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 يقانارت طرأو إىل كل مشعة احرتقت يف عتمة بيت

 ...املستقبل لقادة

 ومــتزيل مهلإىل كل األحالم اليت تتساقط رويدا رويدا 

 ...امل املبجلـالع

 نظمالدرب امل حالم اليت تتطاير بفوضى لرتسمكل األ إىل

 ...كل كاتبو قارئإىل كل 

 ضحكات على مشروع مصغرو بضعة دموع

 قادة اجليل املتقدمو بأيدينا حنن شباب

ع امجلیل يف �اطــرتنا فتبلور فكـرة لتتجسد أٔماممك الیوم كحقيقة �راها ك�انت �لام جيــو  <<
ـه ت حولـالتفو  تبنته عقول ن�رية، ادي طموح�ةي حمض حرك�ته أٔیــومنوذ�ا ٕالبداع طالب

الب ـخفرن�ا حنن طو  زائـر احلبيبة ٕانه مرشوعن�ااجلات سوا�د طالبـنا من خمتلف �امعـ
  >> اتاموس الر�ضيـائـــر مرشوع قـاجلز 
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 �قتصادو الطبو  علوم مبا لها من ٔأ�ر �لغ يف لك مياد�ن احلیاة، يف الهندسةٔأم ال �ضیاتتعد الرّ   
 .�ريهاو  الصنا�ةو 

امء، �لهيا العل اصطلحمبفردات �اصة  الّر�ضیات متّزيت
ة لهذا وجب ٔأن �كون لها �رمجو  العامل،موّ�دة بني لك ب�ان 

لتسا�د لك طالب ٔأو �حث يف هذا ا�ال  للعدید من اللغات
 .التعمق هباو  �ىل فهمها

و من هذا املنطلق �اءت فكرة قاموس الر�ضیات اليت 
 -يسفر� -جناز قاموس ثاليث اللغة ٕاجنلزيياللطیف �لطیب �ىل طلبة اجلزا�ر مكرشوع الٕ اقرت�ا أ�س�تاذ عبد 

حث العلمي، عريب، إالجنلزيیة �عتبارها اللغة العاملیة املس�تعم� �الیا يف مجیع ا�االت �اصة يف جمال الب
 .ن ا�ٔكرث اس�تعامال يف اجلزا�ر خصوصا يف قطاع التعلمياللّغتا العربیة ٔ�هنامو  الفر�س�یة

 الت�اربو  يف نقل العدید من العلومال �زال سببا و هو ما اكنو  ؤ�ّن التّأٔرخي هو ما حيفظ للعلوم ماكنهتا
مهن�ا �سري �ىل خطاه أ�جيال القادمة و  الطرائق جيال بعد جيل، فقد وضعنا لمك هذا الكتیب لیكون دلیالو 

 .الوطن ٕان شاء هللالعمل و ملزید من املشاریع الهادفة خلدمة 

ُوضع كجواب للك سائل  فقد ،فهو بذ� یُعّد ملحقَا للقاموس �شمل مجیع املرا�ل اليت مر هبا املرشوع
   .عن �یفية ٕاجنازه

 

�ادة ما یعاين الطلبة من مشلكة اللّغة ٔأثناء تصفحهم للكتب مبختلف اللّغات، لطاملا راودت هذه الفكرة   
ٔأكرث من �الل ز�رته  تبلورتو  .نقاشه معهمو  أ�س�تاذ عبد اللطیف �لطیب من �الل تعام� مع الطلبة

يف ٕاطار سلس� حمارضات ٔألقاها هناك، طرح فهيا الطلبة هذه املشلكة خصوصا مع  �تنةو جلامعيت �سكرة
 .مصطل�ات الر�ضیات

 – �ج�عئأول خطوات املرشوع هو �شكيل مجمو�ة �ىل ش�بكة التواصل و  و اكن ٔأول جتس�ید لها
ٔأفریل  03ذ� يف و  -Math Dictionary –وفاء رمحة �ريك، ّمسهتا : من طرف الطالبة –الفا�س�بوك 

 .م مث فتحت بعدها بقية ا�مو�ات2016

�امعة جزا�ریة، حيث اكن لها  20توسعت بعدها الفكرة ٕاىل أٔكرث من و  من �امعة �سكرة �نطالقةاكنت 
 .املس�تو�ت، �اصة من جمال الر�ضیاتو  طلبة من مجیع التخصصاتو  دمع من ٔأساتذةو  صدى
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عقبة �ن –الص�ايب اجللیل ور القد�ر من ٔأبناء مدینة ٔأ�الق ت� سامت رمست خشصیة ا�كتو  �مل، د�ن
 .مدینة س�یدي عقبة ببسكرة –�فع 

سعیه ملسا�دة و  عرف بطیبة قلبهو  .التعملو  أ�س�تاذ عبد اللطیف �لطیب منذ طفولته �ىل حب العمل �شأٔ 
 .�رش العمل، فاكن بذ� قدوة للكثري�نو  الطلبة �ىل ا�راسة

 : ة لٔ�س�تاذ الفض�یل مك هذه السرية العلمییل و إ  ♦

 .ناعیة �ململكة العربیةالسعودیةٔأس�تاذ مسا�د يف الر�ضیات �لكیة اجلبیل الص  -

 . العددي من �امعة عنابة اجلزا�ر شهادة ا�راسات العلیا يف الت�لیل -

 .من �امعة داندي �ململكة املت�دةالربجمة و   يف الت�لیل العدديماجس�تري -

 . التطبیقية من �امعة داندي �ململكة املت�دةدكتوراه يف الر�ضیات  -

 .الربجمةو  املهين واجلامعي يف الر�ضي�ات ،الثانوي إال�دادي، �ربة طوی� يف التدری�س -

 رخي العلوم عند العرب�و احملارضات حول تطو�ر التعلمي يف العامل العريبو  مشارك يف العدید من الندوات -
 .املسلمنيو 

 . الربیطانیة يف �رخي الر�ضیات عضو يف امجلعیة -

 . ةاملت�دٔأساتذة الر�ضیات يف اململكة  عضو يف مجعیة -

 :من مؤلفاته  ♦

�امل  1600�رمجة حلیاة (ن العرب واملسلمني معجم الر�ضیيـ -
 .)املسلمنيو  ء الر�ضیات العربمن �لام

 .كتاب ٔأمري البحر مراد را�س -

 

 

�رمجهتا و  �ضیاتیةيف مجع املصطل�ات الرّ  ةبساسه �ىل تطوع الطل يف أٔ �ريي یعمتد طاليب مرشوع هو 
 . عريب -فر�يس  –ٕال�داد قاموس ثاليث اللغة ٕاجنلزيي 

هدف عبد اللطیف �لطیب، ل  أ�س�تاذ اطر�اليت  لفكرةٔأبناء اجلزا�ر ا��ن رحبوا � هذا املرشوع مجع
 .جبع� صدقة �اریة ینتفعون هباالطلبة  �اء بعدمه من من مسا�دةو  التعلميو�ر تطوا�د هو 
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 . رحبيالمشروع غیر  -

 .تطوعي وليس ٕالزايم -

 .مجیع املس�تو�تقاموس �ام �شمل  -

 . القرار عن طریق التشاور امجلاعي مع منسقي ا�مو�ات -

 .قاموس جيب -

 . عريب  -فر�يس  - اجنلزيي: ثاليث اللغة -

 .الر�يض لها ليس �لتعریفو  لكمة لكمة ترتمجاملصطل�ات  -

 . مصطلح 2000ٕاىل1500�دد املصطل�ات من  -

 . )للك والیة Math Dictionary  اتمجمو�( �س�بوك اطریقة التواصل �رب الف -

 . جما� �ىل لك اجلامعات اجلزا�ریة هاع ی توزو  �س�ة 1000طبع  -

 .قامئة مؤلفي القاموسيف امس لك من شارك بفعالیة  كتابة -

 . مدة الطبا�ة ٕاىل �ٕالضافةلكن مت متدیدها  ونصف مدة املرشوع شهران -

 

 .ترياملاجس� و  ة طالب ا�كتوراه�سهیل معلیة الرتمجة للطلبة �اصّ  -

 .موضوعیة من ٕا�داد الطلبةو  وجودةو  ذو دقة منتجٕاجياد  -

 . التنس�یقو  تدریب الطلبة �ىل البحث والتأٔلیف -

 . ونوحب اخلري و�رش قمي التعا �منیة الروح الوطنیة -

 .من �الل تعارف الطالب من لك الوال�ت ودمج لك الفئات مجع مشل الوطن -
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 .�امعة ٔأخرى �رب �راب الوطن 21توسع لیصل صداه ٕاىل و  �سكرةو  تنة� بدٔأ انتشار املرشوع من �امعيت

ّمت الرتوجي للمرشوع يف بدایته من طرف أ�س�تاذ عبد اللطیف �لطیب �رب الیوتیوب من �الل 
ُروج � ٔأیضا من طرف ٔأعضاء املرشوع �رب و  .طریقة العمل فيهو  ٔأهدافهو  دیوهات تتلكم عن فكرة املرشوعفي

اكنت الطالبة �یة و  حيث التحقت العدید من الوال�ت، ،-الفا�س�بوك  -وقع التواصل إالج�عي صف�ات م
 .اكن لها الفضل يف انضامم معظمهمو  بلويف املسؤو� عن التنس�یق بيهنم

 -الفا�س�بوك -م هذه الوال�ت فتحت مجمو�ات �اصة للك والیة �ىل موقع التواصل �ج�عي انضام بعد
 .حيث انضم لها ٔأعضاء �دد

فتحت بعدها أٓفاق ٔأخرى لنرش املرشوع �رب وسائل إال�الم السمعیة من �الل حوارات ٕاذاعیة قام هبا 
 .بعض املنسقني

 .�ار�او  و هبذا اكن ٔأول مرشوع من نو�ه يف اجلزا�ر

 

 
یوم  �لت�دید رمضانهنایة شهر  املرشوع ٕاىل بدایةامتدت هذه املر�� منذ :مر�� مجع املصطل�ات_1

 ويه أ�طول  04/07/2016

يه مجع و �ىل طریقة سه� عتمدتااليت مثال والیة سكيكدة  نذ�ر مهنا مت مجع املصطل�ات بطرق خمتلفة
مرتمجة ٕاىل اللغات �ىل أ�قل مصطل�ات  7 فهيا  عضوقدم لكیحيث  یوم مخيس،لك صطل�ات بعض امل

هناك من مجع مصطل�ات مرتمجة للغة الفر�س�یة و  ٔأما البقية هناك من مجع مصطل�ات �ري مرتمجة .ثالثال
ٔأو  هذه املصطل�ات من جمال ٕاىل جمال مثال اجلرب تختلفمرتمجة للغات الثالث، كذ� فقد او أٔ  فقط

 منهو  , أ��ري یمت ارسالها ٕاىل منسق لك والیة يفومعني، ملصطل�ات يف جمال مجع ا�� یو�د من الهندسة 
 .ٕاىل املنسقة العامة

�ئبة  طویل ٔأسامء حتت ٕارشاف 10/07/2016بدٔأت هذه املر�� یوم  :التدقيقو  الرتمجةو  فرزال مر��_2 
 أٔكد من دقة املصطل�ات�س�بوك و�مكن ٔأمهیهتا يف التا تقس�مي املهام �رب غرف الفمتو ,املنسقة العامة 

, اليت مل ترتمج بعد  �ٕالضافة ٕاىل �رمجة املصطل�ات املتبقية اكنت يف الرتمجة ٔأو الكتابة تصحیح أ�خطاء ٕانو 
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تعدیل املصطل�ات اليت �ىل شلك مجل و  للر�ضیات وتبقى املهمة أ�ساس�یة يه �ذف لك مصطلح ال ینمتي
  .21/07/2016یوم ملر�� انهتت هذه او  ,كذ� �ذف التكرارٕاىل مفردات 

التدقيق و  ها ٕاىل جلنة املراجعةمت ٕارسال  21/07/2016یوم  القاموسبعد �سلمي ملفات  :مر�� الطبا�ة_3 
یضم والطامق تتكون من ٕاطارات خمتصة مت حتدیدها سابقا ٕاال ٔأنه مت الت�اق بعضها يف الوقت احلايل  اليت

  :متثل يف�  كفاءات جزا�ریة

 - لٔ�ساتذةاملدرسة العلیا  املشهور يف الر�ضیات وأ�س�تاذ�كر سعد هللا املؤلف  بوأٔ  الربوفسور �ا� -
 .العامصة اجلزا�ر

 . �سكرة -مفتش الر�ضیات املعروف وا�امع والناشط ا�ٔكرب يف املرشوع -بو�كر أٔ واملريب �لوي  أ�س�تاذ -

للغة  أ��ىلمن ا�لس  2006ا�زة الرتمجة فا�ز جب,  من قسم الر�ضیات �امعة قس�نطینة ا�كتور ند�ر طیار -
 .) 17/07/2016مت انضاممه یوم (  العربیة

  .اململكة العربیة السعودیة -لكیة اجلبیل الصناعیة -ا�كتور عبد اللطیف �لطیب -

 .اململكة العربیة السعودیة -ٔأس�تاذ �لكیة اجلبیل الصناعیةأ�س�تاذ كامل عبد القادر ٔأبو ٔأمحد  -

 .�سكرة-یب حفيظي ٔأس�تاذ جبامعة محمد خيرضر جن ا�كتو  -

 .�سكرة-ٔأس�تاذة جبامعة محمد خيرض -ا��ن ا�كتورة صوریة �ري -

  .-2- س�نة �لثة دكتوراه ر�ضیات من �امعة �تنةطویل �ئبة املنسقة العامة  الطالبة ٔأسامء -

�س�ة مبدئیا �ىل  1000ات طبع دار �رش لتمت ٕاجراءو  ملطبعة التدقیقفور �نهتاء من مت �سلميها مث  
وسيمت طبع �س�ة �برية وا�دة لیوقع �لهيا  ٔأو ٔأقل،شهر�ن وممكن تأٔ�ذ مدة �لطیب عبد اللطیف .حساب د

                                       .    مجیع أ�عضاء الفعالني لتبقى ذ�رى هلم وللمرشوع
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α_ اللقاءات: 
يف �لسة  12/04/2016 مجمو�ة والیة �سكرة یوم التقى ٔأفراد من :اللقاء األول

كتابة و  قد مت مجعو  تفعیل املرشوعنظمهتا الطالبة وفاء رمحة �ريك ل  حوار تنس�یقو  معل
تناسب هذا مع ز�رة الس�ید �ئب مد�ر اجلامعة شا� عبد الوا�د و  العدید من املصطل�ات

 .�مع ا�مو�ة

 11:30�ىل السا�ة  24/04/2016تنة یوم التقى ٔأفراد من مجمو�ة �:اللقاء الثاني 
حيث  طویل حتت ٕارشاف منسقة �تنة ٔأسامءطالب من �دة مس�تو�ت  21حرضه حوايل 

وقد طرح بعض , �یفية تصممي �الف القاموس و  مناقشة طریقة العمل مجلع املصطل�اتو   التعریف �ملرشوعمت
 . یعانهت�ى �تفاق امجل و  العطاء فهياو  الطلبة اقرتا�ات مت أ��ذ

 : الثاللقاء الث
يف  31/05/2016مت عقد هذا اللقاء �ىل مس�توى والیة �سكرة یوم  ◄

�لطیب عبد .عضو حتت ٕارشاف د 35�دود السا�ة العارشة صبا�ا حرضه حوايل 
 2016لعقد املؤمتر يف الفاحت جوان  اللطیف من ٔأ�ل وضع اللمسات أ��رية

املصادقة من طرف و  الرمسیةمن املوافقة : الالزمة  التسهیالت �ىل مس�توى والیة �تنة بعد ٔأن متت مجیع 
  .كذ� توفري اجلامعة وس�ی� نقل �اصة الطلبة مع الطامق اخلاص هباو  ,اللكیة رئيس 

وقد تناسب يف مثل هذا الیوم اج�ع ٔأعضاء والیة �تنة يف �دود  ◄
 �لقاموس اصةمناقشة بعض أ�مور اخلو  العمل ملتابعة مدى تقدم 11:30السا�ة

من تقس�مي للمهام وقد مت كذ� التحضري للقاء التنسقي أ�ول �ٔهنم املرشفون �لیه و 
 الر�ضیاتو  ا�ٓيل إال�الموقت اللقاء يف الفاحت من جوان �لكیة و  حتدید ماكن

 ،بقية التحضريات ٕالمتام 8:30التوا�د يف املاكن �ىل  االتفاق �ىلو _2�تنة_�امعة
مت �لب ٕاذن �خول �اف� و حلضور اللقاء ات دعوة لٔ�ساتذةكذ� مت توزیع بطاق

 . مجمو�ة �سكرة جلامعة �تنة 

 : التنسیقي األول  المؤتمر
ٔأعضاء �امعة ، انطلق 10:00�ىل السا�ة  -2 -يف �امعة �تنة  2016اكن اللقاء يف الفاحت من جوان 

بني  قامت املنسقةهناك و  ,معة �تنة ٕاىل �اار دام ساعتني وصلوا مشو  بعدو  08:00السا�ة �ىل �سكرة 
 الوال�ت �س�تقبال الوفد بأٔحسن �رحيب وتوجهيهم ٕاىل لكیة الر�ضیات ٔأ�ن مت عقد اج�ع جزيئ للتعارف

من مث ، �تنة �امعة ٔأساتذةبعض ٔأعضاء �تنة و�سكرة و و  دة�سرتا�ة حبضور لك من منسقة سكيكو
بفيدیو تعریفي مبرشوع  افتتح املؤمتر، خشص 100قرابة  ي حرضهٔأ�ن ٔأقمي اللقاء ا��نتقال ٕاىل املدرج 
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لك من منسقة �تنة  تقام كام، �لطیب عبد اللطیف.دو  ٔأ�د ٔأساتذة �تنةلكامت حتفزيیة من و  القاموس
 .خمطط العمل للكتا الوالیتنيو  بأٔمه املنجزات إالدالءوسكيكدة �لتعریف عن مجموعتهيام و 

د مجموعيت �سكرة و�تنة لرشح أٓلیة مث تواىل اعتالء ٔأفرا   
 التنظمي كام مت احلدیث ٔأیضا عن كتيب تأٔرخي املرشوعو  العمل

ٕال�دى  تو�ه أ�عضاء وبعد �نهتاء، ومدى ٔأمهیة املرشوع
لعقد اج�ع مغلق ٔأو �ٔ�حرى ورشة مصغرة لرمس القا�ات 

 فرز �یفية و واملناقشة حول تصممي الغالف املسار املتبع
لكمة شكر  ٕ�لقاءعبد اللطیف .افتت�ه د، ملصطل�اتمعاینة او 

 :من مثراته ما یيلو  للك من سامه يف جناح هذا املؤمتر

د� للتكرار االتفاق �ىل مجع املصطل�ات يف اجتاه معني تفا -
 الوقت،و  وهدر اجلهد

منسقة �تنة  ٕاىلاملصطل�ات املرتمجة لثالث لغات  ٕارسال -
 .زمهر للعمل �ىل ف

ه ئل �ىل مجع املصطل�ات وحتدید �� انهتاتنظمي العم -
حبوايل  مبدئیا ي قدرا� املطلوب �لوصول ٕاىل العدد

 .مصطلح 1500

 .املوضوعفتح غرفة لیمت فهيا طرح ٔأي اقرتاح حول هذا و  حتدید مجمو�ة متلكفة بتصممي الغالف -

 فتح غرفة مجلع املصطل�ات اليت اس�تعصيت �رمجهتا -
 .لرتمجهتا التعاون مع فریق �اصو 

  .تعیني جلنة خمتصة مبراجعة حصة الرتمجة -

نحهم �� م ا�مو�ات �ري الفع�ا� و  ٕانذارات للك توجيه -
ٕالغاء عضو�هتا مل �كن كذ� فيمت  للت�اوب وانٔأ�م  ثالثة

 .ٔأو تغیري املنسقني

 .النرشدار ٔأو  مناقشة حول �یفية طبع القاموس ٕاما �ىل احلساب الشخيص -

  .تأٔرخي املرشوع لك منسق تقر�ر حول مجموعته لفریق ٕارسال -

، حفل صغري �مو�ة من الطلبة دعوهتم حلضورالغداء وقد مت  ا�مو�ة لتناولت تو�ت بعد انهتاء املداوال
   15:00لك خشص ملزن� �ىل السا�ة  تو�هوبعدها 

فقد اكن ، ف وال�ت الوطنخمتل نجسد هذا اللقاء فكرة املرشوع �ىل ٔأرض الواقع مبشاركة الطلبة م
 . فقط -وك ب�س� االف -التواصل �ج�عي  عموق یمت �ربالعمل 

عبد و  وفاء رمحة �ريكعبد اللطیف  �لطیب.د سعیا لنرش فكرة املرشوع تو�ه لك من : لرابعااللقاء 
�رة مفتش لز 15:00ٕاىل �نویة محمد �ري ا��ن يف �دود السا�ة  05/06/2016�سكرة یوم يف  الرزاق �ريك

فتح و  قد تعهد بدمع املرشوعو  حبضور مد�ر الثانویةالر�ضیات �لوي ٔأبو �كر حيث مت التعریف �ملرشوع � 
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ٔ�نه ٔأصبح  �لطیب عبد اللطیف.ذراعیه لتقدمي املسا�دة التامة كام ٔأنه اس�تمل بطاقة منسق كهدیة من طرف د
 . ٔأ�د أ�عضاء املنسقني لهذا املرشوع

حيث  22.30لیال بعد صالة الرتاوحي �ىل السا�ة  2016 /06/ 09یوم امخليس اكن  : لخامساللقاء ا
مدینة س�یدي عقبة _  حتدیدا يف س�یدي عقبة مقر مجعیة ٔأخوة �ج�عیة عضو من والیة �سكرة 20حرضه 

مصطلح من عند لك ٔأعضاء  3000ما یقارب  د عبد اللطیف �لطیب عبارة عن لقاء معيل حيث مجع ووه _
  :لیمت الفرز وقد قُسم العمل ٕاىل مجمو�ات  قاموس مهنا املتكررة ومهنا �ري الر�ضیاتیةال

 . مجمو�ة �مهتا �ذف املصطل�ات املتكررة -

الر�ضیاتیة ٔأي �ذف  مجمو�ة �مهتا �ذف املصطل�ات �ري -
 . املصطل�ات اليت ال �القة لها �لر�ضیات

 .ي التكراراملصطل�ات جمددا لتفادمجمو�ة ملراقبة  -

یمت التأٔكد مجمو�ة ملكفة ٕ��ادة تنظمي املصطل�ات املفروزة ل  -
بو أٔ �ٕالضافة ٕاىل حضور أ�س�تاذ �لوي من �رمجهتا ف� بعد، 

  .ر�ضیات حيث تقدم مبجمو�ة من مصطل�ات جمال الت�لیل ؤأكد ٔأنه سيتكفل هبذا ا�المادة ال �كر مفتش

معروش _ �ن یطو رشیفة ( فىل مخيس ملیانة والیة �ني ا� التقى ٔأفراد مجمو�ة :اللقاء السادس 
مبكتبة �امعة  11:00�ىل السا�ة  09/06/2016یوم ) محزة

 بو نعامة حيث مت تقس�مي املهام بيهنام فقد قامت يلاجلیال
املعادالت ادة املنسقة رشیفة جبمع مصطل�ات �اصة مب

 حتلیل �رمجة بعضها للغة الفر�س�یة مبسا�دة ٔأس�تاذو  التفاضلیة
و�سلمي امللف محلزة ٕالكامل معلیة , �جلامعة املركزیة اجلزا�ر

  .16/06/2016الرتمجة وقد سمل ملفه �اهزا یوم 

سامل ن �، عبايس أٓیة، زید فردوس:  �لطالبات ا�كتور �لطیب عبد اللطیفالتقى : ابعالس اللقاء
�لكیة العلوم ا�قيقة �سكرة ملناقشة  11:00يف �دود السا�ة  19/06/2016یوم  �ن دحامن صربینة، ٔأ�الم

، شاتنقامن  الفهرس ٕاىل �ري ذ�و  احلجمالتطورات اليت وصل ٕا�هيا وحتدید و  الكتیبهذا  لك ما خيص
 . حيث ٔأن فردوس تعمل �ىل كتيب وأٓیة �ىل كتيب لیمت دجمهم ٔأو �ختیار بيهنام
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�لطیب عبد اللطیف، .د لك من لتقاءا 09:00�ىل السا�ة  20/06/2016مت یوم : ثامنللقاء الا
 الربوفيسورو  سور بلقامس سالطنیةي ف ؤأ�الم �ن سامل بعمید �امعة �سكرة الرب و  وفاء �ريك رمحة، عبايس أٓیة

كام ٔأشارت  ,التفاصیلؤأمكلت رمحة  �لطیب.وقد افتت�ه د, شا� عبد الوا�د �ئب العمید للتعریف �ملرشوع 
 قدو  املعنويو  أٔكد العمید �ىل ٔأن اجلامعة س�متنح لك ا�مع املاديو  ملرشوعفر�ا هبذا ا. أٓیة ٕاىل الكتیب
مت االتفاق �ىل عقد اج�ع رمسي حتت ٕارشاف عبد الوا�د شا� �راسة لك ٔأسالیب  عضاءا�ٔ اس�تدعى ٔأ�د 

شؤون مزردي �ئب معید �امعة �سكرة لل  ٕا�راهميمث زارت ا�مو�ة الربفسور . ا�مع املتا�ة ٕالجناح املرشوع
مث املرور  , معید اجلامعةهذا بناءا �ىل توصیة و  املراجعةو  اخلارجية حيث مت انضاممه ٕاىل مجمو�ة التدقيق

  .املرشوع دمع��كتور حيي �ربان معید قسم الر�ضیات ا�ي سامه مس�بقا يف 

د الرزاق عبو  �رفقة وفاء رمحة �ريك 27/06/2016�لطیب عبد اللطیف یوم .تو�ه د :اللقاء التاسع  
�كرميهم من قبل ٕادارة قسم  وقد مت اس�تقباهلم من قبل طامق مجمو�ة �تنة ٔأ�ن مت 2ٕاىل �امعة �تنة�ريك 

   .لك أ�عضاء املتفا�لنيل ت شهادات �كرميیةنحالر�ضیات حيث مُ 

سالطنیة بلقامس حتت ٕارشاف  مت هذا اللقاء �ىل توصیة من معید �امعة �سكرة:شرالعا لقاءلا
حيث اجمتع ٔأعضاء من مجمو�ة �سكرة  09:30�ىل السا�ة  02/07/2016سور عبد الوا�د شا� یوم الربوفي 
ملناقشة ٔأسالیب ا�مع عبد الوا�د شا�  الربوفيسورمع  ٕا�راهميأ�س�تاذ عبايس و  �لطیب عبد اللطیف.�رفقة د

اقرتا�ه اكنت ؤأمه نقطة  طار قانوينيف إ حيث ٔأشار ٕاىل العدید من النقاط لیكون العمل املتا�ة للقاموس 
سيمت تطو�ر هذا النادي �ىل حسب و  �لمي �اص ��مو�ة لتكون لل�امعة الصالحية التامة �معهم ٕا�شاء �د

 بني ا�مو�ة النقاشمت كام  <<Think big but start small>>رضب املثل �جنلزيي كنصی�ة . �شاطه
   .انهت�ى �تفاق لك أ�عضاءو  طرح التساؤالتو 

�ىل 17/07/2016یوم  بوليل جنمةو  محدوش اميانالتقى ٔأفراد مجمو�ة قس�نطینة : عشرلحادي اللقاء ا 
�ىل فتح �دي لقسم حيث مت االتفاق  الربوفيسور صاحل غواطيبعمید لكیة العلوم ا�قيقة  11:00السا�ة 

ودعوة  2017ٔأفریل  16عقد ملتقى يف یوم العمل كذ� سيمت ٕان شاء هللا  1الر�ضیات يف �امعة قس�نطینة 
 . الفعالني املشاركني يف املرشوع كام ٔأنه سيمت �كرمي أ�عضاء, �لطیب عبد اللطیف للتعریف �ملرشوع ٔأكرث .د
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 :المؤتمر التنسیقي الثاني 
من مدینة س�یدي عقبة  07:00اكنت �نطالقة �ىل السا�ة  05/08/2016بتارخي :الیوم األول • 

املشوار حنو مدینة  ٕاكاملمث ، لنقل مجمو�ة �تنة 09:00السا�ة يث وصلت احلاف� �ىل صوب مدینة �تنة ح 
، وبعد ر�� ٕا�راهميحتت ٕارشاف أ�س�تاذ عبايس عنابة 

اء مجمو�ة قاموس الر�ضیات ٕاىل ممتعة وصل ٔأعض
 س�تقباهلمأأ�ن مت  14:30�ىل السا�ة  عنابة مدینة

لطیب �.من طرف دالرتحيب هبم يف سا�ة الثورة و 
دن یوم نء من ل اا�ي �عبد اللطیف 

سكيكدة و  ةمنسق لك من والیة قاملو  04/08/2016
وبعد التعارف مت ، صارة �ن ٔأعرابو  وس�مي مرش�

يف املتوا�د  إالصالحو  إالرشادالتو�ه ٕاىل مقر مجعیة 
وقد مت  النوا� ا�ي فتح ذراعیه للمرشوع ت�

مث ، �ن �لف هللا بد الرحامن ع  ،اهلم من طرف أ�س�تاذ�ن در�يس جاملاس�تقب
البو�رة منسق ، �رفقة ٔأخهيا �ن یطو رشیفةا�فىل �ني ، مسیة لك من اجلزا�ر العامصة خنایلیة ةالت�اق منسق

فارس زینب رفقة مسا�دهتا طبة  تبسة ومنسقة 04:30من د�رمه �ىل السا�ة  اا��ن انطلقو  �دیوش سل�ن
اج�ع عقد مت ، بعد ٔأ�ذ قسط من الرا�ة، ز�یة

ٔأعضاء  لتعارف 17:00جزيئ يف �دود السا�ة 
�لطیب عبد .حتت ٕارشاف د �ائ� القاموس

ذ أ�س�تا، بو�كر �لوي. حبضور لك من دو  ،اللطیف
عتیقة . د ،مسري تیقان املرشف �ىل التطبیق

ٔأعضاء  ؤأیضا حبضور جلنة الرتمجةسعیدي عضو يف 
 -�تنة  - قاملة - سكيكدة - من عنابةمجمو�ة لك 

 - اجلزا�ر العامصة - لبو�رةا - تبسة -�سكرة 
 ور أ�ولیاءضٕاىل ح �ٕالضافة، �ني ا�فىل

وقد ٔألقى لك من یوف الرشف ض بعض و 
 �لطیب عبد اللطیف.دو  رئيس امجلعیة

كام مت مناقشة ٔأمه ، بعض احلضور لكمةو 
النقاط اليت سيتطرق لها يف امللتقى بعد 

، قني�ملنسو ةالتعریف ��مو�ات احلارض 
ويف اخلتام مت تقدمي شكر �اص للك 

يف  .املسامهني يف ٕاجناح املرشوعو  �ناحلارض 
تو�ت �ائ�  18:30�دود السا�ة 

 القاموس للقيام جبو� س�یاحية قصرية يف
مث  سا�ة الثورة حتت ٕارشاف أ�ساتذة

 21:00سا�ة ال �ىل و  ا�هاب لتناول العشاء
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 لقاءو  مبا ٔأنه ٔأول یوم به سفر .3الطلبة يف �اشور وبعدها ٕاقامة  الطالباتمت التو�ه ٕالقامة القمم ٕالیصال 
قىض جزًءا من و  هناك من سهرلكن  مبكرا، يف النوم یغطون جعلهم � بعض الطلبة التعب مماس�یا�ة متَ و 

وهناك من معل �ىل التحضري ، لیلته يف تبادل ٔأطراف احلدیث مع الرفقة مثال بعض طالبات مجمو�ة �سكرة
 .ار�حت فقط لسا�ة اليت ثال �ئبة املنسقة العامة ٔأسامءللملتقى م 

ٕاىل  08:00مجمو�ة القاموس �ىل السا�ة  ٔأعضاءتو�ه  06/08/2016ي صبی�ة یومف:الیوم الثاني • 
 60ه حوايل ي الثاين للمرشوع ا�ي حرض قر التنس�یت لبدء املؤمتإالمتام التجهزي  إالصالحو  إالرشادمقر مجعیة 

 عبد .د لـ �اص شكر مقدمةو  �حلضور مرحبة عبید حس�ناء عنابة والیة منسقة قبل منملؤمتر مت افتتاح ا، خشص

 كتيب منسقة عبايس أٓیة املرشوع يف عضو ٔأصغر بصوت هللا أٓ�ت لبعض عطرة قراءة تلهيا �لطیب اللطیف

 حيث امللتقى يف عالرشو مث  ،� ا�رتاما اللك وقف ا�ي الوطين النش�ید احلضور مسامع �ىل ُوضع مث ،التأٔرخي

 أ�س�تاذ ،سعیدي عتیقة .د ،�لطیب اللطیف عبد .د ،تیقان مسري أ�س�تاذ ،در�يس جامل أ�س�تاذ من لك تقدم

 للك حتفزيو  شكر لكامت� امجلعیة رئيس �ئب خيلف امحلید عبد الس�ید ،�ردودي ٕا�راهمي أ�س�تاذ ،�لوي �كر بوأٔ 

 خطهتا قصیدة تتضمن اليت طیار نذ�ر.د لكمة مز�ين منال الطالبة قتٔأل كام ،املقدمة جمهوداهتم �ىل ثناءً  الطلبة

 ا�مو�ات لك �رشت بعدها .منه �لكامت امللتقى يف �شارك ٔأن ٕاالّ  ٔأىب هلكن �اصة لظروف تغیب ا�يو  ،یداه

 املرشفة بلق  من التأٔرخي بيكت  فكرة رشح مت كام ،و�رمجهتا للمصطل�ات مجع من ٕالیه أٓلت ماو  املقدمة ٔأعامهلم �رشح

 اس�متع وقد � املسا�د�ن أ�عضاءو  تیقان مسري أ�س�تاذ �لهيا �رشف اليت التطبیق فكرةو  عبايس أٓیة �لیه

 حضوره �دم من �لرمغ املرشوع عن فيه �لكم ا�ي �زي بلعباس س�یدي والیة نسقمل  �سجیال احلارضون

 قبل من الطلبة للك تقد�رو  شكر شهادات دميتق متّ  عروضها تقدمي من ا�مو�ات مجیع انهتاء بعد .معني رفلظ

 .-2- �تنة �امعة طرف من املهداة احلارض�ن أ�ساتذة

 ٔأ�ذ مث املرشوع يف مسامههتم �ىل احلضور السادة لك �شكر املؤمتر عبید حس�ناء عنابة منسقة خمتت

  .امجلعیة مقر يف الظهر صالة ٔأداءو  الغداء لتناول اسرتا�ة

�ىل السا�ة اج�ع  بعد �سرتا�ة مت عقد
يف امجلعیة ملناقشة بعض النقاط املقرت�ة 14:00
عبد اللطیف �لطیب �ج�ع . د افتتححيث 

�كر �لوي املرشف  بوأٔ . ا�ي حرضه لك من د
املرشف �ىل  مسري تیقان أ�س�تاذو  �ىل التدقيق

صواب و  التطبیق مع لك من سامح مرابطي
. دو  بیقالتط و  ضاء يف مجمو�ة التصممئأع�ردودي 

 ةمنسق، الرتمجةعتیقة سعیدي عضو يف جلنة 
مع مسا�دهيا  والیة عنابة حس�ناء عبید لك من

�تنة طویل  والیة ، أٓیة زعميو  أٓیة �ن �لف هللا
والیة اجلزا�ر العامصة مسیة  ، والیة تبسة زینب فارس مع مسا�دهتا ز�یة طبه ٔأسامء ومسا�دهتا �یة بلويف

والیة �سكرة ، والیة سكيكدة صارة �ن ٔأعراب، والیة قاملة وس�مي مرش� ، �ن یطو �ني ا�فىل رشیفة ،خنایلیة
مج� من التوصیات  مت االتفاق �ىل يف اخلتام، وزیدي فادي ا عبد الرزاق �ريكهيمسا�دو  وفاء رمحة �ريك

 :ٔأمهها 
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 .A6 الصغري احلجم من القاموس جحم �كون ٔأن -

 .أ�سطر بني للفصل ) �سطر سطر ( الرماديو  أ�بیض �للونني عانة�الس�ت �كون للصف�ات ا�ا�يل التصممي -

  .الصف�ة وسط يف �كون أ�جبدیة من أ�ول احلرف -

  .العربیة - جنلزيیةاالٕ - الفر�س�یة �رتيب �ىل �كون القاموس يف املصطل�ات �رتيب -

  .القاموس فكرة  ٕاجناح يف املسامهنيو  املشاركني أ�ساتذةو  ا�ٔعضاء للك شكر �ىل حتتوي مقدمة كتابة -

  .�كر ٔأبو �لوي ا�ٔس�تاذ طرف من كعنوان '' الر�ضیات قاموس اجلزا�ري الطاليب املرشوع '' اقرتاح مت -

  .�لقاموس املتعلقة امللفات لك ادماج -

  .القاموس يف مصطلح 2000 اجناز -

 .هيا�ل املرشوع فكرة بناءو  لنقاشل  �ٔرضیة �لوي .د وثیقة �ىل �ع�د -

 ثحي عنابة مدینة يف س�یاحية جبو� للقيام القاموس �ائ� تو�ت 15:30 السا�ة �ىل �ج�ع انهتاء بعد   
 ،الطالباتو  الطلبة من لك ٕالقامة احلاف� تو�ت 20:00 السا�ة �دود يفو ،الوا�دة العائ� سامت لك جتسدت

 اللی� ت� يف الطالبات جمتعتا .اللی� ت� كعشاء عنابة ملدینة ةتقلیدی وجبة عبید حس�ناء الطالبة �لبت وقد

 من �بعة حضاكت �شار�ن� و  املواضیع خمتلف يف دردشن�  حيث إالقامة �دیقة يف مكجمو�ات بعض مع للسهر

  .الزمالء �رفقة ش�بابیة بلی� قام من مهنم الطلبة ٔأن كام ،القلب

 الطلبة ٕاقامة من احلاف� انطلقت 08:00 السا�ة �ىل اكلعادة 07/08/2016یوم صبی�ة يف: الثالث الیوم •

 �لشاطئ لالس�متتاع ) شايب ( معر ر�زي شاطئ ٕاىل تو�ت حيث القمم الطالبات ٕ�قامة مرورا 3�اشور

�شارك مجمو�ة القاموس ٔأجواء �د �ائلیة تتضمهنا  �اشت فقد .)..�لكرة اللعب - تنسال  لعابأٔ  - الس�با�ة(
، نقاشاهتم اليت ال تنهت�ي، ٔ�هنم یعرفون بعضهم من س�نواتو  ٔأطراف احلدیث تبادل، اللعبو  إالخوة الض�ك

 ...التقاط صور تذاكریة، امحلاسو  جشاراهتم املمزو�ة �لتسلیة

أ�عضاء و  طیفل �لطیب عبد ال .مع د�ج�ع  مت كام
فُوِزعت  املصطل�ات يف لتدقيقاو  للفرزحول الورشة أ��رية 

كذ� ، وتبادلوها ف� بيهنم ءبني أ�عضااملطبو�ة مللفات ا
 �لهيا االتفاق مت اليت التوصیاتو  ما حصل من تغیريات �قشوا

 أ�بو  أ�والد بني بدردشة �ج�ع وخمت أ�مس اج�ع يف

 يف                                           .ٔأخرى لر�� للتخطیط
 صدفق الثاين التنس�یقي املؤمتر انهت�ى 13:00 السا�ة �دود

 ،�سكرة ملدینة متو�ة احلافة انطلقت حيث ،د�رمه أ�عضاء
 �دود يف �ادر� ا�فىل �نيو  العامصة اجلزا�ر منسقة ٔأن العمل مع

 لصباحا يف البو�رة ومنسق املسافة لبعد نظرا 10:00 السا�ة

 السا�ة �ىل مسا�دهتاو  تبسة منسقة ٔأما معني لظرف البا�ر

09:00.  

♦♦♦__________♦♦♦ 
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 07/08/2016•اخلزاىم عبق : طیار نذ�ر.د قصیدة •
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β_ الفيس�بوك غرف�رب اكنت ٔأ�لبیة �ج��ات تمت :االجتماعات.  

�لطیب عبد .�س�بوك بني داالف�رب مت عقد هذا �ج�ع املصغر �رب حمادثة جامعیة :االجتماع األول 
بعد انت�اب �ئب  18/05/2016س يف لتشكيل هیلكة �دیدة لفریق مرشوع القامو  املنسقنيو  اللطیف

 فاكنت الهیلكة كام یيل  16/05/2016املنسق العام يف 

 .الطالبة وفاء رمحة �ريك س�نة �نیة ليسا�س ر�ضیات من �امعة �سكرة: المنسقة العامة للمشروع ♦

 .عة �تنةس�نة �لثة دكتوراه ر�ضیات من �ام طویل الطالبة ٔأسامء : نائبة المنسقة العامة للمشروع ♦

 .الطالبة بلويف �یة س�نة �نیة ماسرت ر�ضیات من �امعة �تنة :منسقة ما بین الوالیات ♦

 :منسقي الوالیات المنظم♦
 .لیسانس ریاضیات �نیةالطالبة وفاء رحمة تركي سنة : منسقة بسكرة

 .س�نة �لثة دكتوراه ر�ضیات طویل الطالبة ٔأسامء: منسقة باتنة

 .ر�ضیات بوليل س�نة �لثة ليسا�س جنمة طالبةال: منسقة قسنطینة

 .�ریق س�نة ٔأوىل ليسا�س ر�ضیاتمسعودة الطالبة : منسقة ورقلة

 .س�نة ٔأوىل دكتوراه ر�ضیات سايسولید الطالب : منسق بجایة

 .ىل ليسا�س ر�ضیاتوس�نة أٔ  عبیدحس�ناء الطالبة : منسقة عنابة

 .البیولو�ماسرت يف الطالب حسام بوالقرارة متحصل �ىل : منسق جیجل

  .)�لمية درار املنسقة السابقة(  ماسرت ر�ضیات �نیةس�نة  زینب فارسالطالبة : منسقة تبسة

 .س�نة ٔأوىل ماسرت ر�ضیات حسنونمرمي الطالبة : منسقة سطیف

 '' مس�تغامن ''تس�نة �نیة ليسا�س ر�ضیا �رارويب مكرطار�زي الطالب : منسق سیدي بلعباس

 .الطالب وس�مي مرش� س�نة �نیة ماسرت ر�ضیات: منسق قالمة

 .الطالبة صارة �ن اعراب س�نة �نیة ماسرت ر�ضیات: منسقة سكیكدة

 .س�نة �نیة ليسا�س ر�ضیات �دیوش الطالب سل�ن: منسق البویرة

 .س�نة �نیة ماسرت ر�ضیات �ن یطورشیفة  الطالبة: )خمیس ملیانة(الدفلى _عین ةمنسق

  .�ندسة معامریة مدرسة ا�كتوراه محوسامح طالبة ال: منسقة بشار

 .س�نة �لثة ليسا�س ر�ضیات لك�لمباركة الطالبة : منسقة غردایة

 .س�نة �نیة ماسرت ر�ضیات بودر��سارة الطالبة : البواقي أممنسقة 

 یفبني د عبد اللط  18.00�ىل السا�ة  21/05/2016مت عقد هذا �ج�ع یوم :الجتماع الثاني ا
�ٕالضافة ٕاىل منسقة ما بني الوال�ت �یة '' سامح مرابطي  -فردوس زید  -أٓیة  عبايس'' فریق تأٔرخي املرشوع و 

�لطیب عبد اللطیف . �س�بوك حيث نوقشت ٔأربع نقاط �مة طر�ا دالف غرفة لبلويف �رب حمادثة جامعیة يف
 :  لتوثیق املرشوع ويه
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 . ربونترشاحئ عرض �و   -3  .الكتیبمرشوع  -1

 .يتعریفال الفيمل   -4  تعریفيةمطو�ت  2

 معل الرشاحئ �ىل ید فردوس: تقس�مي أ�عاملطالباته حيث مت و  وانهت�ى �ج�ع �تفاق لك من أ�س�تاذ
 :خلدمة الكتب واعمتد� �ىل مصدر�نسامح و  مجع املعلومات من طرف أٓیةو 

الفيدیوهات املقدمة من طرفه و  ٕاىل �انب املقاالت س�تاذا�ٔ ز�رة ا�مو�ات و�طالع �ىل صف�ة : 01املصدر
 .لیمت �سجیل ٔأمه املعلومات

 . صاحهبا من تطورات ماو  للتعرف �ىل خطة العمل �ملنسقنياالتصال : 02املصدر

 
بعض و  �لطیب عبد اللطیف.بني د 00:30 �ىل السا�ة 25/06/2016مت یوم :االجتماع الثالث 

 : املنسقني وقد مت مناقشة ما یيل

هذا و  ه 1437رمضان  29 االثننيا�ي قدر �ىل ٔأبعد �د یوم و  �رخي هنایة العمل �ىل مجع املصطل�ات
 .رمضان 26بعد طلب ا�متدید من الوال�ت امللتحقة �لعمل مؤخرا بعد ٔأن اكن مقررا وقف العمل یوم امجلعة 

 .تذة املتطو�ني للتدقيق بعد ٔأ�ذ رٔأیهلقامئة أ�سا امعة قس�نطینةجبٔأس�تاذ نذ�ر طیار مض أ�س�تاذ  اقرتاح -

 .�الس�تغناء عهناوضع ٕانذار للمجمو�ات اليت ال تعمل  -

 :والیة 12يه و قامئة الوال�ت اليت تعمل

ٔأم  -البو�رة  - اجلزا�ر العامصة -قس�نطینة  -جي�ل  -�ني ا�فىل  - قاملة - غردایة -سكيكدة  -�تنة  -�سكرة  -
 . تبسة - البوايق

 : م ٕاىل مجمو�ات لتسهیل العمل�نقسا

 .الفر�س�یةو  مجمو�ة للرتمجة هبا من یربع �للغتني إالجنلزيیة -

 .من بيهنا ٔأسامء العلامءو  اليت ال ميكن ٕاضافهتاو  املصطل�ات �ري املتعلقة �لر�ضیات فرزمجمو�ة ل -

 word.سب أ�جبدیة يف ملفح یعاد �رتيهبا و  �ذف املعاد مهناو  Excel مجمو�ة هتمت برتتيب املصطل�ات يف  -

بمجموعة حذف  سارة بودربالةو بمجموعة الفرز طویل على تكلیف أسماء االتفاقو في األخیر تم 
 . التكرار باتفاق الجمیع
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�لطیب عبد .بني د 23:00 �ىل السا�ة 01/07/2016مت عقد هذا �ج�ع یوم  : االجتماع الرابع
 يف الیوم املوايل یطرح يف اج�ع مجمو�ة �سكرة مع ٕادارة اجلامعةمت مناقشة ما س� املنسقني حيث و  اللطیف

رتا�ات لیمت �س�تفسار عهنا يف وضعت اق كذ� ٕاحصاء �دد املصطل�ات اليت مت مجعها للك والیة كام ٔأنه
  : اللقاء مع ٕادارة �سكرة من بيهنا

 .د ممكن من الطلبةمهنا ٔأكرب �د ليس�تفيدماكنیة وضع القاموس �ىل رفوف مكتبات اجلامعة إ  -

 . ٕاماكنیة دفع مصاریف الطبا�ة -

 .ٕاىل نقاط أٔخرى مت التطرق ٕا�هيإاماكنیة �س�تعانة ٕ�دارات قسم الرتمجة ٔأو اللغات للمسا�دة يف التدقيق واملعاینة  -

ٕاجياد و  لطرح لك النقاشات 02/07/2016اكن هذا �ج�ع مفتوح من یوم  :االجتماع الخامس 
أ��م ٔأدى ٕاىل  ت� اليت وا�تنا �شأٔن فتح النادي كذ� ا�س�اب املنسقة العامة ملرتني يفعو�ت للّص  �ل

ّ  اللجوء النت�اب منسق �ام أٓخر لكن مما ٔأفقدت ، املشالك ظهرت العدید من منحها فرصة ٔأخرى مت امل
، مرارا نذرمهأٔ بعد ٔأن  04/07/2016وا�س�ابه لكیا یوم طیف صربه فقرر ٕالغاء املرشوع ل �لطیب عبد ال .د

 . ة �ىل لك من هيمه هذا املرشوعفاكن هذا اخلرب اكلصاعق

من �دید لكن دون  العودةو  �ىل الرتاجع عن قراره�لطیب .توقف العمل يف هذه ا�ٓونة والتفرغ ٕالقناع د 
وه نیابة عن لك زمالهئا تدع اعتذاربادرت الطالبة أٓیة عبايس بنرش �دها، ف  �دوى بقو� ٔأن أ�مور زادت عن

 وااصرب ( مقو� صاحب ا�متسك حببل الصرب ٔ�نه و  �ىل ختطي الصعو�ت والتسابقفيه ٕاىل العودة للمضامر 
التوضیح � و  ضد هذا القرار للوقوفبعض املنسقني  اعتذاراتتتالت مث ، ٕاذن وجب �لیه الصرب )صرب ٔأیوب 

 . عن مدى ٔأمهیته �لنس�بة هلم

حتت ٕارشاف  23:30�ىل السا�ة  04/07/2016یوم  مت عقد هذا �ج�ع: السادس االجتماع
�ىل التصویت مبنًیا هذا �ج�ع ، اكن د الصعو�ت اليت وا�تهذ� لت�دید مصري املرشوع بعو  عبايس أٓیة

املشالك اليت تعرقل و  تناقضاتلتفادي ال خيص املرشوع  للك ٔأمر وقد مت وضع النقاط �ىل احلروف ،للتنظمي
 من سن قوانني ٕاىل بعد مناقش�هتأأفضت س�تفسارات �وطرح املنسقون مج� من �قرتا�ات كام ,  سريه

والتقد�ر  �ملوافقة �س�توجب ��رتام�لهيا  بعد تصویت أ��لبیة سل�ن �دیوش البو�رة والیة منسق طرف
 :ويه  بني أ�عضاء

 . ال ٔأ�د یتلكم دون ٕاذن من مسري �ج�ع *1

 . ا�ٔش�یاء املهمة فقطو  يب مع خشص فلیتلكم يف اخلاص �ٔن غرفة التنس�یق �اصة �لقراراتمن �یه �م �ان *2

 . عدي �ىل البعض �ل�مال للتّ �لطیب . و�اصة للـ د��رتام مث ��رتام مث ��رتام  *3

 .ال مقاطعة ل�م ٔأ�د حىت �مكل* 4

 .ال للتعلیقات اجلانبية* 5

 . تنفيذهو  تقبل رٔأي أ��لبیةو  ا�رتام* 6

 . افقة امجلیع ٕاال يف �ا� الرضورةرفض ا�س�اب عضو دون مو * 7

�لطیب .جيب ٔأن �كون د* 9   .اكن منسقا �اما حسب �س�بة جتاوزه معاقبة لك من خيالف القوانني ولو* 8
 . لك مجمو�ة ختص املرشوع�ىل  عبد اللطیف مسؤول
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فضی�  جتسدتومع مناس�بة عید الفطر املبارك توقف العمل فرتة مؤقتة �ىل بعد اتفاق مجیع املنسقني 
 واص� املشوار �لك �دیةالعودة ملو  عبد اللطیف �ىل حسب قراره �لطیب.د فاقتنعالتسامح يف ذ� الیوم 

 . انضباطو 

وضع �دول معيل  22:00�ىل السا�ة  07/07/2016ج�ع یوم مت عقد هذا �:  ابعاالجتماع الس
 : وقد مت حتدید ما یيل رب ٔأ�ل مضبوط ٕالهناء املرشوع يف ٔأق

  .التصممي ا�هنايئ لغالف قاموس الر�ضیات من بني �دة مناذجالختیار  14/07/2016یوم حتدید  -

 . التدقيقو  سلميها للجنة املراجعةلیمت �  21/07/2016املصطل�ات املطلوبة یوم مراجعة و  �رمجةو  تصفيةو  فرز -

 . 31/07/2016یوم ٕاهناء كتيب التأٔرخي املرافق للقاموس  -

 . 31/07/2016یوم  أ�ندر ویدٕاهناء التطبیق املرافق للقاموس �ىل نظام  -

 . 01/08/2016كتيب التأٔرخي للمطبعة یوم و  �سلمي القاموس -

 :كام مت �شكيل مجمو�ات �رشف �ىل هذه أ�عامل لترسیع وترية العمل وقد مت االتفاق �ىل 

 عبد الرزاق – محزة - �یة - فردوس - رشیفة –ارة ص -ز�یة  –ٔأسامء : قيقالتدو  مجمو�ة الرتمجة لالجنلزيیة• 
 . �لطیب عید اللطیف.حتت ٕارشاف د

حتت ٕارشاف  سلمى -سل�ن ز�یة -بثينة  -خو� –مسیة  -بثينة  –وفاء  –ٔأسامء : مجمو�ة الرتمجة للفر�س�یة• 
 .�كر بوأٔ أ�س�تاذ �لوي 

 . العامة صواب حتت ٕارشاف �ئبة املنسقة -مسیة  مباركة -ز�یة -حفصة -حسام–�زي  - سارة :مجمو�ة الفرز• 

حيث  �س�بوكاالفغرف  �رب متت هذه أ�عاملو  عون فيهیرب وقد مت فتح ا�ال النضامم بقية أ�عضاء يف ٔأي جمال 
 .ٔأن للك مجمو�ة غرفة

ث مت االتفاق حي 21:30�ىل السا�ة  2016/07/16مت عقد هذا �ج�ع یوم  : ثامناالجتماع ال
ذ� اع�دا و  ،2016/07/14لها یومٔأ�ل  ٔأخراليت اكن  مدة التسلميبعد متدید  لقاموسل �الف�ىل تصممي 

مجمو�ة التصممي يف هنایته قررت ، یضم مثانیة تصاممي مقرت�ة اكمالَ  اَ ماس�تفتاء دام یو  من �الل�ىل رٔأي أ��لبیة 
یمت ل كقرار هنايئ تقي ا��ن راحج صوات تصممي للطالب ا�ي ٔأ�ذ أٔكرب �دد من ا�ٔ و  اختیار ٔأحسن تصممي

 . لقاموسل غالفاع�ده ك

 االتفاقذ� ٔ��ل و  21:30�ىل السا�ة  17/07/2016مت عقد هذا �ج�ع یوم :تاسع االجتماع ال
من من أ�عضاء  من اس�تطاع حبضور لك ، اختیاره من طرف جلنة التنس�یقااللتقاء يف ماكن معني یمت�لى
من ٔأ�ل  تشاورال و املنسقني و  لك ا�ٔعضاء تعارفل  َا هيدف�نی اَ تنس�یقي اَ مؤمتر  لیكون بذ� .ف الوال�تخمتل

 . و�ريها من النقاط إالختتايمالتحضري للحفل املراجعة أ��رية، ، طبا�ةاكل للقاموس  أ��ريةضع اللمسات و 

للك من  ٔأ�ريةفرصة  ٕاعطاءو  يف العملا هنائی �شاركاليت مل  اخلام� الوال�تٕاقصاء  مت التشاور �ىلكام 
 .الس�تدراك ما فاهتام سطیفو  ورق�

زید فردوس تغیب ، و التصمميو  �كفل عبايس أٓیة �كتیب التأٔرخي نظرا ال�شغال سامح مرابطي �لتطبیق –
 . لظروف معینة
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 يف تغیريال حيث مت  21:00�ىل السا�ة  20/07/2016مت عقد هذا �ج�ع یوم  : اشراالجتماع الع
مت االتفاق �ىل ذ� بعد القيام قد و  يبدٔأ �لفر�س�یةس ، �الجنلزيیةالقاموس  مواصفات املرشوع بدال من ٔأن یبدأٔ 

، یبدٔأ �لفر�س�یةبو �كر أٔ مللف الرئييس ا�ي ٔأرشف �لیه أ�س�تاذ �لوي ن ا�ٔ  نظرا هذا، بني أ�عضاء س�تفتاء�
  .�س�یةالفر  �للغةامعات اجلزا�ریة ا�راسة يف اجلون �كو 

فقد مت  ،22:00�ىل السا�ة  26/07/2016یوم مت عقد هذا �ج�ع  :رلحادي عشاالجتماع ا
من بيهنم املشاركني ٔأسامء  ومناقشة �یفية كتابة لها قد اقرتحت �دة تصامميو  مناقشة كتابة أ�سامء يف القاموس

 :اتفقوا �ىل فاملنقطعني 

ا�ي  24/07/2016التصویت �ىل اس�تفتاء  رخي �نضامم بعدوفق �و�رتيهبا  ٔ�سامءلطریقة وضع ا تصممي -
 :إالقرتا�ات التالیة للتصویت �لهيایضم 

 .مع �رخي �نضامم ا�ٔجبدیةٔأو وفق  ،ٔأو وفق أ�جبدیة�رخي �نضامم، ٔأو حسب ما قدموه للمرشوع،  • 

 الزالاص برتك رسا� ٔأنه یا �ىل اخل�لطیب خشص .ٔأو ا�سحب لیتصل بـ د ٕاعطاء فرصة للك مشارك انقطع -
وٕاال سيمت �ذف  22:00قبل السا�ة  28/07/2016یوم امخليس ذ� مضن �� ٔأقصاها ،مضن املرشوع

 .امسه من قامئة املشاركني يف القاموس

حول اللقاء  23:00ة �ىل السا� 27/07/2016یوم  مت عقد هذا �ج�ع: رعش ثانيالجتماع الا
تكف� �لك عنابة ا�ي مت حتدید مو�د � من طرف اجلهة املعنیة امل ب  لقاموسالتنس�یقي الثاين �مو�ات ا

حيث وفرت ٕاقامة  ٔأوت 06و 05 یويم للملتقى املو�د الرمسي. ملدة ثالث ٔأ�مو�س�تضافة  التحضريات
 07 ٔ��دٔأما ا اللقاء السبتو  �كون �مجلعة لیوم �فتتا�ا ) 3ٕاقامة �اشور ، ٕاقامة أ�مم( والطلبة  للطالبات
  .خمصص لر�� س�یاحية يف ٔأحناء مدینة عنابة ٔأوت فهو

فُتِحت  حيث 21:30 �ىل السا�ة 28/07/2016مت عقد هذا �ج�ع یوم :ر عش لثالثاالجتماع ا
�الل هذا د ُ�دّ تنظمي املؤمتر، و و  لتقس�مي العمل}  عنابهنة حتضري املتقى الثاين جل { غرفة �دیدة �سمى 
، و�اف� اكفية لتنقلهم إالقامةلتوفري غرف  اللقاء ا��ن س�یحرضون ریيب لٔ�ش�اص�ج�ع العدد التق
 �مس �لطیب تتضمن.ضبط العدد وذ� برتك رسا� يف اخلاص للـ دو  لتأٔ�ید احلضورفأٔعطیت مدة یوم 

  .رمسیةخشص اصط�اب ٔأ�د ٔأقاربه نظرا لبعد املسافة لكن تأٔ�ید ذ� بوثیقة ، وميكن للك رمق الهاتفو  اللقبو 

قامت مجمو�ة ، 22:00 سا�ة�ىل ال  29/07/2016ج�ع یوم مت عقد هذا �:عشر  الرابعاالجتماع 
�ملنسقني يف املؤمتر التنس�یقي الثاين وملسا�دهتم �ىل �ختیار  ة�اص طاقاتلب التصممي �قرتاح تصاممي خمتلفة

 :َدت أ�هداف الرئيس�یة للملتقى من بيهنا ُ�د .سا24للتصویت �لهيا يف �� مت وضعها يف ا�مو�ة مرمقة 

 التعارف بني املنسقني �ىل ٔأرض الواقع وتقویة العالقة بيهنم -1

  .وضع رؤیة ملس�تقب�و  التعریف ٔأكرث �ملرشوع -2

 .وع فال معل فيه بعد هذا امللتقىٕاكامل ما تبقى من املرش  -3

يف سا�ة  16:00اج�ع رضوري �ىل السا�ة تبدٔأ من یوم امجلعة وس�یكون و  كذ� وضع خطة لهذا امللتقى
العمل �ىل و  لیكون یوم السبت �اص �ملؤمتر، كام سيمت تعلیق الالفتات وضع جلان التنظميو  لتقس�مي العمل الثورة

  .تعب تضحیَة من ٔأ�ل ٕاجناح املرشوعو  ٔأ�م املؤمتر سيت�للها سهر وٕارهاق، اسرتا�ةو  املرشوع ویوم ا�ٔ�د نزهة
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اس�تلزم  22:00�ىل السا�ة  01/08/2016مت عقد هذا �ج�ع یوم :عشر  مساالجتماع الخا
 :حضور رضوري للك من 

  .طویل ٔأسامء: �ئبة املنسقة العامة 

 .�یة بلويف: جلامعات منسقة ا

 .عبايس أٓیة: منسقة كتيب التأٔرخي 

 .ي سامحمرابط: التطبیق و  منسقة التصممي

 .�ریق مسعودة: منسقة ورق� 

كام ٔأنه مت ، العامة ٔأسامء ثاين ا�ي اقرتحته �ئبة املنسقةمناقشة �دول أ�عامل للمؤمتر التنس�یقي ال حيث مت 
ملدة كذ� مت االتفاق �ىل �راء �اف� ، ن هذا اجلدولاملنسقني مض طرف من تحٌطر  اقرتا�اتدمج �دة 
 .ا�ٔعضاء �اصة بنقلعنابة مرورا بباتنة  صوب مدینةانطالقهتا من �سكرة ثالثة ٔأ�م 

♦♦♦_ ________♦♦♦ 

 /: ...و �ىل سبيل ا�متين ال ٔأرید لل�اف� ٔأن تتوقف

 ...و ال لقصة القاموس ٔأن تنهت�ي

  ...نقاشات �دیة. ..ٔأعامل جامعیة...مهسات فاكهیة. ..حضاكت �ري ٕارادیة. ..ترصفات تلقائیة. ..ٔأجواء �ائلیة

ٔأ�ل املرشوع فه�ي حتدث يف لك العائالت حصیح تو�د �الفات لكهنا تعترب حتد�ت جيب ختطهيا من 
�لرمغ من ٔأن معري صغري ٕاال ٔأين ٔأردت ٔأن و�ت الصعلكين ٔأ�مل ٔأن �ائ� قاموس الر�ضیات تتغلب �ىل لك 

  .ٔأ�رك يف نفوسمك ٔأ�را مجیال

 . ضیات�رفقة �ائليت �ائ� قاموس الر� ما�ٔ�و  ت� ٔأمجل اللحظاتال يف ا�ٔ�الم و ٔأ�م ثالثةشكرااا لمك اكنت 

. �دمة الوطنو  املشاریع يف سبيل هللاو  ٕا�مك يف املزید من املؤمتراتو  ر�� ممتعة للجمیع وفقنا هللا
 ة وا�دسيبقى شعار� �ائ� القاموس �ائ� ♥==>

  عبـايس أٓیة  (^__^)  2016/08/07
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 ..ن ٔأ�سامك �ام مرت أ��مل

حىت �لكمة وا�دة فتحققت بفض� ٔأس�تاذي ا�كتور  ٔأتلفظو  ٔأساتذة �بار مثلمك ٔأقف ٔأماماكن �لام ٔأن 
لو بذرة مما و  �ربت لن ٔأس�تطیع ٔأن ٔأاكفئكو  كتبتو  �ام قلت. عبد اللطیف �لطیب فأٔلقيت العدید من اللكامت

 فعلته ٔ��لناو  قدمته لنا

 . لمك سأٔش�تاقو  اش�تقت ..زمالءو  ٔأ�ىل زميالتو  ٔأطیبو  رشف يل ٔأنين تعرفت �ىل ٔأرىق

لك هذا و  اللعبو  النشاط الض�كو  العمل اجلدو  فقد مرت ٔأ�م قلی� مجعت بني العمل سعاديت ال توصف
  .من القلب

ٔأمتىن ٔأن نلتقي معا مرات و  لكن ٔأمتىنو .. و حزن مئ� قليب لفراقمك، مل ٔأ�ن ٔأتوقع ٔأن ٔأتعلق �مك هبذه الرس�ة
 . س�نواصلو  شاء هللا هذه البدایة ٕان، ٔأخرى ٕ�ذن هللا

 . ٔأبداو  دامئا، قالباو  ا�رحب �مك قلبعنابة 

 وا�دة_�ائ�_القاموس_�ائ�#   ♥    القلب_اىل_القلب_من#

 عبیدحس�ناء   (^__^)  2016/08/08

♦♦♦_ ________♦♦♦ 

 

حتت  22:00�ىل السا�ة  14/08/2016مت عقد هذا �ج�ع یوم :االجتماع السادس عشر 
كتيب ، لتطبیقا، قد مت مناقشة ٔأربع حماور �متثل يف القاموس املطبوعو  �لطیب عبد اللطیف. ٕارشاف د

 - فر�يس -اجنلزيي ن �حية اللغةحيث مت العودة ٕاىل مواصفات املرشوع ا�ٔوىل محفل �ختتام ، التأٔرخي
                           : ىلكام مت االتفاق �. عريب

ٕاضافة ٕاىل مجمو�ة أ�ساتذة املتواصلني مع املرشوع  اخلاصة �لطلبة املراجعةو  �شكيل جلنة للتدقيق -
           .و�ذف أ�ساتذة املنقطعني

الصور اخلاصة �ملرشوع منذ بدایته ستبعث ٕاىل و  فتح ٔأرش�یف �اص �ملرشوع حيث ٔأن لك املقاطع -
  .�س�بوكاالطالبة أٓیة �لف هللا �ىل حساهبا الشخيص �ىل الف

 .نذ�ر طیار .دأ��ذ بعني �عتبار املالحظات املهنجیة اليت وضعها  -

فتح غرفة �اصة ءص  بعد ٔأن مت 16/08/2016مت عقد هذا �ج�ع یوم  :االجتماع السابع عشر 
عن ٔأمه أ�سالیب اليت جيب ٕاتباعها ٕالهناء املرشوع يف ٔأقرب وقت ممكن  لالتفاق يف املرشوع الفعالني �ٔ�عضاء

نظرا لتعب  ٔ��ل �ري معلوم �لطیب عبد اللطیف.من طرف د 15/08/2016یوم  بعد ٔأن مت تأٔجيل املرشوع
 ة بعد الغیاب عن حضور اللقاءاتكذ� اعتذار املنسقة العام، اسرت�اء البقيةو  الفئة القلی� اليت تعمل �لیه

 . �ج��ات العتبارها ٔأن املرشوع قد انهت�ىو

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8?source=feed_text&story_id=228171784250806
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9?source=feed_text&story_id=228171784250806
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، ن هذه املر�� أ��رية املتبقيةفتح غرفة �اصة �لتدقيق �كو ىلوأ�عضاء الفعالني � نقواتفق املنس
جماالت لوجود  مفا فوق 2معني لكن رشط ٔأن �كون املس�توى ا�رايس من ماسرت �ددواملنخرطني هبا ليس هلم 

  .مل تدرس يف الس�نوات السابقة

يف غرفة  22:00�ىل السا�ة  17/08/2016هذا �ج�ع یوم  مت عقد :االجتماع الثامن عشر 
وقد مت ٕا�شاء مجموعتني حيث یمت تبادل امللفات ف� بيهنام املعنیني  أ�عضاءاملراجعة لتقس�مي املهام بني و  التدقيق

  .                اف أ�خطاء املنس�یة ٕان و�دتالكتشمن التدقيق  �نهتاءعند 

غ لك �لطیب عبد اللطیف ا�ي بل� .ـ دب'' عنابة ''مد�ر إالقامة اجلامعیة تناسب يف مثل هذا الیوم اتصال 
 ا�ٔلكو  وسالمه داعیا �ائ� القاموس لز�رة مدینة عنابة جمددا فقد و�د بتوفري املبيتأ�عضاء حتیته 

�لطیب اختیار .لكن أ�ما�ن حمدودة مما د 2017الربیع القادم لعام فصل ء القاموس يف �شاطات لبعض ٔأعضاو 
  .مشاركهتم يف املرشوعو  ضاء حسب مردودمهعا�ٔ 

يف غرفة التنس�یق  22:00�ىل السا�ة  22/08/2016مت هذا �ج�ع یوم  :االجتماع التاسع عشر
، حيث مت املراجعةو  اش حول معلیة التدقيقفاكن النقامء املنسقني حتت ٕارشاف �ئبة املنسقة العامة ٔأس حبضور

�لطیب �ىل ملف أ�س�تاذ .ا�ٔوىل تعمل مع د: تقس�مي الصف�ات بني أ�عضاء املعنیني ُخفصصت مجموعتني للفرز
لطالبة ، والثانیة تعمل �ىل بقية امللفات اليت قامت اعدی� من طرف الطالبة ٕاميان سعديالعلوي ا�ي مت ت

 .الطالبة هاجر �لطیبقد �رمجته  ، ٔأما �لنس�بة للملف ا�ي اكن حيتاج للرتمجةمعها يف ملف وا�دٔأسامء جب 

للمجمو�ة املعنیة كذ� قامت �ئبة  الفرز �لنس�بةمعلیة خر ٔأ�ل ٕالهناء ٔأوت �ٓ  25ُ�دد یوم امخليس  
  .املنسقة العامة بترب�ر سبب غیاهبا ملدة یومني

حتت ٕارشاف �ئبة  22:00�ىل السا�ة  24/08/2016ج�ع یوم مت هذا �:الجتماع العشرونا
  :حيث مت االتفاق �ىلمواعید ٕامتامه  ضبطو  ملناقشة لك ما خيص املرشوع ٔأسامءاملنسقة العامة 

 .م2016ٔأوت  31املراجعة للقاموس یوم ا�ٔربعاء و  ٕاهناء معلیة التدقيق -

العمل �ىل الشلك ا�هنايئ للقاموس یوم و  فق للقاموسار معلیة ٕاد�ال املصطل�ات يف التطبیق امل الرشوع يف -
 .سبمترب15 سبمترب �ىل ٔأن تنهت�ي العملیة یوم 1

حسب جحم و  مدته حسب املطبعة انهتاءو  حيدد بدٔأ الطبعو  ممكن قبلها ٔأو بعدها بأٔ�م یو�ه القاموس للطبا�ة -
 .�دد النسخو  القاموس

 .2016ربسبمت 20ب التأٔرخي یوم يٕاهناء العمل �ىل كت  -.

 �ريك عبد الرزاق: فيمل لتوثیق املرشوع �رشف �لهيا الطالبو  مت �شكيل مجمو�ة للعمل �ىل صنع فيدیو -
ٓ و  أٓیة عبايس، �لطیب سلمى، �سا�ده لك من �ن عبید ٔأمينةو  ب التأٔرخي يا�مو�ة س�تعمتد �ىل كت . یة زعميأ

 .خيالتوارو  أٓیة عبايس، مكرجع للمعلومات: ا�ي �رشف �لیه الطالبة

 . الطبع �نهتاء من معلیةبعد مو�د احلفل ا�هنايئ سيناقش  -

 . ٕامتام املرشوع يف ٔأقرب وقتو  لتسهیل العمل ستشلك مجمو�ة لٕالرشاف �ىل التحضري � ٕان شاء هللا

  .اليت ختص املرشوع ٕاىل الطالبة زعمي أٓیةالصور ٕارسال لك  -
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ا�مو�ة  نمكنشور مض�رمجة املصطل�ات حيث مت وضع الطلب د �لهيا يف مجع و ٕارسال املراجع اليت مت �ع� -
امس مؤلف ، كتاب، امس قاموس: مثال يف ٕاطار ٕامتام املرا�ل أ��رية للقاموس  دا�ال 23/08/2016یوم 

  .س�نة النرش ٔأو رابط املواقع املس�تعان هبا، دار النرش ٔأو الطبا�ة، الكتاب

 :املراجعة و  جلنة التدقيق تصني يف جمال الر�ضیات ٕاىلا�  �لطیب عبد اللطیف.د زمالء م انضام ♦

 

 
 

  .ة صوریة �ري ا��ن من �امعة �سكرةا�كتور 25/08/2016 یوم• 

  .تور جنیب حفيظي من �امعة �سكرةا�ك  26/08/2016یوم • 
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 یتقدم الطالب محدان �ن �داد من مجمو�ة �تنة ٕ�هداء  25/08/2016 ♦

حيث �ائ� القاموس وللك من سامه يف ٕاجناح هذا املرشوع �رب الرتاب الوطين  هذه اللكامت للك ٔأفراد
 ...�اد ليستنطق الشعر بعد ٔأن فارقه ملدة س�نوات

 
 

 

حيث  22:00�ىل السا�ة  30/08/2016مت عقد هذا �ج�ع یوم :العشرونو االجتماع الواحد
  :مت االتفاق �ىل 

 . ملدة ال تت�اوز ٔأس�بوع التدقيقو  تأٔجيل مو�د انهتاء املراجعة -

  .          البحث عن �ة ٔأو ٔأش�اص ٕ�ماكهنم املسا�دة يف التكفل �لطبا�ة -

 . ٕاختیار أ��سب من بيهنا، و املقدمةو  ٔأ�ذ اقرتا�ات ا�ٔعضاء خبصوص نص إالهداء -
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 :تقدم أ�س�تاذ كامل ٔأبو ٔأمحد العرايق �لكامت شكر للفریق  ♦

 

 

هو اج�ع مفتوح بني و  01/09/2016مت عقد هذا �ج�ع یوم  :نالعشروو االجتماع الثاني
 املصطل�ات مراجعةو  تدقيق�ىل سهرا حيث ، طویل ٔأسامء�ئبة املنسقة العامة و �لطیب عبد اللطیف.د
 لك امللفات ُدِمجت، مث  رئيس�یني یعمل لك مهنام �ىل ملفتنظميها يف ملف وا�د بعد ٔأن اكنت يف ملفنيو 
بعد ٔأن وصلهتم التعدیالت �ىل هذه  02/09/2016ل�ات حسب احلروف أ�جبدیة یوم املصطُرتبت و 

نذ�ر .د •       .جنیب حفيظي �امعة �سكرة.د•     صوریة �ري ا��ن �امعة �سكرة.د • :امللفات من 
 . أ�س�تاذ كامل ٔأبو ٔأمحد العرايق لندن •        طیار �امعة قس�نطینة

ٔأسامء �ىل املراجعة ا�هنائیة للملف الرئييس ا�ي مت �سلميه �مو�ة  �لطیب والطالبة .د معل لك من
 .06/09/2016التطبیق یوم 

حتت  20:30�ىل السا�ة  07/09/2016مت عقد هذا �ج�ع یوم :العشرون و لثالثاالجتماع ا
  :�لطیب عبد اللطیف حيث مت االتفاق �ىل .ٕارشاف د

 .املقدمةو  هداء�لطیب عبد اللطیف �كتابة االٕ .�كفل د -

 . اع�د الغالف السابق ا�ي مت التصویت �لیه كغالف هنايئ للقاموس -

 .�عتذار مس�بقاو ىل قبول ا�عوةاملراجعة مع شكره �و  �ذف لك من مل �شارك يف معلیة التدقيق -
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ل جبد �ىل مع ٕاضافة امس �ئبة املنسقة العامة ٔأسامء طویل مضن قامئة جلنة املراجعة �كوهنا ٔأكرث خشص -
  .التدقيق يف القاموس

 .قامئة جلنة التدقيق يف القاموس وضع -

 . تصمميه ٕاىل مو�د ٕا�النهو  اس�مترار العمل �ىل التطبیق -

 .ٔأس�تاذ من والیة �سكرة 05/09/2016االتفاق مع أ�س�تاذ زهاين فر�ات �ىل مراجعة هذا الكتیب یوم  -

حتت  20:30�ىل السا�ة  08/09/2016�ع یوم مت عقد هذا �ج:العشرون و رابعلاالجتماع ا
  :ىل�لطیب عبد اللطیف حيث مت االتفاق �. ٕارشاف د

 . تأٔجيل اختیار �الف كتيب التأٔرخي ٕاىل اج�ع أٓخر -

 . لیمت �طالع �لیه من قبل أ�عضاء 09/09/2016تأٔجيل النقاش حول حمتوى كتيب التأٔرخي الج�ع  -

  .ملحقات القاموس صص � وقت لتنظميه بعد ٕاهناءخُ وقد ماكن حفل �ختتام  -

 20:30�ىل السا�ة  09/09/2016 مت عقد هذا �ج�ع یوم: العشرونو خامسلاالجتماع ا
�لطیب عبد اللطیف حيث مت االتفاق �ىل �شكيل جلنة من الطلبة ملراجعة كتيب التأٔرخي .حتت ٕارشاف د

فارس ، ٔأمينة �ن عبید، �ن �داد محدان، طویل ٔأسامء، ز�یةطبة : اليت تتكون من و  حتت ٕارشاف عبايس أٓیة
معروش محزة ومنسقة هذه اللجنة �ن یطو رشیفة حيث مت ٕا�شاء غرفة �اصة هبذه ا�مو�ة ، زعمي أٓیة، زینب

 .لیال 14/09/2016املالحظات يف الغرفة يف �� قدرها مخسة ٔأ�م تنهت�ي یوم و  ٕارسال �قرتا�اتو  للنقاش

یوم  اخلاصة �لطلبة التدقيقبدٔأت جلنة مراجعة كتيب التأٔرخي  : العشرونو سادساالجتماع ال
وتصحیح ما ُاتُفق  حيث اكنت املراجعة صف�ة بصف�ة ليك تمت مناقشة لك املالحظات جامعیا 10/09/2016
  .صف�ة 11حيث لك یوم  �لیه

یوم  امللف حيث قٌِدم لها اتذةللجنة املراجعة اخلاصة �ٔ�س سهی� مقراين طبيبة �مل النفسانضامم  ♦
  .ويه من املتابعني للمرشوع منذ بدایته 10/09/2016

  .12/09/2016كتیب یوم ال سمل أ�س�تاذ زهاين فر�ات مالحظاته �ىل 

 .14/09/2016انهتاء جلنة مراجعة كتيب التأٔرخي من التدقيق یوم 

 .19/09/2016سلمت أ�س�تاذة سهی� مقراين مالحظهتا �ىل الكتیب یوم 

 20:30�ىل السا�ة  30/09/2016مت عقد هذا �ج�ع یوم  :العشرون و االجتماع السابع
  :ملناقشة ما تبقى من معل حيث مت االتفاق �ىل

 جحمه عن القاموس جحم تصغري تقرر عنه، املالحظات ٔأ�ذو  طبعه مت ا�ي القاموس منوذج �ىل إالطالع بعد -
 . )مساك ٔأكرث( ٔأكرث ٔأوراق بعدد یصري حبیث ا�منوذج يف احلايل

  .�دى �ىل الكتیبو  القاموس من لك طبع -

 تصحیح، طلبةو  ٔأساتذة من مؤخرا شارك من ٕاضافة(  القاموس ٕاجناز يف املشاركني ٔأسامءامئة ق مراجعة -
 ....).أ�سامء كتابة يف أ�خطاء
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 : )بسكرة( إذاعة الزیبان_1
 14یوم  تو�ت منسقة والیة �سكرة وفاء رمحة �ريك 

ٕاىل مقر ٕاذا�ة �سكرة اجلهویة ٔأ�ن مت اس�تقبالها من  2016ٔأفریل 
من  �ىل رٔأسهم املذیعة لك�ل حنان،و  طرف الطامق إالذاعي

�ملرشوع حيث و منرب إالذا�ة قامت الطالبة �لتعریف بنفسها
و�ت دعوة للمس�متعني و  التنظمي املعمتد،و  ت أٓلیة العملرشح

و�ة مع رشح �یفية االتصال بأٔعضاء يف �نضامم للمجم الراغبني
 . 2016ماي  01وقد مت البث يف , املرشوع للمسامهة فيه 

 :إذاعة سكیكدة _ 2
املذیع و  بعد تنظمي مو�د اللقاء بني منسقة سكيكدة صارة �ن ٔأعراب  

تو�ت املنسقة ٕاىل مقر إالذا�ة  18/05/2016هشام سا�د خرشف یوم 
فت به و�لفكرة كلكمرشوع القاموس وع عن�لكمت  حيث كام  , ر�

وقد خصصت وقتا لل�دیث عن ملحقاته من مرشوع كتيب التأٔرخي ٕاىل , تطرقت ٕاىل أ�هداف وأٓلیة العمل 
 . 08/06/2016 وقد مت البث يف ،الفيدیو التعریفيو  الرب�مج �لكرتوين

اللقاء التنس�یقي أ�ول بعد     ) :باتنة(إذاعة األوراس _3
 ّ مو�دا مع ٕاذا�ة -2 -ٔأس�تاذ من �امعة �تنة �امر صدیق ب الربوفيسوررت

لت�دید  -ٕاطار �ٕالذا�ة- مسري ٕا�راهمي�ن  �ٔ�س�تاذبعد اتصا� �تنة وذ� 
حيث ذهبت �یة بلويف �كوهنا طالبة  02/06/2016یوم التسجیل يف 

عرفها �رئيسة إالخبار وقد  ،لت�د أ�س�تاذ مسري يف اس�تقبالها منسقة بني الوال�ت للمقرو  من �امعة �تنة
عن لك تفاصیل املرشوع من  توقد حتدثاليت رافقهتا ٕاىل أ�س�تودیو لبدء احلوار  إال�المية �مسینة عرقايبو 

�یفية اس�تقبال طلبة �تنة  كذا, التنس�یقي أ�ول عن املؤمتر و  ده �ىل ٔأرض الواقعیجتس� بدایته ٕاىل �ني 
وقد مت البث يف , �ٕالضافة ٕاىل نقاط ٔأخرى تصممي الغالف و  أٔرخيٕاىل كتيب الت إالشارةو  أٓلیة العملو  للمرشوع

03/06/2016 . 

 :)على الیوتیوب( Tvقناة سیدي عقبة _4
 10:00 السا�ة �ىل 04/05/2016 یوم �لمیة �لسة عقدت
 اليت TV عقبة س�یدي قناة صاحب معروف سامل أ�س�تاذ نظمها

 مبدئیا بو الیوتی يف �لقاهتا تبث حيث أ�وىل مرا�لها يف تعد
 اللطیف عبد.د مع اجللسة هذه اكنت,  متابع 11656 لهاو 

 حضور ٕاىل �ٕالضافة مرابطي سامح - عبايس أٓیة - �ريك رمحة :الطالبات و  القاموس فكرة صاحب �لطیب
  .�فع �ن عقبة مس�د محمد �ريك يفو  الس�ید ٕا�راهمي عبايس ،وفاءو  أٓیةلك من  يوا�
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 : ذ�رها الواجب النقاط ٔأمه ٕاىل عضو لك تطرق حيث املرشوع حول احلدیث ٔأطراف تبادل بدأٔ 

 .�شأٔتهو  املرشوع فكرة:  اللطیف عبد �لطیب.د• 

 .تطوراتهو  �ملرشوع التعریف:  رمحة �ريك• 

 .الوال�ت لك �امعات �رب الفكرة انتشار مدى:  سامح مرابطي• 

  .الغالف تصممي ٕاىل إالشارةو  للمرشوع املرافق �لكتیب التعریف:  أٓیة عبايس• 

 اليت النقاط ٔأمهو  اس�تقبال من صاحبه ماو  رمحة طرف من بباتنة أ�ول التنس�یقي راملؤمت عن كام مت احلدیث
. سامح طرف من الهواتفو  احلواسيب �ىل ٕا�شاؤه مت ا�ي لتطبیقمرورا ل  أٓیة طرف من احملرض يف تدو�هنا مت

 الويل تقدمو  منه الرئييس الهدفو  املرشوع متزي يتال الصفات ٔأمه عن �لطیب اللطیف عبد.د حتدثكذ� 
 ٔأهنا بقو� ٔ�بناءا حتفزيو  املشاریع هذه ملثل دمع من مكنأٔ  ما لتقدمي أ�ولیاء لبقية �اصة بدعوة ٕا�راهمي عبايس

 بني حتتضن ٔأ�رية لكمة الطالباتٔألقت  قدو  املس�تقبل، يف مثرة ٔأحسن ٕالنتاج العنایةو  للري فقط حتتاج بذرة
 اللطیف عبد د خمتو  التطور،و  للتقدم ٔأخرى مبشاریع املبادرة ٕاىل یدعون �ٔ�مل املصحوبة �لنفس الثقة امعانهي

 فرق یو�د ال وا�دة ؤأهنم �شلكون �ائ� القاموس ٔأعضاء بني السائدة املساواة عن �لت�دث مفتخرا اجللسة
  .املرشوع هذا ٕاجناح �ىل سا�د�  من للك الشكر تقدميو  مس�تو�هتماختالف  من �لرمغ بيهنم

مقر جریدة  �لطیب عبد اللطیف.د زار :جریدة الخبر _5
 تطوراتهو  لیعرض فكرة مرشوع القاموس _�سكرة_اخلرب 

و�د �كتابة مقال و  فكرون �لفكرة ب الصحفي لزهررحّ  ملحقاته،و 
ام ٔأبدى ك,  الوصول ٔ�بعد احلدودو  لیمت التعریف به حول املوضوع

 . القاموس ة �شاطات مس�تقبلیة �مو�ةاس�تعداده لتغطیة ٔأی

بارش حلصة �ىل قناة امل بث ال مت : قناة المستقلة_6
من  16:15�ىل السا�ة  21/07/2016یوم  املس�تق� من لندن

 لل�دیث �لطیب عبد اللطیف.د تقدمي توفيق ش�یخي �س�تضافة
 الر�ضیاتحول املرشوع الطاليب اجلزا�ري أ�ول قاموس 

 .�بريا�ي اكن � صدى 

ف دع ٔأ�ن ، و �اءت فكرته�یف و  �لطیب �ملرشوع.ر�
�ٕالضافة ٔأنه ذ�ر التفاصیل املتعلقة به من  ،�رعرعت

كتيب و  امللحقات اكلتطبیقو  أٓلیة العمل املتبعةو  مواصفات
ذ�ر ٔأمه املشاركني  تطرق ٕاىلكام ، �ريهو  ٕاىل ا�متویلالتأٔرخي 

 خبالصدم هلم تقو  ا�ٔعضاءو  الفعالني يف املرشوع من املنسقني
 العراقيل اليت وا�ت املرشوعو  �لطیب ٕاىل ذ�ر املصاعب. كام تطرق د، تضحیاهتمو  الشكر �ىل مصودمه

للتعریف  اكن للصحفي �دة �ساؤالت من بيهنا هل مت االتصال بوزارة التعلمي العايل. مدى تقدم العمل فيهو 
 .العلمي البحثو  �لطیب �لت�دث عن أٓفاق املرشوع.وخمت د، �ملرشوع
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 08/2016/ 02 • سلمىالطالبة �لطیب : �اطرة • 

  ...اكنت ٔأمجل ذ�رى

 ...مشلنا �لك ِخفة وحدتو مللمت ش�تاتنا، ت� اليت دفعت كثريا منا حنو بَعضه

 ...اكنت ٔأمجل ذ�رى

 ...لك أ�رايض اليت بٍُصم �لهيا ُوْقُع ٔأقدامناو  لقاءاتناو  جشاراتنا

لی� ٔأن و  �یف لیوم؟  دفةُمِضیه بنا مل ندرك �یف مجعتنا ُص و  مبرور الوقتو  املسات ٕابداعنو  أٓراء� ٔأ�المنا
 فضة ؟و  تَْبِنيَا ِمقدار ذهب

� بل قصة ُعوِد كربیت أ�ْشِعل يف ُظلمة   ...مل �كن يشء َماِد� ما َوَ�د�

  ...مل �كن �ٔي قصة نغمهتا

  ...مل �كن وقعها يف أٓذاننا ٔ�ي نغمة 

  ...مل نرمس لها حلد الیوم هنایةو يف بدا�هتا ٔألف حاكیة

جبال �ىل غرفة و  النقاش مابني سهولو  مل �كن لنا �ىل ٔأرض الواقع لقاء قبل فاكتفينا �حلدیث عن بعد
  ...تنس�یق

  ...سار بنا الوضع ٕاىل ٔأسوء �الْ و  مابني حسا�ت افرتاضیة من خيال تعرضنا لقيل وقالو 

 و  بأٔیِدینا �اكتَفناو 
�
  ...ىل نور مل �كن بعید املنالخرجنا من الَظلامء ا

 ...لكن� بَِصیَص أ�مل مل یُغَاِدر�َ و  حضكناو  �كيناو  وقفناو  مك سقطنا

 ...ٕ�ذن هللا الیوم قد ٔأهنینا ما بدٔأ�و �ىل ربنا تولكناو  عزمناو  فعقد�

 ...اكنت بفض� ٔأمجل ذ�رىو

 
 

 یؤرخ ٔأ�داثل  21/05/2016یوم  اق �ىل ٕا�شائهمت االتف كتيب صغري عنهو عبارة  :كتیب التأریخ 
مع التطرق ٕاىل  املرا�ل اليت مر هباو  أٓلیة العمل املتبعةذ�ر و  الفكرة ٕاىل الطبا�ة �زوغمن  تطورات املرشوعو 

 . فهو عبارة عن توثیق � ٔ�نه املرشوع الطاليب أ�ول يف اجلزا�ر املهمة، التفاصیل

 قد ینهت�يو  ,رشوع املدونة يف كتيب التأٔرخيفيدیو یلخص ٔأ�داث امل  عنبارة هو ع :الفیلم الوثائقي
الهندسة و  فقد اهمت �لرت�یب �ُرشف �لیه الطالب عبد الرزاق �ريك .حفل �ختتام للمرشوع معازه ٕاجن
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وعبايس أٓیة  زعمي أٓیة اليت مجعت الصور، ال�مو  املسؤو� عن كتابة اخلواطرمبسا�دة �لطیب سلمى  الصوتیة
 .�داث من �الل الكتیباليت سا�دت �ىل �رتيب ا�ٔ 

بني  31/05/2016یوم مت االتفاق �ىل تأٔسيسه  osiو داندرو ی هو عبارة عن �ر�مج �ىل :التطبیق 
للمسا�دة من ٔأ�ل  مث الت�اق الطالبة �ردودي صواب الطالبة مرابطي سامحو  عبد اللطیف �لطیب ذس�تاا�ٔ 

ٔأس�تاذ  تیقان مسري اذس�تا�ٔ  حتت ٕارشاف� ذاكن و  ا�ٓيل إال�الميف  انت�وهنام متخصص ٕاكام� يف ٔأقرب وقت 
ٔأول تصممي دا�يل وقد مت اقرتاح ,  مسا�د �لكیة العلوم ا�قيقة قسم إال�الم ا�ٓيل �امعة محمد خيرض �سكرة

 . مناسبو  �س�یط بعدها ُاقُرتحت �دة تصاممي ٔأخرى فمت اختیار تصممي 09/06/2016یوم  للتطبیق

ذ� مت اختیار شعار ك ،�للغات الثالث كتابة مجیع مصطل�ات القاموس�ادة �ىل إ  هذا التطبیق یعمتد 
 .�اص �لتطبیق

 

 

  .22/09/2016الفتة كهدیة تعرب عن املرشوع من صنع یداها یوم  الطالبة بوحلقري ماس�یلیا قدمت ♦

 

 
 



 تیاكتیب التأریخ لقاموس الریاض  

 
32 

 

 
 

 األعضاء تاریخ االنضمام المنسق الوالیة
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسكرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رحمة  تركي وفاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/04/2016 

   صواب كردودي
   سماح مرابطي

      عباسي آیة
 زید فردوس

 عبیر العابد
 بثینة قريال

 بركاني رفیدة 
 بن بوزة خلود
 بن ناجي مریم

        بولحیفر ماسیلیا
 الرزاق تركي عبد

  زحنیت سمیحة
 معنصر سماح
 لقصوري أمل

 فادي زیدي
 سعدي إیمان
 بطة حفصة

 مناصر سامیة
 لطیب سلمىبا

 بالطیب ھاجر
 ملیكي مروة

     نور الھدى زواوي
 بن سالم أحالم
 حساني سلمى
 فضیل إیمان

 راجح تقي الدین
 مسعودي عبد القادر 

مشري         عباسي صالح
 رشید

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 طویل أسماء

 
 
 
 
 
 

13/04/2016 

 بایة بلوفي
 بو سعید أمینة

 بادة میساء
 مزیاني منال

 جمالبوشعیر 
 طیان شیریھان

 بن عیاش رحمة
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 بوصیودة خولة  باتـنة
 شارف خوجة عبیر

 بریوة خدیجة
 دریس سارة

 بن السعدي سھیلة
 شارف زھرة

 سواسي شروق
 إبریر صفیة
 بلبج حبیبة

 بایع راسو خدیحة
 بن حداد حمدان

 بریوة فیصل
 خالصي أمال

 بو طالب بشرى  18/04/2016 بوالقرارة حسام جیجل
 قاضي عبیر

   راضیةبوعبد هللا
 بو عبد هللا سمیة

 
 
 
 
 

 قسنطینة

 
 
 
 
 

 بوللي نجمة

 
 
 
 
 

23/04/2016 

 بن عبید أمینة
 حمدوش ایمان

 بن عبد القادر سھى
 قبوجي خدیجة
 عشوب أسماء

 بوصبیعات شیماء
 بن أودینة نرجس

 بن حمود رملة
 بوخش رقیة

 بوصبع سارة
 فضیل مروة

بن خلف هللا          زعیم آیة 23/04/2016 عبید حسناء عنابة
 آیة

 حساینیة إیناس
 ___________ 23/04/2016 ساسي ولید بجایة 

 زكیة طبھ 23/04/2016 فارس زینب تبسة
 ضیل مروةف

 )المنسقة سابقا(حلیمة دردار 
 ___________ 27/04/2016 بریق مسعودة ورقلة

تازي مكرطار  سیدي بلعباس
 كروابي

2016/04/27 ____________ 
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 سلطاني ھاجر 07/05/2016 ون مریمسحن سطیف

 كموش نسرین 07/05/2016 مرشلة وسیم قالمة
 بشرىزاید 

 الرحمن عبد بوطغان 07/05/2016 بن أعراب صارة سكیكدة
 مانع فاطمة    أحمد عاشوري
 نھلة مسیخ الزھراء

 ___________ 09/05/2016 حدیوش سلیمان البویرة

 عمروش حمزة  09/05/2016 بن یطو شریفة عین الدفلى
 أودادي سمیة

 
 

 بواقيالأم 

 
 

 بودربالة سارة

 
 

09/05/2016 

بركاني  بعزیز نور الھدى
  بولخراص إشراف  خدیجة

 ساحلي خدیجة
 سایغي رفیقة

مخناش  عبیدات نور الھدى
  إلھام

 
 ___________ 11/05/2016 حمو سماح بشار

 ___________ 12/05/2016 بن یبھى آسیا وھران

 بوخشبة فاطمة 12/05/2016 لكحل مباركة غردایة

عبد الرحمان  الجلفة
 جقدالي

27/05/2016 ___________ 

 ___________  27/05/2016 شفرور منال سوق أھراس

الجزائر 
 العاصمة

 براھیمي نور الدین 05/06/2016 نخایلیة سمیة

 ___________ 17/08/2016 موفقي خدیجة معسكر
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 : السالم �ىل ٔأرشف املرسلني ٔأما بعدو  الصالةو   الرحامن الرحمي�سم هللا   

لك  للك مبدع ٕاجناز وللك شكر قصیدة وللك مقام مقال، وللك جناح شكر وتقد�ر، جفزیل الشكر هندي
 .يف ٕاجناح هذا املرشوع من سامه

 كام نتقدم، ات�ىل التسهیالت اليت منحوها لنا من جتهزيات للسفر وقا� �امعة �سكرة ٕا دارة �شكر
ّ تب و  لللمؤمتر أ�و جلامعة �تنة �ىل حسن اس�تقباهلم وتنظميهم  ص�لشكر اخلال هيم للمرشوع ٕاىل منح شهادات ن

  .هلم النصاحئ التدعميیةو  �شجیعیة للطلبة

امتنان و  نبعث ٔأمواج شكر إال�اء ملؤها قلوب ومن الثناء،و  الشكر لكامت وبأٔرق والوفاء احلب و�لك  
ٔأ�ل املؤمتر من  تفرغواو  حتت ترصفنا امجلعیة مقروضعوا ا��ن  بعنابهإالصالح و  إالرشادمجعیة ىل لقامئني �ل

  .�ىل تقدمي غرف لٔ�عضاء 3 �اشورو  أ�مم للقامئني �ىل ٕاقاميتالعرفان و  ، كذ� لك التقد�رالثاين

  .اكفة ٔأحناء الوطن سكيكدة �معهم للمرشوع من �الل ٕایصال صداه ٕاىلو  �تنةو �شكر ٕاذا�ة �سكرة كام

لمرشوع ل رتوجي الو  العبارات تزتامح كذ� لشكر أ�س�تاذ سامل معروف �ىل املساندةو  اللكامت تتسابقو    
 وفائق الشكر مجلعیة ٔأخوة �ج�عیة اليت ،�ىل الیوتیوب قناة س�یدي عقبة تیفيو  �ىل صف�ة الفيس�بوك

 . ندوة ٔ�عضاء القاموس ةٕالقام يف س�یدي عقبة ت لنا امجلعیةأٔ هیو  اس�تقبلتنا

 السعي فاكن سعیمت حقاً  یوفيمك، لن فشكري شكراً  قلت ٕان" ٔأرسة قاموس الر�ضیات  ": ٔأ�ريا
  .تعبريا احلب صفاء به قلب �كتبمك التعبري عن �ربي جف ٕان مشكورًا،
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�ي �اء كدلیل �رافق ا هذا الكتیب ؤأ�اننا �ىل ٕامتام، مننه وواىل �لینا، نعمه نا� ا�ي ٔأمت �لی  امحلد
 .قاموس الر�ضیات لیعرفنا مبختلف املرا�ل اليت مر هبا الجنازه

عّرفنا بصاحهبا مث ٔأعطینا حملة عن املرشوع و  بدایَة، تطّرقنا يف هذا الكتیب ٕاىل فكرة املرشوع �یف ظهرت
من مجع للمصطل�ات ٕاىل املرا�ل اليت مّر هبا و  من �الل تقدمي تعریف �، مواصفاته، ٔأهدافه، �یفية ٕانتشاره

 .تدقيقها وصوال ٕاىل مر�� الطبا�ةو  �رمجهتاو  فرزها

الثاين �لك من و  اكن ٔأمهها اللّقاء�ن أ�ولو  اليت قام هبا أ�عضاء إالج��اتو  و اس�تعرضنا فيه ٔأمه اللقاءات
 .عنابةو  والیيت �تنة

�ئبة املنسقة  - املنسقة العامة(ا منظام و بيّنا فيه الهیلكة العامة اليت وضعت للمنسقني لیكون العمل مضهن
 .وضعنا قامئة لٔ�ساتذة املشاركني يف تدقيق القاموسكذ� و  )منسقي الوال�ت -املنسقة بني الوال�ت -العامة

السمعیة، ( كام ذ�ر� لمك احلوارات إال�المية اليت متت يف ٕاطار توس�یع فكرة املرشوع �رب وسائل إال�الم 
�تنة، و متثلت يف ثالث لقاءات ٕاذاعیة �رب ٔأمواج ٕاذا�ة لك من �سكرة، سكيكدة) املكتوبةالسمعیة البرصیة، 

لقاء و  �ٕالضافة ٕاىل لقاء �ىل قناة س�یدي عقبة ثقافة �ىل الیوتیوب، لقاء تلفزیوين �ىل قناة املس�تق� بلندن
  .حصفي مع جریدة اخلرب

 .التطبیقو  الفيمل الو�ئقيو  اختمت الكتیب بذ�ر ملحقات القاموس ٔأال ويه هذا الكتیب

يف أ��ري، سيبقى هذا الكتیب مرجعا هامَا للك من ٔأراد السري �ىل خطى هذا املرشوع �جناز مشاریع 
 .مل ال تطو�رها حنو أ�فضلو ٕان اختلفت جماالهتا، حيث ميكن ٔأن �سا�ده �ىل ٔأ�ذ ٔأفاكر �دیدةو  ٔأخرى

 




