
 

 

 

 هنشور إعالهي يصدر عن خلية االتصبل لجبهعة هحود خيضز

 تهنئة

نغتنن فزصة إصدار هذا العدد لنهنئ أسزة جبهعة هحود 

خيضز بكل إنجبس تحقق خالل السنة الجبهعية الحبلية، 

يع هشيدا ونببرك لصنبع هذه اإلنجبسات صنيعهن هتونين للجو

هن التألق والنجبحبت، على كبفة األصعدة، هؤكدين التشاهنب 

 الثببت بتغطية كل حدث هبم تشهده جبهعتنب.

 / :عةحممد خيضر ختتتم السنة اجلامعيةجام

 2017 جويلية  ، 02العدد رقن: 

 ة الطلبة المتفوقين، صنعتها فرحوسط أجواء بهيجة 

 وشرٍع الوؤسسة الجاهؼيةتصَرُ ليمذم هذير الجاهؼة  *

 9632:طَري الليساًس، ٍالواستر ػذد الطلبة الوتخرجيي في* 

 ٍالغ سَق الؼول، ٍآهال خريجي الجاهؼة... ها يجب أى يمال؟*

 تكرين خاص لوذير الجاهؼة السابك األستار بلماسن سالطٌية*

 

 

جقنٌد سنىي مجكسًم امطنتة املجفىقني، واالحجفاء ةاإلنجاشات امعنمٌة، وامتحثٌة متعض األساثرة ، ك2016/2017اًة امسنة امجامعٌة ًأيت االحجفال ةنه   
 كسمني.وامطنتة، وهى ثقنٌد ثحسص إدازة جامعة محمد خٌرض عىل ثنظٌمه يف أحسن امظسوف، وةشكه ممٌص مٌتقى ذكسي زاسخة خاصة يف أذهان امطنتة امل

اعة املحارضات امكربي منجامعة امشهٌد عمس عسايس ةحضىز أساثرة وإطازات امجامعة، وضٌىفها قة 2017جىان  29 ثم ثنظٌم مساسٌم حفه االخججاو ًىو   
رمك زئٌسا كه من ًجقدمهم امسٌد امىايل زفقة عدد من املسؤومني املحنٌني املدنٌني وامعسكسًني، نىاب امىالًة يف املجنس امشعتٍ امىطنني ومجنس األمة، ك

 وةاثنة.جامعجٍ امىادي، 
 

 تكرين للوتفَليي، ٍتأكيذ ػلى هَاصلة الوسيرة بؼسم، ٍإصرار*

 2016/2017 لسٌة الجاهؼيةت خالل اااالًجازتمذين حصيلة *

 الَالي: هذفٌا بٌاء شراكة جادة بيي الجاهؼة، ٍهحيطها السيذ*

 الطلبة الوتفَلَى: ًحس بثمل ها يٌتظرًا هي تحذيات *



 

 2017 جويلية 02العدد:  مد خيضراالتصال لجامعة مح اإلعالم و منشور إعالمي يصدر عن خلية

مبشاعش ساكٌح دشجمذها صغاسًذ وصمالئهم املذفىكني خاصح أهايل امعنتح دفاعه امدارضون    
دكشًم كه ظامث ًنادي عنٌه إىل املنصح، خٌص دم دلعٌمهم  وامذصفٌلاخ امداسج معاألمهاخ، 

 .إىل مجمىعاخ اظذدلر رشف امذكشًم
مدظح دكشًم األظذار ةنلاظم ظالظنٌح مذًش امجامعح امعاةم ةذون شك ظذظه ساظخح يف    

 .امذكشًم عن كه دعشًف، وًعذدم هزا ، ألن املعنٍ غنٍامجمٌعراكشج 
وناط، امذٍ  امجامعح اغذنمر هزه امفشصح مذذزكش أظذارج اإلعالو اآليل امشاخنح نرسًن إداسج   

  هاضدٌح خادز مشوس أودي ةدٌادها، معنع هزه امعنح خٌص دم دكشًم وامذً رساخ
 عىل أكذ ،2016/2017اخذذاو امعنح امجامعٌحعن  امعٌذ وايل امىالًح وكته إعالنه امشظمٍ   

 عىل منجامعح املعنىب االنفذاح ددلٌم ةهذف األمش ًهمه من كه سفلح منعمه امذائم اظذعذاده
 االكذصادي.و  االجذٌلعٍ، مدٌعها

مذمنٌا مهم مضًذا من  امعنح كٌل هنأ ةاملناظتح امعنتح املذفىكني، وكه امعنتح املذخشجني هزه   
امنجاخاخ يف خٌادهم، مشذدا عىل رضوسج انخشاظهم يف معاس امذنمٌح عرب مخذنف امصٌغ، 

 .واآلمٌاخ امذٍ أكشدها امذومح
ومشنٌل جشخ امعادج دم امذلاط صىسج جٌلعٌح يف امهىاء امعنم جمعر امعنتح املذفىكني    

ىف امدفه، يف جى خمٌمٍ، غنتر عنٌه وإظاساخ امجامعح، مع امعٌذ وايل امىالًح، وةعض ضٌ
 منزكشي امفشصح المذلاط صىس شخصٌح هزه وهنا اغذنم كشريونمشاعش امفشخح، وامرسوس، 
 .أصذكائهم، و همأهامٌدهم، أظادزو مع امعٌذ مذًش امجامعح، 

ةئعالن االخذذاو امشظمٍ ًعذل امعذاس عىل ظنح جامعٌح عشفر خالمها جامعح مدمذ خٌرض    
أخذاز عىل غشاس االفذذاح امشظمٍ امىظنٍ منمىظم امجامعٍ، من ظشف معايل و عذج إنجاصاخ 

وصًش امذعنٌم امعايل، وامتدص امعنمٍ، وكزمك امذىجه ندى دشظٌخ مفاهٌم امدكامح امشاشذج يف 
ذاح ، واالدجاه إىل االنفف عشوض امذكىًن وفم مشجعٌح واخذجعٌري، وإعادج دكٌٌذاإلداسج، وام

مؤهنح، وكادسج عىل االنخشاط  االكذصادي، واالجذٌلعٍ، ودكىًن مخشجاخعىل املدٌغ املدًل 
 .متارشج يف ظىق امعمه

مجال ا نذائج مٌذانٌح يف عٌجش، وإنذونٌ كه من امليتفريعكزمك أمثش اظذلتال امجامعح م    
من مندح دساظٌح مالظذفادج ظامتا  35خىايل  دششذدص امعمًل، خٌص تدكىًن امعنتح، وام

ل دساظح املاظرت يف جامعح ةىده املجشًح ةعذ دىكٌع ادفاكٌح دعاون معها معنع شهش الظذكٌل
ن من دوسج دكىًنٌح يف جمهىسًح إنذونٌعٌا يف مجال دشةٌح ااظذفاد ظامت كٌل، ماي املايض

 .املائٌاخ
 

 مواصلة املسريةتكريم للمتفوقني، وتأكيد على 
 

 2016/2017: الجامعية السنة اختتام حفل مراسيم

، كذلنٌذ ظنىي مذكشًم امعنتح املذفىكني، 2016/2017ًأيت االخذفال ةنهاًح امعنح امجامعٌح    
واالخذفاء ةاإلنجاصاخ امعنمٌح، وامتدشٌح متعض األظادزج وامعنتح، وهى دلنٌذ ددشص إداسج 

مٌتلى ركشي ساظخح خاصح يف أرهان جامعح مدمذ خٌرض عىل دنظٌمه يف أخعن امظشوف، 
 معنتح املكشمني.ا
ةلاعح املدارضاخ امكربي  2017جىان  29هزه امعنح، دم دنظٌم مشاظٌم خفه االخذذاو ًىو    

منجامعح امشهٌذ عمش ععايس عىل رشف امعنتح املذفىكني وةدضىس أظادزج وإظاساخ 
امجامعح، وضٌىفها ًذلذمهم امعٌذ امىايل سفلح عذد من املعؤومني املدنٌني املذنٌني 

ومجنغ األمح، امعٌذ األمني امعاو  ًني، نىاب امىالًح يف املجنغ امشعتٍ امىظنٍوامععكش
 مىصاسج امصدح كزمك سئٌعا كه من جامعذٍ امىادي، وةادنح.

دضمن ةشنامج االخذفامٌح إىل جانث امىكىف ددٌح مننشٌذ امىظنٍ، كنمذٍ كه من مذًش    
ئه عىل واح األتدكشًم امعنذ أخمذ كشوو، امجامعح األظذار أخمذ ةىظشفاًح، ووايل امىالًح امعٌ

دفعادهم يف امنٌعانغ، واملاظرت، دكشًم ظنتح امذكذىساه امزًن ناكشىا اظشوخادهم ضمن 
يف دظاهشاخ عنمٌح وأًضا دكشًم املذًش اآلجال املانىنٌح، دكشًم ةعض امعنتح ممن شاسكىا 

ىن عىل دنظٌم امدفه دكشًم ًنىس املامئ أن امعاةم منجامعح األظذار ةنلاظم ظالظنٌح، دون
 املشخىمح وناط نرسًن.أرسج وامذي األظذارج 

دٌح مننشٌذ امىظنٍ امجضائشي، دال دانعنم امدفه يف أجىاء ةهٌجح، ةذاًح ةامىكىف اخرتاما و    
ض فٌها أهم ًح وامذٍ اظذعش امذًش امجامعح األظذار اخمذ ةىظشف ذرمك متارشج كنمح امعٌ
 املدعاخ، واإلنجاصاخ.

 مجال يف إجشاءاخ جمنح ودعتٌم ةادخار املشخنح مذدذًاخ امجامعح مىاجهحمؤكذا عىل    
 املؤظعح معذىي عىل منجىدج خنٌح دنصٌث خالل من وامتدشٍ، امعمًل، مألداء امزايت امذلٌٌم

 عشوض ودعذًه امذكىًن كذساخ دعىًش شأنها من نذائج إىل امىصىل مهمذها امجامعٌح،
 االجذٌلعٍ، واملدٌغ امشغه، معىق امدلٌلٌح االخذٌاجاخ مع مذهاءومىا امذكىًن،

 .واالكذصادي
 امجامعٌح املؤظعح ورشو األظذار أخمذ ةىظشفاًح شذد عىل رضوسج اعذٌلد ما وصفه مب   

 مدذداخ سالسح عىل ًشدكض امجامعٌح، امدىكمح من عرصي منغ إىل مالنذلال كىظٌنح واعذٌلده
 .واملعائنح املشاسكح، و امشفافٌح، يف دذمشه سئٌعٌح

ص أعذاد ٌاظذعشض مذًش امجامعح كزمك ةنغح األسكاو خصٌنح امعنح امجامعٌح من خكٌل    
 دخصصا 164ظامتا يف  9263امتامغ عذدهم و امعنتح املذخشجني يف ظىسي امنٌعانغ واملاظرت 



 

 2017 جويلية 02العدد:  االتصال لجامعة محمد خيضر م واإلعال منشور إعالمي يصدر عن خلية

 تأكيد على ضمان جودة التعليم يف اجلامعة
 

دلييم األداء امتيداػىطي، ئىل  من أطه ذمك رشعر امظامعح يف ئعداد مخطط عمه يهدف   
اخ عمنيح يف مظال ، وامخسوض ةعد ذمك ةنذائع عمنيح يذم عىل ضىئها ادخاذ ئطساءيوامتؼش

 .دماض املهني منخسطنين املكىنني، ومسافلح امطنتح وكرمك مذاةعح مظازاخ ال امذظيري، ودكىي
 يسدكص امظامعيح، امؼىكمح من عرصي منط ئىل مالنذلالكه هرا يف ئطاز مرشوع املإطظح    

 .محءواملظا املشازكح، و امشفافيح، يف دذمشه زئيظيح مؼدداخ سالسح عىل
ومن الطساءاخ املذخرج يف هرا االدظاه دطهري عسوض امذكىين يف املاطرت مضٌلن    

 انظظامها مع مظامك امذكىين يف امطىز األول، عىل أطاض مسطعيح مىػدج.
مرشوع املإطظح امظامعيح كرمك ػظث األطذاذ أػمد ةىطسفايح يذؼلم ةامسفع من ودريج    

االنذاض امعنمي مألطادرج امتاػشني يف كه املظاالخ امعنميح، ونرش نذائع األةؼاز يف مظالخ 
 .عنميح دوميح معرتف ةها يف األوطاط األكادمييح

ظامعح األطادرج، وامطنتح ئىل املشازكح وةهدف مصيد من دسشيد النفاق امعمىمي دعا مديس ام   
يف عسوض املنؽ امدوميح ألنها متشه مىازد ماميح ئضافيح، ودعذرب ػظته فسصح سانيح مىاشيح 

 مربنامع املنؽ، وامرتةصاخ يف امخازض.
يف خذاو كنمذه دعا امظيد املديس امظميع كه من مىكعه ئىل االمذفاف ػىل مرشوع املإطظح    

 .امظىدج، ودطىيس أداء طامعح مؼمد خيرضامظامعيح مذؼليم 
 

 ها ورد في  كلوة هدير الجاهعة األستاذ أحود بوطرفاية أهن 

 اجلامعة،وحميطوابني  بناء شراكة هدفنا
 

 السيد الوالي في كلوته بوناسبة حفل االختتام

امظامعح، ةه يف ، وامغسوف املالمئح مندزاطح، وامنتىغ، وامذميص ميع فلط يف مذفىق، وامنظاغا
 كه األطىاز امدزاطيح.

هم يف دىطيه امشكس، وامذلديس مألهه، خاصح يمئاالدفاق كان واضؼا مدي من دؼدسنا    
امىامدان، واألصدكاء، واألطادرج، وامصمالء، وئهداء هرا امذكسيم مهم طميعا، ألن امذفىق دصنعه 

األطاطيح، ئىل طانث امغسوف  امتيئح، خاصح امللسةىن من امطامث، ومعه األطذاذ هى زكيصده
املناطتح امذي دشظع عىل امذميص والةداع، ممشنح يف ػامح االطذلساز امذي دشهدها طامعح 

 مؼمد خيرض.
ما ينفر االنذتاه كرمك هى وعي امطنتح املذفىكني مبا ينذغسهم من دؼدياخ، طىاء من اخذاز   

 اط متارشج يف طىق امشؼه، منهم أن يىاصه يف املظاز األكادميي، أومن يسيد االنخس 
امذؼدياخ امذي دىاطه تح عندما يؼدسىنك عن امطنفعال دؼع ةأنك دؼاوز مظمىعح من نختح    

ةالدهم يف عه دساطع عائداخ املؼسوكاخ املصدز األول منرثوج، وعن أهميح امتؼص امعنمي، 
ملتدعح، ودوزه يف دطىيس االكذصاد امىطني، وكرمك عن رضوزج االطذشٌلز يف امعلىل ا

واالطذفادج منها يف دنىيع امعائداخ، يؼدسىنك عن امؼكم امساشد، وأزكانه، يذمنىن أن دذاغ 
 مهم فسص ػليليح مسد امظميه، واملظاهمح يف نهضح امىطن.

ةعضهم يسيد االطذفادج من اآلمياخ امذي وضعذها امدومح لنشاء املإطظاخ، وهى مذشتع    
 نظتح مالكذصاد املؼًل، وامىطني.ةشلافح امللاومذيح، وأهميذها ةام

هنهم األكيد أن من دؼدسنا ئميهم كه ػظث دخصصه مهم من امىعي واملدزج، وامكفاءج ما يإ    
ميع فلط ميفذكى املسدتح األوىل يف امدزاطح، ةه ميظاهمىا ةفعاميح يف صنع مظذلته وطن 

 .ةأفكازهم، وطهىدهم

 حنس بثقل ما يتنظرنا من حتدياتو نفخر مبا حققناالطلبة املتفوقون:
 

شدد امظيد  مديس امظامعح يف كنمذه    
مبناطتح ػفه اخذذاو امظنح امظامعيح عىل 
أهميح امظهىد امذي دترمها امظامعح ةهدف 
ئزطاء نغاو مذكامه مضٌلن طىدج امذعنيم 
امعايل مالزدلاء ةأداء طامعح مؼمد خيرض 

عياخ طىدج، وػكامح ئىل مظذىي املسط
املياطيح امدوميح، وهى عمه مضن ػظث 
امظيد املديس يذطنث مضاعفح عسوض 
امذكىين، ودكييفها، ومىامئذها مع اػذياطاخ 

وامىصىل ئىل دكىين طنتح  طىق امعمه
 امعمه.كادزين عىل االنخساط يف طىق 

، ث االطذلاللمكىنهم أةناء امظصائس امؼاميح، وأن يعمنىا ةكه طد وئخالص منؼفاظ عىل مكظ
 .واملظاهمح يف مظاز امتناء امىطني

طه ةناء رشاكح ػليليح ةني امظامعح، ومؼيطها أ امظيد امىايل أكد يف كنمذه ةأنه يعمه من    
 املظاز امذنمىي يف مالندماضاالكذصادي، واالطذٌلعي، فهي ػظته مدعىج اميىو ةشدج 

عمنيح منمشازكح يف ذنك كه املإهالخ ميامرصغ امعنمي  اره نأل ، االكذصادي و االطذٌلعي
، ووطنيا، ػيص ميكن ملخاةس امتؼص، واألطادرج امتاػشني اطذرشاف ػاطياخ امذنميح مؼنيا

املظذمع املؼًل، ودؼديدها ةدكح، وئعداد ملازةاخ مىضىعيح درشغ واكعه، ودلديم امؼنىل 
 امناطعح عىل ضىء امنذائع املذىصه ئميها.

معالكح ةني مهرا فان وايل امىاليح يذاةع ةشكه شخيص كه امظهىد امساميح ئىل دعصيص ا   
 .امظامعح ومؼيطها، ويشظعها، ويىفس مها امغسوف املالمئح مذؼلم امهدف املنشىد

امذنميح املؼنيح من ينطنم ةامرسعح املناطتح عرب عن كناعذه امساطخح ةأن كطاز امظيد امىايل    
يح ما مل دذؼد كه امظهاخ املعنيح ةهرا املنف، ومنها طامعح مؼمد خيرض ألنها زافد يلدو منىال 

كفاءاخ ددعم طىق امشؼه ةالطازاخ، ئضافح ئىل اعذٌلدها عىل امتؼص امعنمي كأػد أهم 
األدواخ امذي ميكن دىعيفها يف دطىيس االكذصاد امىطني، ما مينؼها األفضنيح يف مظال 

 دلديم األفكاز املتذكسج، وامؼنىل املىضىعيح.

زصدخ نرشيح آخس خرب فسػح مل دظعها دعاةري وطىه امطنتح املذفىكني يف طىزي    
يف هرا امؼفه املنغم عىل رشفهم ةنتاطهم امسطمي،  يكسمىنامنيظانع، واملاطرت، وهم 

ومن زافلهم من ملسةني،  وئطالمذهم املميصج، واةذظامادهم امصادكح صدق مشاعس أهنهم،
 وأصدكاء، هم أةناء امظامعح، دعتىا، اطذهدوا، دزطىا ةظد، طهسوا، فاطذؼلىا امذكسيم

زدود دعكع عمم وعيهم مبا  هشذناأدعن امىاكع، وامطمىغ،  امذلينا ةتعضهم، دؼدسنا معهم   
 أطتاب ووفس مهم نهمـن امري اػذضـيه منىطـزج زد امظمسو ـينذغسهم من دؼدياخ، وعن ض

 عرب امظيد أػمد كسوو وايل واليح ةظكسج   
عن عميم فسػذه ةذىاطده يف زػاب طامعح 
مؼمد خيرض مبناطتح  ػفه اخذذاو امظنح 

 .امظامعيح
كٌل اػذنم امفسصح ميركس امظميع ةأن ما    

نعيشه اميىو يف كنف امؼسيح من امن 
نا، وأطدادنا ؤ واطذلساز هى مثسج دفع مثنها أةا

 .ػاميا ةدمائهم، وأزواػهم
ن دنك داعيا طنتح امظامعح معدو نظيا   

امذضؼياخ امؼاميح امذي دفعها أةناء امىطن 
منؼسيح، وأن يشعسوا دوما ةامفخس  اكسةان

 مكىنهم 



 

 الطلثة األٍائل على دفعاتهن  
 

 عثذ الوليه ًَيحي
 حمَق

 هذاًي العاتذ
 فيشياء

 حٌاى هعلى
 علَم هالية

 صثزيٌة هعٌصز 
 وهزتاء تمٌية

 ياسويي عثواًي
 لغة فزًسية

 هاجز هاصزي
 أدب عزتي

 هالة حزسلي
 علَم تجارية

 أهيزة حيًَي
 تاريخ

 صفية دًفز
 علَم سياسية

 إيواى تزوات
 علن االجتواع

 خَلة سهيزي
 علن الوىتثات

 فائشة هصذق
 إعالم، ٍاتصال

 شاتزةهزٍة ه
 لغة إًجليشية

 سٌاء تليلي
 آلية

 خَلة حفيظ
 علَم التسييز

 لثٌى هيوَى
 علَم الطثيعة، ٍالحياة

 أيَب تزوات
 الزي

 فاطوة الشهزاء تزتاش
 فلسفة

 صاتزيي صَلي
 إعالم آلي

 راٍية خضزاٍي
 علَم إلتصادية

 ًعيوة تَسغزاى
 تزتية حزوية

 ريحوشة لخذا
 رياضيات

 ًسزيي سالطٌية
 علن الٌفس

 رحوة تشار
 أًثزٍتَلَجيا

 عثيز تزلَق
 ويوياء

 فاطن الشهزاء هاسق
 علَم التزتية

 هزين شذادي
 علَم فالحية

 صالح تَراتح
 تعذيي

 وحَلعثذ الَهاب 
 هٌذسة هيىاًيىية

 أحالم تي سيادي
 تسييز التمٌيات الحضزية

 تثيٌة دًذٍلة
 هٌذسة الطزائك

 عثذ الىزين حزاتي
 إلىتزًٍيه

 صَفيا شزلي
 اتصاالت سلىية، ٍالسلىية

 صفا العياشي
 هٌذسة هذًية

 إلياس هحوذ األهيي تتمة
 وهزٍهيىاًيه

 هحوذ أهيي تي هثارن
 أشغال عوَهية

 سفياى وزٍش
 ليساًس تذرية رياضي

 عثذ اهلل رٍتي
 رياضيات 

 أيوي تادة
 هٌذسة هيىاًيىية

 ًادية عذيلة
 علَم التسييز

 سارة تَضياف
 علَم تجارية

 هحوذ أهيي يحياٍي
 إلىتزًٍيه

 ًَرة  ساوز
 أدب عزتي

 صالح شالتي
 علن االجتواع

 سوية أٍالد تَجوعة
 ري

 سوية غزتية
 حمَق

 ٍسام سوزي
 علَم الطثيعة، ٍالحياة

 إتزاهين هفمَدة
 إعالم آلي

 سهزة تي سليطاى
 لغة إًجليشية

 هزاد لعثيذي
 علَم سياسية

 تسوة ًاصز شزيف
 علَم فالحية

 أوزم عثذ اهلل أتَ لحَم
 هٌذسة هذًية

 راًيا رهاًي
 ويوياء

 آهال لطاف
 فيشياء

 اتتسام  حلواط
 علن الٌفس

 ي عثواىيياس
 إعالم اتصال

 عائشة خليف
 علَم التصادية

 صثزيي تي صالح
 لغة فزًسية

 ٍفاء هليه
 تعذيي

 اتتسام هيلَدي
 اًثزٍتَلَجيا

 عوز هحثَب
 تاريخ

 أهل حاهذي
 علَم التزتية

 سويزة خَاري
 علَم هالية

 هزٍة هعطاهلل
 تزتية حزوية

 فتحي هيشاب
 إدارة، ٍتسييز رياضي

 خليل سيذي اتزاهين
 آلية

 خيزة جاطة
 هٌذسة الطزائك

 رشيذ سعذي
 هٌذسة هعوارية

 رياض لعَاهز
 تذرية رياضي

 ًاصز حوشة
 فلسفة

 يًَس هشزي
 تسييز التمٌيات الحضزية

 آهال  دًذٍلة 
 لغة فزًسية

 المتفوقون في الماستر المتفوقون في الليسانس
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 تصىره ملشروع املؤسسة اجلامعًة يقدم األستاذ أمحد بىطرفاية
، ةأعداد اًؼٌتح رسث اًسٌد مدًس اًخامعح ح ومسدودًذهاٌاًخامعاملإسسح ال ًسدتؽ أداء     

أخسي دزدد  ةلدز ازدتاػه ةعىامٍاملذخسحني سنىًا يف مخذٌف اًذخصصاخ، واًشعث، 
همإسسح ذاخ مهاَ مذعددج يف مخاالخ يف مساز اًذنمٌح اًىػنٌح مساهمح اًخامعح 

، وًذوىن هره املساهمح ؿاعٌح وؿم زؤًح ٌمًٍتٌداػىحٍ ًٌؼٌتح، واًتزث اًعاًعٌمٍ، ا اًذوىًن
سىاء يف مخاي  ةاًخىدجاألسذاذ أرمد ةىػسؿاًح الةد من أن ًذمٌص ما دلدمه من منذىج 

 .دخسًد اإلػازاخ، أو ةاًنستح اًتزث اًعٌمٍ
ًهرا ًسي مدًس اًخامعح ةأن مرشوع املإسسح اًخامعٌح ًعنٍ انذلاي حامعح مزمد خٌرض    

ح، دذىؿس ؿٌه رشوغ اًزىهمح اًلامئح رسته عىل ثالثح مزدداخ زئٌسٌح ئىل منؽ أهرث عمٌٌ
 ح.ءًدذمثٍ يف اًشـاؿٌح، واملشازهح، واملسا

ئدازج حامعح مزمد ًلىي اًسٌد املدًس ةأنه رشع يف دنـٌر هرا املرشوع متارشج علث دىًٌه 
خٌرض ةداًح ةؼسذ مسدوصاده األساسٌح يف االحذامعاخ اًدوزًح اًذٍ دخمعه مبسإويل 
اًخامعح، رٌث ًعمٍ عىل دىحٌههم ئىل اعذامد اًشـاؿٌح متدأ أساسٌا يف هٍ اًنشاػاخ 
اًتٌداػىحٌح، واًعٌمٌح اًذٍ دذؼٌث ذًى ومنها خاصح املذعٌلح ةذىحٌه اًؼٌتح ئىل اًذخصصاخ 

، وأًظا دزاسح مٌـاخ املاسرت ودسدٌتها اعذامدا عىل رسث اًرشوغ املعذمدجزػتادهم  وؿم
 ملاًٌس معٌنح، ًذم ئػالع اًخمٌع عٌٌها، انذهاء ةاعالن اًنذائد، ودزاسح اًؼعىن،

ًٌذم يف اًنهاًح اعذامد هرا املسدوص متدأ أساسٌا من ػسؾ اًخمٌع، ًخٌم حى من اًثلح ةني 
 ٌح.موىناخ األرسج اًخامع

ةاًنستح ًٌمشازهح ًعذلد األسذاذ أرمد ةىػسؿاًح ةأن عمٌٌح صنع اًلساز يف املإسسح    
ةداًح ةاالحذامعاخ اًتٌداػىحٌح اًذٍ ًنتؼٍ  مسذىياًخامعٌح ًخث أن دذم عىل أهرث من 

يف ادخاذ كسازاخ دخدَ اًؼاًث،  صٍ ئًٌه من نذائد،ى دـعٌٍ عمٌها، واالعذامد عىل ما دذ
 خامعح، مسوزا ةاحذامعاخ ؿسق اًذوىًن، واحذامعاخ اًٌخان واملخاًس اًعٌمٌحواألسذاذ، واً

 دسٌري املإسسح اًخامعح هٍ وهٍ اًلنىاخ األخسي اًذٍ دعصش املشازهح اًدميلساػٌح ًٌخمٌع يف

من مىكعه، ؿذزدًد معدي اإلنلاذ 
كساز ًذخر عىل مسذىي ؿسًم 
اًذوىًن، وًثتر يف مزرض 
املداوالخ دون ددخٍ من أرد خازج 

 .هرا اًـسًم
ًح رسث اًسٌد مدًس ءاملسا   

اًخامعح عمٌٌح رضوزًح ًخث أن 
دذم من خالي كنىاخ ًٌسكاةح 
واًذلٌٌم رذى دذىؿس معؼٌاخ 

مدي اًذلدَ يف دخسٌد دكٌلح عن 
هرا املرشوع، وًعٍ أهم كناج ًٌذلٌٌم 
هٍ خٌٌح طامن اًخىدج اًذٍ دم 
اسذزداثها مإخسا، وًذمزىز عمٌها 

سح، يف اًذلٌٌم اًرايت ألداء املإس
ومسذخدمٌها رسث دخصصادهم، 
ومهامهم، ما ًنذد دصىزا واطزا 
عن مىاػن اًلصىز، واًظعف، ثم 

مس أ معاًخذها ةاًشوٍ املناسث، وهى 
ًخث أن ًذلتٌه اًخمٌع ألن االزدلاء 
ةاًخامعح ًٌس مهمح شخص أو 

ًح هنا ءاثنني، وةاًذايل دصتس املسا
 ستٌال ًذزلٌم اًخىدج.

 ؟ما جيب أن يقالواقع سىق العنل،وآمال خرجيٌ اجلامعة...

دخسج هره اًسنح ًىردها من حامعح مزمد خٌرض ما ًصًد عن دسعح آالؾ ػاًث منهم ثالثح    
ػاًث يف ػىز املاسرت، أػٌتهم سٌذىحه ئىل سىق اًعمٍ ةشهادج حامعٌح يف آالؾ، ودسعامئح 

مٍ أو دلنٍ، ةدون خربج عىل األػٌث، ومبهازاخ كد دوىن مزدودج ًدي اًتعع ٌدخصص ما ع
 يف مخاي اإلعالَ اآليل واًٌؼاخ األحنتٌح.

ائم أساسا عىل ومع اًذىحه اًخدًد ًٌدوًح اًخصائسًح يف االنذلاي ئىل اكذصاد املعسؿح اًل   
املتادزج، واالةذواز واالعذامد عىل املإسساخ اًصؼريج، واملذىسؼح، ةدًال ملسهتاخ اإلنذاج 
اًظخمح، هرا االكذصاد اًلائم عىل دثمني األؿواز، واملتادزاخ اًـسدًح واًخامعٌح ًزذاج ئىل 

عد شتاب ال ميٌوىن ؿلؽ شهادج حامعٌح ةٍ ًذىحث أن ًذىؿسوا عىل مخمىعح مهازاخ د
 اء ـاًدوًح إلنش ىؿسهاذـادج من ئردي اًصٌؽ اًذٍ دـأساسٌح، خاصح ةاًنستح ملن كسزوا االس

 

 صؼريج أو مذىسؼح.مإسسح 
اًشاب املذخسج ردًثا نـسه اماَ عدج خٌازاخ ةعظها ًسدتؽ مبناصث اًشؼٍ عمىما ًخد    

يف اًلؼاع ًعمٍ اًذٍ دعٌن عنها اإلدازاخ، واملإسساخ اًذاةعح ًٌدوًح، واألخسي دذعٌم ةعسوض ا
 اًخاص.

راًٌا، ويف ظٍ اًظسؾ اًساهن اًري ميس ةه ةٌدنا، ال ًزذاج االكذصاد اًىػنٍ ئىل شتاب     
داخ حامعٌح عٌٌا كدز ارذٌاحه ئىل كدزج هإالء اًخسحني عىل االةذواز، مذخسحني ةشها

خعٌهم كادزًن عىل أن ًوىنىا مزسها ؿعاال دهازاخ وما ميذٌوىن من مإهالخ، ومواإلةداع، 
 االكذصاد اًىػنٍ.ًعخٌح 

وحىده يف اًخامعح ًٌس ؿلؽ ًعٌم منر اًتداًح ةأن ًرا ًنتؼٍ عىل اًؼاًث اًخامعٍ أن    
، وال ًذسع هرا امللاَ عىل شهادج حامعٌح، ألن عامل اًٌىَ ال ًعرتؾ هثريا ةاًشهاداخ ًٌزصىي

 اًونهم ػريو  ٍشًوسةسغ، وعدد آخس من زواد األعامي مل ًذمىا مسازهم اًخامعًٌزدًث عن، 
 اًعامل ةأؿوازهم، ومنذخادهم.

صث عمٍ يف كد ًـاحأ أػٌث اًؼٌتح يف دخسةذهم األوىل مع ملاةٌح اًزصىي عىل من   
مإسسح عمىمٌح أو خاصح ةأسئٌح ال ًسذؼٌعىن اإلحاةح عنها دذعٌم ةاملهازاخ اًذٍ دزدثنا 

دإهٌهم، وكد أنهم ميذٌوىن شهادج حامعٌح، ًسون ةأنها  عنها ساةلا ؿٌسذاؤون عىل اعذتاز
 اهانىا ًسأًىنهم ًىما ملاذدي، ٍ منهم يف املعًشاهدون هٌف ًلتٍ ًٌذىظٌف شمالء ًهم أك

أو ملاذا دشازن يف األعامي  ؟زلر ةدوزج اًٌؼح اإلستانٌح يف مسهص اًذعٌٌم املوثف ًٌؼاخاًذ
 أو ماذا دسذـٌد من االنظامَ ئىل ذًى اًنادي اًعٌمٍ؟ ؟اًذؼىعٌح داخٍ، وخازج اًخامعح

مهازاخ  ئن وحىد اًؼاًث يف اًخامعح ًشوٍ ؿسصح رلٌلٌح ًذىحث اسذؼالًها يف اهذساب   
مذعددج ميون االسذـادج منها الرلا ةعد اًذخسج، خاصح يف مخاي املعٌىمادٌح، واًٌؼاخ 
األحنتٌح، ئىل حانث مهازاخ أخسي مهمح ًوذستها اًؼاًث ةانظاممه ئىل ناد عٌمٍ أو ثلايف 

تادزج، االةذواز، واًذنظٌم، اًلٌادج، وهٍ مهازاخ ًؼـٍ عنها ًألسف أػٌث امللدزج عىل ًعٌمه اً
 .ٌىَاً اًؼٌتح ًونها أساسٌح يف عامل اًشؼٍ
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يف طىز امنيظانع،  5242طامبا منهم  9263*جخسج هره امظنت من حامعت محمد خيرض 
 .جخططا 164يف طىز املاطرت مىشعني عىل  3960و

جسبظ، وذمك يف  2700*بنغ عدد امرتبطاث امليدانيت امحي اطحفاد منها طنبت امخامعت حىايل 
 .مؤطظت عمىميت، وخاضت 93اكرث من 

مؤطظاث ضناعيت، منشآث  إىلخسحت عنميت قادجهم  125*اطحفاد طنبت امخامعت من حىايل 
 مظازهم امدزايس. شيازجها خدوجخدميت، وشزاعيت، وغريها من األماكن امحي 

عن اطحخداو امىزق يف إعالن نحائد االخحبازاث، وامححىل إىل نظاو اإلعالن  *جم جعميم امحخًل
 .امسقمي من خالل مىاقع امكنياث عىل شبكت االنرتنخ

 واصل، والشهاداتالتعلين  العالي في التذرج، والتكويي الوت

 التعلين العالي في ها بعذ التذرج، والتأهيل الجاهعيي والبحث العلوي

 التظاهرات العلوية، والتعاوى الذولي

و، دكحىزاه عنى  181أطسوحت، إىل حانب مناقشت  61*يف دكحىزاه امطىز امثامث متخ مناقشت 
 .اأطحاذ 94وجؤهيه 
طامب مظخه عىل مظحىي حامعت  100طامب ماحظحري مركساجهم من إحٌليل  30*ناقش 

 محمد خيرض.
أطحاذ من  17متخ جسقيت  امىطنيت امخامعيت منخنت  وامثالثني امظابعت امدوزة نحائد*حظب 

 زجبت أطحاذ، مىشعني عىل عدة جخططاثحامعت محمد خيرض إىل 
 منظفس مرتشح 3000 عن يصيد ما االمححاق بامحكىين يف امطىز امثامثيف مظابقت  شازك *

 جخططا  44 يف منطبا 207 بحىايل
 

نحكىين اإلقامي بامخازج اطحفاد أزبعت أطاجرة وثالثت طنبت دكحىزاه من منحت يف بامنظبت م*
 إطاز بسنامد امحعاون امخصائسي امفسنيس.

نخح خمظت طنبت يف  امربنامد امىطني منحكىين يف امخازج امخاص بطنبت امحدزج،*يف إطاز 
 ربنامد.مظابقت االمححاق بهرا ام

املخس  دومت طامبا من امخامعت مالطحفادة من منحت امححضري مشهادة املاطرت يف 34*جسشح 
 املعٌلزيت.يف جخططاث عنىو امسي، امعنىو امصزاعيت، وامهندطت وذمك 

*وقعخ امخامعت عدة اجفاقياث رشاكت، وجعاون، مع مديسيت املطامح امفالحيت مىاليت بظكسة، 
 .غسفت امحخازة، وامطناعت امصيبان، مطنع طيالض إلنحاج االطمنخ، حامعت بىده املخسيت

عىل مظحىي امقطب امخامعي بشحمت عىل  معت محمد خيرض اطحالو عدة مشازيعظس حاح*جن
 ،دو أشغامها أشيد من مثانني باملائتمقعد بيداغىحي، بنغخ نظبت جق 6000غساز مرشوع 

 افت إىل مرشوع املطعم املسكصي عىل مظحىي نفع امقطب.إض
*انحهخ األشغال جقسيبا عىل مظحىي اإلقامت امخامعيت بامحاحب وطخه جقدو عىل مظحىي 

 رسيس عىل مظحىي قطب شحمت. 1000مرشوع اإلقامت امخامعيت 
مطعم مسكصي حامعي عىل مظحىي قطب شحمت، حيث بنغخ نظبت جقدو *ينحظس اطحالو 

 .أشغامه أشيد من طبعني باملائت
 أشغال ضيانت عدة منشآث عىل مظحىي امخامعت املسكصيت. إنخاش*

 ذاغوجية، والخذهيةيالونشآت، والهياكل القاعذية الب
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ئغالمٌح ملساسٌم خفٍ اخذذاَ  ًأيت ئعداز هرا اًػدد اًشاين من نرشًح آخس خرب ًٌلدَ دغطٌح   
اًسنح اًجامػٌح ةوٍ دفاعٌٌها وفم خطنا االفذذاخٍ اًري زسمناه ألنفسنا "رسغح، دكح، 

 مغداكٌح".
نذناوي اًددز من هٍ اًصواًا، فاجذهدنا خذى ننلٌه ةػني اًطاًث خاوًنا يف هرا اًػدد أن    

ن ةػلىًنا، ووجداننا، املذفىق، وةسؤًح املسإوي، ومن وجهح نظس اًضٌف، هنا خارضً
مشٍ هرا ًٌس مجسد مناستح زودٌنٌح، ميون دغطٌذها ةدٌادًح  دز  د  مبضاغسنا، وأخاسٌسنا، ف  

مطٌلح، وًغح خاًٌح من املضاغس، فوٍ ئنجاش ددلم خالي هره اًسنح اًجامػٌح هى ئنجاش ًنا 
سىاء هان دخسج طاًث، أو مناكضح مرهسج، أو دىكٌؼ ادفاكٌح دػاون، أو خذى دذىًج فسًم 

 زًايض ًنذمٍ ئىل اًجامػح.
مػاًجذه ئغالمٌا ا يف زخاب اًجامػح مسذػدًن ًذغطٌح أي خدز جدًد، و نػٌط ًىمٌادن   

ةطسًلح دذسم ةاًجدًح، واملىضىغٌح، وهٌنا صغف، وخامسح، طمىخنا اًوتري نلٍ ما ًضهده 
هرا اًرصح اًػٌمٍ غرب هٍ اًلنىاخ املذاخح ًٌػسف اًجمٌؼ ةأن هنان من ًغنؼ املسذلتٍ يف 

 جامػح اسمها مدمد خٌرض.
اًدفٍ، دداوزنا مؼ منظمٌه، دددسنا ئىل من نظم غىل رشفهم، دوٌمنا مؼ اًضٌىف، خرضنا    

ح، سجٌنا ملاطؼ اًفٌدًى، كمنا ةدوزنا، ًوننا مل ننس أن اًذلطنا اًغىز وهٍ عىزج ةأًف خواً
 نفسح ًفسخهم، ونفخس ًفخسهم، ونضػس هام ًضػسون.

هنا هنان، وسنوىن أًنام ًنادًنا اًىاجث مإمنني ةسساًح اًجامػح اًسامٌح، هٌنا غَص    
غىل أداء مهمذنا، نأمٍ فلط أن نجد من أرسج اًجامػح اًذفهم، واملساغدج اًالشمح،  وئرصاز

من اًجمٌؼ املساغدج ةفوسج، ةوٌمح، ةانذلاد، دىجٌه أو مالخظح،  نسجىفدذى ًذدلم هدفنا 
ننا مذى دىكفنا غن كتىي ذًوـ خال غمٌنا اًذايل من  أي متٌص وفلد زوح اإلةداع، فندن ندزن أ 

فمنا اًػمٍ، ومنوم مضازهذنا أخالمنا، وطمىخادنا، واألهٌد أننا نػمٍ جمٌػا ًخدمح اًجامػح، 
 واًػٌم.

 

 :كلمة المحرر

 مدًس اًنرشًح:
 أخمد ةىطسفاًح أ.د 

 ئغداد ، دغمٌم وئخساج:
 أخمد أمني فىزازأ.

 دغىًس:

 هٌئح اًذدسًس:
 مخذاز فسشويلأ.

 ملٌاء ةسناوي
ر اًداج  أمٌنح ًآ

 :دغىًس
 مصوش فادذ
 مسوش ٌؼةز 

 جمػح هسًم
 

 ويقال الصورة بألف كلمة ومعنى****يقال الصورة أصدق أنباء من الكتب**
 فسح المجال للعدسة**يدعين عن البوح****عندما تعجز أقالم المب

 ****مشاهد، ولقطات من حفل االختتام ** اختارت مكانها على هذه الصفحة
 **فتحي بن عبدي**التقطها ربيع مزوش، و

 

امذألخ كاغح املدارضاخ اًوربي غن آخسها كتٍ ةداًح اًدفٍ، ويف ذًى دالًح غىل زمصًح *
 .املناستح، وأهمٌذها، ًٌس فلط ةاًنستح ًألرسج اًجامػح، ةٍ هرًى ًوٍ سوان والًح ةسوسج

ضاغس اًفسح، واًفخس يف أغني األهٍ، واألعدكاء، *ال ددذاج ئىل وكر طىًٍ خذى دسعد م
 .وهرًى األسادرج وهٍ دسمم اًطٌتح املذفىكني

وخادهم ضمن أجاًها اًلانىنٌح، *يف خطىج أوىل دم دوسًم طٌتح اًدهذىزاه اًرًن ناكضىا أطس 
 .دضجٌػا ًهم، ودشمٌنا ًجهىدهم

*ئخٌاء خفٍ ملدج ساغذني ًذطٌث غمال مذىاعال ًػدج أًاَ، دذضافس فٌها جهىد اًجمٌؼ ًٌال، 
 .ونهازا خذى متس املناستح يف أخسن خٌح

جح خسازج مػذدًح، غىل غري ةأجىاء ًطٌفح، ودز  2017جىان  29*ًدسن اًدظ متٌص ًىَ 
 .ادج، يف هرا اًغٌف اًدازاًػ

من  ، واملسئٌح، وهرًى مذاةػح ودفاغٍ هتري*خظٍ اًدفٍ ةذغطٌح وسائٍ اإلغالَ املسمىغح
 خالي صتواخ اًذىاعٍ االجذامغٍ، واملىاكؼ اإلختازًح اإلًورتونٌح.

ةذوسًم  *خػ اًلامئىن غىل دنظٌم املناستح مدًس اًجامػح اًساةم األسذاذ ةٌلاسم سالطنٌح
خاظ ةاسم أرسج جامػح مدمد خٌرض، هام أصاد ةه مدًس اًجامػح يف خطاةه ةػتازاخ، 

 دفػر اًجمٌؼ ًٌىكىف ددٌح، ودلدًسا ًٌسجٍ.
ٌٌد اًػاملٍ املػسوف ةسمٍ اًلتػح ةػد اًذلاط عىزج اًذرهازًح *ادتؼ اًطٌتح املذفىكىن اًذل

 اًجامغٌح، يف مضهد زائؼ، وممٌص

 الحفلعلى هامش 


