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 تطالعون يف هذا العدد

- امللتقــى الــدويل األول حــول موضــوع نظريــة البالغــة يف تفكــ% عبــد 
امللــك مرتــاض اللّغــوي.  ص6

ــة  ــة والرياضي ــطة البدني ــم يف األنش ــاس والتقوي ــارات والقي ــكالية االختب - إش
ــة. ص7 ــاء املواهــب الرياضي ــة اكتشــاف وانتق ــا عــىل عملي وتأث%ه

رة تحت شعار « طالب  - يوم إعالمي حول جهاز إنشاء املؤسسات املُصغَّ
جامعي...مقاول الغد» ص7
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يكــرس مبــدأ الحــوار يف تعاملــه مــع املشــاكل التــي 
تتخبــط فيهــا الجامعــة، شــعاره االنضبــاط يف العمــل مــع 
مبــدأ البيداغوجيــا فــوق كل اعتبــار، يحمــل برنامجــا 
ــا،  ــدة به ــاكل جدي طموحــا لتســي% الجامعــة وإنشــاء هي
بعــد مــرور ســنة مــن تعيينــه عــىل رأس جامعــة الشــلف، 
ــح  ــا يف التكفــل بجميــع رشائ ــه جلي تظهــر معــا� اتجاهات
ــن  ــا م ــة ، منحن ــ�ال وطلب ــاتذة ، ع ــة أس األرسة الجامعي
وقتــه الثمــ¢ لإلجابــة عــن تســاؤالتنا وانشــغاالتنا يف ظــل 

ــة. ــات القا¥ الرهان

• يف البدايــة نــود لــو تعرفنــا بنفســك وتعطينــا ملحــة عــن 
مســ%تك املهنيــة؟ 

ــزوج  ــران 1961 مت ــد وه ــن موالي ــح م ــة براب ــن دوخ - ب
وأب لثالثــة أوالد وبنتــ¢، زاولــت دراســتي االبتدائيــة 
واملتوســطة والثانويــة ¯دينــة وهــران، تحصلــت عــىل 
شــهادة البكالوريــا ســنة 1980 شــعبة تقنــي ريــايض 
أللتحــق بعــد ذلــك بالجامعــة أيــن تحصلــت عــىل شــهادة 
 .1984 ســنة  الرياضيــات  »يف   DES » عليــا   دراســات 

وكنــت مــن املســتفيدين مــن منحــة جامعيــة يف الخــارج 
يف االتحــاد الســوفيتي ســابقا وبالتحديــد  يف أوكرانيــا. 
تخرجــت حامــال لشــهادة الدكتــوراه يف الرياضيــات مــارس 

1990 وعــدت إىل أرض الوطــن يف نفــس الســنة .
بهــا   التحقــت  مســتغانم،  انتــدا½ يف جامعــة  بعــد   -
وتقلــدت عــدة مناصــب مســؤولية بــدء مــن رئيــس قســم 
إىل نائــب مديــر الجامعــة املكلــف بالبيداغوجيــا. أرشفــت 
العديــد مــن رســائل املاجســت%  والزلــت أرشف عــىل 
ــىل  ــة ع ــان بيداغوجي ــدة لج ــاهمت يف ع ــوراه، س والدكت
ــة  ــؤول جه ــت مس ــ� كن ــوي ك ــي والجه ــتوى الوطن املس
ــة  ــور اتفاقي ــو مح ــذي ه ــج PAPS  وال ــرب يف برنام الغ
مربمــة بــ¢ الجزائــر واالتحــاد األورو½، واليــزال هــذا 

ــول . ــاري املفع ــج س الربنام
• هل لك أن تعرفنا عىل هذا الربنامج ؟

- هــو برنامــج تعــاون ثنــاÃ أورو½ جزائــري خــاص بدعــم 
ــي  ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــة للتعلي ــة القطاعي السياس
هدفــه دعــم عرصنــة قطــاع التعليــم العــايل والبحــث 
ــم  ــن دع ــة ويتضم ــات الجاري ــة اإلصالح ــي ومرافق العلم

ــوراه  ــرت – دكت ــانس- ماس ــام ليس ــوراه ونظ ــدارس الدكت م
(ل.م.د) وهــو يؤســس لنظامــ¢- الجامعــة واملؤسســة- 
ــاË متكامــل يف القطــاع . ــه نظــام معلوم عــالوة عــىل  أن

ــذا  ــتالمكم ه ــد اس ــة عن ــع الجامع ــم وض ــف قيمت • كي
املنصــب ؟

ــر  ــام مدي ــتالمي مه ــىل اس ــنة األوىل ع ــرت الس ــد م - لق
الجامعــة ، وقــد جئــت يف ظــروف صعبــة جــدا خيــم عليها 
ــة،  ــباب موضوعي ــة وألس ــة للطلب ــات الدا¥ ــع اإلرضاب طاب
ــتخدام  ــة باس ــذه األزم ــن ه ــروج م ــدا للخ ــت جاه عمل
ــة  ــاذ الجامع ــع وإنق ــ¢ الجمي ــاور ب ــوار والتش ــدأ الح مب
مــن شــبح الســنة البيضــاء الــذي كان يطاردهــا، والجديــر 
ــة  ــÏة يف اآلون ــرشت بك ــات انت ــرة اإلرضاب ــر أن ظاه بالذك
األخــ%ة يف كل الجامعــات الجزائريــة لكــن جامعة الشــلف 
شــهدت الســنة املاضيــة إرضابــات قويــة كادت تشــلها. ويف 
ســياق متصــل، ال يفوتنــي يف هــذا املقــام أن أشــيد بالــدور 
الكبــ% والفعــال الــذي قــام بــه األســتاذ الدكتــور بصديــق 
مصطفــى املديــر الســابق للجامعــة يف تحقيــق نقلــة 

ــة . ــة لجامعــة الشــلف رغــم كل الظــروف الصعب نوعي
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كيــف  اإلرضاب  لظاهــرة  مواجهتكــم  خــالل  مــن   •
مجرياتهــا؟ تحللــون 

التــي  املتتاليــة  أن اإلرضابــات  - -برصاحــة الحظــت 
نظمهــا الطلبــة تســ%ها فئــة قليلــة تتحــدث باســم 
األغلبيــة، وكأنــه ســيناريو مفتعــل لحاجــة يف نفــس 
يعقــوب وال أظنــه منطقيــا يف الكثــ% مــن املطالــب، 
وقــد انفرجــت األزمــة بتفعيــل مبــدأ الحــوار بــ¢ جميــع 
األطــراف وكذلــك بفضــل مســاعدة البعــض وتفهــم 
ــليم. ــاه الس ــور يف االتج ــارت األم ــر، وس ــض اآلخ البع

• وما مخلفات اإلرضاب يف نظركم ؟
- لعــل أســوأ أثــر تركــه اإلرضاب هــو التأخــر يف انطــالق 

الــدروس مــا أثــر ســلبا عــىل تكويــن الطالــب.
• أضحــى الكثــ% يعتــرب بــأن الجامعــة أصبحــت مصلحــة 
ــة لســحب الشــهادات فقــط؟ مــا تعليقكــم عــىل  إداري

هــذا؟
ــا  ــوم به ــي تق ــام الت ــم امله ــن أه ــن م ــرب التكوي - يعت
الجامعــة وعليــه فهــي مطالبــة اليــوم بإخــراج كفــاءات 
علميــة ومهنيــة Õوذجيــة يف املجتمــع ومســؤولة يف 
ظــل الرهانــات الحاليــة وليــس مجــرد حامــيل شــهادة. 
وحتــى يبقــى التواصــل بــ¢ الطالــب والجامعــة، تعمــل 
إنشــاء جمعيــة خريجــي جامعــة  مؤسســتنا عــىل  
الشــلف بهــدف االنفتــاح عــىل القطاعــات األخــرى وكــذا 
ــاهم يف  ــا يس ــذا م ــص وه ــراء الرتب ــة إج ــهيل عملي تس

ــودة. ــوات املوج ــح الفج تصحي
• ما هي األولويات التي تتصدر انشغاالتكم؟

- يف إطــار تطويــر الجامعــة وتحســ¢ التكويــن بهــا، 
نســعى إىل فتــح أقطــاب امتيــاز بجامعتنــا كــ� نســعى 

كذلــك إىل فتــح دكتــوراه ل.م.د يف مختلــف التخصصــات 
حيــث الحظنــا نقصــا عــىل مســتوى فــرص التكويــن يف 
هــذا الطــور كــ� نعمــل عــىل تنشــيط البحــث العلمــي 
بتنظيــم ملتقيــات علميــة وإبــرام اتفاقيــات تعــاون 

ــة. ــة ودولي وطني
• وماذا عن هيكلة الجامعة إىل جامعت¢؟

- باقــرتاح الــوزارة الوصيــة ينتظــر أن يتــم  فتــح مــدارس 
عليــا لألســاتذة يف األطــوار الثالثــة (االبتــداÃ، املتوســط 
ــاد  ــة اليج ــعى الجامع ــار تس ــذا اإلط ــوي) ويف ه والثان
ــا الســي� وأن هــذا املــرشوع  الظــروف املناســبة لفتحه
ــرتاتيجيا  ــرب اس ــذي يعت ــلف ال ــة الش ــع والي ــم موق يالئ

ــ¢ الغــرب والوســط.  ــل همــزة وصــل ب ــه Úث لكون
• وماذا عن فتح كلية الطب؟

- حلــم أي مديــر أن يفتــح كليــة الطــب لكــن اإلشــكال 
يكمــن يف التأطــ% واملشــكل أيضــا مطــروح بالنســبة 
اآليل  واإلعــالم  كالرياضيــات  أخــرى   لتخصصــات 
والهندســة املع�ريــة حيــث تــّم  تجميــد هــذه األخــ%ة 
نظــرا لغيــاب التــوازن بــ¢ عــدد الطلبــة املســجل¢  
وعــدد األســاتذة املؤطريــن. كــ� تجــدر اإلشــارة إىل أنّنــا 
ــا عــىل توفــ% مناصــب ماســرت يف الهندســة  نعمــل حالي

املع�ريــة.

• وأخ%ا ما هي تطلعاتكم يف ظل الرهانات القا¥ة؟
- بالنســبة لجامعــة الشــلف، يجــب احرتام فــرتة الدخول 
الجامعــي وعــىل الجميــع التعــاون والتكاتــف مــن أجــل 
ــل  ــا ألن عام ــة يف وقته ــة الدراس ــدف بداي ــق ه تحقي

الزمــن مهــم جــدا ويحقــق غايــات ســامية.

كــ� يجــب تطويــر البحــث العلمــي عــىل مســتوى 
مختلــف  يف  كبــ%ة  كفــاءات  هنــاك  ألن  واليتنــا 
التخصصــات. عــالوة عــىل ذلــك، عــىل الجامعــة أن 
ــا عــىل املحيــط السوســيو اقتصــادي وهــذا  ــر إيجاب تؤث
مــن خــالل إبــرام اتفاقيــات مــع الــرشكاء االجت�عيــ¢، 
ويف هــذا الصــدد، نفكــر يف إنشــاء منتــدى الجامعــة 
ــة.  ــنة الجاري ــة الس ــل نهاي ــة قب ــات االقتصادي واملؤسس
ــة  ــات مهني ــح تخصص ــد إىل فت ــياق، نعم ويف ذات الس
التــي هــي إحــدى أهــداف مــرشوع PAPS الــذي يعمــل 
ــي  Úــىل األكاد ــي ع ــن املهن ــة التكوي ــح كف ــىل ترجي ع
وهــذا مــا يتطلــب تعاونــا بــ¢ الجامعــة ومحيطهــا حتى 
يتمكــن األســاتذة مــن ترجمــة االنشــغاالت والحاجيــات 
ــى  ــة ويبق ــج تعليمي ــة إىل برام ــة واالجت�عي االقتصادي
كل  مــع  الغايــات  أســمى  لتحقيــق  ســبيلنا  الحــوار 
أطــراف األرسة الجامعيــة أســاتذة، عــ�ال وطلبة والســي� 
املهّمشــ¢ منهــم إلعطائهــم الفرصــة إليصــال كافــة 
انشــغاالتهم إىل الــوزارة الوصيــة كــ� أشــدد عــىل رضورة 

االنضبــاط يف العمــل وتحســ¢ األداء.
• كلمة ختامية:

- يف الختــام نطلــب مــن جميــع األســاتذة والطلبــة 
والعــ�ل، كل فيــ� يخصــه، القيــام بــدوره املنــوط 
ــ� بينهــم مــن أجــل  ــة التواصــل في ــه وتســهيل عملي ب

االرتقــاء بالجامعــة يف شــتى املجــاالت.

من إعداد: بش%ي حفيظة 
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La salle des conférences de la bibliothèque 
centrale a abrité le 15 décembre 2014 une 
rencontre animé par le Directeur Général de 
la Recherche Scientiåque et du Développement 
Technologique (DGRSDT) le Professeur Haåd 
AOURAG. Cet événement a réuni l’ensemble 
des chercheurs et doctorants de l’université 
aån de faire connaitre le rôle de la commission 
nationale d’habilitation des revues scientiåques 
en suivant la conférence du Pr. AOURAG qui 
a eu pour thème: «Pour une meilleure visibilité 
de la recherche scientiåque algérienne et des 
chercheurs et le rôle des réseaux sociaux pour 
la promotion de l›excellence». Il a souligné 

au cours de cette conférence l’importance 
du développement de la recherche dans le 
secteur socio-économique aån de favoriser 
l’employabilité en renforçant le lien entre la 
recherche académique et l’entreprise. A cette 
occasion, il a aussi évoqué la possibilité de 
devenir chercheur permanent au niveau d’un 
centre de recherche pour les titulaires d’un 
Doctorat tout en précisant la diòérence entre 
enseignant chercheur et chercheur permanent. 

Il a ensuite parlé du processus de 
publication d’un article dans une revue 
scientiåque comme étant une condition sine qua 
non pour soutenir une thèse de doctorat. Dans 
cette optique, il a fait savoir que le ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientiåque a établi une commission nationale 
d’habilitation des revues scientiåques qui 
comporte les meilleurs chercheurs nationaux 
pour que l’université algérienne, 
dit-il, puisse accéder à un certain 
standard d’excellence. Vingt 
trois revues scientiåques sont 
en ce moment en cours d’étude 
pour leur habilitation par ladite 
commission, a-t-il révélé. Ces 
revues, une fois habilitées, seront 
éditées par une maison d’édition 
reconnue sous la tutelle du  
MESRS et seront ensuite intégrées 
dans des bases de données 
internationales notamment le 
corpus Web of science. Et pour 
améliorer le niveau de visibilité 
des universités algériennes, tous 

les résumés des articles doivent désormais être 
écrits en anglais, a-t-il ajouté. 

Le DGRSDT a également saisi cette 
opportunité pour parler des outils, astuces, 
et réseaux destinés à la recherche scientiåque 
comme Mendeley, un logiciel académique 
gratuit (Win, Mac & Linux) pour gérer, 
partager, lire, annoter et citer les documents 
de recherche...et un réseau de recherche pour 
gérer  les documents en ligne, découvrir des 
tendances et des statistiques de la recherche, 
et pour  mettre le chercheur en contact avec 
des chercheurs ayant les mêmes intérêts. 
Par ailleurs, il a évoqué les réformes de 
l’enseignement supérieur qui visent dans 
presque tous les pays à accroître la productivité 
académique et qui sera régulièrement évaluée 
selon un ratio input/output  (nombre d’articles 
publiés/ nombre de citations d’auteur).

pour une meilleure visibilité de la recherche scienti/que algérienne et des 

chercheurs et le rôle des réseaux sociaux pour la promotion de l’excellence

Le Directeur Général de la Recherche Scienti/que et du Développement

Technologique anime une conférence ayant pour thème



5

Le Palais de la culture de la ville de Chlef a abrité les 09 et 10 
décembre 2014 les travaux scientiåques des «Journées Méditerranéennes 
sur l’agrumiculture, situation actuelle et perspectives»  organisées  par 
l’institut des sciences agronomiques en collaboration avec le laboratoire 
de recherche « production et protection des cultures dans la région de 
Chlef ». 

Cet  événement a réuni  de nombreux chercheurs, spécialistes et 
experts (nationaux et étrangers), venus notamment d’Italie (Centre 
de Recherche pour l’Agrumiculture et les Cultures Méditerranéennes 
d’Acireale, l’Institut Agronomique Méditerranéen de Bari, le Centre 
Interprofessionnel pour les Activités des Pépiniéristes CIVI), du 
Maroc (Domaines Agricoles de Rabat), de la Tunisie (Centre National 
des Agrumes de Tunis), du Royaume-Uni (Chingford Fruit Ltd), et 
concernant l’Algérie  on peut citer à titre d’exemple la participation 
des chercheurs de l’institut des sciences agronomique de l’université 
de Chlef, l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie d’Alger, le  Centre 
Nationale de Contrôle Certiåcation de Semences et Plants. 

La séance d’ouverture de cet événement a été animé par le recteur 
de l’université le Pr. Berrabah Bendoukha, le directeur de l’institut des 
sciences agronomiques, des représentants des autorités locales, ainsi que 
des représentants de l›organisation des Nations unies pour l›alimentation 
et l›agriculture  (connus sous le cigle FAO) et de l›organisation arabe 

pour le développement agricole (OADA).
Le programme de la manifestation, retenu par le comité 

d’organisation, s’articulait autour de deux principaux thèmes à savoir : 
une session consacrée à l’agrumiculture Algérienne incluant toutes les 
ålières des agrumes avec exposition de posters et une autre consacrée à 
l’expérience acquise par d’autres pays du bassin Méditerranéen, aån de 
créer de nouveaux liens et collaborations entre les participants. Il a été 
essentiellement question du projet du centre régional des agrumes (CRA) 
en Algérie, des maladies émergentes dans le bassin méditerranéen, de la 
production de plants de qualité et des programmes de certiåcation et de 
développement des agrumes dans la région. 

En marge de cette rencontre scientiåque, une foire pomologique, 
incluant des variétés locales et internationales a été organisée. Les 
participants ont également eu l›occasion de visiter un verger d’agrumes 
pilote (CATM) dans une région à vocation agrumicole.

Farida Flitti

Journées méditerranéennes 

sur l’agrumiculture

Situation actuelle et 

perspectives
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رست فعاليــات هــذا امللتقــى تحــت الرعايــة 
الرشفيــة ملديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور برّابــح بــن 
دوخــة وتحــت رئاســة الدكتــور العــر½ عّميــش، مديــر 
ــط  ــى رب ــذا امللتق ــن وراء ه ــدف م ــرب. وكان اله املخ
البالغــة ضمــن وجهتيهــا الفنيــة والعلميــة بالحيــاة 
االجت�عيــة مــن جهــة، وتقريبهــا مــن قــراءة الفنــون 
التشــكيلية مــن جهــة أخــرى، ويف ذات الســياق، وصــل 
البالغــة بــكل تفاعالتهــا املعرفيــة نظريــا وتطبيقــا 
بفلســفة اللغــة، إضافــة إىل العمــل عــىل اســتث�ر 
وتخليصــه  اإلبــداع،  تحريــر  إىل  البالغــي  التفكــ% 
مــن إشــكال حــدود الخطــاب ومكوناتــه الرسديــة 
والبنيويــة، مــن خــالل االنفتــاح عــىل تقبــل اإلضافــات 

اإلنشــائية والرسديــة دون إقصــاء، كــ� هــدف امللتقــى 
ملشــاربها  البالغــة  اســرتجاع  إىل  األوىل  بالدرجــة 
فنيتهــا  بذلــك  مســرتدة  األوىل،  الفنيــة  وأصولهــا 
وج�ليتهــا بواســطة إخراجهــا مــن أزمــة التقعيــد 
التــي أحدثتهــا مناهــج تعليميــة الــدرس البالغــّي.

ــالل  ــاض خ ــك مرت ــد املل ــتاذنا عب ــادر أس ــد ب لق
ســ%ته البحثيــة إىل اســتنهاض كثــ% مــن تجليــات 
ــ�  ــة مثل ــة البالغ ــا نظري ــن ضمنه ــة، وم ــة اللغ نظري
وندواتــه  املتنوعــة  الكثــ%ة  مؤلفاتــه  جّســدته 
ومحاوراتــه، وإذ ســطّر مخــرب نظريــة اللغــة الوظيفيــة 
ــة  ــئ فرص ــا ليهي Õــة، إ ــذا يف البالغ ــدويل ه ــاه ال ملتق
والدكتــوراه  واملاجســت%  املاســرت  لطلبــة  مكينــة 
العــرب  الجامعيــ¢  واألســاتذة 
ــم  ــهام بكفاءاته ــرب لإلس ــ% الع وغ
النقديــة واملنهجيــة يف إثــراء نظريــة 
إىل  باإلضافــة  الجديــدة،  البالغــة 
طــرح الكيفيــات الوظيفيــة التــي 
نشــاطها  العربيــة  للّغــة  تعيــد 
وطاقاتهــا  الرسمديــ¢  وبريــق 
بهــا  تشــبّعت  التــي  اإلبداعيــة 
ــّ%ة. ــة الن ــا الحضاري ــالل عهوده خ

ــرة،  ــات هــذا امللتقــى عــدة دكات شــارك يف فعالي
تناولــوا العديــد مــن املحــاور عــىل غــرار الدكتــور 
عــز الديــن الناجــح وشــقيقته الدكتــورة ليــىل الناجــح 
اللّــذان أتيــا مــن تونــس إضافــة إىل جمــع مــن دكاتــرة 
جامعــة الشــلف وجامعــات أخــرى مــن مختلــف 
أنحــاء الوطــن يف حــ¢ تعــّذر حضــور الدكتوريــن 
ــز  ــد العزي ــعودي عب ــودة والس ــل ع ــطيني خلي الفلس
ــك � يحــل دون  ــن ذل ــع لك ــه البدي ــد الل ســعود العب
تقديــم مداخلتيهــ� عــن طريــق تســجيالت فيديــو تــّم 
عرضهــا عــىل الحضــور الذيــن أولــوا اهت�مــا بالغــا بهذا 
امللتقــى وخــ% دليــل عــىل ذلــك حضورهــم الكثيــف.

بكلمــة  امللتقــى  هــذا  فعاليــات  اختتمــت 
برّابــح  الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة  مديــر  ألقاهــا 
ــذا  ــاح هك ــة إلنج ــود املبذول ــا الجه ــة مثّمن ــن دوخ ب
عبــد  الدكتــور  شــخصيا  كــرّم  والــذي  ملتقيــات 
ــرج  ــي خ ــات الت ــراءة التوصي ــد ق ــاض بع ــك مرت املل
ــم  ــل تكري ــا مح ــوا أيض ــن كان ــون والذي ــا املتدخل به
تــّم  كــ�  للملتقــى  العلميــة  اللّجنــة  طــرف  مــن 
توزيــع شــهادات تكويــن عــىل الطلبــة الحارضيــن. 

لخضاري يوسف
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ــمرب 2014  ــق لـــ 09 ديس ــاء املواف ــوم الثالث ــايض ي ــب الري ــم التدري ــم قس نظّ
ــة  ــطة البدني ــم يف األنش ــاس والتقوي ــارات والقي ــكالية االختب ــول إش ــيا ح ــا دراس يوم
ــة.  ــب الرياضي ــه املواه ــاء وتوجي ــاف وانتق ــة اكتش ــىل عملي ــا ع ــة وتأث%ه والرياضي

ــف. ــي يوس ــعيدي زروق ــور س ــة الدكت ــرة العلمي ــذه التظاه ــرأس ه ت
تعتــرب عمليــة اكتشــاف وانتقــاء وتوجيــه املواهــب الرياضيــة عنــد فئــة الناشــئ¢ 
ــة أو  ــة الرتبوي ــة الرياضي ــطة البدني ــواع األنش ــف أن ــ¢ ملختل ــذ امل�رس ــن التالمي م
ــط  ــم املتوس ــة التعلي ــة مرحل ــداÃ وبداي ــم االبت ــة التعلي ــة مرحل ــية يف نهاي التنافس
املرحلــة األمثــل واألهــم مــن أجــل أن تزيــد الرياضــة التنافســية بصفــة عامــة 
والرياضــة النخبويــة بصفــة خاصــة بالرياضيــ¢ املوهوبــ¢ ممــن تجتمــع فيهــم 
القــدرات البدنيــة والخصائــص املورفولوجيــة، الســ�ت النفســية واملهــارات العقليــة، 
ــة بطــل الغــد لكــن املشــكلة  ــة معرف ــرب اكتشــاف املواهــب الشــابة ¯ثاب ــث يعت حي
ــون  ــه تكمــن يف ك ــاء والتوجي ــة االكتشــاف واالنتق ــي تواجــه عملي ــات الت أو الصعوب
ــح  ــم الصحي ــاس والتقوي ــار والقي ــة االختب ــىل عملي ــة ع ــا مبني ــ%ة بدوره ــذه األخ ه
ــل  ــة البط ــث أّن صناع ــارات حي ــات وامله ــتعدادات والصف ــدرات واالس ــف الق ملختل
الريــايض التــي تســبقها مرحلــة اكتشــافه تعرتضهــا عوائــق منهجيــة تكمــن يف مــدى 
ــكل مــا يشــمله مفهــوم  ــارات والقياســات املطبّقــة ب ــات االختب صحــة أو صــدق وثب

ــاءت  ــره ج ــبق ذك ــا س ــىل م ــاء ع ــي وبن ــث العلم ــج البح ــات يف مناه ــدق والثب الص
اإلشــكالية العامــة لهــذا اليــوم الــدرايس ملحاولــة فهــم وتســليط الضــوء عىل إشــكاليت¢ 
فرعيتــ¢ وهــ� إشــكالية االكتشــاف واالنتقــاء والتوجيــه للمواهــب الشــابة مــن جهــة 
ــرى إذ أّن  ــة أخ ــن جه ــابة م ــب الش ــم للمواه ــار والتقوي ــاس واالختب ــكالية القي وإش
ــة  ــي النخب ــ¢ أو رياضي ــ¢ املوهوب ــف مراحــل الرياضي ــداد ملختل ــة ارت ــام بعملي القي
يعنــي أّن التوجيــه الصحيــح ملوهبتهــم هــو نتــاج عمليــة اكتشــاف وانتقــاء صحيحــة 
كانــت مبنيــة عــىل تقييــم أو تقويــم علمــي دقيــق ملختلــف القــدرات واإلمكانيــات 
واملهــارات التــي يتمتعــون بهــا انطالقــا مــن النتائــج واملعلومــات أو البيانــات املتوصــل 

ــخ ــارات والقياســات املناســبة ...إل ــق االختب ــا بعــد تطبي إليه
وبنــاء عــىل مــا ســبق، "حــور هــذا اليــوم الــدرايس حــول االختبــارات والقياســات 
والتقويــم يف األنشــطة البدنيــة والرياضيــة مــن جهــة واالنتقــاء واالكتشــاف وتوجيــه 
ــات  ــالث جلس ــوران يف ث ــذان املح ــّدم ه ــرى، ق ــة أخ ــن جه ــة م ــب الرياضي املواه
أثراهــا جمــع مــن الدكاتــرة واألســاتذة ¯شــاركة طلبــة الدكتــوراه ¯داخالتهــم القيّمــة 
والتــي "ّخــض عنهــا عــدة توصيــات مــن شــأنها املســاهمة بشــكل فعــال يف اكتشــاف 

مواهب رياضية ناشئة وانتقائها وتوجيهها.       
لخضاري يوسف

احتضنــت قاعــة املحــارضات بكليــة العلــوم االقتصاديــة، التجاريــة وعلــوم التســي% 
ــة  ــة الوطني ــة للوكال ــة التابع ــه دار املقاوالتي ــييس نظمت ــي تحس ــوم إعالم ــات ي فعالي
لدعــم تشــغيل الشــباب يــوم 14 جانفــي 2015 ¯شــاركة ممثــل عــن الوكالــة وممثــل 
عــن دار املقاولتيــة وممثــل عــن الصنــدوق الوطنــي للتأمــ¢ عــن البطالــة. وســعت هذه 
املبــادرة إىل غــرس روح املقاوالتيــة لــدى الشــباب الســي� حامــيل الشــهادات الجامعيــة 
إلنشــاء مؤسســات مصّغــرة لدفــع عجلــة التنميــة بالواليــة خصوصــا و الوطــن عمومــاً . 
بحيــث تنــاول الســيد براضيــة مولــود يف كلمتــه التــي ألقاهــا عــىل الطلبــة 
الحضــور بصفتــه ممثــل عــن الوكالــة (ANSEJ) دور هــذه األخــ%ة يف التنميــة املحليــة 
مــن خــالل مرافقــة ومســاعدة أصحــاب املشــاريع الجديــدة مــن فئــة الشــباب وأكــد 
ــة  ــتوى والي ــىل مس ــيل  ع ــاج املح ــع اإلنت ــة تنوي ــرش ثقاف ــىل ن ــز ع ــىل رضورة الرتكي ع
ــة. أمــا الســيد آلوس هــادي، ممثــل  ــة االقتصادي الشــلف للتخلــص مــن مشــكل التبعي
ــاء  ــه إىل رضورة بن ــار يف كلمت ــد أش ــة فق ــن البطال ــ¢ ع ــي للتأم ــدوق الوطن ــن الصن ع
املــرشوع املهنــي وتكويــن فكــرة حــول إنشــاء مؤسســة أثنــاء الدراســة لضــ�ن النجــاح 
فيــه ليكــون الطالــب مســتعدا عنــد تخرجــه للدخــول إىل عــا� الشــغل. كــ� انتهــز هــذه 
ــدل االســتهالك  ــع املحــيل ب ــة النهــوض بالتصني ــد هــو اآلخــر عــىل أهمي الفرصــة ليؤك

ــكار.   ــه روح االبت ــة والوعــي لينمــي لدي ــب إىل التســلح بالثقاف ــا الطال األعمــى، ودع
ــول  ــة ح ــن دار املقاولتي ــل ع ــه ممث ــري بصفت ــا قم ــيد رض ــدث الس ــ¢ تح يف ح
إجــراءات ومراحــل إنشــاء مؤسســة مصغــرة انطالقــا مــن تكويــن فكــرة املــرشوع ثــم 
إيــداع امللــف عــىل مســتوى الوكالــة الوطنيــة لدعــم تشــغيل الشــباب، فملــف البنــك 
باعتبــاره رشيــك يف املؤسســة ( فتــح حســاب والحصــول عــىل موافقــة البنــك عــىل منــح 
ــاري أو  ــجل التج ــ�د أو الّس ــة (االعت ــو% للمؤسس ــاء القان ــوال إىل اإلنش ــرض)، وص الق
بطاقــة حــريف أو فــالح باإلضافــة إىل البطاقــة الجبائيــة)، وانتهــاء بتســلم شــهادة التأهيــل 

مــن طــرف الوكالــة. 
وتناولــت املداخلــة األخــ%ة تقديــم ملحــة عــن دار املقاوالتيــة املتواجــدة بالقطــب 
ــن خــالل  ــة م ــم بشــباب الجامع ــذي يهت ــاز ال ــارس ودور هــذا الجه ــي أوالد ف الجامع
ــار  ــتديرة الختي ــد مس ــة وموائ ــول املقاوالتي ــية ح ــة ودورات دراس ــام إعالمي ــة أي برمج
أحســن فكــرة مــرشوع واختتــام املوســم بتنظيــم الجامعــة الصيفية ¯شــاركة املؤسســات 
والجهــات املختصــة باملرافقــة واملتابعــة إلنشــاء املؤسســات املصغــرة حرصــا عــىل ضــ�ن 

احتــكاك مبــارش للطالــب مــع هيئــات دعــم الشــغل.  
فريدة فليتي
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