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املنتخب  تنصيب الربوفيسور أحمد بوطرفاية مديرا لجامعة محمد خيرض خلفا للربوفيسور بلقاسم سالطنية 2017جوان 4تم يوم األحد    

األمB العام لوزارة التعليم العايل، والبحث  الدين صالح محمد صديقيلعضوية املجلس الشعبي الوطني، مراسم التنصيب أرشف عليها السيد 

 Bن بريش رفقة مسؤولEالسيد عبد الرح Fالعلمي، بحضور السيد أحمد كروم وايل والية بسكرة، والسيد رئيس املجلس الشعبي الوالBمدني ،

 بقاعة املحارضات الكربى الشهيد عمر عسايس وعسكريB من والية بسكرة، وهذا امام جمع من أساتذة الجامعة إدارييها، وطلبتها،



 ،  وباسـم وزير التعليـم العايل والبحث2017جوان  04بتاريخ  

 العلمي، وبحضور السيد وايل والية بسكرة، السيد رئيس املجلس

 الشعبي الوال3 لواليـة بسكرة، الربوفسور بلقـاسم سالطنية،

، وأمام جميع الحارضين، أساتذة إداري9، وطلبة ، أقوم أحمد بوطرفاية الربوفيسور 

عىل بركة هللا بتنصيب السيد أحمد بوطرفاية رئيسا لجامعة محمد خيرض،  متمنيا له 

 .باسمي الخاص، وباسم السيد وزير التعليم العايل كل التوفيق يف مهامه الجديدة

 ارهـمل مع الربوفيسور سالطنية بلقاسم، باعتبـت بالعـترشف

 وعندما طلبتواحدا من خWة إطارات الجزائر، وأبنائها البارين، 

 منه إرشاك الجامعة يف دراسة بعض قضايا التنمية عىل مستوى

والية بسكرة لبى الدعوة بدون تردد، وشكل لجنة من أساتذة الجامعة عكفت عىل إعداد   

دراسة ميدانية لصالح والية بسكرة، أعلمكم بأننا استفدنا منها يف إعداد مخططات 

 ميدانية، وأن اقرتاحات اللجنة ستتجسد عىل أرض الواقع قريبا جدا بإذن هللا.

 أعرف الربوفيسور بلقاسم سالطنية منذ سنوات طويلة، وأشهد

 بأنه نعم الرجل، الغيور عىل وطنه، الويف لبالده، عمل بكل جد

 انتخابه لوالية،لامعة محمد خضW، وقدم الكثW عىل بناء ج

ادق ونزيه، نتمنى له كل صمن خربة رجل نا لعضوية املجلس الشعبي الوطنية حرم

، كm أعرف جيدا الربوفيسور أحمد بوطرفاية، وأعرف جديته مهامه النيابيةالتوفيق يف 

 .التسيW، وأoنى له كذلك كل التوفيق يف مهمته الجديدة يفيف العمل وكفاءته 

 استلمت  رئاسة جامعة محمد خيرض قبل سبعة عرش سنة من

 اآلن، وقد عملت رفقة املخلص9 من أبناها عىل التشييد، والبناء

 أنا وها ، من جامعة فتية إىل قطب جامعي فتحولت بسواعدنا

أحمد بوطرفاية وكيل ثقة بأنه سيواصل بكل   الربوفيسوراليوم أسلم املشعل إىل رفيقي 

إنجازاته يف جامعة  و ، وإرصار ما بدأناه سوية قبل سنوات، فهو نعم الرجل عزuة

 تشهد عىل ما أقول.قاصدي مرباح بورقلة وجامعة محمد بوضياف املسيلة 

 أشكر معايل وزير التعليم العايل عىل تجديده الثقة يف شخيص

 بتعييني رئيسا لجامعة تعني يل الكثW، و| أجد حقيقة عبارات

 ، ومن هذاأيف بها أستاذي الربوفيسور بلقاسم سالطنية حقه

د رفقة الخWين من أبناء املنرب أعاهدكم جميعا عىل االستمرار يف البناء والتشيي

عىل تحقيق مزيد من الوايل رغبتنا الصادقة يف العمل ، كm أنقل للسيد جامعتنا

  .وع املؤسسة الجامعيةرش االجتmعي واالقتصادي ضمن م نااالنفتاح عىل محيط
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شاهدا عىل حدث هام يف تاريخ جامعة محمد خيرض،  2017جوان  04سيضل يوم   

عىل مراسيم تنصيب  الدين صالح محمد صديقيفي هذا التاريخ أرشف السيد ف

الربوفيسور أحمد بوطرفاية القادم من جامعة محمد بوضياف باملسيلة خلفا 

للربوفيسور سالطنية بلقاسم املنتخب لعهدة نيابية يف املجلس الشعبي الوطني، 

س الشعبي الوال3 السيد عبد وايل والية بسكرة ، ورئيس املجلأحمد كروم السيد  بحضور

الرحmن بريش، رفقة مسؤولي9 مدني9 وعسكري9 من والية بسكرة، وهذا أمام جمع 

 من أساتذة الجامعة، وإدارييها، وطلبتها بقاعة املحارضات الكربى الشهيد عمر عسايس.

عرب السيد األم9 العام للوزارة باسمه الشخيص وباسم معايل وزير التعليم العايل،    

ه، يف خدمة كل جهود ىلوالبحث العميل عن امتنانه العميق لألستاذ بلقاسم سالطنية ع

نيا له كل مطيلة مسWته رئيسا لجامعة محمد خيرض مت، والبحث العميل الجامعة 

 يف كل مرة يزور فيهاالتوفيق يف مهامه النيابية معربا يف نفس الوقت عن ارتياحه 

جامعة بسكرة، باعتبارها رصحا علميا وطنيا يقدم كنموذج مرشف يستحق أن يحتذى 

 .متمنيا لألستاذ أحمد بوطرفاية كل التوفيق يف مهمته الجديدة به

 سم سالطنية عىل كل جهد بذله يف خدمةاسيد الوايل بدوره شكر األستاذ بلقال   

لجامعة والوالية، خاصة خالل العام الحايل، حيث بدأت الجامعة مرشوع رشاكة حقيقيا ا

، كm  ىل املحيط االجتmعي، واالقتصادي إطار سياسة االنفتاح عيفمع والية بسكرة 

 والوطن. خدمة للعلم، ،ل جهد بذل داخل جامعة محمد خيرضك أثنى عىل

أدعو من هذا املنرب السيد أحمد بوطرفاية، رئيس الجامعة الذي  :سيد الوايلالول يق   

العمل عىل الجامعة إىل أرسة مه الجديدة، ومن خالله أoنى له كل التوفيق يف مها

مزيد من التعاون والهدف طبعا خدمة التنمية يف والية بسكرة مؤكدا عىل أن  تحقيق

 .ذا االتجاهمفتوحة أمام كل مسعى يف ه هأبواب

رئيس الجامعة املع9 تعهد أمام الجميع �واصلة املسWة، وتحقيق مزيد من اإلنجازات    

داعيا األرسة الجامعية إىل مساعدته، والوقوف معه لتحقيق األفضل، والحفاظ عىل 

مكتسبات جامعة محمد خيرض عىل كافة الصعد، و| ينس أن يشكر السيد الوايل عىل 

والدائم واهتmمه بكل املسائل املتعلقة بالجامعة هو وكل السلطات وقوفه الشخيص 

الوالئية املدنية، والعسكرية، متطلعا إىل مزيد من العمل املشرتك معهم، مشيدا �ن 

 يعتربه أستاذه وممتنا له بصدق عىل ما قام به من أجل جامعة محمد خيرض

ا يف ذاكرة كل من عرفه، صادقاألستاذ بلقاسم سالطنية سيبقى رمزا، ورجال نزيها    

، وإن غادر الجامعة جسدا فستظل ذكراه ماثلة يف كل إنجاز حققه وهو مدير وعمل معه

تحرضت أحاسيس سامية  سبهذه املناسبة جاءت صادقة عفوية ا لهذه الجامعة، كلمته

، و| يفته العلمي  رصحيف بناء هذا الاهم معه سعرب فيها عن شكره، وامتنناه لكل من 

منيا للمدير الجديد كل التوفيق يف أرواح من غادر منهم هذه الدنيا، متن يرتحم عىل من أ 

 ، جهوده يف خدمة الجامعة.ة مساندمهامه، داعيا الجميع إىل

سدل الستار عن مراسم العملية بإعالن األم9 العام للوزارة تنصيب الربوفيسور أحمد ُأ    

 .بوطرفاية رئيسا جديدا لجامعة محمد خيرض
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مسارا حافال  بتنصيبه مديرا لجامعة محمد خيرض يواصل الربوفيسور أحمد بوطرفاية   

بخدمة الجامعة والبحث العلمي يف الجزائر بدأه منذ سنوات ويستمر فيه بكل عز(ة وإرصار 

 .والباحث الجاد، واألستاذ الحكيم الجزائر البار، ورجل الوطن املخلص، نباكيف ال؟ وهو 

سكرة، مشوار وال شك زاده خربة Kرور األيام، وتوايل املسؤوليات التي تقلدها يف جامعات ب 

 البحوث وأطر مئات ورقلة، واملسيلة، تخرج عىل يديه أالف الطلبة يف مجال تخصصه ،

 حل أين\ اإلدارةواضحة يف مجال  ةيف كل األطوار، وترك بصم العلمية

 سنة ولودــكرة، وابنها ، مـة بسـاألستاذ أحمد بوطرفاية أصيل والي   

 هادةـلش الدرايس بنيلهاره ـ، درس Kسقط رأسه، حتى توج مس1962

 .البكالوريا يف تخصص الرياضيات

 التعليمولعل جامعة بسكرة كانت محطة البداية، يف مسار الرجل مع    

 ةـقسنطين  عةـعية يف جامـائه ملرحلة الدراسة الجامـايل بعد إنهـالع

 الجامعية املعمقة، ها عىل شهادات الدراساتـالعريقة حيث تحصل من

 ،1992سنة  البلورات، املاجستj يف تخصص فيزياء 1987سنة 

 بروفيسور وهو أستاذ بدرجة 1997الدكتوراه يف العلوم الفيزيائية سنة 

 .2003منذ سنة

   m شاريعـم عدة حـفت يف ةـاملساهم عن التدرج لطلبة هاـومشاق سـالتدري ليةـعم نهـتث  

 jذاكراتها يف بسكرة جامعة له تحتفظ حيث ،1998 سنة منذ تخصصه مجال يفماجست 

 فتية جامعة بعد وهي التدرج بعد ما طور يف دراسية تخصصات فتح يف الرواد من بكونه

 .عريق تاريخ لها جامعات وسط وسمعة اسم عن لها تبحث

 وجامعة بسكرة جامعة بx بحثي علمي تعاون برنامج مسؤولية أيضا العميل رصيده يف   

 عىل ملوقعةا الدويل ميلالع التعاون اتـاتفاقي أوىل من تعترب اتفاقية عىل بناء الفرنسية ران

 أسس ، ك\حيوي بحثي مجال يف ،2000 سنة إىل توقيعها يعود بسكرة، جامعة مستوى 

 .2001 سنة التطبيقية الكي\ء يف بحث مخرب

               أو رئيسا تخصصه، مجال يف ودولية وطنية ملتقيات عدة تنظيم يف فاعل بشكل أسهم   

 .خرىأ  وطنية وجامعات بسكرة، جامعة يف علمية لجنة عضو

  منه ظمتن الذي البيداغوجيا الـمج يف وطني ملتقى لتنظيم التأسيس يف الفضل له يعودو  

 عىل رافهـإش ذلك إىل يضاف كرة،ـبس ةـجامع مستوى عىل طبعات عدة                                 

إضافة قدمت  والتي الدكتوراه، وأطروحات املاجستj، مذكرات عرشات                

  امـه عدد له وصدر وقد صه،ــتخص مجال يف ميـالعل للبحث ةــنوعي               

 .ةودولي ،ةوطني العمليةاملنشورات                

 مستوى عىل مميز نشاط كذلك يقابله ألستاذنا العلمي الرصيد ذاـه كل                 

  لدـتقإذ  ريةـالجزائ ةـالجامع يف اراتـاإلط أهم من واحدا هـجعل اإلدارة               

 بالتنشيط مكلف بسكرة جامعة رملدي كنائب 1998 سنة له مسؤولية أول               

 فاـمكل للمدير نائبا ثم ة،ــخارجيال القاتـعـوال ية،ـالعلم راتـوالتظاه               

 الفرتة خالل اداتـوالشه املتواصل، التكوين التدرج، يف العايل بالتكوين               

 بx بورقلة مرباح قاصدي لجامعة مديرا عx بعدها 2001-2007                

 ابتداء باملسيلة محمد بوضياف لجامعة مديرا ثم حيث تراك بصمة عطرة،2016-2007 سنتي

 .2017 غاية جوان إىل.2016 سنة من

 والتقدير، الود كل لها يكن جيدا، وتعرفه يعرفها جامعة يف أخرى مرة الرحال به لتحط   

 وهو الكثj، منه تظرتن أخرى، مرة دتهااقي مشعل وسيحمل سابقا، نهضتها صنع يف همسا

 بكل زمننا يف قلتهم عىل العزائم وأهل العزائم تأ� العزم أهل قدر وعىل ورجله، الكثj أهل

 .خjتهم من واحد بوطرفاية أحمد الربوفيسور تأكيد

í@bßë@_ÕÔ¥bß@L‹›î‚@‡à«@òÈßbuä‡î�vnÛa@‹Än_@
 

 مرت إنشائها، عىل كاملة سنة وثالثx ثالثة Kرور لالحتفال خيرض محمد جامعة تستعد   

 تغيjات عرفت حيث عمرها من خالل العرشية األخjة خاصة هامة محطات عىل خاللها

 علميا، رصحا أضحت واألهم طلبتها، عدد وزاد مرافقها، توسعت إذ بنيتها، يف هيكلية

 العلمي، البحث وجدية التعليم، جودة حيث من وطنيا األوىل املراتب باحتاللها وحضاريا

 عىل شاق لعمل تتويج بل فراغ، من تأت m إنجازات وهي ،االجت\عية الجبهة عىل واالستقرار

 لألستاذ هي مجاملة وال األبرز البصمة ولعل مبصمتهـ الجميع فيه ترك صعيد من أك�

  سالطنية. بلقاسم

 خراأل  هو له وكانت الفرتة، تلك شهد رجل قدوم إال يعوضها ال ارةسخ جامعتنا عن رحيله إن   

كيف ال؟ وهو من يعرف  الويف، ابنها بأنه جامعة محمد خيرض وتفخر تحقق، ما يف بصمته

 مطلع فهو جامعتنا لصالح يأ� قدومه وإن حجر، حجرا كالجامعة رصحا تبني أن معنى جيدا

 .لتحدياتها ومدرك لقيمها، وويف بظروفها، وعاm خباياها، عىل

 التي الراهنة الظروف وثانيا وطنيا للجامعة املرشفة املرتبة أوال فرضتها التحديات هذه   

 بوطرافية أحمد األستاذ نةطي من رجال بأن رفعت عندما لكن وخارجيا، داخليا الجزائر تعيشها

 .اإلنجازات تحقيق ومواصلة التحديات، لرفع ستكون القادمة املرحلة بأن تدرك رأسها عىل

 يضعها حيث الوطنية الجامعات أحسن ضمن مرشفة مرتبة خيرض محمد جامعة اآلن تحتل   

 نعلم عندما طبيعي أمر وهذا وطنيا، ةالرابع املرتبة يف اإلسبا� "ماتريكس ويبو" تصنيف

 وإدخال جامعتنا، مستوى عىل األطوار كل يف وجودته بالتعليم الرتقاءل املبذول املجهود حجم

 اإلدارة، يف املتقدمة التكنولوجيات عىل املتزايد واالعت\د الحديثة، والتسيj لتدريس،ا أنظمة

،jاملدى وبعيدة متوسطة، اسرتاتيجية ةيرؤ ضمن واالتصال والتسي. 

 كل مع الحوار لسياسة اعت\دها بفعل االجت\عية الجبهة عىل استقرارا جامعتنا وتعرف   

 املسjة، سيعطل الذي األمر وفوىض اضطرابات، يعني الحوار غياب ألن االجت\عيx، الرشكاء

 رشكائها مع دورية لقاءات برمجة خالل من تجنبه عىل الجامعة إدارة تعمل ما هذاو 

xواقرتاح موضوعية، بكل القائم للوضع ودراسة وطالبية، ع\لية، نقابات من االجت\ع  

 تهديدات  أو ضغوط أي عن بعيدا املناسبة الحلول

 االجت\عي، املحيط مع واالندماج االنفتاح، من مزيد عىل خيرض محمد جامعة تعمل ك\   

 تثمنه أمر وهو العميل، والبحث العايل، التعليم لوزارة الجديد التوجه ظل يف واالقتصادي

 .املحلية السلطات

 ففي التنمية، مسار يف الجامعة إرشاك عىل الحريص بسكرة والية وايل السيد رأسها وعىل   

 اقتصادية، مؤسسات مع ورشاكة تعاون اتفاقيات عدة وقعت لوحدها الجامعية السنة هذه

 .محلية وإدارات

 تخدم التي التكوين عروض من مزيد فتح عىل العريقة الجامعية املؤسسة هذه وتعمل هذا   

 ،املتجددة الطاقات مجال يف خاصة املنطقة احتياجات مع يت\ىش Kا الجديد التوجه

 مع ةبسكر  والية يف بشدة املطلوبة التخصصات من وغjها والري، الزراعية، واألنظمة

 بحلول والخروج مشكالته، ودراسة محيطهم، يف االندماج عىل والباحثx الطلبة، تشجيع

 .للتجسيد قابلة

 املدروسة التكوين عروض من مزيد فتح خالل من تحقيقه عىل جامعتنا تعمل آخر أمر   

 كل ومن املتفوقx، للطلبة قبلة العلمي الرصح هذا يكون حتى الدكتوراه مرحلة يف بعناية

 (كن حقيقيا مكسبا باعتبارهم لهم مناسبة وبحث تعليم ظروف وتوفj الوطني القطر

 .مجاالت عدة يف توظيفه

   mجامعات مع علمي وتعاون رشاكة اتفاقيات توقيع إىل االتجاه كذلك الجامعة تغفل و 

 بحثية، آفاق ض\ن بهدف متاحة وفرصة ممكنة، خربة كل من تستفيد حتى ودولية وطنية

 املادية، وإمكانياتها دوليا، الجامعات تلك سمعة إىل استناد ساتذتهاأو  لطلبتها، أرحب

 .املعريف ورصيدها

 تهامسj  استمرت ما اذا تكون أن تستطيع لكنها وطنيا األوىل ليست جامعتنا أن صحيح   

 وما ذلك عىل وعملوا بجامعتهم، االرتقاء عىل بقدرتهم أبنائها آمن ما وإذا الوتjة، هذه عىل

 ...مرشوعا ورجاء مقبوال، هذا استنتاجنا جعلي مقومات ا منسابق ذكر
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 منتجا للجامعة واالتصال اإلعالم خلية تقدم "خرب آخر" نرشية من األول العدد هذا بإصدار   

 شعاره افتتاحي خط تحت أحداث من جامعتنا تشهده ما أخبار نرش يعمل عىل إعالميا

ة محمد جامع يف يجري ما ملعرفة املتزايدة الحاجة نلبي حتى وهذا واملصداقية، الدقة، الرسعة،

ونواجه كل نقل متحيز أو مشوه لألحداث، والفعاليات، والنشاطات املنظمة عىل  ،خيرض

 .هذا الرصح العميلمستوى 

اكبة ما و توج إصدار هذا العدد جهودنا عىل مستوى خلية اإلعالم واالتصال املتعلقة Xُي    

تشهده الجامعة من حركية علمية، وثقافية، واجت^عية، وتقد[ها بكل الطرق املمكنة، وهو 

زام وعهد قطعناه عىل أنفسنا ونعمل عىل تحقيقه منذ ما يزيد عن سنة يف إضافة نوعية الت

 .لبقية نشاطاتنا األخرى

 من مزيد بتحقيق معةاالج إلدارة الجديد التوجه يخدم العدد األول من "آخر خرب" نرش ولعل   

 رشينوع خمسة، عن طلبتها عدد يزيد جامعية مؤسسة أن إذ أبناءها بe املطلوب التواصل

 إىل تدفعنا اب منطقيةبأس وع^ل، وإداريe، أساتذة، بe باألالف مستخدميها وعدد آلفا،

 جامعتنا، تشهدها التي املختلفة لألحداث متوازنة تغطية تضمن قةيبطر النرشية هذه إصدار

 .املناسب الوقت يف عليها الجميع وإطالع

 والوطني املحيل املستوى عىل للجامعة واالقتصادي االجت^عي املحيط عىل االنفتاح أن ك^   

 يف جامعتنا تعرفها التي الحركية عىل القرار وصناع العام، الرأي إطالع خالل من إال يكتمل ال

  رسمية إعالمية قنوات خالل من إال ققيتح ال وهذا املجاالت، كل

 له، وتقبلها جامعتنا، أرسة من باحتضانه مرهون واستمراريته اإلعالمي املنتج هذا نجاح إن   

 رفعب ملتزمون للجامعة واالتصال اإلعالم، خلية مستوى عىل ونحن إنجاحه، يف ومساهمتها

 حقا املؤمنe من ألننا وقيمها خيرض محمد جامعة رسالة نرش يف واملساهمة التحدي

 .، ورقيهابسموها
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بتها لجل حضور نوعي ألساتذة الجامعة، إدارييها وطالحارة فقد سُ  الرمضانية*رغم األجواء 

 الشهيد عمر عسايس. ملراسيم التنصيب بقاعة املحارضات الكربى

رار *تنظيم مراسيم التنصيب بهذه الطريقة، ودعوة الجميع للحضور تأكيد عىل حالة االستق

 التي تشهدها جامعة محمد خيرض.

ة والعسكرية رسالة قوية مفادها يملحلية املدن*حضور السيد وايل الوالية مرفوقا بالسلطات ا

 .خيرض عناية خاصة، وتعتربها رشيكا مه^ محمدالوالئية تويل جامعة  السلطاتأن 

األمe العام لوزارة التعليم  صالح محمد صديقي الثالثة التي تقود السيد العمل زيارة*تعد هذه 

سيد اللجامعية الحالية، وقدى أبدى العايل، والبحث العميل إىل جامعة بسكرة برسم السنة ا

 .جامعتناصديقي ارتياحا من حالة االستقرار التي تشهدها 

تحت وطأة احساسه النبيل بسمو  غالب فيها تأثره العميق*ألقى الربوفيسور سالطنية كلمة 

  .العمل بها ءالجامعة ، وفقدانه ألجوا إدارته طيلة فرتة رسالته

  جدا مع كل^ت املتدخلe باملناسبة، وتأثروا خاصة بكلمة*تفاعل الحارضون بشكل عفوي 

 .لقاسم سالطنيةباألستاذ 

كلمة الربوفيسور أحمد بوطرافية باملناسبة جاءت لتؤكد عىل رضورة امليض قدما يف بناء *

خالل فرصة سيوضح معامله  الذي ما أس^ه مرشوع املؤسسة الجامعية،  الرصح يف إطارهذا 

 .التفصيل، Xزيد من أخرى

* اتفق الحارضون يف حفل التنصيب عىل أن األستاذ أحمد بوطرفاية هو الرجل األنسب 

 .لقيادة الجامعة ألنه ابنها ولديه خلفية جيدة جدا عنها
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