
ཱི ི ཱ ༡الصالة و السالم على اشرف األنبیاء و المرسلینو

زمالئي و زمیالتي األساتذة

اخواني و أخواتي الموظفین 

أبنائي و بناتي الطلبة

السالم علیكم ورحمة هللا تعالى و بركاتھ  و مرحبا بكم

، تخرجت أربعة دفعات مھندس دولة ، و 2014منذ افتتاح المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات مالك بن نبي بقسنطینة  في سبتمبر 

ھیاكل بیداغوجیة مجھزة بكل (سمعتھا وتقدیرھا على الصعید الوطني و الدولي یزدادان سنة بعد سنة و ھذا راجع إلمكانیاتھا المادیة 

و )بعض األساتذة ذو سمعة دولیة و وطنیة نتیجة النجازاتھم العلمیة الممیزة و المبتكرة(و البشریة )الحدیثةالتجھیزات العلمیة 

.االنضباط و الجدیة

تعیش المدرسة على غرار الجامعات الجزائریة واألجنبیة حالة استثنائیة بسبب جائحة كورونا، أرغمتھا على تغییر طریقة التدریس 

منذ ذلك التاریخ تم اللجوء إلى التعلیم عن بُعد أي .2020مارس 12بیق الحجر الصحي اعتباًرا من تاریخ الخاصة بھا بعد تط

بواسطة اإلنترنت عبر منصات التدریس و الشبكات االجتماعیة، أین بذل األستاذة قصارى جھدھم لتقدیم المحاضرات، الدروس 

.و التفاعل مع الطالب التوجیھیة و األعمال التطبیقیة ووضعھا على اإلنترنت

نعلم أن ھذه الطریقة المنتھجة في التدریس جدیدة وصعبة بعض الشيء بالنسبة لطالبنا و أساتذتنا ولكن لیس لدینا خیار آخر ، لقد 

.اضطررنا إلى القیام بذلك واالستمرار في القیام بھ إلى أن یتحسن الوضع الصحي

دات وزارتنا وتلك الخاصة بالصحة لضمان الوقایة و السالمة لطالبنا  و أستاذتنا لقد وضعنا بروتوكوًال صحیًا یتماشى و إرشا

وقبل عودة الطلبة إلى المدرسة، تم تنظیف وتطھیر و تعقیم كل المرافق، وتم وضع موزعات الجال المعقم للیدین وتوزیع .وموظفینا

و .كما وزعت و ستوزع على كل طالب أقنعة قابلة إلعادة االستخدام.األقنعة القابلة إلعادة االستخدام على جمیع األساتذة والموظفین

باإلضافة إلى .تم تعلیق ملصقات في كل أرجاء المدرسة تؤكد على احترام البروتوكول الصحي لمنع انتشار ھذا الفیروس الخطیر

حضوریا و 2020/2021سي الجدید المعلومات المختلفة ، تم نشر البرامج التفصیلیة الستئناف التدریس وبدایة العام الدرا

.البروتوكول الصحي على موقع المدرسة 

الخاصة و الصعبة بسبب فیروس كرونا و تم تكریم الطلبة المتخرجین رغم الظروفبنجاح 2019-2020اختتمت السنة الجامعیة 

.2020أكتوبر 19و نجباء كل اختصاص یوم )المھندسین(

˸  درسة في ھذا الدخول الجامعي نذكرومن بین المكتسبات الجدیدة للم

(إعداد المواد و التصنیع"منصة تكنولوجیة ˸ أوال  "Plateforme technologique(

ستسمح لطالبنا بتنفیذ مشاریع نھایة الدراسة عالیة المستوى وأساتذتنا .التي نحن بصدد تجھیزھا والتي كان ینبغي افتتاحھا لوال الوباء

مشاریع مبتكرة وبالتالي المساھمة بفعالیة في جھود البحث العلمي الوطنیة والتطور التكنولوجي وتعزیز تطویر الباحثین للعمل على 

.العلوم والتكنولوجیا

(الحاضنة"استالم بھو داخل المدینة الجامعیة خاص بمصلحة مشتركة للبحث المسماة ˸ثانیا  "Incubateur( لدى المدرسة

:قسنطینة و التي تعتبر طرفا فیھا الوطنیة المتعددة التقنیات 

المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات قسنطینة-1



الوكالة الوطنیة لتثمین نتائج البحث و التنمیة و التكنولوجیة -2

.االقتصادیون -الشركاء االجتماعیون -3

من 03یا في البیوتكنولوجیا و جامعة قسنطینة من المدرسة و المدرسة الوطنیة العل)المھندسین(مھمتھا مساعدة الطلبة المتخرجین 

:خالل 

.استقبال و مرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث -

.مساعدة صاحب المشروع على تحقیق فكرتھ-

.انتقاء و اثبات إمكانیة تطبیق الفكرة في المدى البعید-

.ة و التمویل مع مرافقتھم إلى غایة إنشاء المؤسسة تقدیم الدعم ألصحاب المشاریع في مجال التكوین و اإلستشار-

.متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة -

دمحم من قسم االلكتروتقني و اآللیة       و قبلھ األستاذ عمار بن تونسينسجل كذلك بكل أسف طلب اإلحالة على التقاعد لألستاذ 

كما نسجل انتھاء .ا من أعمدة التدریس و من المؤسسین لمناھج التدریس في المدرسةمن قسم ھندسة المواد الذین كانفیصل مصباح

و أغتنم ھذه .الذین ساعدا في القسم التحضیري بخبرتھما و تمیزھما في میدانھماو مرھون أحمد خیر الدین جمیلةعقد األستاذین 

.على ترقیتھ مؤخرا إلى درجة أستاذ التعلیم العاليرئیس قسم الھندسة المیكانیكیة یاسین كعبارالفرصة لتھنئة الدكتور 

.أشكرھم نیابة عن نفسي و عن الطاقم البیداغوجي و اإلداري عن المجھودات التي قدموھا في سبیل تقدم المدرسة و تمیزھا

ائما بجانبي منذ انتشار الوباء ال أنسى أن أشكر األقلیة من الطاقم اإلداري المسیر و البیداغوجي و األساتذة و الموظفین الذین كانوا د

انعدام وسائل الوقایة (و لم یتوانوا عن العمل رغم الظروف الصعبة )أشھر03أي مدة (2020جوان 14مارس إلى غایة 12من 

و ، و ساھموا بفعالیة في استمرار تسییر مصالح المدرسة و ضمان الراتب الشھري          )الخ...من الفیروس، النقل، األكل

أغتنم ھذه الفرصة ألشید بعملھم        و تضحیاتھم و أؤكد لھم .المردودیة للجمیع و لم یطالبوا بأي تعویض مالي أو مادي أو عطلة

.بأن ما قاموا بھ لن یذھب ھباءا و ستتم مجازاتھم علیھ بطریقة أو بأخرى

تطمح مدرستنا في تكوین مھندسین بمستوى عاليٍ جًدا یمكنھم بسھولة االندماج في القطاع الصناعي          و اإلنتاجي و المساھمة 

.في تطویره وازدھاره ، و الذي یمكن تحقیقھ اآلن بفضل كل الوسائل المقتناة  باإلضافة إلى إرادة أساتذتنا وموظفي الدعم

مرة أخرى أن مدرستنا تعتزم ترسیخ نفسھا كقطب امتیاز في التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر من أختتم ھذه الكلمة و أذكر

.رفع تحدي التطور وتلبیة الحاجات المتزایدة و الناشئة عن التطور التكنولوجيقادرین علىخالل تكوین نساء و رجال أكفاء 

والمزید من النجاح و االزدھار وخاصة الصحة وأن یحفظنا هللا  من ھذا الوباء وأي أتمنى لطالبنا و أساتذتنا وموظفینا عودة موفقة

.مرض آخر

.2020/2021ة و أخیرا أعلن رسمیا عن افتتاح السنة الجامعیة الجدید

مدیر المدرسة

جمال حمانة.أ


