمتلفة قيد اإلجناز تدعم املشروع بامتياز كمشروع 
حتويل النفايات احليوية كقشــور البطاطا واألرضي الشــوكي إىل مواد من 
أجــل امتصــاص امللونات الناشــئة مــن املصانع الــيت تقوم بصناعــة القماش 
والطــالء لتنقيــة امليــاه وغريها من املشــاريع، وهــذا يدل علــى التفاين يف 

العمل من أجل خدمة اجلامعة من جهة واملجتمع من جهة أخرى.

من أجل تقدمي أحسن األعمال وأتقنها دون يأس
ومــا يثري االهتمام فعال هو حب الطلبة الكبري ملجال ختصصهم ومثابرهتم 
علــى البحــث العلمــي وإرادهتــم الــيت تالحــظ مــن خــالل تفانيهم مــن أجل 
تقدمي أحســن األعمال وأتقنهــا دون يأس رغم تكــرار التجارب يف العديد 
علــى  يؤثــر  ومل  عائقــا  يكــن  مل  هــذا  أن  إال  بعضهــا،  وفشــل  املــرات  مــن 
جتســيد  إن  املشــروع..  فكــرة  تطويــر  وحماولتهــم  وجناحهــم  مردوديتهــم 
مشــروع رســكلة النفايــات على أرض الواقع ســيكون مفتاح حــل العديد من 
املشاكل اليت متس البيئة وصحة الفرد ويف الوقت نفسه االستفادة منه من 
خــالل إعادة تدويــر هذه النفايات وإخــراج منتوجات جديــدة، فاالهتمام 

هبذا املجال وتطويره سيكون قفزة نوعية المثيل هلا يف مسرية اجلامعة.

األستاذة زعموشزرداني
»Biogaz« طلبتنا حولوا نفايات املطاعم إىل«

تؤكد األســتاذة واملشــرفة على أعمال الطلبــة املتخرجني،زعموشــزرداين رانية، أن طلبة كلية هندســة الطرائق ختصص 
هندســة طرائــق البيئــة، متكنــوا مــن اجتياز جتربــة حتويل النفايــات اخلاصــة باملطاعــم إىل »Biogaz« بعــد أن قاموا 
بفرزها وقد حققوا جناحا كبريا، كل هذا هبدف  استعمال الطاقة يف مجيع احتياجات اجلامعة من أجل ختفيض التكاليف 
وتوظيف الكفاءات املهنية املتخصصة من أجل االشراف على العملية، ويف ذات السياق تقول األستاذة، أهنم يطمحون ألن 
يصبــح املشــروع ميداين حىت تعــم الفائدة، وهذا ال يتم إال بتوفري اإلمكانيات الالزمة لتغطية مصاريف املشــروع كشــراء 
مفاعــل صناعــي كبري يثبت يف اجلامعة ويقوم بتحويل كمية كبرية من النفايات مباشــرة بعــد هتيئة املكان، وأضافت أنه 

من الواجب االهتمام بالطلبة الذين يقومون هبذه التجارب ألهنم إطارات املستقبل.
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اتفاقيات تعاون وشراكة مع جامعات جزائرية، 
هيئات علمية ومؤسسات اقتصادية

محمد وسيم

والتعاون الخارجية  للعالقات  الجامعة  مديرية  نيابة 
شبكة من العالقات واالتفاقيات مع جامعات أجنبية ووطنية

تتكفــل نيابة مديريــة اجلامعة للعالقــات اخلارجية والتعاون 
والتنشــيط واالتصــال والتظاهــرات العلميــة، الــيت يديرهــا 
األســتاذ شــوقي بــن عبــاس رفقــة طاقم حيــوي من األســاتذة 
جامعــة  ربــط  مســتوى  علــى  جســيمة  مبهــام  واإلداريــني، 
قسنطينة3 بشبكة من العالقات مع شركاء وطنيني وأجانب، 
فضــال عــن الســهر علــى تأطــري وتســيري وبرجمة النشــاطات 
العلمية والتظاهرات األكادميية، وضمان االتصال والتواصل 
مــع خمتلــف الفاعلــني حمليــا ودوليا، مــا يضفي عليهــا أمهية 
كبــرية بالنســبة جلامعــة فتيــة حتــاول أن تنفتــح علــى جتارب 
يف  جنحــت  الــيت  العالقــات  شــبكة  يف  وتســتثمر  اآلخريــن، 
تشكيلها بفضل اجلهود الكبرية املبذولة من طرف مسؤوليها، 
رغــم حداثة اجلامعــة ذاهتا، ونقص خربة الكثــري من أعضاء 

الطاقم املكّون هلا.

اتفاقيات عديدة مع جامعات أجنبية
املديريــة  نيابــة  خــالل  مــن  قســنطينة3،  جامعــة  جنحــت 
حداثــة  عائــق  تــدارك  يف  والتعــاون،  اخلارجيــة  للعالقــات 
اجلامعــة، ونقص خربة طاقمها يف هذا املجال، وذلك بفضل 
العدد اهلائل من االتفاقيات اليت أبرمتها مع جامعات أجنبية، 
أن  فاســتطاعت  العــريب،  واملغــرب  أوروبــا  مــن  وباخلصــوص 
تكّون شــبكة متينة من العالقات مع كل من االحتاد األورويب، 
وجامعات من فرنسا، رومانيا، إيطاليا، اسبانيا، الربتغال، 
وغريهــا، كما أبرمــت عدة اتفاقيــات مع جامعــات من املغرب 
وتونــس، وحىت مــع مراكز حبــث، وهي تراهن علــى املديني 
القصــري واملتوســط، علــى التنويــع مــن عالقاهتــا اخلارجية، 
واالســتفادة  والشــراكة،  التعــاون  اتفاقيــات  مــن  واالســتزادة 
مــن خمتلف اخلــربات يف ختصصــات علميــة وأكادميية وحىت 

مهنية، مبا يعود بالفائدة على أساتذة وطلبة اجلامعة.

RELEX

جسور اجلامعة12
العدد  01   /   جوان 2019

بالتزامــن مــع اجلهــود الكبــرية املبذولــة مــن طرف جامعــة قســنطينة3، ممثلــة يف نيابة 
مــع  وفعالــة  قويــة  شــبكة  تشــكيل  أجــل  مــن  والتعــاون،  اخلارجيــة  للعالقــات  املديريــة 
اجلامعــات واملؤسســات ومراكز البحث األجنبية، تســعى اجلامعة يف الشــق املقابل، لربط 
عالقــات تعاون وشــراكة مع خمتلــف اجلامعات الوطنيــة، واهليئات الرمسية، واملؤسســات 
االقتصاديــة، مبــا يتيــح لألســاتذة والطلبة االســتفادة مــن اإلمكانــات الــيت تقدمها هذه 
املؤسســات لتطويــر البحــث العلمي واالرتقاء بــأداء اجلامعة حنو آفاق أفضــل وأرحب، ويف 
هــذا اإلطار، جنحت اجلامعــة يف توقيع وإبرام العديد من االتفاقيات مع شــركاء علميني 
واجتماعيــني واقتصاديــني، كمجمع االمسنت حبامــة بوزيان، والوكالــة الوطنية للتهيئة 
العمرانية وجاذبية األقاليم )ANAAT(، ومؤسسات ومراكز أخرى كثرية، كل هذا 
من أجل تعزيز الشــراكة واالنفتاح واالندمــاج يف املحيط االقتصادي واالجتماعي، الذي 

أضحى أولوية ضمن استراتيجية اجلامعة على املديني املتوسط والبعيد. 

من بني املشــاريع اليت مت جتســيدها ضمن بنود اتفاقيات التعاون العلمي بني برنامج االحتاد األورويب 
 ،)Yabda( »وجامعة قســنطينة3، مشــروع »يبدا »+ Erasmus« يف جمال التعليم والتدريب
الــذي يهــدف إىل تدعيــم العالقات بــني التعليم العــايل واملحيط االجتماعــي واالقتصــادي، من خالل 
مشــاريع مشــتركة بني الطرفني، وتســعى جامعة قســنطينة3 اليت تعترب واحدة من بني 14 مؤسسة 
جامعية منخرطة يف هذا املشــروع، بني وطنية وأجنبية، إىل أن تكون رائدة يف هذا املجال، من خالل 
مشــاريع هــي اآلن قيــد التجســيد، بفضل طاقم شــاب من األســاتذة واإلداريــني، على أمــل أن تتحقق 
األهداف املرجوة منه، علما أن جامعة صاحل بوبنيدر هي إحدى اجلامعات اجلزائرية األربع املشاركة يف 
هذا الربنامج الطموح، إذا ما احتســبنا جامعة البليدة وجامعة مستغامن وجامعة احلاج خلضر بباتنة، 
يف حــني توجــد أربع جامعات مــن املغرب، هي جامعة احلســن الثاين بالــدار البيضاء، جامعة احلســن 
األول، جامعــة مراكش وجامعة عبد املالك الســعدي، ومن تونس هنــاك جامعة تونس املنار، وجامعة 
صفاقــس، ومــن أوروبــا هنــاك جامعــة )AIX-MARSEILLE(، جامعــة أثينــا باليونــان، 
وجامعــة ليــاج ببلجيكا، إضافة إىل خمــرب )ReadLab(، ومركز البحــث )LENTIC(، فيما 

تتوىل مهمة التنسيق بني كل هذه املؤسسات جامعة احلسن الثاين بالدار البيضاء املغربية.

مشروع »يبدا«.. 
ثمرة التعاون الوثيق مع االتحاد األوروبي
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روبورتاج: جميلة بولمدن

Eco-Campus 3 تعتمد مشروع  جامعة قسنطينة 
خطوة عمالقة الندماج الجامعة في المحيط االجتماعي واالقتصادي

ومــن أجــل معرفــة تفاصيل هذا املشــروع منــذ والدة الفكــرة لغاية 
تبنيها من طرف اجلامعة، حرصت »جملة جسور اجلامعة« على أن 
تلتقيبنائب مدير اجلامعة للعالقات اخلارجية والتعاون والتنشــيط 
شــوقي،  عبــاس  بــن  األســتاذ  العلميــة،  والتظاهــرات  واالتصــال 
باعتبــاره عضــوا فعــاال يف توجيــه وتســيري هــذا املشــروع، الــذي 
يعترب اآلن من األولويات األساســية اليت سطرهتا اجلامعة من أجل 
الوصــول يف املســتقبل إىل التمويل الذايت، وذلك مــن خالل إنتاج 

الطاقة املتجددة من جهة، واملحافظة على البيئة من جهة أخرى.

 مشاريع من شأهنا أن ترفع
من قيمة اجلامعة

فعنــد ســؤاله عــن كيفية ظهــور الفكــرة ومــن كان صاحبهــا، أجاب 
مث  األوىل  بالدرجــة  الطلبــة  طــرف  مــن  كان  الفكــرة  انطــالق  أن 
األســاتذة وكان هــذا يف إطــار االجتماعــات اليت تقوم هبــا اجلامعة 
مــن أجــل التخطيط ملشــاريع من شــأهنا أن ترفع من قيمــة اجلامعة 
ومردودها وكذا العمل على جعلها متميزة باعتبار أهنا أكرب مدينة 
جامعيــة يف اجلزائــر، وهلــا مــن اإلمكانيــات البشــرية واملاديــة مــا 
يكفــي ألن تغطــي كل االحتياجــات، وأضــاف أن هنــاك 18 إقامــة 
عــن  ناهيــك  طالــب،   ألــف   38 تســتوعب  أن  جامعيةتســتطيع 
املــدارس العليــا والكليات املتعــددة التخصصات، ومن هــذا املنطلق 
ـ يقــول ـ طرحــت إشــكالية تســيري ورســكلة  النفايات بــكل أنواعها 

وضرورة استغالهلا لالستفادة منها.

 أول مرحلة بدأ هبا املشروع
»Eco-Geste« هي

أمــا عــن كيفيــة تطبيــق فكــرة املشــروع  علــى أرض الواقــع وأهــم 
املراحــل اليت ميكــن أن متر هبا، أجاب األســتاذ بن عبــاس قائال:إن 
أول مرحلة بدأ هبا هذا املشــروع هي »Eco-Geste« وهذا من 
خــالل االنضباط وااللتزام بعدم رمي األوســاخ وإطفــاء الضوء بعد  
 ،»Eco-Campus« االنتهــاء من اســتعماله مث تأيت مرحلــة
وهــو اســتعمال كل البقايــا الناجتــة عــن املطاعــم وكل النشــاطات 
الــيت ميارســها الطلبــة يف إطــار األحبــاث والواجبــات الــيت يقومون 
هبــا، لكن جناح هذه املراحل وجتســيدها علــى أرض الواقع جيب أن 
يكــون بالتعاون والتكامل بني كل أفراد األســرة اجلامعية من طلبة 
وأســاتذة وعمال، وأضاف أن التكامل بني طلبة اهلندســة واإلعالم 
والعلــوم السياســية وهندســة الطرائــق  ســيخدم املشــروع بصفــة 
متكاملــة، فــكل منهــم يســامهبالتدعيم يف إطار ختصصــه، وأكد 
على ضرورة التعاون مع طلبة اإلعالم باعتبارهم جييدون تســويق 
الفكــرة  والتحدث والتعبري عن أمهية املشــروع من خالل اســتعمال 

فنون اإللقاء واإلقناع حىت يلقى صدى داخل وخارج اجلامعة. 

 توزيع املهام على ختصصات 
خمتلفة يف اجلامعة

كمــا أضــاف قائال أن هذا املشــروع مت تســيريه تبعا لثالث مراحل أساســية 
يتــم من خالهلــا توزيع املهــام على ختصصــات خمتلفــة يف اجلامعة واليت 
تكــون قادرة علــى خدمة هذا املشــروع، فاملرحلــة األوىل مت فيها تكليف 
طلبة وأساتذة معهد تســيري التقنيات احلضرية المتالكهم ماستر وطين 
يف النفايات، أما املرحلة الثانية فتم فيها توجيه املهام إىل طلبة وأساتذة 
اهلندســة املعماريــة لتخصصهم يف جمــال النجاعــة الطاقوية وخلربهتم 
يف كيفيــة اســتهالك الطاقــة اســتهالكا عقالنيــا وإنتــاج طاقــة متجددة، 
وخبصــوص املرحلــة الثالثــة فقد متــت مبشــاركة طلبة هندســة الطرائق 
بأفــكار يف جمــال معاجلــة البيئــة حتــت إشــراف أســاتذة يف التخصــص، 
فالفكــرة األوىل كانــت عبــارة عــن القيــام برســكلة الزيــوت املســتعملة، 
أمــا الفكرة الثانية فتتضمن رســكلة نفايــات املطاعــم اجلامعية وهذا يف 
إطــار خدمة املشــروع، وقد انطلقت أعمال طلبة وأســاتذة كلية هندســة 
 nEco-campus        الطرائــق بالتزامــن مــع انطــالق فكــرة مشــروع
ونتج عنها جتارب ناجحة، أما عن طلبة كلية تســيري التقنيات احلضرية 

واهلندسة املعمارية فأعماهلم قيد اإلجناز.

اهلدف األمسى ترسيخ وغرس ثقافة 
احلفاظ على البيئة

وخبصــوص األهــداف األساســية هلــذا املشــروع وأبعــاده الــيت متــس 
احلــرم اجلامعي من جهــة، واملجتمع من جهة أخــرى، باعتبار أن كل 
طالب وأســتاذ وعامل مجيعهم ميثلون أفراد املجتمع وهلم مســؤولية 
كبــرية من أجــل احلفاظ على البيئــة انطالقا من املــزل وصوال إىل 
اجلامعــة، يقول األســتاذ بن عبــاس: أن اهلدف األمسى هو ترســيخ 
وغرس ثقافة احلفاظ على البيئة لدى الطالب اجلامعي واملسؤول، 
وصــوال إىل كل فــرد مــن أفــراد املجتمــع، إضافــة إىل املســامهة يف 
ختفيــض التكاليــف الــيت تثقل كاهــل اجلامعــة والدولــة يف الوقت 
نفســه وذلــك مــن خــالل رســكلة النفايــات وحتويلها، لكــن كل هذه 
األهــداف الــيت تســعى لتوعيــة الطالــب وتطويــر اجلامعــة تتطلب 
تدعيما ماديا كبريا من أجل جتسيد هذا املشروع على أرض الواقع.

 اتفاقيات تعاون مع شركاء 
وطنيني ودوليني

ويف هــذا الصدد يقول األســتاذ بــن عباس: أن التدعيم املــايل صعب لكن 
ميكننــا أن نتخطــى ذلــك حبلــول بســيطة مــن بينهــا البدايــة بفكــرة بيــع 

النفايــات بعــد فرزهــا طبعــا لبعــض الشــركات 
حىت يكون هناك مدخول نســتطيع من خالله 
تغطيــة تكاليــف اآلالت وغريهــا مــن املعــدات 
الــيت حنتاجهــا، إضافة إىل أن هنــاك وعود من 
أجــل التدعيــم املــايل مــن وزارة البيئــة وبعض 

مؤسســات التعــاون.. أيضا من أجل تعزيــز التكوين 
عقــد  مت  النفايــات،  تســيري  جمــال  يف  املتخصــص 
اتفاقيــة تعــاون بــني جامعــة قســنطينة 3 والوكالــة 
األملانيــةGIZ ، وكذا الوكالــة الوطنية اجلزائرية 
للنفايات،وأكــد نائــب مديــر اجلامعــة أن االتفاقية 

املوّقعــة تعد فرصة لتبــادل اخلربات خاصة مع الطــرف األملاين الرائد يف 
هذا املجال، حيث ســيتم تكوين طلبة املاســتر املهين وكــذا املكونني الذين 

ستوكل إليهم مهمة التكوين مستقبال واليت ستكون على املستوى املحلي.

خطة استراتيجية مدهتا مخس سنوات
وأضاف حمدثنا أن االتفاقية يف هذا التخصص حتديدا والذي سيكون 
مهنيــا حمضا سيتماشــى وســوق العمــل ومتطلبــات املحيــط االقتصادي 
واالجتماعــي، وسيســاعد اجلهات املعنيــة يف كيفية تســيري النفايات 
وكــذا خلــق مناصــب عمــل جديــدة، وهبــذا تكــون اجلامعة قد أرســت 
قواعد متينة لتجســيد فكرة Eco-campus،، ويف هذا الســياق 
دائما أكد نائب مدير اجلامعة أن هلذا الربنامج الطموح مكانة خاصة 
يف مشــروع املؤسســة اخلماســي االســتراتيجي )2020 ـ 2024(، 
حيث ســيعرف انتشــارا وتطبيقــا واســعا يف املدينة اجلامعيــة، ليخرج 

بذلك من جدران اجلامعة..

املتحصلون على مناصب ميكن للجامعة 
االستفادة من خربهتم

أمــا عنــد ســؤال نائــب املديــر عــن مصــري الطلبــة الذين باشــروا 
بالعمــل يف هــذا املشــروع من خالل إجنــاز مذكرات املاســتر لكنهم 
خترجوا ومنهم من يواصل تعليمه األكادميي، وهل هلم إمكانية 
املشــاركة يف تنمية هذا املشــروع، أجاب حمدثنا قائــال بأن هؤالء 
الطلبــة هم على رأس القائمــة ألن الفكرة ولدت من عندهم وهم 
مــن حييطــون بــكل تفاصيلها، وبالتــايل فهم أوىل من أي شــخص 
آخر، هلذا فسيتم استدعاؤهم وأخذ آرائهم وحىت انتقاداهتم من 
أجــل العمل على تطوير مــا مت إنتاجه  وجتربتــه، باإلضافة إىل 
إعطائهــم فرصة طــرح أفكار جديــدة ميكنها أن ختــدم اجلامعة، 
وأكد أن الذين حتصلوا على مناصب ميكن للجامعة االستفادة من 
خربهتم كمــا ميكنهم تزويد الطلبة اجلــدد يف هذا املجال بأفكار 

أكثر وتطلعــات متكنهــم  التوســع  من 
هــذا  لــب  يف 

املشروع.

Eco- مشــروع  فكــرة  لتبــين  أبواهبــا   ،3 قســنطينة  جامعــة  فتحــت 
Campus، وعملت على تأطريه،ويتضمن املشروع رسكلة النفايات بكل 
أنواعهــا للحفــاظ عليهــا من جهة وإعــادة تصنيــع بعض مكوناهتا الســتعماهلا 
مــرة أخــرى كإنتاج الطاقــة والغاز والصابــون وغريها من املنتوجــات من جهة 
أخــرى، والــيت ميكنهــا أن تغطــي احتياجات اجلامعــة مســتقبال، وتعمل على 
خفــض التكاليــف االقتصادية اليت تقع على عاتقها، مع تطلعات مســتقبلية 

للخروج هبذا املشروع خارج جدران اجلامعة لتعم الفائدة املجتمع كله.

تعاون  و  عالقات  خارجية
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  Erasmus  +  طلبة متفوقون يستفيدون من منح للخارج في إطار برنامج

هذه معايير 
االستفادة من منح 

االتحاد األوروبي

وتجدر اإلشارة إلى أن 
االستفادة من المنح 
التي يخصصها برنامج 
االتحاد األوروبي في 
مجال التعليم والتدريب 
والشباب والرياضة 
»Erasmus +«، لطلبة 
الليسانس والماستر من 
مختلف دول العالم، بما 
فيها الجزائر، متاح لكل 
طالب مجتهد يستطيع أن 
يثبت نفسه ومؤهالته، 
ولقد دأبت جامعة 
قسنطينة3، من خالل 
نيابة المديرية للعالقات 
الخارجية والتعاون العلمي 
واالتصال، على توفير 
كافة المعلومات، وقدمت 
الالزم من التسهيالت 
والمساعدات لطلبتها 
قصد الترشح والمشاركة 
في المسابقات لنيل هذه 
المنح، اعتمادا فقط على 
الجدارة واالستحقاق، وال 
شيء غيرهما، ما مّكن 
العديد من طلبة الجامعة 
في مختلف التخصصات 
كما ذكرنا سالفا، من 
افتكاك منح للدراسة في 
أكثر من جامعة أوروبية، 
واألكيد أن األبواب ستظل 
مفتوحة لكن من يرى 
في نفسه أنه قادر على 
التنافس على ذلك، 
وستظل الجامعة في خدمة 
ومساعدة هؤالء الطلبة 
من خالل ما تقدمه من 
معلومات ومعطيات، وما 
توفره من فرص للمشاركة 
بقوة في هذا البرنامج 
العلمي التعاوني الطموح. 

الجدارة واالستحقاق عنوان التميز وإثبات الذات في الداخل والخارج

مــن بني املشــاريع اهلامة والكربى الــيت تعمل جامعة 
قســنطينة 3 على إجناحها مبا خيــدم التكوين اجليد 
والفعال لطلبتها مــن خمتلف التخصصات واملجاالت، 
جتســيد الكثري مــن بنــود اتفاقيــات التعــاون العلمي 
التعليــم  جمــال  يف  األورويب  االحتــاد  برنامــج  بــني 

 »+  Erasmus« والرياضــة  والشــباب  والتدريــب 
واجلامعــة، حيث اســتفاد يف هذا اإلطــار عدد معترب 
مــن طلبــة جامعــة صــاحل بوبنيــدر مــن منح دراســية 
للنجــاح  عنوانــا  كانــت  األوروبيــة،  اجلامعــات  يف 
والتميــز والتألــق، فأكــد هــؤالء الطلبــة املنحدريــن 
مــن ختصصات متعــددة وخمتلفة، تفوقهم الدراســي 

من خــالل افتكاكهــم بعد اختبــارات صعبــة ومعقدة، 
املراتــب األوىل وطنيــا، ما أهلهم للحصــول على منح 
ملتابعة دراســتهم يف املاســتر والليســانس يف عدد من 
اجلامعــات األوروبيــة املرموقــة، علــى غــرار جامعــة 
ريغا بليتونيا، جامعة جاغيلونيان ببولونيا، جامعة 

بوخاريست برومانيا وجامعة إيفورا بالربتغال.

فترة الدراسةالجامعةالطور والسداسيالكليةاالسم و اللقب

كلية الهندسة المعماريةزغبيب منال

كلية الهندسة المعمارية

كلية الهندسة المعمارية

كلية الهندسة المعمارية

كلية الهندسة المعمارية

كلية الهندسة المعمارية

كلية الهندسة المعمارية

كلية الهندسة المعمارية

ماستر ـ السداسي 2

ماستر ـ السداسي 2

ريغا ـ ليتونيا

ريغا ـ ليتونيا

ريغا ـ ليتونيا

ريغا ـ ليتونيا

ريغا ـ ليتونيا

جانفي 2018 -جوان 2018

جانفي 2018 -جوان 2018

سبتمبر 2018 -جانفي 2019

سبتمبر 2018  -فيفري 2019

فيفري 2019  -جوان 2019

فيفري 2019  -جوان 2019

فيفري 2019  -جوان 2019

جانفي 2019  -جوان 2019

جانفي 2019  -جوان 2019

جانفي 2019  -جوان 2019

بليل ريان

جاغيلونيان ـ بولونياليسانس ـ السداسي 1نوار ريان

جاغيلونيان ـ بولونيا

جاغيلونيان ـ بولونيا

جاغيلونيان ـ بولونيا

جاغيلونيان ـ بولونيا

إيفورا ـ البرتغالماستر ـ السداسي 1أم الخير ياقوت

جويمعة حكيم

غميرد أحالم

بن طاق نجوى

بوسنان اسمهان

بوحراثي خير الدين

شكاكتة سارة

معهد تسيير التقنيات حوتي إلهام
الحضرية

معهد تسيير التقنيات 
الحضرية

بوخاريست ـ رومانيا

بوخاريست ـ رومانيا بوسماحة أمينة

علوم سياسيةمشهر إلياس

علوم سياسية

علوم سياسية

ليسانس ـ السداسي 2

ليسانس ـ السداسي 2

ليسانس ـ السداسي 2

ليسانس ـ السداسي 2

ليسانس ـ السداسي 2

ليسانس ـ السداسي 2

ليسانس ـ السداسي 2

ماستر ـ السداسي 2

ماستر ـ السداسي 2

 

فيفري 2019  -جوان 2019

فيفري 2019  -جوان 2019

فيفري 2019  -جوان 2019

هذا، وقد اســتفاد 14 طالبا ينتمون لكليات اهلندسة املعمارية 
التقنيــات  تســيري  ومعهــد  السياســية  العلــوم  كليــة  والتعمــري، 
 2017-2018 الدراســيني  املومســني  يف  احلضريــة، 
 Erasmus و2019-2018 من منح دراسية ضمن برنامج
+ ملتابعة دراســتهم يف طور الليسانس للبعض وماستر 1 للبعض 
اآلخــر، بعدمــا تألقــوا طيلــة مســارهم الدراســي يف اجلامعــة، 
مــن خــالل حصوهلــم علــى معــدالت عاليــة، أهلتهم للمشــاركة 
الغــرض، فنجحــوا  الــيت أجريــت هلــذا  يف خمتلــف املســابقات 
بامتياز وطنيا، ونالوا ثقة وتقدير مسؤويل اجلامعة األوروبية 
الطلبــة  عــدد  بالتفصيــل  نوضــح  اجلــدول  هــذا  ويف  املعنيــة، 
الذيــن تابع بعضهم ومازال البعض اآلخر يتابعون دراســتهم يف 
اجلامعــات األوروبيــة، وأمسائهــم وختصصاهتــم العلمية وأمساء 

اجلامعات اليت يدرسون هبا.

14 طالبا تابعوا ومازالوا 
يتابعون دراستهم بالخارج

خارجية  تعاون  و عالقات 

عبد اهلل .  ذ
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 ياقوت أم الخير 
الهندسة المعمارية( 2 بكلية  )طالبة ماستر 

زغبيب منال 
 )ماستر 2 تخصص تصور هندسي والمحيط العمراني(

مولود.ع

نالت المنحة الدراسية الوحيدة وطنيا 
ودرست بجامعة إيبورا بالبرتغال

نالت منحة للدراسة بجامعة ريغا بليتونيا 
وتطمح لدخول عالم الشغل سريعا

مــن بــني الطلبــة املتفوقــني والذيــن 
يف  دراســية  مبنــح  الظفــر  مــن  متكنــوا 
االحتــاد  برنامــج  إطــار  يف  اخلــارج 
األورويب يف جمــال التعليــم والتدريب 
 Erasmus« والرياضــة  والشــباب 
+«، تطبيقا لالتفاقيــات املوقعة بني 
االحتــاد األورويب وجامعة قســنطينة 
3، جند الطالبة أم اخلري ياقوت، من 
كليــة اهلندســة املعماريــة والتعمري، 

حيث جنحت هذه الطالبة يف فرض ذاهتا، بفضل جهودها اليت بذلتها طيلة مسارها الدراسي، 
وتفوقهــا الدائم، وقدرهتا على الظفر باملنحة الدراســية الوحيدة على املســتوى الوطين، بعد 
تنافســها مــع عــدد معترب مــن الطلبــة املنتمني ملختلــف جامعات الوطــن، فكان هلا حــظ متابعة 
الدراســة يف طور املاستر 1 للموسم الدراســي 2019-2018 جبامعة إيفورا بالربتغال، يف 
الفترة من سبتمرب 2018 إىل فيفري 2019، قبل أن تعود جلامعة قسنطينة 3، الستكمال 

دراستها يف قسم اهلندسة املعمارية بكلية اهلندسة املعمارية والتعمري ماستر2.
ظفرت باملنحة الوحيدة املخصصة للجزائر

تقــول الطالبــة أم اخلــري، الــيت تابعت 
مســارا جامعيا مفعمــا بالنجــاح والتألق 
منذ التحاقها بكلية اهلندســة املعمارية 
قبــل  قســنطينة3  جبامعــة  والتعمــري 
سنوات، أهنا شاركت بعد ختمها السنة 
 ،14.30 مبعــدل  ليســانس  الثالثــة 
يف  الرابــع  املركــز  علــى  وتربعهــا 
دفعتهــا، يف مســابقة االســتفادة مــن 
حيــث   ،»+  Erasmus« منحــة 

تؤكد أهنا كانت آخر من أدخل الوثائق املطلوبة يف الربنامج 
عــرب النــت، مشــرية إىل أن طلبة من أربع جامعات وطنية شــاركوا يف الترشــح هلذه املســابقة، 
وهي جامعات مستغامن، قسنطينة3، اجلزائر2 وبسكرة، وقد كان عدد املترشحني اإلمجايل 
120، ليقــع اختيــار القائمــني علــى تنظيم املســابقة علــى 5 طلبة فقــط بعد دراســة امللفات، 
وهــي واحــدة منهم، وبعد إجراء املقابلة عرب االنترنت مع مســؤويل املســابقة من أوروبا، حول 
اللغة االجنليزية ومادة التخصص، استطاعت أم اخلري أن تتفوق على اجلميع وتظفر باملنصب 
الوحيــد املخصــص للجزائــر، ما شــرفها هي أوال، وشــرف كليتهــا مث جامعتها اليت تنتمــي إليهاـ  

جامعة قسنطينة3 ـ.
خترجت األوىل على مستوى دفعتها بالربتغال

وكيــف  الربتغــال،  يف  جتربتهــا  عــن  أمــا 
قضت فترة دراســتها جبامعة إيفورا، فتؤكد 
حمدثتنــا أن أول مــا واجهتــه مــن عقبات هو 
مشــكل اللغــة، مث كثافــة املقرر الدراســي، 
أســتاذان  يؤطــره  مقيــاس  كل  أن  حيــث 
مــن  متكنــت  فقــد  ذلــك  مــع  لكــن  اثنــان، 
جتــاوز كل هــذه العقبــات، بــل وجنحت يف 
فرض نفســها من بني مجيــع الطلبة الذين 
اجلامعــة  تلــك  يف  معهــا  يدرســون  كانــوا 

األوروبيــة، حيــث خترجــت األوىل علــى مســتوى دفعتها، مشــرية إىل أن 
هناك فرق كبري جدا بني الدراسة يف اجلزائر والربتغال، خاصة من جانب احلرص على توجيه الطالب 
ونصحــه وتقدمي خمتلف أنواع املســاعدة والتشــجيع والتحفيز له، فضال عن توفر املراجع بشــكل كاف، 
واملعاملــة اجليــدة من طرف األســاتذة، مبا يدفع الطالب دومــا حنو اإلبداع والتفــوق والتميز، وختمت أم 
اخلــري حديثهــا ملجلة »جســور اجلامعة« بدعوهتــا زمالئها الطلبــة اجلزائريني يف جامعتهــا وكل جامعات 
الوطــن، لإلميــان بقدراهتــم والثقــة يف إمكاناهتم، وبــأن يتحلوا بــاإلرادة والعزمية لتحقيــق طموحاهتم 
وأهدافهم، متمنية يف األخري أن تواصل دراستها يف الدكتوراه، دون أن تنسى تقدمي تشكراهتا اخلالصة 

ملسؤويل وأساتذة جامعتها على كل ما قدموه هلا من تسهيالت ومساعدات وحتفيزات.

والتفــوق  النجــاح  مــن  آخــر  منــوذج  هــي 
مبنحــة  الظفــر  مــن  متكنــت  والتميــز، 
للدراســة يف اخلارج، بعدمــا فرضت ذاهتا، 
جامعــات  خمتلــف  مــن  املتألقــني  ونافســت 
الوطن، تتميز بالثقة الكبرية يف النفس، 
اجلــازم  وباإلميــان  العــايل،  وبالطمــوح 
إهنــا  والقمــة،  املجــد  بلــوغ  علــى  بقدرهتــا 
الطالبــة منال زغبيب، من كلية اهلندســة 
املعمارية والتعمري، جامعة قســنطينة3، 

تواصــل حاليــا دراســتها يف ماســتر 2، ختصــص التصــور اهلندســي واملحيــط العمــراين، 
اســتطاعت أن تفتك منحة دراســية إىل اخلارج يف إطار برنامج االحتاد األورويب »Erasmus +«، تطبيقا 
لالتفاقيات املوقعة بني االحتاد األورويب وجامعة قسنطينة 3، حيث انتقلت للدراسة باجلامعة التقنية ريغا 
بليتونيــا مــن جانفــي 2018 حىت جــوان 2018، قبــل أن تعود الســتكمال دراســتها وإمتام ما تبقــى هلا من 

سداسيات يف طور املاستر 2 جبامعة قسنطينة3، وبالضبط بكلية اهلندسة املعمارية والتعمري.
هكذا حتصلت على املنحة األوروبية

»جســور  ملجلــة  زغبيــب  الطالبــة  تتحــدث 
مــن  اســتفادهتا  تفاصيــل  عــن  اجلامعــة« 
منحة الدراســة باخلارج، فتقــول أنه اتصل 
هبــا مســؤولو جامعــة قســنطينة 3، بعدمــا 
اختــاروا اخلمســة األوائــل بكليــة اهلندســة 
املعمارية، وبعد إجناز أعمال مت تكليفها هبا 
من طرف مســؤويل جامعة ريغا جبمهورية 
ليتونيا، رفقة مترشحني آخرين من عدد 
مــن جامعــات الوطــن، مت اختيــار الثالثــة 

األوائــل، وكانت هي واحدة منهــم، ويف اجلامعة التقنية ريغا بليتونيــا الحظت حمدثتنا ما 
أمستــه بالفــرق الكبري من حيث طرق التدريس، فخاضت جتربــة جديدة كليا مل تكن تعرفها من قبل، كما 
تعرفت على مناذج جديدة من الطلبة من خمتلف جامعات العامل، من املكســيك، الربازيل، أملانيا، فرنســا 
وغريها »درســنا باللغة االجنليزية ونلت نتائج جيــدة بفضل اجلهد املبذول، وعوملنا باحترام كبري« تقول 
منال زغبيب، مشــرية إىل أهنا مل تكن تتوقع على اإلطالق مواصلة دراستها يف اخلارج، لكن بفضل مساعدة 

اجلامعة، جنحت يف ذلك على حد قوهلا.
يف القدرات دعوة لالعتماد على النفس والثقة 
ويف اخلتــام، حرصــت حمدثتنا علــى أن توجه نداء 
اجلزائريــني  وللطلبــة  قســنطينة3  جامعــة  لطلبــة 
بصفة عامــة، دعتهم فيــه إىل أن يؤمنوا بقدراهتم 
مــا  كل  ســينالون  وعندهــا  دراســتهم  يف  ويتفوقــوا 
يتعلمــوا  أن  إىل  إياهــم  داعيــة  إليــه،  يطمحــون 
القــدرات  يف  والثقــة  النفــس  علــى  االعتمــاد 
والشــخصية القوية، مشددة على ضرورة الترشح 
واملشاركة يف مثل هذه املسابقات واملنافسات، ألن 
عملــة النجــاح الوحيــدةـ  حبســب رأيهــاـ  هــو اجلهد 

الذي يبذل، والعمل الدؤوب الذي يوصل حتما لتحقيق األهداف والطموحات، مؤكدة على أن أهم طموحاهتا املستقبلية 
هــو النجــاح بتميــز يف املاســتر2، ودخول عامل الشــغل يف أســرع وقت ممكــن، موجهة يف اخلتــام كلمتها ملســؤويل جامعة 
قســنطينة3، شــاكرة إياهــم على كل ما قدموه من مســاعدة، فبــدون جهودهم ومســاعداهتم ـ كما تقول ـ مــا كنا لننتقل 
إىل جامعــات أوروبية ومواصلة الدراســة وحتصيل العلــوم واملعارف. هي منوذج آخر من النجــاح والتفوق والتميز، متكنت 
من الظفر مبنحة للدراسة يف اخلارج، بعدما فرضت ذاهتا، ونافست املتألقني من خمتلف جامعات الوطن، تتميز بالثقة 
الكبرية يف النفس، وبالطموح العايل، وباإلميان اجلازم بقدرهتا على بلوغ املجد والقمة، إهنا الطالبة منال زغبيب، من 
كلية اهلندســة املعمارية والتعمري، جامعة قســنطينة3، تواصل حاليا دراســتها يف ماستر 2، ختصص التصور اهلندسي 
 ،»+ Erasmus« واملحيط العمراين، اســتطاعت أن تفتك منحة دراســية إىل اخلارج يف إطار برنامج االحتاد األورويب
تطبيقــا لالتفاقيــات املوقعة بني االحتــاد األورويب وجامعة قســنطينة 3، حيث انتقلت للدراســة باجلامعــة التقنية ريغا 
بليتونيــا مــن جانفــي 2018 حىت جوان 2018، قبل أن تعود الســتكمال دراســتها وإمتام ما تبقى هلا من سداســيات يف 

طور املاستر 2 جبامعة قسنطينة3، وبالضبط بكلية اهلندسة املعمارية والتعمري.
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تعاون  و  عالقات  خارجية
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مل خيــف مدير جامعة قســنطينة 3 ـ صــاحل بوبنيدر، األســتاذ أمحد 
بــوراس، يف هــذا احلــوار الــذي خص به جملــة "جســور اجلامعة" يف 
أول عــدد من مســريهتا اليت نأمــل أن تكون طويلــة ومظفرة، ثقته 
الكبرية يف قدرة األســرة اجلامعية على الســري قدما باجتاه تطوير 
مؤسســتهم، والرقــي هبا لتكــون ضمن اجلامعات العشــر األوىل على 
املســتوى الوطين، مشيدا بتضحيات األســاتذة واملوظفني والطلبة، 
ومتمنيا للخرجيني والوافدين اجلدد كل التوفيق والنجاح والتألق.

جســور اجلامعــة: بصــدور هــذا العــدد األول مــن جملة 
جســور اجلامعــة، تكونــون ـ ســيدي املدير ـ قــد أمتمتم 
ثــالث ســنوات منذ التحاقكــم جبامعة قســنطينة 3، ما 

الذي أجنز، وما الذي مل ينجز يف هذه الفترة؟
أ.بوراس: خالل هذه الثالث ســنوات كانت اجلامعة فتية من 
حيث اإلنشــاء، حيث كانت تســّير من اجلامعة األم، وكان للتقســيم 
الذي حدث انعكاســات ســلبية إىل حد ما يف تســيري هــذه اجلامعات  
املنبثقــة عن اجلامعــة األم، ألنه كان هناك نقــص كبري من جانب 
التأطــري خاصــة اإلداري منــه، حبيــث أن اجلامعــة ملا بــدأت العمل 
كان أغلبيــة املوظفني من فئة صاحيب 
وهــؤالء  التشــغيل،  قبــل  مــا  عقــود 
اخلــربة  تنقصهــم  كانــت  املوظفــون 
اجلامعــة،  تســيري  يف  والدرايــة 
فــإن  تقديــري،  حســب  وبالتــايل 
كبــرية  مشــاكل  عرفــت  اجلامعــة 
جــدا يف البدايــة، ولذلــك فــإن 
تأسيســها  ومنــذ  اجلامعــة  إدارة 
رمست استراتيجية لتدارك هذا 
النقص الفادح يف التأطري اإلداري، 
حيــث عملــت يف كل ســنة علــى توظيــف 
عدد مــن املوظفني وإدماج حاملي عقود ما 
قبــل التشــغيل، وأعلمكم أنه منــذ جميئي 
إىل هــذه اجلامعة، الحظت مباشــرة نقاط 
الضعــف هــذه فيمــا خيــص التأطــري اإلداري 
ليــس فقــط يف اإلدارة العامــة، وإمنــا حــىت 
على مســتوى العملية البيداغوجية، فكانت 
هــذه النقطة ضمــن األولويــات اليت حرصت 
التحقــت  ملــا  هلل،  واحلمــد  جتســيدها،  علــى 
موظــف   100 حــوايل  هنــاك  كان  باجلامعــة 
بعقــود مــا قبل التشــغيل واليوم اخنفــض العدد 
إىل حــوايل 30، مبعــىن أنــه مت إدمــاج تقريبــا 
%70 مــن هؤالء حاملي العقود، كذلك حاولنا 
من ســنة ألخرى اســتدراك النقص الــذي كان يف 
التأطــري البيداغوجــي، وقــد كان مــن األولويات 
توفــري  أوال:  جتســيدها،  علــى  اعتمــدت  الــيت 
التأطــري اإلداري وكذلــك البيداغوجــي مــن أجــل 
التكفــل جيــدا بطلبتنا ومســاعدهتم علــى أن يكون 

هناك حتصيل علمي ال بأس به.
جانــب آخــر ال يقل أمهيــة وهــو جانــب التجهيزات، 
حبيــث وضعنــاه كأولوية أيضــا، وحاولنــا أن نوفر كل 
التجهيزات العلمية اليت تســاعد الطلبة يف دراستهم، 
خاصــة يف كليــة هندســة الطرائــق وكذلــك كليــة 
اإلعالم واالتصال، واحلمد هلل أننا جســدنا 
يف هــذه الســنوات الثــالث املركز الســمعي 
البصــري وكذلك اإلذاعــة املوجهة للطلبة 
كدعم للعمل والتكوين امليداين ومساعدهتم 

امليدانيــة،  التكوينــات  ببعــض  النظــري  تكوينهــم  يعمقــوا  أن  علــى 
فهــذه التجهيــزات العلميــة اليت انطلقنــا فيها خالل موســم -2018

2019، ســندعمها بصورة جدية وأكثر مهنية مع الدخول اجلامعي 
املقبل 2019-2020.

كذلك من ضمن احلاجات اليت ركزنا عليها واحلمد هلل أننا اســتطعنا 
جتســيدها مبســاعدة الوزارة الوصية، هو ربــط اجلامعة باألنترنت، 
أين حتصلنا على الدعم املايل الالزم، وقمنا بكل اإلجراءات اإلدارية 
والقانونية، من إعداد دفتر الشــروط، وإطــالق املناقصات، واحلمد 
هلل أننــا يف املرحلــة األخــرية، وهــي مرحلــة تقييــم العــروض، ويف 
األســابيع القليلة القادمة سنشرع يف جتســيد هذا املشروع، ألن ربط 
اجلامعــة باإلنترنــت ضــرورة حيويــة يف الوقــت احلــايل، فــال ميكــن 
تصور قطب جامعي هبذا احلجم دون أن يكون مزودا بشــكة األنترنت 
وحــىت  األنترانــات، ألن هــذه الشــبكة ستســمح لنــا بالولــوج لنظــام 
التوثيــق االلكتروين الذي يســاعد الطلبــة يف أحباثهم، بتصفح كل 
مــا يهمهــم من جمــالت عامليــة وقاعــدة بيانــات متوفــرة على مســتوى 

الـ"سرييست".
كذلــك عملنــا علــى توفــري نــوع مــن اخلدمــات لألســرة اجلامعيــة، 
فمثال النقل الذي أصبحت جامعة قســنطينة 3 تشــكل مسلكا أساسيا 
خلــط الترامــواي املســتحدث، وهذا ســينقص علــى زمالئنا األســاتذة 
واملوظفــني أعبــاء كبــرية يف التنقــل، إضافة إىل إجناز خــط حلافالت 
مؤسسة النقل احلضري، ما خفف الكثري من األعباء، كذلك حاولنا 
أن  خنفــف العــبء عــن تنقل الطلبة واألســاتذة من خــالل فتح مركز 
بريد يسهل عملية صرف املنحة واألجرة الشهرية لزمالئنا األساتذة 

واملوظفني.. هذه بصورة عامة مقتطفات عما مت إجنازه.

جسور اجلامعة: دخلت اجلامعة فيما يعرف مبشروع املؤسسة، 
هل لنا أن نعرف ماذا يعين مشروع املؤسسة، وما هي املحاور 
االســتراتيجية الكربى املتضمنة يف هذا املشروع بالنسبة 

جلامعة قسنطينة3؟
أ.بوراس: لقد تغريت النظرة لتســيري اجلامعة بشــكل كبري 
اســتراتيجية  علــى  تعتمــد  عصريــة  نظــرة  حملهــا  وحلــت  وجلــي، 
املشــاكل  تســّير  تعــد  مل  اجلامعــة  أن  مبعــىن  باألهــداف،  التســيري 
اليومية بدون أن ترســم آفاقا مســتقبلية، ومشــروع املؤسسة يدخل 
يف هــذا اإلطــار، فعلــى كل مؤسســة جامعيــة العمــل على أن ترســم 
أهدافــا واســتراتيجيات لتحقيقهــا يف مدة زمنية حمددة، فمشــروع 
املؤسســة إذن يتضمن استراتيجية وسياسة عمل ملدة مخس سنوات، 
فترســم هذه األهــداف وهــذه السياســات، وتوضع يف نفــس الوقت 
حتقيــق  إىل  الوصــول  أجــل  مــن  اســتخدامها  ميكــن  الــيت  الوســائل 
األهداف املنتظرة، وبالتايل فإن كل مؤسســة أصبحت اليوم مطلوب 

منها رسم األهداف املستقبلية خلمس سنوات مقبلة، ويوضع أيضا

األستاذ الدكتور أحمد بوراس يفتح قلبه لمجلة "جسور الجامعة"

جامعات  العشر  ضمن  جامعتنا  سنجعل 
األولى وطنيا وهذا ما حققناه من إنجازات

حاوره: مولود عبداللطيف- عبداهلل ذراع
لما التحقت بالجامعة 
كان هناك حوالي 100 
موظف بعقود ما 
قبل التشغيل واليوم 
انخفض العدد إلى 
حوالي 30

كان إيماننا الراسخ على 
الدوام، أن الجامعة ال 
يمكن أن تعيش بمفردها 
دون أن تندمج في 
محيطها االقتصادي 
واالجتماعي

حوار
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حوار

 يف احلســبان ما هي الوسائل املادية والبشرية واملالية اليت تتطلبها 
هــذه االســتراتيجية، وعلــى أســاس مشــروع املؤسســة ســوف تقيــم 
املؤسســة أداءهــا، فالتقييــم يكون بنــاء على مدى حتقيــق األهداف 

املسطرة، وحتديد العوائق اليت حتول دون حتقيق هذه األهداف.

جســور اجلامعة: وماذا عــن أهم األهــداف الكربى اليت 
ستعمل جامعة قسنطينة3 على حتقيقها ضمن مشروع 

املؤسسة هذا؟
أ.بوراس: أهداف جامعة قسنطينة 3 يف ضوء مشروع املؤسسة 
 )Visibilité( الــذي وضعتــه، هــو العمــل علــى حتســني املرئيــة
املؤسســات  ضمــن  ترتيبهــا  حتســني  وكذلــك  للجامعــة،  بالنســبة 
اجلامعيــة الوطنيــة، حيــث نصبــح حنتــل علــى األقــل مرتبــة ضمن 
العشر مؤسسات جامعية األوىل، كذلك اجلامعة تنقصها ديناميكية 
للبحث العلمي، ولذلك هدفنا يف اخلمس ســنوات املقبلة، أننا نفّعل 
خمابــر البحث املوجــودة، وكذلك ندعم أكثر الكليات بإنشــاء خمابر 
حبــث جديــدة، ألنه عــن طريــق هــذه املخابر ســوف تتحقــق لدينا 
نتائــج، وســيصبح لدينا أحبــاث، ومل ال بعض االختراعــات وبراءات 
االختــراع، وهــذا سيســاعدنا علــى إثبــات موقعنــا وإثبــات تصورنــا 

وإثبات مكانة اجلامعة يف الشراكة سواء الوطنية أو الدولية.

جســور اجلامعــة: ما هو حــال البحث العلمــي يف جامعة 
العلمــي  البحــث  خمابــر  آفــاق  هــي  ومــا  قســنطينة3، 

املوجودة؟
أ.بوراس: الواقع ال يبعث على االرتياح وميكنين القول 
أنــه ليس باجليــد على اإلطالق، لقــد كان لدينــا 16 خمربا، 
لكــن ولألســف الشــديد، أدى التقييم األخــري ملديرية البحث 
العلمــي إىل غلــق 3 خمابر، حقيقــة هناك بعــض املخابر اليت 
تعمــل بصــورة جيــدة، وفــرق البحث هبا تنشــط بشــكل جيد، 
لكــن هنــاك خمابــر أخــرى ميكــن القــول أهنــا ال تبــذل املجهود 
الكايف لتطوير البحث العلمي على املســتوى املحلي والوطين، 
فهــي عبــارة عــن خمابــر مل تقــدم قيمــة مضافــة، واآلن مــن 
أجــل دعم هــذه املخابــر ومرافقتهــا يف نشــاطها، قدمنا بعض 
االقتراحات للســادة مدراء املخابر، وعقدنا لقاءات عديدة مع 
مســؤولني من املديرية العامة للبحث العلمــي ومدراء املخابر، 
وســطرنا أيامــا دراســية مســتقبال حــول كيفيــة تشــجيع العمل 
يف املخابــر والبحــث العلمــي، وهــذا طبعــا بإشــراف ومشــاركة 
ومرافقــة املديريــة العامــة للبحــث العلمــي.. كذلــك يف إطار 
يف  األوىل  جملتــني،  بإنشــاء  قمنــا  العلمــي،  البحــث  تشــجيع 
العلــوم التكنولوجيــة والثانيــة يف العلــوم اإلنســانية، صحيح 
هي مازالت جمالت فتية وغري معتمدة على املســتوى الوطين، 
ولكــن نســعى إن شــاء اهلل العتمادهــا وترتيبهــا علــى املســتوى 
الوطــين على األقــل، ألن هذه املجالت هــي البوابة اليت ميكن 

أن تنشط من خالهلا املخابر وفرق البحث.

جســور اجلامعة: ال ميكن للجامعــة أن تنجح يف حتقيق 
أو  وطنيــني  ســواء  بشــركاء  االســتعانة  دون  أهدافهــا، 
هــؤالء  ونوعيــة  طبيعــة  معرفــة  ميكــن  هــل  دوليــني، 
الشــركاء، ومــاذا عــن االتفاقيــات املوقعــة هــذا املوســم 

باخلصوص مع هؤالء الشركاء؟
إمياننــا  كان  لقــد  النقطــة،  هلــذه  بالنســبة  أ.بــوراس: 
الراســخ على الــدوام، أن اجلامعــة ال ميكن أن تعيــش مبفردها 
دون أن تندمــج يف حميطهــا االقتصــادي واالجتماعــي، فهــذا 
االندمــاج يعتــرب أولوية وضــرورة ملحــة للجامعــة، وعلى هذا 
األســاس بادرنــا إىل إبــرام اتفاقيــات تعــاون، تــدور يف جمملها 
حول حماور أساســية، واهلدف أن تكون هذه االتفاقيات مبثابة 
اإلطــار القانــوين لتوفري فضــاءات ميدانية تكوينيــة للطلبة، 
ليتمكنــوا مــن إكمــال اجلانب التدريــيب والتكويــن امليداين يف 
املؤسســات الــيت تدخــل يف جمــال اختصاصهــم، كذلــك هــذه 

واألســاتذة  الباحثــني  لتمكــني  فرصــة  تشــكل  االتفاقيــات 
وحــىت الطلبة إلجنــاز أحباثهم امليدانية، وســتكون عملية 

للتكفــل  االقتصــادي،  واملحيــط  اجلامعــة  بــني  تبــادل 
حبــل بعــض اإلشــكاالت الــيت تعيشــها بعــض املؤسســات 
االقتصاديــة بصــورة علميــة وأكادمييــة، فالعملية إذن 
هي عملية تبادلية رابح رابح، فالؤسسات االقتصادية 

تســتفيد من دراسات وخربات ااألســاتذة والباحثني، 
واجلامعــة تســتفيد بتوفــري الفضاءات الــيت يتمكن 

األساتذة والباحثون والطلبة من إجناز دراساتاهم 
بعــض  هنــاك  أن  إىل  باإلضافــة  هبــا،  امليداينــة 
والــيت  فيهــا،  اندجمنــا  الــيت  الدوليــة  املشــاريع 

املحيــط  طــرف  مــن  مشــاركة  كذلــك  تتطلــب 
االقتصــادي واالجتماعــي، وهنــا أتكلــم مثــال عــن 

مشــروع "بلدييت" الذي يتضمن عــدة جوانب وعدة 
ميادين تســمح لنا باللجوء هلؤالء الشــركاء االقتصاديني 

واالجتماعيــني ملســاعدتنا على حتقيــق أهداف هذا املشــروع، 
كذلك اجلامعة وضعت مشــروع "إيكــو كومبوس" الذي يتطلب 
أيــن  واالجتماعيــني،  االقتصاديــني  الشــركاء  بعــض  مشــاركة 
يصبــح القطــب اجلامعــي يف حــد ذاته عبــارة عن منــوذج هلذا 
املشــروع، كما أبرمنا أخريا اتفاقية مــع جممع االمسنت، حيث 
يســتفيد شــريكنا مــن الدراســات حــول املحافظــة علــى البيئــة 
وحماربــة التلوث، ومن جهتنا لدينا أســاتذة وباحثني خمتصني 

يف هــذا امليــدان خاصة يف كليــة هندســة الطرائــق، فالعملية 
ســتكون تبادلية والفائدة ســتكون مشــتركة للطرفــني، ودائما 
مــع كلية هندســة الطرائــق، هناك بعــض الزيوت املســتخدمة 
او املســتعملة وكيفيــة معاجلتهــا وتدويرها ورســكلتها، وإخراج 
منها بعض املواد الكيميائية خاصة تلك اليت تستخدم يف جمال 
التنظيــف والتجميــل، وهنــا أســتطيع أن أؤكد لكم أننــا قطعنا 
أشــواطا كبــرية علــى مســتوى اإلقامــات اجلامعية هبــذا القطب 

وكذلك مع مركب اجلرارات بواد حيميم.

جســور اجلامعــة: بصــدور هــذا العــدد األول مــن جملــة 
"جسور اجلامعة"، تكون سنة قد انتهت، وسنة جديدة 
مقبلــة علينــا إن شــاء اهلل، مــاذا يقــول مديــر جامعــة 
قســنطينة3  للخرجيني، وماذا أعــدت اجلامعة للطلبة 
اجلــدد الوافديــن عليهــا بدايــة ســبتمرب املقبل إن شــاء 

اهلل؟
أ.بــوراس: أوال امسحــوا يل هبــذه املناســبة أن أشــكر كل 
الطاقــم البيداغوجــي واإلداري جلامعــة قســنطينة 3 على كل 
املجهــودات الــيت بذلوها من أجــل أن نصل لنهاية ســنة جيدة، 
للطلبــة،  بالنســبة  خاصــة  واملجهــودات  األعمــال  فيهــا  تكلــل 
أعتقــد أن جنــاح الطلبة يف دراســتهم وتفوقهم هــو تتويج لكل 
املجهــوادات اليت بذلتها األســرة اجلامعية، ألنه حنن كأســاتذة 
جناحنــا  هــو  الطالــب  جنــاح  أن  نــرى  اجلامعــة  يف  وموظفــني 
حنــن يف حتقيــق األهــداف املوكلة إلينــا، فأجدد هتــاين احلارة 
هبــذه  املناســبة، فأهنــئ نفســي وأهنــئ كل زميــاليت وزمالئــي 
األســاتذة، وكذلــك كل إخــواين املوظفني وكل أبنائــي الطلبة 
علــى هذا احلصاد اخلصب الذي حققوه يف هناية هذه الســنة، 
وأمتــىن للمتفوقني واملتخرجــني من اجلامعــة أن يتحصلوا على 
وظيفــة وإثبات وجودهم وتطبيق ما حتصلوا عليه من اجلامعة 
يف امليــدان مــن أجل املســامهة يف التنمية الوطنية، وبالنســبة 
للطلبة املواصلني لدراســتهم، نتمىن هلم مشوارا دراسيا ناجحا 
وحافال بالتفوق، أما بالنســبة  للناجحني يف شهادة البكالوريا، 
فأنــا أهنئهم علــى حصوهلم على البكالوريــا وتتويج مرحلتهم 
األوىل مــن حياهتــم الدراســية بالنجــاح يف شــهادة البكالوريا، 

مشــوارا دراســيا جامعيا موفقا وحياة ونتمىن هلم 
جامعية يثبتــون فيها مقدرهتم 
العلمية، وكذلك يبنون فيها 

حياهتم الشخصية.

أهداف جامعة قسنطينة 3 
في ضوء مشروع المؤسسة، 

العمل على تحسين المرئية 
)Visibilité(، وكذلك تحسين 

ترتيبها ضمن المؤسسات 
الجامعية الوطنية

جسدنا في هذه السنوات 
الثالث المركز السمعي 
البصري وكذلك اإلذاعة 

الموجهة للطلبة كدعم 
للعمل والتكوين 

الميداني



تعكــف خمتلــف املديريــات الفرعيــة واملصــاحل التابعــة جلامعــة قســنطينة3، صــاحل 
بوبنيــدر، على القيام مبجهــودات كبرية من أجل حتقيق األهداف املســطرة للجامعة، من 

حيث التوظيف والتكوين واألمن والتسيري احلسن والرشيد للموارد املالية املتاحة.
عرفــت جامعة قســنطينة3، عند انطــالق العمل هبا ســنة 2013، عقب اســتقالهلا عن 
اجلامعــة األم اإلخــوة منتــوري، مشــاكل عديــدة، منها عــزوف املوظفني عــن االلتحاق هبا 
بســبب موقعها املعزول آنذاك عن املحيط العمراين، ومشــاكل أخــرى مثل النقل واألمن، 
ضــف إىل ذلــك نقــص الوســائل واإلمكانــات املاديــة واملــوارد البشــرية اإلداريــة منهــا 

والبيداغوجية.

خطوات معتربة يف تدارك كل النقائص
ورغم هذا اســتطاعت إدارة اجلامعــة أن ترفع التحدي وتتجاوز ذلك 
الكــم اهلائــل من املشــاكل، وختطو خطــوات معتربة يف تــدارك كل 
النقائص، بفضل جمهودات وإرادة املوظفني واملجموعة اجلامعية 
ككل.. جتــاوز تلــك العقبــات واملشــاكل أهلهــا لتنعــم اليــوم 
باالســتقرار، وبقليل من الطاقات البشرية واإلمكانيات 
املاديــة، وتتبــوأ مكانة حمترمة بــني خمتلف جامعات 

الوطن رغم حداثة نشأهتا.. 
ب. نسيم

تعتبر العمود الفقري للجامعة وأحد أسباب نجاحها

هذه أهداف وطموحات المديريات والمصالح اإلدارية لجامعة صالح بوبنيدر

إدارة
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تشــكل األمانــة العامــة للجامعــة العمــود الفقــري لتســيري شــؤوهنا اإلداريــة، 
وتتفــرع عــن األمانة العامــة أربــع مديريات فرعيــة، تســعى كل مديرية يف 
جمال ختصصها لتحقيق األهداف املسطرة من قبل اجلامعة يف جمال التوظيف 
والتكوين املســتمر قبــل الترقية، وكذا تكوين املوظفــني يف خمتلف املجاالت، 
ولكــون أغلبيــة موظفــي اجلامعــة شــباب، تســعى اجلامعة مــن خــالل املديرية 
الفرعيــة للمســتخدمني والتكويــن، إىل برجمــة دورات تكوينيــة يف خمتلــف 
التخصصــات الــيت تســاعدهم علــى أداء مهامهــم بإتقــان، منها الســكرتارية، 
اجلــرد، الصفقــات العموميــة، تســيري املــوارد البشــرية وغريهــا، إضافــة إىل 

برجمة دورات تكوينية ألعوان األمن واملتعاقدين بصفة عامة.

مديرية املحاسبة واملالية، هي األخرى تعمل بالتنسيق مع 
مديرية املوظفني قصد تســديد كل املســتحقات واملخلفات 
املتعلقة باملوظفني، أســاتذة وعمال، مــن ترقية يف الرتب 
مســتحقات  كل  تســديد  علــى  العمــل  وكــذا  والدرجــات، 
املتعاملــني االقتصاديــني مــع اجلامعــة حفاظــا علــى مسعــة 
املؤسســة، ومن جهتها، مديرية الوسائل تسعى إىل توفري 
الوســائل واإلمكانــات املاديــة والبشــرية لتنظيــف اجلامعــة 

وصيانة املعدات وغريها.

أمــا مديريــة األنشــطة العلميــة، الثقافيــة والرياضيــة، فهــذه املديريــة وضعت حتــت تصرفهــا إمكانيات ماديــة وبشــرية، وهي تســعى لتوفري اجلــو الترفيهي 
والرياضــي والثقــايف والعلمي للطلبة، وحتضريهم للمشــاركة يف خمتلف األنشــطة الرياضية والعلميــة، علما أنه من بني اهلياكل األساســية اليت حرصت على 
مرافقة ومساعدة جهود التطوير والتحسني اليت تبذهلا اجلامعة منذ انطالقتها، جند جملس إدارة اجلامعة الذي يرأسه األستاذ الدكتور، حممد اهلادي لطرش، 
مدير جامعة قسنطينة2، ورئيس الندوة اجلهوية جلامعات الشرق، الذي يبذل رفقة هيئته مسامهات كبرية لتكون اجلامعة يف مستوى الطموحات املعلقة عليها.

مديرية األنشطة العلمية، الثقافية والرياضية خلية نحل

تسديد كل املستحقات املتعلقة باملوظفني األمانة العامة العمود الفقري لتسيري اجلامعة



جســور اجلامعــة: هــل ميكن معرفــة ـ ســيدي الكرمي ـ مــا قدمــه جملــس اإلدارة جلامعة 
قسنطينة3 حلد الساعة؟

أ. لطــرش:   أوال جيــب أن نعلــم أن جامعــة قســنطينة 3 فتية، انطلقــت من عدم، ســواء من جانب 
العتــاد أو مــن جانب اهلياكل، لكن مع ذلك، فإنه من اجلانــب البيداغوجي ورثت العديد من الفروع 

والتخصصــات واملخابــر الــيت كانــت يف اجلامعــة األم، أمــا جمهــود تعمري 
الفضــاء فهــذه املهمــة كانــت صعبــة للغايــة، حيــث ليــس مــن الســهل 

قاعــة  أو  تطبيقيــة  أعمــال  قاعــة  دروس،  قاعــة  مــدرج،  تعمــري 
اجتماعات، وأن نوجد هلا عتادها وما يستلزمه من استعماالت، 

أن  االنطالقــة  منــذ  اإلدارة  جملــس  حــاول  الصــدد  هــذا  ويف 
يســاعد جامعة قســنطينة3 ومرافقتها، ولن أنســى يف أي 

وقــت مــن األوقــات أن اجلامعــة هلــا مســؤولية اجتماعية 
وعلميــة وبيداغوجيــة، وجيــب على الطالــب أن جيد 

يف  يســاعده  مــا  وكل  اإلطعــام  النقــل،  املقــرات، 
أداء مهمتــه التكوينيــة والتعليمية، فكان جملس 

اإلدارة ومنــذ أوىل جلســاته، يــدرس وحيصــر 
مــا تقدمــه اجلامعــة مــن احتياجــات ومطالب 

للجهــات  بتوصيــات  للخــروج  ومســتلزمات، 
املعنيــة ملســاعدة اجلامعــة علــى امتــالك مــا جيب 

امتالكه من إمكانات من أجل حتقيق األهداف اليت 
تصبو إليها.

جملــس  حققــه  الــذي  مــا  لكــن  اجلامعــة:  جســور 
اإلدارة للجامعــة، ومــا الــذي مل حيققــه مــن أهــداف 

وبرامج ومشاريع؟
أ. لطــرش:   أوال جملــس اإلدارة ليــس أداة تســيري، بــل هــو أداة 

مرافقــة ومراقبــة واســتعالم عــن مــدى جناعــة برامــج اجلامعــة ومــا 
تضعــه من مشــاريع وأهــداف، وعمــا إذا كان صــرف امليزانيــة واإلمكانات 

املاديــة والبشــرية للمؤسســة مســتعملة يف إطــار دورهــا املنصــوص عليــه قانونــا، وأنــا أشــهد أنــه بني 
انطالقــة جامعة قســنطينة3 أواخر 2012 وبدايــة 2013 ووقتنا احلايل، فإنــه ال يوجد أي جمال 
للمقارنــة، فاجلامعــة مل يكــن لديها حىت خط هاتــف، فضال عن غياب األمن واإلطعــام والنقل، بل 
حــىت املوظفــني كانــوا يرفضون االلتحاق هبا بســبب هذا الكم من املشــاكل، لكن اليــوم الوضع اختلف 
جذريــا، لقــد أصبــح هنــاك إقبال كبــري على املجّمــع، وبالتــايل ال ميكــن أبدا إجــراء مقارنــة مبا كان 

موجودا يف السابق.
جســور اجلامعة: ماذا عن سياســة انفتاح اجلامعة على املحيــط االقتصادي واالجتماعي، 

وماذا قدم جملس اإلدارة كمسامهة لتسهيل عملية االندماج يف هذا املحيط؟
أ. لطــرش: جملــس اإلدارة يشــجع كثــريا انفتــاح اجلامعة علــى املحيــط االجتماعــي واالقتصادي، 
ففــي جلســاته املتعددة كان هناك ما يســمى بعمليــات الفحص واحلديث عن الربامــج املوضوعة، وملا 
نتحدث عن االحتياجات واملتطلبات املرصودة يف بداية السنة، فإن املقصود من ذلك حتديد األدوات 

واإلمكانــات والوســائل الــيت توافق جتســيد هــذه الربامــج، فامليزانية اليت نشــتغل عليهــا، ما هي 
إال برنامــج عمل ســنوي، وهــو يتوزع علــى خمتلف املجــاالت، كالتكويــن والبحث العلمــي، ولكن كل 
مــا يســاعد اجلامعة على حتقيــق فعال ومثايل هلذين املهمتني، فمن مســؤولية اجلامعــة االجتماعية 
واملجتمعيــة االنفتــاح ليس علــى حميطها فقط، وهلــذا فإن جامعة قســنطينة 3 كوهنــا حتتضن فروع 
تكوين ختص اهلندســة املعمارية وتســيري املشــاريع العمرانيــة، والفنون والعلوم السياســية واإلعالم 
االقتصــادي  املحيــط  علــى  تنفتــح  جعلهــا  هــذا  كل  وغريهــا،  واالتصــال 
واالجتماعي، من خالل العدد الذي ال يستهان به من اتفاقيات التعاون 
والتبادل مع عديد القطاعات وحىت مع املؤسسات األجنبية، السيما 
يف احلفاظ علــى املحيط وحماربة التلوث البيئــي، كذلك ما تقوم 
بــه اجلامعــة يف إطــار حتســني جمــال حيــاة الطالــب مــن خــالل 
تشــجيع روح املقاوالتيــة وحتفيــز الطلبــة وخباصــة املقبلــني 
على التخرج على استحداث مؤسساهتم  اخلاصة، فأعتقد 
أن االنفتــاح لــه تأثري كبــري علــى اجلامعة وعلــى البلد 
واملجتمــع ككل، وال جمــال أمامنا كمجلــس إدارة إال أن 
نعمــل علــى تشــجيع هــذا االنفتــاح ونثمــن كل ما 

حققته اجلامعة يف هذا السياق.
تشــخيصكم  علــى  بنــاء  اجلامعــة:  جســور 
كمجلــس إدارة لوضــع اجلامعــة احلايل، هل 

أنتم متفائلون مبستقبل هذه اجلامعة؟
أ. لطــرش:   واهلل، أنــا أرى أن مســتقبل البــالد هو من 
مستقبل اجلامعة، وحينما أحتدث عن جامعة قسنطينة3، 
فأعتقــد أن هذه اجلامعة ينتظرها مســتقبل إجيايب وســيكون 
هلــا بصمة أكثر علــى احليــاة االجتماعية واالقتصادية مســتقبال 
إذا كنــا فعال وحقيقة نؤمن هبذه القــدرات اهلائلة اليت تتوفر عليها 
اجلامعــة، فلدينــا مشــاريع مفتوحــة علــى املحيــط وعلــى االقتصــاد، 
وبالتــايل فلها دور اقتصادي، كما أن اجلامعة هي فضاء الحتضان الطلبة 
سواء يف أداء مهمتها يف التعليم، التكوين والبحث العلمي، أو يف إطار خدمة 
املجتمــع واالقتصــاد، فضال عــن أن هلا دور كبــري يف حتقيق التنميــة االجتماعية، من خــالل االعتناء 

باإلنسان، الذي هو اآلن مؤشر مهم من مؤشرات التفوق والتميز واالندماج يف التنمية املستدامة.
جسور اجلامعة: هل من كلمة مبناسبة صدور العدد األول من جملة جسور اجلامعة؟

أ. لطرش: هذه واحدة من مؤشــرات املســتقبل اإلجيايب الذي ينتظر جامعة قسنطينة3، ال ميكن 
أن نتصور يف غياب روح التواصل املستمر بني خمتلف الفاعلني اجلامعيني، أن حتدث هنضة حقيقية يف 
جمال عملنا، حنن مطالبون بتقدمي صورة وفية عن الواقع احلقيقي للجامعة، ال جيب أن نكذب، وال 
أن نضلل، فقط تقدمي صورة وفية، وال ميكن أن تكون ثقة بني املســؤول واملرؤوس دون هذا التفاعل 
والتواصــل املتبــادل بــني الطرفني، وأول وســيلة يف هــذا اإلطار هــو املجلــة، والوســائط التكنولوجية 
احلديثــة وغريها، فتهــاين اخلالصة هبذه املبادرة، وأطلب منكم أن تكونوا أوفياء يف تقدمي املعلومة 
املفيــدة للطالب واألســتاذ واملوظف، خللق روح االنتماء لكافة أعضاء األســرة اجلامعية، فوفقكم اهلل 

ومستقبل زاهر ملجلتكم الفتية.

 األستاذ محمد الهادي لطرش 
)رئيس مجلس إدارة جامعة قسنطينة 3(

حاوره: م.عبداللطيف

دورنا مرافقة ومتابعة 
ومساعدة جهود اجلامعة 

للتحسني والتطوير والتميز

من بني اهلياكل األساســية اليت حرصت على مرافقة ومتابعة ومســاعدة جهود التطوير والتحســني املســتمرة اليت تبذهلا جامعة قســنطينة3، صاحل بوبنيدر، منذ 
انطالقتها قبل حوايل 6 سنوات، جند جملس إدارة اجلامعة الذي يرأسه األستاذ الدكتور، حممد اهلادي  لطرش، مدير جامعة قسنطينة2، ورئيس  الندوة اجلهوية 
جلامعات الشرق، الذي فتح لنا قلبه يف هذا احلوار الذي خص به جملة »جسور اجلامعة« يف أول عدد هلا، معرجا على املهام واألدوار واملسامهات اليت قدمها املجلس 

للجامعة منذ االنطالقة إىل اليوم.
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 األستاذ متناني نورالدين )رئيس الخلية(
   هذه مهام مسؤول خلية ضمان الجودة

نشاطات متعددة وبرنامج طموح في المستقبل

يضمن مسؤول خلية ضمان اجلودة، ونعين به هنا األستاذ نورالدين متناين، تنشيط اخللية، فهو يسهر على توفري خمتلف الوسائل لضمان السري احلسن، ويسهر 
املســؤول علــى مهمــة التواصل بني املؤسســة اجلامعية واللجنــة الوطنية لضمان اجلــودة يف التعليم العــايل )CIAQES( فيما خيص اجلودة، ويشــجع أي اقتراح 
لتحســني خمتلــف التقييمات اليت تقوم هبا املؤسســة، كما يوفر مســؤول خلية ضمان اجلــودة للجنة التقييم اخلارجــي كل املعلومات املفيدة ويبلغهــم بكل الصعوبات 
اليت ميكن أن تواجههم، ويشــارك يف كتابة تقارير التقييم ويضمن املصادقة والنشــر واألرشــفة، فيما يشارك أيضا مسؤول خلية ضمان اجلودة يف جهود اإلعالم، 

التحسيس والتنشيط )إعداد الوثائق، تنظيم االجتماعات...(، فيما ينسق بني أعضاء اخللية على مستوى املؤسسة وبينها وبني مسؤويل خمتلف هياكلها.

مل تتوقــف خليــة ضمان اجلــودة على مســتوى جامعة قســنطينة3، 
إىل  الراميــة  والنشــاطات  التظاهــرات  مــن  العديــد  تنظيــم  عــن 
حتســني أداء أعضائهــا يف املقــام األول، ويف هــذا اإلطــار، ســبق أن 
يــوم  اخلليــة  ألعضــاء  تكوينيــة  أيامــا  قســنطينة3،  برجمتجامعــة 
15 جانفــي2017، كمــا نظمــت يوماتكوينياثانيــا يف 16 مارس 
2017، حيــث متعــرض وشــرح املرجــع الوطين للجــودة يف التعليم 
العــايل )RNAQES(وتقدمي وشــرح دليل التقييــم الذايت، 
ويف هذا السياق، مت إنشاءجلنة التقييم الذايت، حيث نصبت جلنة 
التقييــم الــذايت من قبــل رئيــس اجلامعة يــوم 12 مــارس 2017، 
ومحل حينها قرار رئيس اجلامعة تعيني رئيس اللجنة الســيد متناين 
نورالدين، وضع نظام لضمان اجلودة على مستوى مؤسسات التعليم 
العــايل )CIAQES(، ويتكون منرئيــس اللجنة، مجيع أعضاء 
اللجنــة CAQ، نائب رئيــس اجلامعة املكلــف بالعالقات اخلارجية 
والتعــاون، نائــب رئيــس اجلامعــة املكلــف بالتكوين يف الطــور األول 

والتكوين املستمر، ممثلي األساتذة لكل كلية ومعهد.

عملية التقييم الذايت.. حمور رئيسي يف مهام 
اخللية
كان أول نشــاط تعقدهلجنة التقييــم الذاتياجتماًعــا إعالمًيا جلميع 
مســؤويل اهليــاكل اإلدارية جلامعة قســنطينة3، بتاريــخ 13 مارس 
2017، ويتألــف من عمــداء الكليــات ونواهبم املكلفــني بالتكوين، 
وخاللــه مت تقــدمي عــرض حــول ضمــان اجلــودة، املرجــع الوطــين 

والتقييم الذايت، وكان النشــاط الثاين خاصا بالتحســيس والتوعية 
يف شــكل اجتماعــات على مســتوى كل كليــة ومعهد تســيري التقنيات 
احلضريــة، مــع العمداء ومجيع أعضــاء هيئة التدريــس حول عملية 
التقييــم الــذايت وضمــان اجلــودة، حيــث قــدم مســؤول خليــة ضمــان 
اجلــودة RAQ واللجنــة الفرعية لــكل كليةخمتلــف التوضيحات، 
وســبق هذه االجتماعات إرسال املرجع الوطين وعرض خاص بضمان 

اجلودة وكل الوثائق املتعلقة بالتقييم )االستبيان(.

اخللية تشارك يف إعداد وجتسيد مشروع املؤسسة
مت اختــاذ قــرار إطــالق عمليــة التقييــم الــذايت مــن قبــل رئيــس اجلامعــة 

علــى مســتوى املجلــس العلمــي للجامعــة يف 11 أفريــل 2017  بالنســبة 
للميــدان األول أال وهــو ميــدان التكويــن، ويف أكتوبــر 2017 للمجاالت 
الســتة املتبقيــة، وفيمــا خيــص إعــداد تقريــر التقييم الــذايت، فإنــإدارة 
التقييم الذايت هي عملية معقدة تســتغرق عدة أشــهر من العمل وتعبئة 
العديــد مــن الطاقات اليت مت مجعهــا يف جلنة التقييم الــذايت اليت تضم 
حوايل عشرين شخًصا، حيث مت إرسال التقرير النهائي إىل الوصاية يف 
جويليــة 2018، وبعد عملية التقييم الذايت، قدمت مجيع الكليات يف 
اجلامعة خطة عمل متتد لفترة مخس ســنوات، علما أنه بالنســبة ملشروع 
املؤسسة، فقد شــاركت خلية ضمان اجلودة يف مشروع املؤسسة للجامعة، 

وهي تراهن على األفضل واألجود مستقبال.

خلية ضمان الجودة أحد أهم هيئات الجامعة
من أجل ترشيد، تحسين وتطوير األداء بجامعة قسنطينة3

م. نورالدين
أحــد   )CAQ( اجلــودة  ضمــان  خليــة  تعتــرب 
اهليئــات املهمــة املتواجــدة جبامعة قســنطينة3، 
ويتمثــل دورها يف مرافقــة اجلامعة حنو مطابقة 
والبحــث  التدريــس  حيــث  مــن  اجلــودة  معايــري 
االســتراتيجيات  وضــع  إىل  وهتــدف  والتســيري، 
واإلجــراءات الالزمة لضمان املحافظة والتحســني 
خــالل  مــن  وذلــك  اجلــودة،  لنظــام  املســتمر  
التقييــم  لعمليــة  وحتسيســية  توعويــة  خطــوات 
الــذايت الداخلي يف خمتلف املجاالت، التســيري، 
التكويــن، البحث، التعــاون والعالقات الدولية، 
التقــارب مــع املحيــط االجتماعــي واالقتصــادي، 

احلياة يف اجلامعة واملنشآت القاعدية.

صفات ومهارات ضرورية الكتساب 
العضوية يف اخللية
ترتبــط خليــة ضمــان اجلــودة برئاســة اجلامعــة 
مباشــرة، تتكون مــن أعضاء يتــم اختيارهم وفًقا 
منســق  اختيــار  ويتــم  معينــة،  ومهــارات  لصفــات 
خليــة ضمان اجلودة، حتت اســم »مســؤول ضمان 

اجلــودة« )RAQ(، مــن بني أعضــاء اخللية، 
وقــد مت تعيــني مســؤول ضمــان اجلــودة للجامعــة 
يف شــهر جويليــة 2016، فيمــا يتمثــل أعضــاء 
خلية ضمان اجلودة بــكل من متناين نور الدين، 
مســؤول خلية ضمان اجلودة، أريس سهام، ممثلة 
خليــة ضمــان اجلــودة على مســتوى كلية هندســة 
ممثــل  فــؤاد،  بوزحــزح  )عضــو(،  الطرائــق 
خليــة ضمــان اجلــودة على مســتوى معهد تســيري 
وفــاء،  ســايغي  )عضــو(،  احلضريــة  التقنيــات 
ممثلــة خليــة ضمــان اجلــودة علــى مســتوى كليــة 
اهلندســة املعمارية والعمران )عضو(، قيطوين 
ياســني، ممثل خليــة ضمان اجلودة على مســتوى 
كلية الطب )عضو(، كبايب ســهام، ممثلة خلية 
ضمان اجلودة على مستوى كلية العلوم السياسية 
)عضــو(، وأخــريا بوشــحم أنــور، ممثــل خليــة 
ضمــان اجلــودة على مســتوى كليــة علــوم اإلعالم 

واالتصال والسمعي البصري )عضو(.

حتسني تصنيف اجلامعة من مهام 
اخللية

تعزيــز  يف  اجلــودة  ضمــان  خليــة  تســاعد 
ثقافة اجلــودة داخل اجلامعة، وتعمل على 
حتســني تصنيــف اجلامعــة علــى املســتويني 
الوطــين والــدويل، كما تســاعد اخللية يف 
اإلجــراءات  مــن  وجمموعــة  سياســة  وضــع 
وضــع  يف  وتســاعد  اجلــودة،  لضمــان 

»مرجــع« للجــودة، وإدارة التقييمــات اليت 
تقوم هبــا اجلامعــة، إضافة إىل أهنا تشــجع 
التواصــل داخليــا وخارجيــا وتبــذل قصارى 
جهدهــا للمشــاركة يف الفعاليــات املختلفــة 
يف هــذا املجال والنشــر يف املجــالت العلمية 

املختصة.
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الدورة التكوينية الوطنية لألساتذة الجامعيين 

م. عبد اللطيف 

إجماع على النجاح، حضور متميز وأعمال نوعية تستحق التشجيع

نشاطات

احتضنــت جامعــة قســنطينة 3، صاحل بوبنيــدر، أيــام 4، 5 و6 
مــارس 2019، حدثــا علميا هاما اســتقطب أســاتذة وخرباء من 
داخــل الوطن وخارجه، حيث انعقدت الدورة التكوينية الوطنية 
لألســاتذة اجلامعيــني، لفائــدة أكثــر مــن 90 أســتاذا قدمــوا مــن 
خمتلــف جامعات الوطن، تلقــوا وعلى مدار ثالثة أيام كاملة، زادا 
علميا ومعرفيا، مبا ميكنهم من أداء مهمتهم التعليمية والتكوينية 

ضمن أفضل الشروط املمكنة.
الــدورة الــيت رعتها مديريــة اجلامعــة، ووفرت يف ســبيل جناحها 
كل الظــروف واإلمكانيــات، أشــرفت عليهــا األســتاذتان مسيشــي 
وداد وقجايل آمنة، بتأطري مباشــر من األســتاذ محــدوش رياض، 
الــدورة  وعرفــت  بالبيداغوجيــا،  املكلــف  اجلامعــة  مديــر  نائــب 
مشــاركة أســاتذة جامعيــني وخرباء مــن اجلزائر، تونس، فرنســا 
الربوفيســور  مــن  كل  يف  ممثلــني  املتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات 
احلبيــب العفــاس مــن فرنســا، الدكتــور حممــد عصــام حمــو، من 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، األســتاذ نــدمي مــن جامعــة جبايــة، 
واألســتاذة خوجة من جامعة تونس، ســهروا مجيعهم على تأطري 
عــدد معتــرب مــن األســاتذة اجلامعيــني الذيــن أبــدوا رغبتهــم يف 
اكتســاب معارف جديدة يف جمــال البيداغوجيا وطرق التدريس 

احلديثــة ومهارات التعامل مع الطلبة، مبا خيدم رســالة التدريس 
يف اجلامعــة، ومبــا يفيد أجيــال الطلبــة الذين يقصــدون مقاعد 
الدراســة يف املؤسســات اجلامعيــة الوطنيــة، هــذا، وقــد حرصــت 
تســجل  أن  علــى  األول،  عددهــا  ويف  اجلامعــة«  »جســور  جملــة 
انطباعــات املشــاركني يف الــدورة التكوينيــة اليت جــاءت هذه املرة 

حتــت شــعار »تكويــن مســتمر.. بيداغوجيــا متجــددة«، فكانــت 
تصرحياهتــم جممعــة علــى أن هــذه الــدورة العلميــة ويف طبعتهــا 
الرابعــة كانــت موفقــة إىل أبعــد احلــدود، وأهنــا خطــوة أوىل يف 
طريق مستقبلي سيكون مفعما بأجواء التالقي والتعاون والتكامل 

بني خمتلف التخصصات والعلوم.

أكــد األســتاذ ريــاض محــدوش، نائــب مديــر اجلامعــة املكلــف بالبيداغوجيا، واملشــرف 
العــام على الدورة التكوينية، أن جامعة قســنطينة 3، متتلك مؤهالت وقدرات علمية 
وبشــرية هائلة، وهي جديرة بأن تكون الســباقة لعقد مثل هذه الدورات التكوينية 
لصــاحل األســاتذة اجلامعيــني، منوهــا مبثــل هــذه املقاربــات املتركــزة علــى التنــوع  
العلمــي، مــا جيعــل اجلامعــة قطبــا علميا رائــدا ســيكون له شــأن كبري يف مســتقبل 

البحث العلمي والعمل األكادميي بالنسبة لألساتذة اجلامعيني.

مل ختف األساتذة وداد مسيشي رئيسة الدورة التكوينية الوطنية لألساتذة اجلامعيني، واألستاذة 
بكلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري جبامعة قسنطينة 3، سعادهتا الكبرية بالنجاح 
الذي حققته الدورة، كوهنا مجعت ختصصات علمية خمتلفة ومتنوعة من أجل تكوين مســتمر 
وبيداغوجيا متجددة، كما عرجت األســاتذة على السياســة اليت اعتمدهتا جامعة قســنطينة 
3 يف ســبيل مســاعدة األســاتذة اجلامعيني على ضمــان إطار تكويين مالئم مبــا يدفع هؤالء 

يف  النجــاح  إىل  أداء مهامهــم البيداغوجيــة، وأوضحــت أن جامعة قســنطينة 3 متتلك مؤهالت وقــدرات علمية األســاتذة 
وبشرية هائلة، وهي جديرة بأن تكون السباقة لطرح مثل هذه املبادرات التكوينية ماضيا، حاضرا ومستقبال.

أكــدت الدكتــورة آمنــة قجــايل، األســتاذة بكلية 
علــوم اإلعــالم واالتصــال والســمعي البصــري 
جبامعة قســنطينة 3، واملســؤولة عن الدورة 
التكوينيــة، أن هذه الــدورة فرصة من أجل 
وأســاتذة  خــرباء  بــني  والنقــاش  التحليــل 

التخصصــات  خمتلــف  والعلــوم، مقدمــة كامــل تشــكراهتا ملنظمــي مــن 
الــدورة التكوينيــة، علــى هــذا التوفيــق الكبــري يف اختيــار املوضــوع ويف 
طريقة طرح شعار هذه الدورة »تكوين مستمر.. بيداغوجيا متجددة«، 

متمنية أن تتكرر مثل هذه الدورات مستقبال.

من الوجوه األكادميية الشــابة واملتميزة اليت شاركت يف 
الدورة التكوينية، األســتاذ واخلبــري ندمي من جامعة 

جباية، حيث خطف األضواء من اجلميع بفضل قوة 
خطابــه ودقــة معلوماتــه وعمــق حتليلــه ودرايتــه 

الكبــرية بضرورة متكن األســاتذة مــن االتصال، 
كونه النقطة األساسية يف عملية التفاعل مع الطلبة، وأكد األستاذ ندمي أن جامعة 
قســنطينة 3 تويل أمهية كبرية لتكوين األســاتذة اجلامعيني وهو نوع من التشــجيع 
والتحفيز هلؤالء بغرض دفعهم للعمل أكثر ولالجتهاد يف أحباثهم العلمية ودراساهتم 
اجلامعية، منوها يف األخري بنجاح الدورة التكوينية الوطنية لألساتذة اجلامعيني.

أشــاد األســتاذ احلبيب العفاس، القادم من فرنسا، بالتطور الكبري الذي تشهده جامعة 
قســنطينة 3 على كافة املســتويات والصعــد، مؤكدا أنه ومن خالل حضــوره للدورات 

الســابقة ومقارنتــه هلــا بالــدورة احلاليــة، ســجل وجــود حتســن كبــري على مســتوى 
التنســيق والتنظيــم مــن طــرف مســؤويل اجلامعــة ومنظمــي الــدورة التكوينيــة، 

متمنيــا أن تتكــرر مثــل هــذه الــدورات مســتقبال، وتناولــت الورشــة رقــم 1 الــيت 
ترأســها الربوفيســور العفاس، حمور اكتســاب املهارات التطبيقية لألســاتذة اجلامعيني من أجل التواصل والتأثري 
واإلقناع والتقدمي اجليد، وكان اإلقبال عليه من طرف األساتذة املتكونني كبريا جدا، فكان جنم الدورة بامتياز.               

أوضــح الدكتــور حممــد عصــام حمــو، أســتاذ يف اإلعــالم والعالقــات العامــة بدولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، أن هــذه الــدورة هتدف إىل إكســاب معــارف ومهــارات وخــربات واجتاهات 

إجيابيــة لألســاتذة املشــاركني جتاه فــن »اإلتيكيت«، مبــا ميكنهم من فهــم وإدراك أمهية 
تطبيــق فنــون اإلتيكيــت ومراعــاة بروتوكــوالت التعامــل الوظيفــي يف جنــاح العمــل 

اجلامعــي وحتقيــق أهدافــه، وتناولــت الورشــة اليت ترأســها الدكتــور، املحــور اخلاص 
بالتكويــن اجليد لضمان مســتقبل أفضل، مؤكدا على ضــرورة ترقية البحث اجلامعي 

من خالل إنشــاء خمابر ومشــاريع البحث والشــراكات األكادميية مع املؤسســات املختلفة، من أجل ترقية أداء األساتذة، 
وقد عرفت ورشته تفاعال كبريا من األساتذة املشاركني من خالل تقدمي عروض كتابية يف شكل »بوستري« وغريها. 

أعربت األســتاذة خوجة أســاتذة من جامعة تونس عن سعادهتا الكبرية باملشاركة 
التنــوع يف الــدورة التكوينيــة لألســاتذة  هــذا  وعــن  اجلامعيــني 

األســاتذة والثراء يف الطرح من خالل  مــن  خنبــة  تواجــد 
خمتلــف  مــن  شــىت واخلــرباء  ومــن  التخصصــات 
مشرية  الوطن،  األوىل جامعات  املــرة  أهنــا  إىل 
مشــاركاهتا  تاريــخ  العلمية يف عديد الدورات يف 

أيــن  الدوليــة  ترى هذا التعدد والتكامل، التكوينيــة 
مــن  العديــد  حضــر  األساتذة يف ورشــتها جاءوا من حيــث 

ختصصات الطب، االقتصاد، علم االجتماع، اهلندسة املعمارية واإلعالم. 

محدوش رياض )املشرف العام على الدورة(
»أردناها تكوينا مستمرا وبيداغوجيا متجددة« 

وداد مسيشي )رئيسة الدورة(
»حدث علمي مجع أساتذة وخرباء من خمتلف التخصصات« 

آمنة قجايل )مسؤولة بالدورة(
»فكرة هذه الدورة تعزز جناح اجلامعة«  

األستاذ ندمي السقعان
»سعيد جدا بنجاح هذه الدورة التكوينية«

الربوفيسور احلبيب العفاس                       
»تطور كبري شهدته جامعة قسنطينة3«

الدكتور حممد عصام حمو
»الدورة هتدف إىل إكساب مهارات اإلتيكيت التربوي«

األستاذة خوجة منرية
»ألول مرة أحضر هذا التنوع يف التخصصات والعلوم« 
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نشاطات، تظاهرات ودورات تكوينية مكثفة لصالح الباحثين وطلبة الدكتوراه

نشاطات

مل تتوقــف نيابــة مديرية اجلامعــة للدراســات العليا والبحث 
العلمــي خــالل املوســم الدراســي 2018ـ  2019، عــن تنظيــم 
العديــد مــن التظاهــرات العلميــة والــدورات التكوينيــة لصاحل 
األساتذة الباحثني وطلبة الدكتوراه، وتأيت هذه النشاطات يف 
ســياق السعي احلثيث من قبل مســؤويل اجلامعة من أجل توفري 
أفضــل الظــروف املمكنــة لطلبتها وأســاتذهتا وباحثيهــا من أجل 
اكتســاب املعارف الالزمة، والتكنولوجيا املطلوبــة، ألداء مهامهم 
العلمية والبحثية على أكمل وجه، واالرتقاء مبســتواهم العلمي 
واملهــين إىل أعلــى الدرجــات املمكنة، مبــا يعود بالفائــدة عليهم 
أوال مث على اجلامعة يف املقام الثاين، فضال عن الســعي ملحاولة 
حتســني ترتيــب جامعتنــا علــى املســتوى الوطين مث الحقــا على 
املســتوى الدويل، باعتبار ذلك هدفا رئيسيا من أهداف اجلامعة 

على املديني القصري واملتوسط.
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نظمــت جامعــة قســنطينة3، من خــالل نيابــة املديرية للدراســات العليــا والبحث 
العلمي، بتاريخ 7 نوفمرب 2018، األيام الدراســية الثالثة لإلعالم والتحســيس 
امللكيــة الفكريــة، وهدفــت هــذه التظاهــرة إىل عــرض خمتلــف اخلــربات  حــول 
واهليئات اليت تعىن باحلماية الفكرية، ومرافقة االبتكارات والتكنولوجيا املتاحة 
على مســتوى اجلامعة، وقد قدمت خالل هذه األيام اإلعالمية والتحسيســية ثالث 
حماضــرات تركــزت يف جمملها حول اآلليــات الواجب اعتمادها حلمايــة االبتكارات 
واإلنتاجــات العلميــة باجلامعــة اجلزائريــة عمومــا، وكيفيات تطوير هــذه اجلهود 

املتعلقة باإلبداع الفكري والعلمي.

يف إطــار وضع وإعداد اســتراتيجية جديدة لترقيــة وتطوير البحث العلمــي واالبتكار يف 
املؤسسات اجلامعية، حٌل وفد يوم األربعاء 27 فيفري2019  من املديرية العامة للبحث 
العلمي والتطوير التكنولوجي برئاســة األستاذ الدكتور سالمي خمتار)مدير(.. جاء هذا 
اللقاء باألســاس من أجل االســتغالل واالستعمال اجليد للشــبكات االجتماعية األكادميية، 
حيــث شــارك فيهــكل مــن مديــر اجلامعــة ونوابه، عمــداء الكليــات وكذلك أعضــاء خاليا 
اإلحصــاء والــواب، وقــد ركــٌز املتٌدخلــون على ضــرورة تقييــم األعمــال العلميــة للباحثني 
مــن أجــل مرئية جٌيــدة جلامعــة قســنطينة3، وكذلك من أجل حتســني تصنيــف جامعتنا 

وخباصة فيما خيص استغالل الواب.

يوم تكويين حول وضع وإعداد استراتيجية جديدة لترقية األيام الدراسية الثالثة حول محاية امللكية الفكرية
وتطوير البحث العلمي واالبتكار يف املؤسسات اجلامعية 

 1ère formation : le 16 et 17 janvier
: 2019
 Utilisation des bases de données, la 
 recherche d’antériorité, la rédaction du
.brevet et la   procédure de dépôt
 Le formateur : ZIANE Youcef, chef
 de département de la promotion des
.innovations
 2ème    formation : le 22 et 23 Janvier
.2019
: Formation sur les brevets
 Définition des titres de la propriété
.industrielle
 Conférencier : Youcef ZIANE chef
 de département de la promotion des
.innovations
.Les procédures de dépôt national
 Conférencier : Youcef ZIANE chef de
 département de la promotion des

FORMATIONS / INAPI
.innovations

 Les procédures de dépôt international
.PCT

 Conférencier : Hamid SABOUR
 examinateur brevetabilité-direction
.des brevets

 Recherche sur les bases de données
.brevets

 Conférencier : Hamid SABOUR       
 examinateur brevetabilité-direction
.des brevets
.Exercices
.Rédaction des brevets et exercices

 Conférencier : Youcef ZIANE chef       
 de département de la promotion des
.innovations

 Conférencier : Hamid SABOUR
 examinateur brevetabilité-direction
des brevets

CONVENTIONS
 Signature de la convention CATI UC3 SB

-INAPI  le 07 Novembre 2018

عثماني إلهام -شلغوم سامية



خبراء من الجزائر والخارج لتأطير دورات 
تكوينية وتظاهرات علمية بالجامعة

البروفيسور سراج 
ينظم ورشات 

تكوينية لباحثي 
وأساتذة جامعة 

قسنطينة3

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة 
قسنطينة3 ومجمع االسمنت بحامة بوزيان 

يوم دراسي بكلية الهندسة 
المعمارية حول طرق البحث 

العلمي والتجربة التربوية

RELEX
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حركيــة كبــرية تتميــز هبــا نيابــة مديريــة اجلامعــة للتعــاون والعالقــات اخلارجيــة واالتصــال، مــن خــالل 
التظاهــرات والنشــاطات والــدورات العلميــة والتكوينيــة اليت دأبت على تنظيمها خالل كل موســم دراســي، 
لفائدة أســاتذة وباحثي وطلبة الدكتوراه باجلامعة، ففي املوسم الدراسي احلايل بادرت نيابة املديرية إىل 
برجمة وتنظيم الكثري من الفعاليات العلمية، منها ما ارتبط بشــركاء أجانب، جاءوا من فرنســا، إيطاليا، 
املغرب وتونس، ومنها ما مت بتأطري وإشراف أساتذة وخرباء جزائريني قدموا من خمتلف اجلامعات ومراكز 
البحث، كل هذا من اجل تدعيم التكوين النوعي للطلبة واألساتذة والباحثني، ومن أجل االرتقاء مبستوى 

اجلامعة علميا وتسيرييا، مبا جيعلها يف قمة تصنيف اجلامعات الوطنية، ومل ال حتسني ترتيبها دوليا.

ككل سنة، أشرف الربوفيسور عبد العزيز سراج الباحث جبامعة ستراسبورغ بفرنسا، على تنظيم 
ورشــات تكوينية يف الفترة من 13 إىل 17 أكتوبر 2018، لفائدة أســاتذة وباحثي معهد تســيري 
التقنيات احلضرية وكلية اهلندسة املعمارية والتعمري جبامعة قسنطينة3، حيث حرص طيلة هذه 
األيام التكوينية على إعطاء دروس، وتقدمي حماضرات قيمة حول موضوع »اجليوماتيك«، علما 
أن الباحــث متخصــص يف ميــدان االستشــعار عن بعد، وقــد خرج املتكونــون يف ختام هذه الورشــات 
مبعارف جديدة، ومعلومات ذات أمهية كبرية يف جمال ختصصهم، مبا يسمح هلم بنقل هذه املعارف 
واملعلومات وحىت اخلربات لطلبتهم باجلامعة، ويذكر أن هذه التظاهرة مت تنظيمها بإشراف مباشر 
مــن نيابــة مديريــة اجلامعة للتعــاون والعالقات اخلارجيــة، علمــا أن ذات الباحث عــاد وزار اجلامعة 

وقدم ورشات تكوينية ـ الدورة األوىل ـ من 25 إىل 28 فيفري 2019 حول االستشعار عن بعد.

يف إطــار تدعيــم وتوســيع جماالت التعــاون العلمــي واألكادميي جلامعــة قســنطينة 3، ويف ســياق االنفتاح على 
خمتلــف اخلــربات والتجــارب الوطنيــة والدولية الــيت من شــأهنا أن تدفع قدما جبهــود البحث العلمــي باجلامعة، 
قامت سعادة سفرية مجهورية التشيك لينكا بوكورنا بزيارة عمل جلامعة صاحل بوبنيدر يف شهر مارس 2019، 
أعربــت مــن خالهلا عن اهتمامها بفرص التعاون بني جامعيت قســنطينة 2 و3 ونظريهتا من التشــيك خاصة يف 
جمايل التراث واآلثار.. جلســة العمل اليت ضمت ســعادة الســفرية ومسؤويل جامعة قســنطينة3، باإلضافة إىل 
مســؤولني جبامعة قســنطينة 2 عبد احلميد مهري تركزت حول فرص التعاون العلمي والبحثي يف جمايل اآلثار 
والتــراث بــني اجلامعات التشــيكية من جهة وقســم اآلثار جبامعة قســنطينة 2 وكليــة اهلندســة املعمارية جبامعة 
قســنطينة3 من جهــة ثانية، حيث وقفــت ضيفة اجلامعة على اإلمكانيــات املتوفرة باجلامعتني املعنيتني بشــكل 
خاص وبكامل جامعات قسنطينة بصفة عامة، ما دفع بالدبلوماسية التشيكية إلبداء إعجاهبا الشديد بالفرص 

املتاحة هنا بقسنطينة وبآفاق التعاون املمكنة بني الطرفني يف جمال البحث العلمي باخلصوص.

سفيرة جمهورية 
التشيك في 
زيارة عمل 

إلى جامعة 
قسنطينة 3 

وقعــت جامعة قســنطينة3 صباح الثالثاء 26 مــارس 2019 اتفاقية تعاون مع جممع 
االمسنــت حبامــة بوزيــان، حبضــور الســيد مديــر اجلامعــة، األســتاذ أمحــد بــوراس، 
والرئيــس املدير العــام ملجمع االمسنت، وذلك يف إطار سياســة االنفتاح اليت تعتمدها 
جامعــة صــاحل بوبنيــدر علــى املحيــط االجتماعــي واالقتصــادي، مبــا يتيــح للطلبــة 
والباحثــني إمكانية االســتفادة من اإلمكانات والقــدرات اهلائلة اليت تتيحها املؤسســات 
االقتصادية بشــكل عام، يف ســبيل الدفع بالبحث العلمــي واألكادميي خطوات كبرية 
لألمام.. لإلشــارة فإن حفل توقيع اتفاقية التعاون اليت من شأهنا أن تفتح آفاقا واعدة 
حنــو تطوير التعــاون العلمي واألكادميي بني املؤسســة االقتصاديــة واجلامعة، حضره 

عمداء الكليات، رجال الصحافة، وعدد من ضيوف اجلامعة.

جامعــة  بــني  املربمــج  العلمــي  التبــادل  برنامــج  إطــار  يف 
قســنطينة3، وجامعة بروكســل للهندســة، وبالتنسيق مع 
نيابــة مديرية اجلامعة للتعاون والعالقات اخلارجية، نظم 
يومي 6 و7 مارس 2019 يوما دراســيا حول »طرق البحث 
طلبــة  لفائــدة  التربويــة  التجربــة  واســتعراض  اهلندســي 
الدكتــوراه، حتت إشــراف الربوفســور »فيكتــور برونفوت« 
مــن جامعة بروكســل، هذا وتفضــل ضيف اجلامعة الســيد 
االفتتاحيــة  اجللســة  يف  هامــة  كلمــة  بتوجيــه  »فيكتــور« 
عــرب فيهــا عــن ســعادته بالتواجــد يف جامعــة قســنطينة3 
وسط هذا احلشــد من األســاتذة وطلبة الدكتوراه، ومتثلت 
األهداف األساســية هلذا اليوم الدراســي يف حتســني ظروف 
البحث العلمي، ويف اليوم املواىل مت فيه استعراض التجربة 

التربوية للربوفسور« فيكتور«.

معهد البحوث 
المغاربية 

 IRMC المعاصرة
في دورة تكوينية 

لطلبة الدكتوراه
استضافت جامعة قسنطينة3 يف شهر 
وخــرباء  مســؤويل  املاضــي،  نوفمــرب 
املعاصــرة  املغاربيــة  البحــوث  معهــد 
جــاءوا  الذيــن   ،IRMC بتونــس  
بدعــوة مــن نيابــة مديريــة اجلامعــة 
اخلارجيــة،  والعالقــات  للتعــاون 
لتنظيــم دورة تكوينيــة لفائــدة طلبة 
الدكتــوراه وأســاتذة اجلامعة، فكانت 
اهلندســة  لكليــة  املحاضــرات  قاعــة 
هلــذه  مســرحا  والتعمــري،  املعماريــة 
الــدورة طيلة يومني كاملــني، مت فيها 
التطرق إىل املناهج العلمية اجلديدة 
اهلندســة  يف  البحــث  جمــال  يف 
بشــكل  اإلنســانية  والعلــوم  املعماريــة 
عــام، كما مت تنظيم ورشــات تدريبية 
منهجيــة  حــول  متحــورت  وتكوينيــة 
البحــث يف العلــوم السياســية والعلــوم 
االجتماعية، فضال عن عرض أعمال 
باحثــي املعهــد مبــا فيهــا اجلزائريــني 
الذين استفادوا من منح للدراسة به، 
كمــا مت عــرض كتــب لباحثــني باملعهد 
تونســيني وفرنســيني، فكانت الدورة 

مفيدة جدا خاصة لطلبة الدكتوراه



عواطف بن الوزان

نشاطات

طلبة جامعة قسنطينة3 
ينظمون حملة تنظيف وتشجير

مببــادرة من طلبة جامعة قســنطينة 3، وبتشــجيع مــن مديرية 
اجلامعــة، مت تنظيم محلة نظافة وتشــجري مبختلــف الفضاءات 
املفتوحة على مستوى اجلامعة، شارك فيها عدد معترب من طلبة 
خمتلــف الكليــات املتواجــدة، ككليــة الطــب، العلوم السياســية، 
علــوم اإلعــالم واالتصال والســمعي البصــري، الفنــون والثقافة 
وغريها، حيث حرص املئات من الطلبة والطالبات على تنظيف 
املحيــط من خالل مجــع ورمــي القمامة واألوســاخ، وغــرس أكثر 
مــن 150 شــجرة، باإلضافــة إىل طالء حــواف األرصفة وتزيني 
املحيــط، وتندرج هذه املبادرة ضمــن اجلهود اجلبارة اليت يبذهلا 
طلبة جامعة قسنطينة 3 من أجل العناية جبامعتهم، واملسامهة 
يف تطويرهــا وحتســينها، مــا القــى تقديــر وعرفــان وتشــجيع 

اإلدارة املسؤولة على اجلامعة.

مشاركة فعالة في البطولة 
الوطنية الجامعية

انطالقا من حرص جامعة قســنطينة3، على االهتمام باجلانب 
الرياضي للطالب، فإهنا شــاركت للسنة الثالثة على التوايل يف 
البطولــة الوطنية اجلامعيــة للرياضات اجلماعيــة واليت نظمت 
هــذه املرة بشــعار »مــن أجــل تطوير وترقيــة ممارســة الرياضة 
يف الوســط اجلامعي«، حيث شــاركت جامعة صــاحل بوبنيدر يف 
التصفيــات الوالئيــة ممثلة بفريقــني، فريق كرة القــدم ذكور، 

وفريق كرة اليد إناث.

يوم تحسيسي حول 
سرطان الثدي

والثقافيــة  العلميــة  لألنشــطة  الفرعيــة  املديريــة  تســعى 
التوعيــة  يف  للمســامهة  قســنطينة3،  جبامعــة  والرياضيــة 
بســرطان الثــدي يف حماولــة منها للحد من انتشــار هــذا املرض، 
ويف هذا اإلطار، مت إطالق محلة حتسيســية شــهر أكتوبر املاضي 
يف إطــار املبــادرة العاملية »أكتوبــر الوردي« ملكافحة داء ســرطان 
الثدي، حيث متثلت يف توزيع مطويات حول املوضوع بالســاحة 
املركزية باجلامعة استهدفت الفئة النسوية من األسرة اجلامعية 
)طالبــات، موظفــات وأســتاذات(، كمــا مت تنظيــم حماضرة من 
طــرف أطبــاء اجلامعة للتحســيس باملــرض من خالل إبــراز أمهية 

الكشف املبكر حلاالت اإلصابة  هبذا الداء.

 برنامج ثري بمناسبة
 يوم الشهيد

ختليدا للذكرى 64 الندالع الثورة التحريرية الكربى وتذكريا 
مبآثــر الشــهداء، نظمــت املديريــة الفرعيــة لألنشــطة العلمية 
والثقافيــة والرياضية شــهر نوفمرب الفارط، عــرض فيلم حول 
شــهيد املقصلــة أمحــد زبانــة بقاعــة املحاضــرات لكليــة هندســة 
الطرائــق، فتحت شــعار »حىت ال ننســى«، نظم نــادي التواصل 
احتفاليــة كربى هبذه املناســبة اليت تعد حمطــة مهمة يف تاريخ 
الشــعب اجلزائــري األيب، وتضمنت االحتفالية عرضا مســرحيا 
بعنــوان »مثــن احلريــة« مــن أداء طلبــة جامعــة قســنطينة 3، 
يروي معاناة الشــعب اجلزائري وتضحياته إبان فترة االســتعمار 

الفرنسي البغيض.

 يوم تحسيسي حول
 مرض السيدا 

تزامنــا مــع إحيــاء اليــوم العاملــي لــداء نقــص املناعــة املكتســبة، 
املصادف للفاتح من شــهر ديسمرب من كل سنة، نظمت املديرية 
جبامعــة  والرياضيــة  والثقافيــة  العلميــة  لألنشــطة  الفرعيــة 
العلمــي  والنــادي  اجلامعــة  أطبــاء  مــع  بالتنســيق   3 قســنطينة 
EUREKA يوما حتسيســيا حول هذا املرض، حيث تضمن 
تقــدمي شــروحات كافية من طــرف األطباء وكــذا توعية الطلبة 
مبخاطــره والتنبيــه لكيفيــة تنقلــه بــني األشــخاص وكــذا طــرق 
الوقايــة منه، كما مت إعطاء نصائح تســاهم يف التعامل احلســن 
مع الشــخص املصــاب وتفــادي هتميشــه، ونظم علــى هامش هذا 
ذات  حــول   (  QUIZ( فكريــة  مســابقة  التحسيســي  اليــوم 

املوضوع اختتمت بتوزيع جوائز رمزية على الفائزين.

يوم تحسيسي حول أهمية 
األمن داخل الوسط الجامعي

والثقافيــة  العلميــة  لألنشــطة  الفرعيــة  املديريــة  أطلقــت 
والرياضيــة جبامعة قســنطينة 3، بالتنســيق مــع مصلحة األمن 
األمــن  حــول  حتسيســية  محلــة  العلميــة،  والنــوادي  الداخلــي 
بــني األســرة اجلامعيــة  التعــاون  يف الوســط اجلامعــي وضــرورة 
للحفــاظ علــى البيئــة املناســبة للتحصيــل العلمي اجليــد، حيث 
قــدم موظفــو املديرية وأعضــاء النوادي العلمية شــروحات حول 
كيفيــة التصــرف خــالل وقــوع حــوادث وكــذا االتصــال مبكاتــب 
أمــن اجلامعة يف حالــة جتاوزات أمنية إضافــة إىل توعية الطلبة 
وزوار اجلامعــة مــن خــالل توزيــع مطويــات تتضمــن مهــام األمن 
اجلامعــي والقواعــد األساســية لســالمة املوظفني وكذا إرشــادات 
عامة لســالمة الطلبة.. لإلشارة نظمت احلملة التحسيسية  شهر 
فيفري املنقضي بالســاحة املركزية للجامعة واملدخل الرئيســي 
للمدينــة اجلامعية، كما مت وضع ســجل خاص ميكــن الطلبة من 

إبداء آرائهم وتدوين مالحظاهتم واقتراحاهتم حول املوضوع.

طلبة اإلعالم واالتصال 
في حملة لتنظيف وتزيين 

محيط كليتهم 

قــام طلبــة كلية اإلعــالم واالتصــال جبامعة قســنطينة3، شــهر أفريل 
الفــارط، حبملــة واســعة لتنظيــف وتزيــني حميــط الكليــة يف مبــادرة 
إلضفــاء ملســات جذابــة عليها، وهــي الفكرة الــيت القت ترحيبا واســعا 
وعرفت مشــاركة كثيفة من الطلبة وكــذا اإلداريني، وكانت انطالقتها 
عــن طريــق »هشــتاغ« مت تداولــه عرب صفحات فايســبوك مث انتشــر 
عــرب خمتلــف مواقــع التواصــل االجتماعــي من أجــل االرتقــاء مبحيط 
الكليــة عــن طريق تنظيــم محالت تنظيــف، طالء اجلدران ورســومات 
تزيــني فضــاء الكلية، ويــرى عدد من الطلبــة الذين حتدثنــا إليهم أن 
هــذه املبــادرة هلــا الكثري مــن االنعكاســات اإلجيابيــة من بينهــا توطيد 
عالقــة الطلبــة بكليتهم، حيــث أضحى أغلبهــم يشــعرون بانتماء كبري 
هلــذا املــكان الذي يشــرفون على تنظيفــه وتزيينــه، وأدت املبادرة إىل 
بنــاء عالقات جديدة بني عدد كبري مــن الطلبة كانوا باألمس القريب 
بعيديــن كل البعد عن بعضهم البعــض رغم تواجدهم يف حيز مكاين 
واحــد، حيث أصبحــوا يتبادلون األفكار وطرق جتســيدها، كما ســاهم 
االحتــكاك بني خمتلف األفواج يف التعرف عن كثــب على املواهب اليت 
يتميــز هبــا كل طالــب وتقريــب املســافات بينهــم خاصــة بــني املقيمــني 

باألحياء اجلامعية وطلبة الوالية األم.
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نادي الطب يتكون من أكثر من 200 عضوا كلهم من كلية الطب

نوادي علمية في خدمة طلبة جامعة قسنطينة3

نادي طلبة الطب »األطباء الشباب«
نشاط  الفت وتظاهرات ذات قيمة عالية

من أجل تنشيط الحياة الطالبية في الجامعة عموما والكليات بشكل خاص

نشاطات

عواطف بن الوزان
تضــم جامعة قســنطينة3، العديد من النوادي 
العلمية اليت تسعى إىل تنشيط احلياة الطالبية 
خــاص،  بشــكل  والكليــات  عمومــا  اجلامعــة  يف 
مبا يســمح هلــم ـ أي الطلبــة ـ بتعميــق معارفهم، 
واكتشــاف  ومواهبهــم،  مؤهالهتــم  وتنميــة 
طاقاهتــم،  علمــا أن النــوادي العلمية هــي عبارة 
عــن  جتمــع للطلبــة من قســم أو كليــة واحدة يف 
ويتضمــن  مقابــل،  دون  تطوعــي  عمــل  شــكل 
هذا العمل أنشــطة خمتلفة ثقافية كاملســابقات 
الفكريــة، أو أنشــطة علميــة كإقامــة النــدوات 

واملعــارض أو حــىت ترفيهيــة كتنظيــم الرحــالت 
وأيضــا النشــاطات الرياضيــة، ويتكــون النــادي 
عادة من 6 أعضــاء على األقل إضافة إىل رئيس 
ونائب رئيــس، ويتبع النادي العلمــي للمديرية 
والثقافيــة  العلميــة  لألنشــطة  الفرعيــة 
عــدة  علــى  حاليــا  تشــرف  الــيت  والرياضيــة، 
نــوادي علمية، حيــث تتوفر اجلامعــة يف القوت 
نــادي   ،New Vision نــادي  علــى  احلــايل 
اإلبــداع الفــين، نادي اإلعــالم والثقافــة، نادي 
رواد املستقبل، نادي اهلندسة والتصميم، نادي 
Urbsmania، نــادي طلبــة الطــب واألطباء 

الشباب، ناديEureka ، ونادي املفكر.
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أنشــئ نــادي الطــب واألطباء الشــباب يــوم 19 أكتوبر 
حممــود  الطالــب  األمــر  بدايــة  يف  وترأســه   2017
عبــد النيب من كلية الطب جامعة قســنطينة 3 صاحل 
بوبنيدر، مث ترأســه بعــد  ذلك الطالــب عبد الرؤوف 
النــادي  غواملــي مــن نفــس الكليــة، وبالرغــم مــن أن 
فــيت إال أنــه  أبــدع يف كل أنشــطته حيث كانــت لديه 
أكثــر األنشــطة مــن بــني كل النــوادي العلميــة، ومــن 
بينها: سلســلة بشــرية برمز مكافحة  مرض »اإليدز« 
بالســاحة املركزية جلامعة قســنطينة 3 يــوم األربعاء 
28 نوفمرب 2018 حيث شــارك يف السلســلة الكثري 
مــن طلبــة اجلامعة متحديــن ضد هذا املــرض اخلبيث 
ويــدا واحــدة وذلــك مبناســبة اليــوم العاملــي ملكافحــة 
مــرض اإليــدز، كمــا نظــم أيضا يومــا حتسيســيا حول 
سرطان الربوستات بتاريخ 25 نوفمرب 2018 حيث 
أقام النادي خيمة بالســاحة املركزية للجامعة وقدموا 

شروحات حول املرض وكيفية الوقاية منه.

من أجل الوقاية من خمتلف 
األمراض واألوبئة

أيضــا مت تنظيــم يــوم حتسيســي حــول مــرض اإليــدز 

دائما، وكيفيــة التعرف على أعراضــه وطرق الوقاية 
منــه كما ركزوا علــى الدور الكبري الذي تلعبه األســرة 
يف الدعــم املعنــوي الذي تقدمه يف حالــة إصابة أحد 
أفرادهــا وكيفيــة التعامــل يف هــذه احلــاالت، وذلــك 

بالســاحة املركزيــة للجامعــة يــوم األحــد 14 أكتوبر 
2018 ليختتــم اليوم التحسيســي بقاعــة املحاضرات 
الكــربى لكلية الطب أين مت تقدمي شــروحات معمقة 
حــول املــرض ودور األســرة يف التخفيــف منــه، كما مت 
التركيــز علــى األشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
والرياضيــة مــن خــالل يــوم حتسيســي حــول الصحــة 
اخلاصــة  االحتياجــات  ذوي  لألشــخاص  النفســية 
وكيفيــة التعامــل معهــم ودعمهــم معنويــا ودجمهم يف 
 2018 ديســمرب   10 االثنــني  يــوم  وذلــك  املجتمــع 
بكليــة اهلندســة املعماريــة والتعمري، إضافــة إىل يوم 
حتسيســي حول خماطر تنــاول أدوية منــع احلمل دون 
استشــارة األطبــاء املختصــني وذلــك لتجنــب األعراض 
صحــة  علــى  كبــريا  خطــرا  تشــكل  الــيت  اجلانبيــة 
بقاعــة   2019 فيفــري   19 الثالثــاء  بتاريــخ  املــرأة 
املحاضــرات الكــربى لكليــة علــوم اإلعــالم واالتصــال 

والسمعي البصري.

25 طالبا في الطب 
في ورشة تكوينية 

لتلقين تقنيات 
الخياطة الجراحية 

تدعيما للجانب التطبيقي ولتمكني طالب 
الطب من التحكم يف تقنيات اخلياطة 

اجلراحية، نظم نادي طلبة الطب واألطباء 
الشباب التابع للمديرية الفرعية لألنشطة 

العلمية والثقافية والرياضية جامعة 
قسنطينة 3، ورشة تكوينية لتلقني تقنيات 

اخلياطة اجلراحية بإحدى قاعات امللحق 
التابع ملديرية األنشطة، حيث مت تكوين 

25 طالبا من كلية الطب حتت إشراف 
السيد »شعايلية حممد« طبيب مقيم 

باملستشفى اجلامعي بن باديس قسنطينة، 
وذلك يوم اخلميس 7 فيفري 2019 

وانتهت الورشة بتكرمي الطبيب املشرف 
على الدورة وكذا توزيع شهادات املشاركة 

للطلبة احلاضرين.

صــرح الطالب هشــام بوبندير نائب رئيس النادي يف حوار معــه، أن النادي يتكون من أكثر 
مــن 200 عضــوا تابعني لكليــة الطب وهم من ســنوات متفرقة، لكل منهــم مهمة يقوم هبا  

قبــل، أثناء وبعد النشــاط، ويهدف النــادي األساســي إىل تصحيح النظرة 
اخلاطئــة عــن األمور الطبية كشــرب الــدواء بغري وصفــة طبية إىل غري 

ذلــك من ســلوكات يقوم هبا الشــخص وتضر بصحتــه، وذلك بتنظيم 
محــالت حتسيســية تفيــد الطالــب اجلامعــي وأيضا تكملــة تكوين 

يســتطيع  تكوينيــة  دورات  تنظيــم  طريــق   عــن  الطــب  طلبــة 
طالــب الطب مــن خالهلا اكتســاب طــرق وتقنيات يســتعملها 

كطبيب يوما مــا  مثال دورة اخلياطة اجلراحية اليت أقيمت 
مبلحــق املديريــة الفرعيــة لألنشــطة العلميــة والثقافيــة 

والرياضية.

10 آالف مشترك يف انستغرام والفايسبوك
ويواصــل حمدثنــا قائــال: »مجهورنــا املســتهدف هــو الفئــة الطالبيــة 

ككل، ســواء دارس للطــب أو مــن شــعبة أخــرى، ونأمــل دائمــا أن تكــون 
ألنشــطتنا صــدى يف املجتمــع ككل، وإليصــال فكــرة النشــاط وتارخيه من خــالل ملصقات 
نطبعهــا مــن املديرية الفرعية لألنشــطة العلميــة والثقافية والرياضية وننشــرها يف كل 
مــن جامعــة قســنطينة 3 صــاحل بوبنيــدر وكلية الطــب املتواجدة حبــي الصنوبر الشــايل، 
ونســتعني أيضا مبواقــع التواصل االجتماعي  كالفايســبوك واالنســتغرام الذي وصل عدد 

مشــتركيه العشــر آالف مشــترك وذلــك الســتقطاب أكــرب عدد من املشــاركني يف األنشــطة 
وإليصال أفكارنا بشــكل واسع أكثر«، وحبسب اللجنة املنظمة للنشاط يقوم أعضاء النادي  
بتغطيــة النشــاط وبرجمــة حصص تكوينيــة لألعضاء قبل النشــاط للتمكن 

من املوضوع املعاجل فيه.

اقتراح تنظيم عدد من النشاطات التوعوية 
والتحسيسية

وهبــذا اخلصوص توفــر املديرية الفرعية لألنشــطة العلمية 
والثقافيــة والرياضيــة  كل الترخيصــات ملمارســة النشــاط 
يف خمتلــف كليــات اجلامعــة، فتوفــر تغطيــة إعالميــة وكل 
اإلمكانات املادية واملعنوية الضرورية للسري احلسن للنشاطات 
اال أنــهـ  يقــول حمدثناـ  »تواجهنا بعــض الصعوبات من بينها عدم 
امتــالك النــادي ملقــر أين ميكننا مناقشــة نشــاط ما وتنظيمــه، فمن 
الصعــب أن نلتقــي دون مقــر مع العلم أننا راســلنا عــدة مــرات إدارة كلية 
الطــب هبذا اخلصــوص ولكن كانــت دائمــا حماوالتنا مرفوضــة  فتكون كل 
لقاءاتنــا يف اخلــارج بكليــة الطــب املتواجــدة حبــي الصنوبر الشــايل، باإلضافــة إىل بعض 
العراقيــل يف التنظيــم، ونقترح بعض األنشــطة اليت نأمل أن ننظمها، كحملة حتسيســية 
عــن العقــم، تنظيــم ماراطــون مبناســبة اليــوم العاملــي لــداء الســكري، ويوم دراســي حول 

األمراض العقلية.



ربوع بالدي

حي السويقة العتيق.. 
معلم يرفض التخلي عن روحه ويسعي للحفاظ 

على تاريخه األسطوري وماضيه الثري
لشهب عبلة

قســنطينة أو مدينة اجلسور املعلقة، تراث قدمي 
حلضــارة عريقــة دامــت أكثــر من 2000 ســنة، 
وحي الســويقة أحــد أهــم املعــامل التارخيية اليت 
عاصمــة  يف  العثمــاين  الوجــود  حكايــة  حتكــي 
يوجــد  »الســويقة‹‹  يف  اجلزائــري..   الشــرق 
العديد من األحياء القدمية من بينها »القصبة‹‹ 
العتيقة اليت تشــبه إىل حــد بعيد قصبة اجلزائر 
العاصمــة وكــذا »ســوق العصــر‹‹ الــذي يدب يف 
كل  مــن  الزبائــن  ويقصدهــا  باحليــاة  دكاكينــه 
العتيقــة  »الســويقة«  فشــوارع  وصــوب،  حــدب 
ضيقــة، بالطها من احلجارة امللســاء اليت تذكرنا 
باملــدن القدميــة، ودون أن يشــعر الزائــر، فإنــه 
جيد نفســه يف كل مــرة يدخل إىل حــارة أخرى، 
يف  وختتلــف  البنــاء  حيــث  مــن  تتشــابه  فكلهــا 

التسميات فقط«.

بيوت حجرية بأبواب خشبية

األحيــاء  بقيــة  عــن  الســويقة  حــي  مييــز  مــا 
القســنطينية، هو هندسته املعمارية اليت مكنته 
مــن الدخــول إىل قائمــة أهــم املعــامل احلضاريــة 
يف العــامل، واملتمثلــة يف بيــوت حجريــة بأبــواب 
خشــبية، وحمــالت اشــتهر جتارهــا ببيــع األلبســة 
التقليدية كالقندورة القســنطينية، وهي عبارة 
عــن فســتان طويــل دون طــوق وذو أكمــام قابلــة 
لإلزالــة، أصوهلا من ذلك »االختــالط« الثقايف 
الــذي شــهدته مدينــة الصخــر العتيق منــذ عدة 

عصور.

قبلة إلهلام الفنانني والرسامني
فهــي تطرز خبيوط ذهبية وفــق تقنية »الفتلة« 
أو »املجبــود«، وكــذا حمــالت لبيــع الذهب، هذه 
الــيت ورثهــا القســنطينيون مــن اليهــود  احلرفــة 
قســطنطني،  امللــك  مدينــة  اســتوطنوا  الذيــن 
إضافــة إىل حمالت لبيع املأكــوالت ليكتمل بذلك 
النظام االجتماعــي للمدينة، كل هذا جعل حي 
الســويقة قبلة إلهلام الفنانني والرسامني الذين 

تشــبثوا باملدينــة وأبدعــوا كل يف جمالــه، وكذا 
رســخت يف »ذاكرة اجلســد‹‹ لألديبــة اجلزائرية 
الكتــاب الذيــن  أحــالم مســتغامني وغريهــا مــن 

تشبثوا باملدينة وأهلمتهم منها الكثري.

احلضارة، األصالة، التاريخ، 
األدب، املوسيقى واحلب

هجــر ســكان حــي الســويقة األصليني حنــو أحياء 
جديــدة، ومــع ذلك فإنه مــازال حيتفــظ بذاكرة 

مدينة قســنطينة عرب املوسيقى األندلسية اليت 
تنبعــث من الدكاكــني واملنازل القدميــة واملحالت 
يف احلارات والذي يتغــىن بالطبيعة ومجال املرأة 
واحلب والفــراق ضمن قصائــد املالوف.. هي إذن 
التاريــخ،  األصالــة،  احلضــارة،  الســويقة، 
األدب، املوســيقى واحلب، تراث يصــارع التاريخ 
علــى البقــاء، ينتظــر التفاتــة صادقــة من طرف 
القائمني عليها حفاظــا على دميومة األثر الغابر 

يف هذا الزمن.

يســتعيد حي السويقة األسطوري، سحره خالل شهر رمضان، حيث 
تنفتــح األزقــة أمام املــارة بكل ســخاء رغم مــا حلق هبذا املــكان بفعل 
الزمن، وتفرض اجلاذبية املحيطــة هبذا املكان املعبأ بعبق التاريخ، 
الســيما يف مثل هذه املناســبات، نوعا من احلنــني املتوارث جيال عن 
جيــل، حيث ال ميكن بــأي حال من األحوال إغفــال أنه هبذه املدينة 
الــع تيقة ولدت وترعرعت أفضل الطرق الســتقبال شــهر رمضان، 
وبالرغم من التوســع الكبري الذي تشــهده املدينة يف الوقت احلايل 
مــع انتشــار نقــاط جديــدة للتجــارة العصريــة إضافــة إىل األحيــاء 
الراقيــة، فــإن حــي الســويقة يســتيقظ خالل شــهر رمضــان الكرمي 

ليستعيد جمده القدمي. 

حي حيمل أسرار الشهر الفضيل
حيــث يؤّكــد »املدمنــون« علــى زيارة هــذا املعلــم الذين يتســابقون 
علــى هــذا املــكان األســطوري للتخفيــف من تأثري شــهر الصيــام، أن 
الســويقة حتمل »أســرار شــهر رمضــان«، وميثــل القيــام جبولة ولو 
ســريعة بني أزقة الســويقة وممراهتما الضيقة خالل الشهر الفضيل 
»عادة مقدســة« بالنســبة لغالبيــة القســنطينيني الذيــن ال يكّلون 
وال ميلــون أبــدا من التجــّول بــني أركان وزوايا هذا املــكان، ما يعطي 
االنطبــاع يف كل مــرة بأهنــم يكتشــفونه ألول مــرة يف حياهتم، فال 
يوجــد بــني الروائح املنبعثــة من حي الســويقة ما هــو اصطناعي.. 
فهــي روائــح خالصــة هبــذا احلــي وفقــط، وهــو املعلــم الــذي يرفض 
التخلــي عــن روحــه ويســعي للحفاظ علــى أثر ولــو بســيط لتارخيه 

األسطوري وماضيه الثري.

عبق »السويقة« يزيد 
 من حالوة رمضان 

في قسنطينة

جسور اجلامعة26
العدد  01   /   جوان 2019



شخصية العدد

جميلة بولمدن

»صوت العــرب« هذا هو اللقــب الذي حظي 
بــه بطــل اجلزائــر الــذي تــرك بصمتــه بــني 
صفحــات التاريــخ ليكــون اليوم حاضــرا معنا 
وتضحياتــه  بأعمالــه  العــدد  شــخصية  يف 
اجلســام.. ولد صاحل بوبنيدر عام 1929، 
احلكــم  مبوجــب  املدنيــة  احلالــة  يف  وســجل 
الصــادر بتاريــخ 16 جانفــي 1942 بوادي 
الزنــايت التابعة إداريــا لوالية قاملــة، واليت 
وهــي  كيلومتــر،   40 حبــوايل  عنهــا  تبعــد 
بذلــك تتوســط مبوقعهــا قاملــة علــى الشــرق 
وقســنطينة غربــا.. لقــد ولــد بوبنيــدر يف 
السنة اليت احتفلت فيها اإلدارة الكولونيالية 
مبرور قرن عــن احتالل اجلزائر، فقد كانت 
أعــوام النضــج والشــباب الــيت ســوف تتغــذى 
برحيق الكفــاح، حيث كانت أطراف احلركة 
الوطنيــة جتند طاقاهتا احليــة ملواجهة فكرة 
االســتعمار بكــون اجلزائــر جــزء ال يتجزأ من 

فرنسا.

االستعمار اغتصب األراضي اليت 
كانت متلكها عائلته

ينحــدر العقيــد صــاحل بوبنيــدر مــن عائلــة 
بســيطة ميســورة احلــال، وعــاش يتيمــا بعد 
أن فقــد والــده يف ســن مبكرة، ليجد نفســه 
يصــارع مرارة احلياة مبفرده، ولنا أن نتصور 
حياتــه يف ظــل تلــك األجــواء االســتعمارية 
والسياســة التســلطية، اليت عمدت إىل نشر 
اجلزائريــني،  أوســاط  يف  واجلهــل  الفقــر 
الــيت  األراضــي  اغتصبــت  أهنــا  إىل  إضافــة 
كانــت متلكهــا عائلــة بوبنيــدر، وهبــذا فــإن 
صــاحل صمــد يف وجــه كل هــذه الظــروف، 
واســتطاع بناء حياته وتكوين نفسه برفقة 
زوجتــه املجاهــدة حليمــة بــن حيــي املنحدرة 
من مدينة قســنطينة، حيث تــزوج هبا أثناء 
احلرب التحريرية وهو يف ســن الـ29 عاما، 
وكانت مثرة هذا الزواج إجناب 4 أبناء ذكور.

 هلذه األسباب مسي
بـ«صوت العرب«

كان العقيــد بوبنيدر يتميــز بقوة تأثريية 
كبرية يف خطاباته اليت كان يلقيها بصوت 
مرتفــع، حــىت أنــه كان يســكت مــن يتكلم 
مــن رفاقــه، وهــذا بدافــع بــث احلماس يف 
جنوده، وهلذا السبب مسي بصوت العرب.. 
درس العقيــد أصــول الفقــه الــيت اعتــربت 
الفكريــة  ملنطلقاتــه  األساســية  الركيــزة 
وتكوينــه الثقــايف، إضافــة إىل أهنا عملت 
علــى تطوير رصيــده ومســتواه التعليمي، 
حيث مزج بني العقيدة اإلسالمية وتعليمه 
اجلزائــري  املجتمــع  أن  باعتبــار  الديــين، 
يرتكز عليهما ويربطهما ببعضهما البعض 
رباطــا وثيقــا، أمــا تعليمــه املدرســي فقــد 
ذكــرت جــل املصادر أن مســتواه كان بســيطا 
جــدا مل يتجــاوز األربــع أو اخلمــس ســنوات 
الــيت قضاهــا يف املدرســة، حيــث أكد ذلك 
املجاهــد الراحل عبد احلميد مهري، الذي 
كان صديقــه، حينما قــال: »أعرف صاحل 
بوبنيــدر حينمــا كان تلميــذا معي يف نفس 

الصف بوادي زنايت...«.

ظروفه املزرية انعكست سلبا على 
مستواه التعليمي

والتمييــز  والتهميــش  للظلــم  وكنتيجــة 
واجلزائريــني،  املعمريــن  بــني  العنصــري 
ظروفــه  أن  كمــا  الدراســة،  عــن  انقطــع 
مســتواه  علــى  ســلبا  انعكســت  املزريــة 
التعليمــي، لكن هــذا مل مينعه من مزاولة 
مســريته النضاليــة ضــد املســتعمر، حيث 
اخنــرط يف حــزب الشــعب اجلزائــري، مث 
حركــة انتصــار احلريــات الدميقراطيــة، 
وأصبح عنصرا بارزا يف املنظمة اخلاصة، 
إضافة إىل أنه كان يتقــن اللغتني العربية 
والفرنســية ويتحــدث هبمــا بطالقــة تامة 
وبشهادة رفاقه يف النضال، وقد مت العثور 
علــى رســالته املكتوبــة باللغــة الفرنســية 
والــيت وجههــا إىل الرئيــس الراحــل علــي 

كايف عام 1960.

اشتغل يف بيع الدجاج والبيض 
من أجل سد رمق احلياة

أمــا عن عمل العقيد صــاحل بوبنيدر، فقد 
بيــع  يف  ينحصــر  جتاريــة  طبيعــة  ذو  كان 
الدجــاج والبيض من أجل ســد رمق احلياة، 
وهذا مــا أكده حممد حــريب، حيث أن موت 
إىل  قــاده  العشــرين  ســن  يف  وهــو  والــده 
حتمــل مســؤولية عائلتــه بقلــب مــن حديد 

رغــم صغر ســنه، عامال علــى احلفاظ على 
كرامتــه وعــزة نفســه مــن خــالل جتارتــه، 
راضيــا بالعيــش البســيط، ورافضــا االرمتاء 
يف أحضان االحتالل، وبقي يزاول نشــاطه 
ســنة  عليــه  القبــض  غايــة  إىل  التجــاري 
1950 بعد أن مت اكتشاف املنظمة اخلاصة 
مث   ،1952 غايــة  إىل  بعنابــة  وســجن 
اســتأنف النضــال والكفاح يف إطــار اإلعداد 
للثــورة املســلحة، وكان مــن جنــود الفاتــح 

نوفمرب 1954.

أصبح قائدا للوالية الثانية بعد 
مؤمتر الصومام

إن كفــاح هذا الرجــل املجاهــد يف مواجهة 
املستعمر واإلعداد للثورة املسلحة، جعلته 
االمتيــازات  مــن  العديــد  علــى  يتحصــل 
عضــوا  ليصبــح  املتتاليــة،  والترقيــات 
الــيت  الثانيــة  الواليــة  أركان  قيــادة  يف 
أصبــح فيمــا بعــد قائــدا هلــا مــن 1959 
إىل 1962، حيــث كان مــن أبــرز القــادة 
القســنطيين،  الشــمال  يف  العســكريني 
وعاش املجاهد بوبنيدر كل مراحل الثورة 
التحريريــة مــن البدايــة إىل النهايــة يف 
املنطقــة الثانيــة، واليت أصبحــت الوالية 
وبعــد  الصومــام،  مؤمتــر  بعــد  الثانيــة 
االستقالل كان عضوا مؤسسا حلزب الثورة 
يف  وعضــوا   ،1963 يف  االشــتراكية 
جملــس الثــورة مــن 1955 إىل 1967، 
وعضــوا يف جملــس األمة مــن 1997 إىل 
2001، وعضوا مؤسســا للجنة املواطنني 

للدفاع عن اجلمهورية يف 1998.

ختليدا المسه وأعماله مسيت 
جامعة قسنطينة3 بامسه

لفــظ املجاهــد الكبري آخــر أنفاســه يف 27 
ماي 2005 عن عمر ناهز 76 ســنة، بعد 
مســرية حافلــة بالنضــال والكفاح مــن أجل 
أن حتيــا اجلزائــر حــرة مســتقلة، وختليــدا 
جامعــة  مسيــت  فقــد  وأعمالــه،  المســه 
قســنطينة3 بامســه، حــىت ال ننســى هــذا 
الرجــل العظيــم الــذي شــارك يف النهــوض 
باجلزائــر وحتريرهــا مــن قيود املســتعمر، 
عــزة  بــكل  والعروبــة  اإلســالم  عــن  ودافــع 
وكرامــة، رافعا بذلك رأســه ومــرددا »حتيا 
الكبــري،  املجاهــد  اهلل  فرحــم  اجلزائــر«، 
وأســكنه فســيح جناته، وجعل قربه روضة 

من رياض اجلنة.
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بوبنيدر..  صالح 
 المجاهد الذي تم تخليده 

باسمه قسنطينة3  جامعة  بتسمية 



 Les représentantes de l’université Salah  Boubnider Constantine 3 
            ont été choisies pour être les premières à répondre aux questions
 who we are ? what we do ?what we
 expect from the project ? et Professeur
 outtas a pris la parole pour  introduire
 la ville de Constantine, l’historique
 de l’université et la création de
 l’UC3, elle explique donc à travers
 les diapositives : l’université Salah
 Boubnider, ses capacités d’accueil,
 ses facultés, instituts et écoles
 la composant, selon  différentes
  spécialités, ainsi que les  attentes du
 .projet
 Une présentation de josep villa  (le coordinateur espagnole du projet) sur les
 changements environnementaux a été faite, concernant le réchauffement planétaire,
 l’augmentation de la température de la terre et l’augmentation croissante  de celle de la
 méditerranée et son impact sur l’environnement marin et terrestre, la rareté de l’eau, la
 sécheresse, l’agriculture et tout le débat a été sur le master en question et l’importance
 de la qualité de la formation et l’amélioration du profil professionnel et l’importance de
.l’employabilité après la formation ont été les points forts du débat

 Le meeting s’est terminé par une visite guidée du campus du parc des sciences et
 technologie de Gironne, dont la rectrice nous a fait une présentation démonstrative de
 .tout le campus et son fonctionnement avec les partenaires économiques
 Une fois rentrée en Algérie, un travail acharnant a continué à  l’UC3, désignation du
 comité d’organisation, dispatching des modules selon les différentes spécialités, travail
 sur le syllabus du master, contenu des matières, formation de l’académique concil (AC),
 .ect

 Concernant l’académique Concil (AC), Josep vila a félicité l’équipe de  
 Constantine 3 pour avoir répondu à terme à la composition du Conseil Académique du
 master, avec signature des engagements des membres proposés, alors que d’autres
 universités ne l’ont pas encore fait. Il a insisté sur la participation de ces conseillés dans
 .l’employabilité

 Les objectifs spécifiques du projet
 MEHMED sont les suivants

RELEX

MASTER DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT EN MEDITERRANEE

Master Study and Ecosystem Building (MEHMED
 Le bassin méditerranéen est réputé pour sa diversité naturelle,
 mais aussi pour ses problèmes environnementaux pressants.
 Les pays de sa rive sud sont particulièrement vulnérables à
 ces problèmes, car leur réalité socio-économique est pleine de
 difficultés directement liées à leur environnement. Outre que les
 problèmes généraux : tels que la gestion des déchets, la pollution
 de l’eau et de l’air et leurs effets sur la santé de la population,
 ces pays ont de graves problèmes liés à la désertification, à la
 déforestation et aux menaces sur la biodiversité directement
 causées par les changements environnementaux et ayant de
 graves conséquences sur leurs économies, en particulier dans les
.secteurs de l’agriculture et du tourisme

 Par conséquent, la gestion stratégique des changements
 environnementaux sera primordiale pour saisir les opportunités
 socio-économiques liées aux changements environnementaux et
 en minimiser les risques. L’objectif plus large de ce projet est donc
de permettre aux établissements d’enseignement supérieur

 algériens, marocains et tunisiens d’élaborer et de mettre en œuvre
 un nouveau programme de master dans le domaine de la gestion
 du changement de l’environnement en Méditerranée. Master
 Study and Ecosystem Building (MEHMED) aligné sur l’approche
 .(éducative de Bologne (durée 2 ans
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 À cette fin, les établissements d’enseignement supérieur de l’UE transféreront leurs
 connaissances et leur expérience des diplômes correspondants aux établissements
 d’enseignement supérieur des pays partenaires et participeront à l’élaboration en commun
 d’un nouveau programme conforme aux normes européennes et internationales et aux
 exigences du marché du travail en vue de préparer les étudiants à l’application de leurs
 connaissances, aptitudes et compétences dans le domaine de l’environnement et du
 .développement durable
 Le nouveau master adoptera une approche pluridisciplinaire, grâce à la collaboration
 de diverses facultés et à la participation d’étudiants diplômés de différents domaines
 universitaires. MEHMED sera développé en collaboration avec différents acteurs publics et
 privés algériens, marocains et tunisiens du secteur de l’environnement et comprendra un
 module de stage thématiquement lié aux thèses de maîtrise des étudiants afin d’améliorer
.l’employabilité des anciens élèves

 algériens, marocains, tunisiens et 
 européens et assurer l’institutionnalisation
 et l’internationalisation des domaines
 de recherche liés au changement de
 l’environnement par le biais d’une
association interuniversitaire

 Favoriser la formation d’enseignants
 universitaires dans le domaine de la gestion
 des changements environnementaux afin
 de garantir la qualité de l’enseignement
 et d’améliorer le profil scientifique des
.chercheurs

 A travers la réalisation de ces objectifs
:spécifiques, le projet vise à

 Promouvoir la compréhension des systèmes
 environnementaux, la relation entre la
 science, la gestion de l’environnement et la
.condition humaine

 Répondre aux besoins locaux, nationaux,
 régionaux et internationaux de
 professionnels de l’environnement titulaires
.d’un diplôme supérieur

 Aider au processus de passage à des
.pratiques plus durables

 Encourager la collaboration interdisciplinaire
 pour trouver des solutions nouvelles et
créatives aux problèmes environnementaux

 A cet effet, un kick-of meeting du projet
 ERASMUS+MEHMED s’est tenu le 28
 février et 1er Mars 2019, au département de
 Géographie, faculté des lettres et tourisme,
 Campus Barri vell , université de Girona en
Espagne

 Développer et mettre en œuvre le
 programme de la maîtrise en gestion
 des changements environnementaux en
 Méditerranéenne dans les universités
 algériennes, marocaines et tunisiennes,
 à travers une approche pédagogique de
;Bologne
 Développer une méthodologie pratique
 basée sur les compétences qui facilite
 l’accès des étudiants diplômés au
 marché du travail et favorise la création
 d’entreprises, répondant ainsi aux
 besoins concrets des économies
 nationales et renforçant les politiques et
 plans de développement stratégique des
 établissements d’enseignement supérieur
; algériens, marocains et tunisiens
 Créer des moyens durables pour
 la sauvegarde et la gestion des
 changements environnementaux et
 développer des stratégies scientifiques
 pour les programmes environnementaux
 afin de garantir les concepts de chaîne de
 valeur des connaissances du programme
;principal
 Accroître la mobilité des étudiants des
 cycles supérieurs et des professeurs
;d’université
 Promouvoir des stratégies
 d’apprentissage en ligne par une
;approche d’apprentissage mixte
 Renforcer les relations entre les
établissements d’enseignement supérieur

 1ère  réunion du Steering
.comitee le 11 mars 2019

 : Les représentantes de l’UC3
 Pr Saliha Outtas et Dr Latifa

 Boulahia

 Une des réunions du staff
 académique pour la préparation

de laplaquette MEHMED.

:

 M boulahia latifa



 Asma BENBOUHEDJA et Nawel ACHOUR-BOUAKKAZ     
     

RELEX

création d’un Master en Design et innovation

! Une rencontre…un projet
 L’idée de la création d’un Master en Design et
 innovation, est le fruit d’une réflexion amorcée par
 deux enseignantes : Asma Benbouhedja et Nawel
 Achour-Bouakkaz de la Faculté d’architecture et
 d’urbanisme au travers d’un travail de recherche,
 aujourd’hui publié sur les dynamiques territoriales
 et réseaux d’acteurs : la démarche de clusters à
 Constantine .  Cet article scientifique a permis a ses
 auteures de se confronter au terrain Constantinois
 et d’aller à la rencontre de l’un des plus anciens
 métiers, à savoir : La dinanderie, qui a pu bénéficier
 de démarche Cluster initié par l’ONUDI dans le
 cadre du projet Creative Mediteranean. En effet, ce
 projet dont la vocation est le développement des
 industries créatives et culturelles a posé bagages à
 Constantine, après une sélection de candidatures
 d’artisanat local à promouvoir à travers la région
 . Mena
 C’est ainsi que le potentiel du Cluster Dinanderie
 s’est révélé comme une ressource territoriale à
 préserver et à promouvoir à travers la formation des
 artisans, mais aussi, en s’attelant à d’autres aspects
 de développement de cette activité, notamment,
 par et grâce au Design, à la création d’entreprise
 et l’emballage des produits.  Suite à cela, une
 rencontre a eu lieu fin décembre 2017 à la CAM
 , entre Meriem Terki (Responsable CCI-ONUDI),
 Asma Benbouhedja et Nawel Achour-Bouakkaz…et
 leurs idées ont pu être concrétisées, afin d’œuvrer
 au développement du rapprochement entre
 l’Université et le monde socio-économique. Parmi
 les actions qui ont vu le jour suite à cette rencontre,

: on peut citer
 Le Concours « Cre-arteurs » qui avait   
 pour thème « Entrepreneuriat culturel et créatif

 », et dont la première édition a eu lieu en Février
 .2018
 La création du « Design HUB  
 WARCHATI » qui se veut un espace dédié
 à l’architecture et au Design, à travers

 l’expérimentation et le renforcement des capacités
 des étudiants à créer en innovant, au moyen
 de la concrétisation de leurs idées  ainsi que  le
 .développement de leur capacité entrepreneuriale

 Le montage de l’offre de formation «  
 Design, innovation et environnement urbain
 » au niveau de l’Université de Constantine

 3, Salah Boubnider avec l’accompagnement de
.l’ONUDI
 Le partenariat entre l’université et l’ONUDI s’inscrit
 dans le cadre du projet CreativeMediteranean
 mis en œuvre par l’ONUDI, financé par l’Union
 européenne (UE) et l’Agence italienne de la
 coopération pour le développement. Il a pour
 objectif de soutenir les initiatives des clusters dans
 les industries culturelles et créatives dans le sud
 de la Méditerranée et contribuer à une croissance
. économique durable et inclusive
 L’idée du concours s’inscrit dans cette optique
 de développement du potentiel créatif, dans une
 logique de promotion économique. A cet effet,
 un appel à candidatures a été lancé pour les
 étudiants et enseignants des Facultés d’architecture
 et d’urbanisme et celle des arts et culture de
 l’Université de Constantine 3, afin qu’ils présentent
 des idées de projets ou de création d’entreprises
 dans le secteur des industries créatives et
 .culturelles

Le concours « Cre-arteurs » Cre 
La faculté d’architecture et d’urbanisme a lancé

 le 25 février 2018 le concours Cre-Arteurs, qui avait
 pour thème “Entrepreneuriat culturel et créatif’’. En
 marge de cette journée, un atelier créatif organisé
 conjointement avec l’ONUDI à destination des
 étudiants de la faculté d’architecture et d’urbanisme
 et de la faculté art et culture, a été animé par la
 designer autrichienne Nadia Zerounian. A l’issu de
 ce dernier, 22 candidats ont soumis des propositions
 allant de l’entreprise en design, bande dessinée et
 entreprise d’édition de manuels pour jeune public,
 artisanat et technologie numérique, design de mode,
 entreprise pour la création de mobilier/objets, et
 enfin de l’éco-design.  Un jury d’évaluation s’est
 réuni les 19 et 20 juin 2018 au niveau de notre
 faculté afin d’évaluer les candidatures transmises
 par les postulants au concours Cre-Arteurs. Dans
 un premier temps, les idées de projet ont été
 présentées par thématique, à savoir Design de
 mobilier, Design intérieur, Design textile et Design
 de communication, et dans une seconde étape, soit
 le 20 juin 2018, les étudiants ont été conviés pour
 la présentation de leurs projets et les membres du
 jury était favorables au maintien de l’ensemble  des
 idées de projets proposées par les candidats des
.deux facultés

 L’étape suivante, a permis aux candidats de
 bénéficier de cycles de formation dispensés par
 un formateur BIT, en l’occurrence Abdelkrim Berki,
 en montage/création d’entreprises dans l’objectif
 de développer leur capacités entrepreneuriales,
 notamment, grâce à la maturation des idées
 proposées, apprentissage de la concrétisation de
 leur idée et l’établissement du business plan. Le
 programme CREE  a débuté le lundi 21 janvier 2019
 au niveau de la faculté d’architecture et d’urbanisme
 pour une durée de 4 jours, visant l’accompagnement
 des étudiants dans leurs projets d’entreprise de
 .l’idée à l’établissement de leur business plan
 L’espace « DESIGN HUB Warchati

 Le « Design HUB WARCHATI » se veut un espace
 dédié à l’architecture et au Design  à travers
 l’expérimentation et le renforcement des capacités
 des étudiants à créer en innovant, au moyen
 de la concrétisation de leurs idées  ainsi que  le
 développement de leur capacité entrepreneuriale. Il
 incarne l’expression physique du fameux

 rapprochement entre l’université et le secteur
 Socio-économique à travers des activités
d’accroissement

 des capacités des acteurs à s’adapter à leur
 environnement afin de formuler de nouveaux
 projets, générer de nouvelles ressources en
 induisant  une dynamique d’apprentissage
 collective et amorcer des processus d’innovation,
 par la mise place d’une structure de captage qui
 procède de l’interconnexion avec les acteurs
 du secteur socio-économique. Aussi, par la
 concrétisation des idées des étudiants notamment
 grâce au prototypage rapide de projet d’architecture
 et de Design, au moyen de découpe et impression
 laser, gravure, impression 3D. Enfin, en intégrant
 une démarche éco-responsable par la revalorisation
 de matières telles que : le carton, le plastique, le
 verre…à travers leur récupération et réutilisation à
 .des fins d’expérimentation
 L’Offre de formation Master « Design,
 innovation et environnement urbain

 Dans le sillage des actions précédemment citées,
 une offre de formation Master a été formulée
 par la faculté d’architecture et d’urbanisme avec
 l’accompagnement de l’ONUDI . Il s’agit d’un
 master professionnalisant transdisciplinaire visant
 à promouvoir l’innovation et la créativité par le
 design. Il se veut innovant dans la démarche
 pédagogique qui s’appuie sur le «learning by doing
 » et inclus une pluralité de profils d’enseignants et
d’intervenants, y compris ceux issus du tissu socio-

 économique, l’idée étant d’inscrire la formation dans
 une démarche de développement de compétences
.entrepreneuriales

 Parmi ces objectifs figure la formation de plus de
 150 professionnels en design en 05 années, la
 promotion de l’emploi par l’entrepreneuriat dans les
 ICC   en incitant les étudiants à créer et lancer leurs
 propres entreprises, l’impulsion de 125 entreprises
 en 05 ans pour dynamiser le secteur privé. Ce
 processus sera accompagné par l’organisation de
 séminaires au profit de plus de 1'000 entreprises,
 dont la finalité demeure la création d’un nouveau
 modèle de développement local créatif, en
 instaurant de nouvelles synergies collaboratives
 institutionnelles, reconnectant l’université à son
 .contexte socio-économique

1-

2-

3-

جسور اجلامعة29
العدد  01   /   جوان 2019

«

«



 Des étudiants exceptionnels bénéficient des bourses à l’étranger dans le cadre du programme Erasmus  + 
Le mérite: titre de l’excellence et de l’affirmation de soi au niveau national et international

 Un des projets majeurs sur lesquels l’Université Constantine 3- )Saleh Boubnider( travaille, afin d’assurer une formation
 efficace à ses étudiants issus de différentes disciplines et domaines, est d’établir le maximum d’accords de coopération
 scientifique conclus entre l’université et le programme de l’UE dans les domaines de l’enseignement, de la formation et de la
 jeunesse et des sports »Erasmus +«. Dans ce contexte, de nombreux étudiants de l’Université Saleh Boubnider ont bénéficié
 de bourses d’études dans des universités européennes. Ces dernières étaient un titre de succès et d’excellence, et ont permis
 de prouver les compétences académiques de ces étudiants lors de leur formation suite aux tests difficiles et compliqués
 auxquels ils ont répondu. Ces étudiants, issus de différentes disciplines, se sont distingués par des tests difficiles et compliqués
 et se sont vu octroyer des bourses afin de poursuivre leurs études de Master et de Licence au sein de nombreuses universités
 européennes prestigieuses, telles que l’Université de Riga en Lettonie, l’Université de Jagiellonian en Pologne , l’Université
.de Bucarest en Roumanie, et l’Université d’Evora au Portugal

 Critères pour
 bénéficier

 des bourses
d’études de l’UE

 Il convient de mentionner
 que les avantages du
 programme »Erasmus +«
 de l’Union européenne
 dans les domaines de
 l’enseignement, de la
 formation et de la jeunesse
 et des sports, destiné
 aux étudiants du monde
 entier, y compris l’Algérie,
 sont accessibles à tout
 étudiant assidu pouvant
 prouver ses qualités et
 capacités. L’Université de
 Constantine 3, par le biais
 du vice rectorat chargé
 des relations extérieures,
 de la coopération
 scientifique et de la
 communication, a fourni
 toutes les informations et
 l’assistance nécessaires à ses
 étudiants pour pouvoir se
 présenter et participer à des
 concours en vue d’obtenir
 ces bourses, qui ne
 dépendent que du mérite
 et de rien d’autre. Ceci
 a permis à de nombreux
 étudiants, comme il a été
 mentionné ci-dessus, de
 décrocher des bourses
 d’études dans plusieurs
 universités européennes.
 Il est certain que les portes
 restent ouvertes à tout
 candidat qui se voit en
 mesure de concourir, et
 l’université demeurera au
 service des étudiants grâce
 aux informations et aux
 données qu’elle fournit,
 et aux opportunités  de
 participer fortement à cet
 ambitieux programme
.scientifique et collaboratif

Architecture et urbanisme

Période d’étude
Janvier 2018 - Juin 2018

Janvier 2019 - Juin 2019

Janvier 2019 - Juin 2019

Janvier 2019 - Juin 2019

Janvier 2018 - Juin 2018

Septembre 2018- Janvier 2019

Septembre 2018- Janvier 2019

Février 2019-Juin 2019

Février 2019-Juin 2019

Février 2019-Juin 2019

Février 2019-Juin 2019

Février 2019-Juin 2019

Février 2019-Juin 2019

Nom et prénom

Zeghbib Manel
Bellil Rayene

Nouar Reyane
Oumelkhir Yakout

Djouimaa Hakim
Ghamired Ahlam
Bentag Nedjoua

 Bousnane Ismahane
Bouharrati Kheir-Eddine

Chekakta Sara
 Houti Ilhame
Bousmaha Amina

 Mechehr Ilyes

faculté
Architecture et urbanisme

Architecture et urbanisme
Architecture et urbanisme
Architecture et urbanisme
Architecture et urbanisme

Architecture et urbanisme

Architecture et urbanisme

 Institut de gestion des
techniques urbaines

 Institut de gestion des      
techniques urbaines

Sciences Politiques
Sciences Politiques

Sciences Politiques

 Au cours des semestres académiques 2017-2018 et
 2018-2019, 14 étudiants de la Faculté d’architecture
 et d’urbanisme, de la Faculté des sciences politiques
 et de l’Institut de gestion des techniques urbaines,
 ont bénéficié de bourses Erasmus + afin de poursuivre
 les études de Licence pour certains et de Master pour
 d’autres. Les excellentes moyennes obtenues par ces
 étudiants, tout au long de leur cursus universitaire,
 les ont qualifiés à participer aux différents concours
 lancés à cet effet. Leurs efforts ont fini par payer et
 ils ont réalisé beaucoup de succès et ont gagné la
 confiance et l’appréciation des responsables des
.universités européennes concernées

 Les noms des étudiants bénéficiaires des bourses
 d’études ainsi que des informations concernant les
 universités d’acceuil et leurs domaines d’études sont
:indiqués dans le tableau suivant

            14étudiants ont bénéficié des 
bourses d’études à l’étranger

خارجية  تعاون  و عالقات 
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Niveau/semestre
Master-S2/2017-2018
Master-S2/2017-2018
Licence-S1/2018-2019
Master -S1/2018-2019
Licence- S2/2018-2019
Licence- S2/2018-2019
Licence- S2/2018-2019
Licence- S2/2018-2019
Licence- S2/2018-2019
Licence- S2/2018-2019
Licence- S2/2018-2019
Master-S2/2017-2018
Master-S2/2017-2018

Université d’acceuil
Riga Technical University-Lettonie

Riga Technical University-Lettonie
Riga Technical University-Lettonie
Riga Technical University-Lettonie

Riga Technical University-Lettonie
Jagiellonian University-Pologne

Jagiellonian University-Pologne

Jagiellonian University-Pologne

Jagiellonian University-Pologne
Jagiellonian University-Pologne

Université d’Evora-Portugal

Bucarest University-Roumanie
Bucarest University-Roumanie

RAMOUL ESMA



Yakout Oum El-Kheir
 Master 2, Faculté  

d "Architecture et d" Urbanisme

 Manel Zeghbib
 Master 2 Spécialité visualisation

géométrique et Environnement Urbain

RAMOUL     ESMA

 A reçu la seule bourse nationale et a
étudié à l›Université d›Evora, au Portugal

 A reçu une bourse d’étude à l’Université de Riga, en Lettonie,
et aspire à entrer rapidement dans le monde du travail

 L’étudiante Oum El-Kheir
 Yakout fait partie des étudiants
 remarquables qui ont pu
 décrocher des bourses à l’étranger,
 dans le cadre du programme de
 l’Union Européenne, dans les
 domaines de l’enseignement,
 de la formation, et de la jeunesse
 et des sports »Erasmus +«, et ce
 conformément aux accords signés
 entre l’Union européenne et l’Université de Constantine 3. L’étudiante a
 réussi à s’imposer, grâce à ses efforts tout au long de ses études, à ses réussites
 successives et à sa capacité à remporter la seule bourse au niveau national,
 après avoir défié un nombre considérable d’étudiants appartenant à des
 universités différentes  du pays. Yakout a eu la chance de poursuivre ses
 études du Master 1 de l’année universitaire 2018-2019 à l’Université
 d’Evora, au Portugal, entre septembre 2018 et février 2019, avant de
 retourner à l’Université de Constantine 3 afin de poursuivre ses études de
.Master 2 au département d’architecture

La seule bourse allouée à l’Algérie
 Oum El-Kheir, qui a suivi un
 cursus universitaire couronné de
 succès depuis son entrée à la Faculté
 d’architecture et d’urbanisme de
 l’Université Constantine3 il y a 3
 ans, a déclaré avoir participé après
 l’obtention du diplôme de Licence,
 avec une moyenne générale de
 14.30, où elle s’est classée quatrième
 de sa promotion. Elle a confirmé être la dernière condidate à transmettre
 les documents requis dans le programme via Internet, notant que d’autres
 étudiants de quatre universités nationales avaient aussi participé au
 concours, à savoir les universités de Mostaganem, Constantine 3, Alger 2 et
 Biskra, avec un nombre total de 120 candidats.  Après l’étude des dossiers, 5
 condidats seulement ont été selectionnés afin de passer l’interview en ligne
 avec les responsables européens du concours; un test de la langue anglaise
 et la matière de spécialité. Oum El-Kheir a remporté avec brillance le seul
 poste réservé à l’Algérie, une nouvelle qui a honoré l’étudiante, sa faculté
.ainsi que l’université Constantine-3 à laquelle elle appartient

Elle était Majore de sa promotion au Portugal
 En ce qui concerne son expérience au
 Portugal et la façon dont elle a passé son
 temps à l’Université d’Evora, notre
 interviewée déclare que les premiers
 obstacles qu’elle a rencontrés ont été le
 problème de la langue et l’intensité des
 cours; chaque matière a été encadrée
 par deux enseignants. L’étudiante, non
 seulement a réussi à surmonter tous ces
 obstacles et à s’imposer parmi les étudiants de cette université européenne,
 mais elle s’est classée première de sa promotion. Elle a souligné de nombreux
 avantages d’intégrer l’université portugaise comparés à l’Algérie, en
 prenant soin de guider l’étudiant, de le conseiller et de l’assister, ainsi que de
 l’encourager et le motiver, en plus de la disponibilité des ouvrages et supports
 académiques necessaires, des conditions qui poussent sans doute l’étudiant
 vers la créativité et la réussite. Oum El-Kheir a conclu sa conversation avec
 la revue » Djoussour El-Djamiaa« par inviter ses camarades étudiants, de
 son université et de toutes les universités du pays, à croire en leurs capacités
 et leur potentiel et en ayant la volonté et la détermination de réaliser leurs
 ambitions et atteindre leurs objectifs. Tout en souhaitant de poursuivre
 ses études de doctorat, Yakout n’oublie pas de remercier sincèrement les
 responsables et les enseignants de son université pour leur soutien et pour
toutes les facilités accordées

 C’est un autre modèle de
 réussite et d’excellence, qui a
 bénéficié d’une bourse d’études
 à l’étranger. Connue pour
 sa détermination à réaliser
 ses rêves, sa confiance en soi
 et sa grande ambition, elle a
 réussi à s’imposer et à défier
 les candidats des différentes
 universités du pays. C’est Manel Zeghbib, étudiante à la faculté
 d’architecture et d’urbanisme de l’Université Constantine 3, qui
 poursuit actuellement ses études de Master 2, spécialité: visualisation
 géométrique et environnement urbain, et qui a réussi à obtenir une
 bourse à l’étranger dans le cadre du programme européen »Erasmus +«,
 conformément aux conventions signées entre l’Union européenne et
 l’Université de Constantine 3. Elle a étudié à l’Université technique
 de Riga, entre Janvier et Juin 2018, avant de revenir pour finaliser ses
 études en validant le reste des semestres du cycle de Master à l’Université
 de Constantine 3, et précisément à la Faculté d’architecture et
.d’urbanisme
Ainsi, l’étudiante a reçu la bourse européenne

 Zeghbib explique à la revue
 »Djoussour El-Djamiaa«
 qu’elle avait été contactée par
 les responsables de l’université
 Constantine 3, après avoir fait
 partie des cinq étudiants en
 tête du classement de la faculté
 d’architecture et d’urbanisme.
 L’ensemble des condidats
 selectionnés, appartenant aux
 différentes universités, a été appelé
 à soumettre des travaux confiés par les responsables de l’université technique
 de Riga, en République de Lettonie, afin d’évaluer les candidats et désigner les
 lauréats. Trois condidats seulement ont été retenus et ont bénéficié de la bourse
 dont la brillante Manel Zeghbib. Elle rajoute que durant son séjour académique
 à l’Université technique de Riga, elle a remarqué une grande différence dans les
 méthodes d’enseignement, et elle a vécu une toute nouvelle expérience. Elle
 a également découvert de nouveaux modèles de vie estudiantine à travers des
 étudiants venus des universités du monde entier, à savoir du Mexique, Brésil,
 Allemagne, France et autres. »Nous avons étudié en anglais et j’ai obtenu de
 bons résultats grâce aux grands efforts, et nous avons été traités avec beaucoup
 de respect«, a déclaré Manel Zeghbib, notant qu’elle ne s’attendait pas du
 tout à poursuivre ses études à l’étranger, et qu’elle a pu réussir grâce à l’aide de
.l’université, a-t-elle déclaré

 Appel à l’autonomie et à croire en ses capacités
 Enfin, Manel a appelé les étudiants de l’Université
 Constantine 3 et les étudiants algériens en général
 à croire en leurs capacités et à exceller dans leurs
 études afin de parvenir à ce qu’ils aspirent, en
 les incitant à  devenir autonomes et à croire en
 leurs capacités et leur personnalité, soulignant
 la nécessité de participer à de tels concours
 et compétitions, vue que le seul moyen de
 succès, selon elle, est la persévérance qui permet
 inévitablement d’atteindre les objectifs et à réaliser
 les aspirations. Elle affirme que ses priorités sont d’obtenir le diplôme de Master avec
 succès et intégrer rapidement le monde du travail. Pour terminer, l’étudiante s’adresse
 aux responsables de l’Université Constantine 3 et tient à les remercier, elle dit qu’elle ne
.serait pas partie poursuivre ses études à l’étranger sans leurs efforts et aide précieuse
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