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النشاط
 العلمي

الحدث

البحث العلمي

بورتري

الملف

حوار العدد

- حفل اختتام السنة اجلامعية 2010/2009
- افتتاح املوسم اجلامعي 2011-2010 
- التسجيالت اجلامعية 2011-2010

- جامعة حسيبة بن بوعلي تنظم األبواب املفتوحة
-  جامعة حسيبة بن بوعلي تقدم خدمة متكاملة 

للتعليم عن بعد
- اجلامعة توسع هياكلها البيداغوجية . 

- نتائج ملموسة حتققها اجلامعة يف نظام ل.م.د

- اجلامعة حتتضن اليوم الوطين لالبتكار
- جامعة حسيبة بن بوعلي تهيكل إىل سبع كليات 

ومعهدين
- جولة يف اإلصدارات العلمية جلامعة الشلف. 

- احملطة التجريبية حبوث علمية متنّوعة
 للنهوض بقطاع الفالحة البيولوجية.

- عميد كلية العلوم وعلوم املهندس الدكتور 
عبدي بن عبد اهلل يكشف:تعدد التخصصات املفتوحة 

بالكلية، واستعدادها للتكوين يف الدكتوراه

- املشوار العلمي للدكتور هين حممد نبيل.

جملة دورية إعالمية تصدر 
عن جامعة حسيبة بن بوعلي

مدير اجمللة:
 األستاذ الدكتور بصديق مصطفى.

رئيس التحرير: الدكتور العمري بلقاسم.
التحرير الصحفي: بشريي حفيظة.

التحرير باللغة الفرنسية
: مكناسي ابراهيم.

التصوير: مساوي عبد القادر.
املراسالت: مصلحة اإلعالم

 والتوجيه رئاسة اجلامعة 
الشلف. حي السالم ص ب151
اهلاتف/الفاكس 027.72.12.27

اطلع على موقع اجلامعة
www.univ-chlef dz

Email : srv.info@univ-chlef.dz 
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- Les 16é Journées Nationales de
 Microbiologie.

- 5è Symposium International sur 
la Construction 

   en Zone Sismique «SICZS 2010»
- Paul Robert : 

«Mémoire, dictionnaire et enseignement.»
- Le  Département d’anglais organise : 

Colloque national sur
 l’enseignement de la littérature anglaise.

- Les bases de données : UHBB abonnée 
à 6 bases de données 

- امللتقى الوطين األول حول: »التنافس
العثماني اإلسباني «

- اامللتقى الدولي الرابع حول: »املنافسة و
اإلسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية

 خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية«. 
- امللتقى الدولي اخلامس حول: »حرب التحرير

اجلزائرية والقانون الدولي اإلنساني«.
- امللتقى الوطين األول حول »سسيولوجيا اجلرمية«.

- امللتقى الدولي األول مبعهد الرتبية البدنية 
والرياضية بإشكالية أي نشاط بدني رياضي للغد؟
- اليوم الدراسي »قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

يف ظل التعديالت اجلديدة«.
- امللتقى الوطين اخلامس  »التجربة الروائية 

عند الروائية عند األديب الراحل الطاهر وطار«
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متاشيا مع متطلبات املرحلة، أصبحت جامعة الشلف اليوم أكثر 
يتسنى  حتى  اخلارجي،  العامل  على  وتفتحا  وطموحا  ديناميكية 
هلا اإلندماج يف النظام العاملي حيث يشكل احلصول على املعلومة 
أهم  هائلة  بسرعة  وبثها  واسرتجاعها  ومعاجلتها  وختزينها  فيه 

مالحمه.
نظام ل.م.د  تعميم  اجلامعة من  انتهت  الرهانات  واستجابة هلذه 
اإلصالحات  إطار  يف  يدخل  الذي  اجلامعي2011/2010  املوسم  خالل 
الكربى اليت تقوم بها اجلزائر لدفع إندماجها يف اقتصاد السوق،كما 
مت خالل هذا املوسم اعادة هيكلة اجلامعة اىل سبع كليات ومعهدين 
قصد احتالل موقع خيدم مصاحل اجملتمع يف مربع العوملة، ولذا 
أضحت مسألة تكوين الكوادر النوعية من أمسى الغايات اليت تسعى 
جامعتنا لتحقيقها، إىل جانب فتح باب التعاون والعالقات اخلارجية 
مع اجلامعات الدولية، وتطوير تقنيات البحث العلمي بدعم مجيع 

الباحثني ماديا ومعنويا.
 ويبقى النهوض بالبحث العلمي و تطوير تقنيات البحث االلكرتوني 
الرؤية  حماور  أهم  من  البيداغوجي  التكوين  نوعية  حتسني  و 

االستشرافية جبا  معتنا.

En corrélation avec les exigences de l’époque, notre 
université est devenue aujourd’hui plus dynamique, 
plus ambitieuse et plus ouverte au monde extérieur 

de telle sorte qu’elle puisse réussir son insertion à la 
mondialisation du système d’enseignement supérieur dont 
les principaux aspects sont : l’acquisition de l’information, 
sa sauvegarde, son traitement, sa récupération et la rapidité 
de sa transmission.

Ainsi, en réponse à ces enjeux, la généralisation du 
système Licence- Master-Doctorat (LMD) s’est 
achevée durant la saison 20102011/ dans le cadre 

de la réforme engagée par l’Etat Algérien afin d’accélérer 
son processus d’intégration dans l’économie du marché.

Par ailleurs, notre université a été restructurée en 7 facultés 
et 2 instituts dans le but d’occuper une place déterminante 
pouvant servir les intérêts socio-économiques du pays à  
l’ère de la mondialisation. Pour se hisser vers les standards 
internationaux, la formation des cadres hautement qualifiés 
est devenue l’un des objectifs majeurs  que notre université 
aspire à atteindre à travers l’ouverture d’opportunités 
de coopération avec des universités étrangères et le 
développement des techniques de la recherche scientifique 
en soutenant tous les chercheurs tant financièrement que 
moralement. 

اإلفتتاحية

Edito



على غرار السنوات الفارطة، كرمت جامعة حسيبة بن بوعلي خالل حفل نهاية 
السنة اجلامعية 2010/2009 الطلبة املتفوقني يف مرحليت التدرج وما بعد التدرج، كما 
مت تكريم األساتذة أصحاب االبتكارات العلمية والتكنولوجية، واليت بفضلهم احتلت 
جامعتنا املرتبة األوىل والثانية وطنيا يف جمال التطوير التكنولوجي، وقد مت تسليم 
جوائز قيمة لألساتذة الباحثني تشجيعا على مبادراتهم العلمية والبحثية، باإلضافة 

إىل هذا مت تكريم العمال املتقاعدين امتنانا لوفائهم يف مسارهم املهين

األسرة  تقدمها  اليت  اجملهودات  على  اجلامعة  مدير  أثنى  الرتحيبية  كلمته  يف 
اجلامعية من أجل الرقي بها إىل مصاف  اجلامعات املتطورة، مربزا يف ذات السياق 
والي  السيد  والسلطات احمللية على رأسها  التفاعل اإلجيابي احلاصل بني اجلامعة 
وحققوا  الشلف،  جامعة  شرفوا  الذين  الباحثني  األساتذة  بدور  أشاد  كما  الوالية، 
قفزة نوعية يف جمال البحث العلمي من خالل اجنازاتهم التكنولوجية اليت شاركوا 
بها يف صالون اإلبتكار والتجديد الذي نظم من طرف املديرية العامة للبحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي بتاريخ 14 أفريل 2010 حيث احتلوا املرتبة األوىل والثانية وطنيا 
ويف األخري قدم مدير اجلامعة نظرة استشرافية، لإلجنازات اليت تقوم بها اجلامعة 

يف خمتلف اجملاالت سواءا  البيداغوجية أو اخلدماتية.
النظامني  يف  التدرج  مرحلة  يف  املتفوقني  الطلبة  تكريم  احلفل  خالل  مت  وقد 
الكالسيكي و ل.م.د حيث بلغ عددهم 144 طالبا، كما مت تكريم 70 طالب يف مرحلة 
ما بعد التدرج،  وكرم األستاذ هين حممد نبيل من كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم 

التسيري لنيله شهادة الدكتوراه.
 كما مت تكريم األساتذة الذين مت ترقيتهم إىل رتبة أستاذية واألساتذة املرقون 
إىل رتبة أستاذ حماضر قسم -أ- واألساتذة أصحاب املنشورات واملطبوعات العلمية 
الذين يعملون جاهدين على إيصال صوت جامعة الشلف داخل الوطن وخارجه، كما 
كرم كل من رئيسي حترير جمليت األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية 
وجملة الطبيعة والتكنولوجيا، ويف اخلتام مت تكريم العمال املتقاعدين لسنة 2010/2009 

والذين بلغ عددهم 11 عامال سهروا على خدمة اجلامعة.

النشاط البيداغوجي

في حفل اختتام السنة 
الجامعية 2010/2009

تكريم للطلبة 
المتفوقين، تشجيع 
لألساتذة الباحثين 
وامتنان للعمال 

المتقاعدين.
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الدخول  ميز  ما  أهم  لعل 
الجامعي 2010/  2011 هو تعميم 
الشلف،  بجامعة  ل.م.د  نظام 
لمسيرة  مواصلة  جاء  الذي 
الجامعة  تبنتها  التي  اإلصالح 
مس  حيث   ،2005 سنة  منذ 
والمعهد  الكليات  اإلصالح كل 
والميادين،  الفروع  كل  ليشمل 
هذه  خالل  فتح  تم  حيث 
طور  في  تخصص   29 السنة 
في  تخصص   19 و  الليسانس 

طور الماستر، 

وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الطلبة المسجلين الجدد فاق 6 آالف طالب هذه السنة، وبغية توفير 
الظروف المالئمة وإعطاء صورة وأداء بيداغوجي جيد للطلبة واألساتذة، استلمت الجامعة 
5000 مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي أوالد فارس وقد تم حفل االفتتاح بحضور السلطات 

المحلية على رأسها والي الوالية، وكذا مسؤولي الجامعة وجمع من األساتذة والطلبة.
وذكر المدير في كلمته أن الجامعة استفادت من ثالث مراكز األول المركز الجهوي 
فيهتم  الثالث  المركز  أما  بالحمضيات،  خاص  وطني  بحث  مركز  والثاني  للتوثيق، 

بالتكنولوجيا الصناعية واالبتكار .
لحاملي  شغل  منصب   184 فتح  تم  االخيرة  السنوات  خالل  للطلبة  الكبير  للتوافد  ونظرا 
شهادة الماجستير والدكتوراه وما يعادلها، كما تم تنصيب األساتذة المرافقين ومسئولي 
من  كل  بمعية  ميدان،  كل  هيكلة  وإعادة  المبرمجة  التكوين  مسارات  لمتابعة  الميادين 
نواب المدير، العمداء، رؤساء األقسام، رؤساء الشعب ورؤساء التخصص، ومن أجل مسايرة 
التوسع الذي تعرفه جامعة حسيبة بن بوعلي على جميع األصعدة والمستويات تم وضع 
إستراتيجية شاملة للتوظيف في مختلف المناصب اإلدارية والتقنية حيث تم فتح 84 منصب 

شغل لإلداريين والتقنيين.
وفي الجانب البيداغوجي تم خلق معبر لطلبة النظام الكالسيكي قصد مواصلة مسارهم 
العلمي في الماستر والدكتوراه، وبهذا تكون انطالقة الموسم الجامعي الجديد في 

أحسن الظروف والمعطيات تجعل الطالب يساهم في تكوين نفسه تكوينا سليما.

بها  قامت  واسعة  إعالمية  تخللتها حملة  جيدة  ظروف  في   2011/2010 الجامعية  التسجيالت  جرت 
الجامعة، وذلك تلبية الحتياجات الطلبة سواء إعالميا أو بيداغوجيا حيث تمت العملية عبر الخط 
 2010 ماي   31 لـ  الموافق  هـ   1431 الثانية  في 17 جمادى  المؤرخ   03 رقم  الوزاري  المنشور  وفق 
المتعلق بالتسجيل األولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا للسنة الجامعية 2011/2010 الذي وضعته 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بين أيدي الطلبة الجدد، وقد سجلت الجامعة هذه السنة 
6183 طالب جديد.والجدير بالذكر تعميم نظام ل.م.د في جميع الكليات إذ بلغ عدد التخصصات 
المفتوحة 98 تخصص في طور الليسانس حيث استفادت الجامعة في هذا الطور من فرع الهندسة 
اإلنجليزية،  اللغة  فرنسيةو  اللغة  أجنبية في فرعي  لغة وآداب  ميدان  فتح  إلى  باإلضافة  المعمارية، 
كما تمكن الطلبة من التسجيل الوطني في تخصص علوم التغذية، في حين بلغ عدد التخصصات 
المادة من فرع  الماستر 48 تخصص حيث تمت االستفادة في ميدان علوم  المفتوحة في طور 
الفيزياء وميدان رياضيات إعالم آلي من فرع إعالم آلي، أما ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية فقد 

استفاد من فرع العلوم اإلنسانية.

2011 /2010 الجامعية  التسجيالت  تنظم   الشلف  جامعة      

النشاط البيداغوجي
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يف ظل دخول جامعي مميز مت
افتتاح املوسم اجلامعي 2011/2010



6

بإعداد  بوعلي  بن  حسيبة  جامعة  قامت 
إعطاء حملة  أجل  برنامج ثري ومتنوع من 
واملعهد  الكليات  خمتلف  عن  تفصيلية 
مطويات  تقنية،  بطاقات  إعداد  خالل  من 
التخصصات  تتضمن  إشهارية  والفتات 

املفتوحة والربامج البيداغوجية..

عملية  إجراء  مبواعيد  الطلبة  وإلعالم 
قامت   2011  –  2010 اجلامعية  التسجيالت 
باملداخل  إعالمية  الفتات  بنشر  اجلامعة 
الرئيسية للجامعة، ويف نفس السياق راسلت 
اجلامعة مجيع الدوائر والبلديات بهدف نشر 
الفتات تعلم فيها املواطنني عن مواعيد األبواب 

املفتوحة والتسجيالت اجلامعية.
بتزويد  اجلامعة  قامت  الصدد  نفس  ويف 
مستشاري الرتبية والتوجيه بكافة املعلومات 
الضرورية اخلاصة بنظام ل م د السيما بعد 

تعميمه على مستوى جامعة الشلف.    
كما قامت الكليات واملعهد بإعداد مطويات 
والفروع  بامليادين  التعريف  تتضمن 
من  ابتداء  املفتوحة  د  م  ل  لنظام  اجلديدة 
باإلضافة   ،2011  –  2010 اجلامعي  الدخول 
الشاشة  عرب  عرض  تقديم  مت  ذلك  إىل 

العاكسة يتضمن مفهوم نظام ل م د، فلسفته، مبادئه، مراحله والتخصصات املفتوحة على مستوى جامعتنا.    
الوسائل والتجهيزات الالزمة الستقبال الطلبة اجلدد يف ظروف  وجتدر اإلشارة إىل أن اجلامعة قامت بتسخري كافة 
جيدة،  إضافة إىل ذلك مت تسخري املكتبة املركزية لعملية األبواب املفتوحة بالنسبة للشعب العلمية والتقنية ،  يف  حني 

مت استقبال واعالم الناجحني يف  الشعب األدبية على مستوى كلية العلوم القانونية واإلدارية . 

مبرافقة إعالمية شاملةجامعة
حسيبة بن بوعلي تنظم األبواب املفتوحة 

ذكور
325
325

67
68

135
76
67
63
96
86

388
297
101
398
476
123

44
138
781
209
209

2236

إناث
492
492
178
337
515
597
321
187
212
481

1798
317
171
488
274
131

60
170
635

19
19

3947

امليدان أو الشعبة
علوم اقتصادية والتسيري وعلوم جتارية 

اجملموع بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
تغذية و علوم غذائية

علوم الطبيعة واحلياة  
اجملموع بكلية العلوم الفالحية والعلوم البيولوجية

العلوم اإلنسانية   
العلوم االجتماعية    

أدب ولغة اجنليزية
أدب ولغة فرنسية

األدب العربي 
اجملموع بكلية األدب واللغات

حقوق
العلوم السياسية 

اجملموع بكلية العلوم القانونية واإلدارية
علوم وتكنولوجيا      

هندسة معمارية وعمران
علوم املادة    

رياضيات وإعالم آلي 
اجملموع بكلية العلوم وعلوم املهندس

علوم وتقنيات نشاطات الرتبية البدنية 
اجملموع مبعهد الرتبية البدنية والرياضية

اجملموع العام للمسجلني اجلدد ألول مرة يف اجلامعة 

اجملموع
817
817
245
405
650
673
388
250
308
567

2186
614
272
886
750
254
104
308

1416
228
228

6183

عدد المسجلين للموسم 2011-2010



النشاط البيداغوجي



النشاط البيداغوجي

مواكبة للثورة العلمية والتكنولوجية الراهنة اليت أصبحت متيز عصرنا، 

الوطين  الديوان  تأسيس  إىل  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  عمدت 

للتعليم والتكوين عن بعد بتاريخ 12 رجب عام 1422 هـ املوافق لـ 30 سبتمرب 2001 

م، قصد توسيع مهامه يف جمال التعليم وتنويعها وتطوير وسائله باستعمال 

تقنيات تكنولوجية عصرية.

اليت تسعى إىل تطوير وسائلها  الشلف من بني اجلامعات  وتعترب جامعة 

بعد،  عن  والتعليم  املتلفز  للتعليم  العصرية  االحتياجات  مع  متاشيا  العلمية 

الكرتوني خاص  وإنشاء موقع  اآللي  اإلعالم  أجهزة  وقد مت تدعيم وحتديث 

باجلامعة، ويف هذا السياق استفادت جامعتنا من تكوين مهندسي اإلعالم اآللي 

25 إىل  املمتدة من  الفرتة  للفرانكفونية خالل  الوكالة اجلامعية  من طرف 

29 أفريل لسنة 2010 لتنمية كفاءاتهم.ويف هذا اإلطار شرعت اجلامعة خالل 

الدخول اجلامعي 2011/2010 يف عملية التعليم عرب اخلط واملتمثل يف نقل برنامج 

جغرافيا«  متفرقة  أماكن  إىل  ما  تعليمية  مؤسسة  يف  موضعه  من  تعليمي 

وهو أحد طرق التعليم احلديثة نسبيا حيث مت نشر عرب موقع اجلامعة ست 

مقاييس للتفحص  يف انتظار أن يتم تسجيل جمموعة من الطلبة يف املستقبل 

القريب ملزاولة دراستهم.  

وقد مت إطالق املشروع الوطين للتعليم عن بعد، والذي يرمي إىل حتقيق 

أهداف تتوزع على ثالثة مراحل:

املرحلة األوىل وهي مرحلة استعمال التكنولوجيا، احملاضرات املرئية على 

اخلصوص، قصد امتصاص األعداد الكبرية للمتعلمني، مع حتسني مملموس 

ملستوى التعليم والتكوين .

خاصة  احلديثة  البيداغوجية  التكنولوجيات  على  تعتمد  الثانية  املرحلة 

الواب ) التعلم عرب اخلط( وذلك قصد ضمان النوعية .

التعليم  نظام  على  يصادق  وخالهلا  التكامل،  مرحلة  هي  الثالثة  املرحلة 

النطاق  استعماهلا  جمال  يتعدى  اليت  املعرفة،  قناة  عرب  نشره  ويتم  بعد  عن 

 .اجلامعي، حيث تستهدف مجهورا واسعا من املتعلمني
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اجلامعة توسع هياكلها 
البيداغوجية.

اجلامعية  السنة  بداية  مع  بيداغوجي  مقعد  بوعلي5000  بن  حسيبة  جامعة  استلمت 
2011/2010، وهي قيد التجهيز، ومع استمرار املشاريع ينتظر أن تستلم اجلامعة املدرج 
السمعي البصري الذي حيتوي على 1200 مقعد بيداغوجي حيث وصلت نسبة األشغال 
مقعد   2000 توفري  خالل  من  اجلامعة  ستتوسع  أخر  جانب  من   ،%80 من  أكثر  إىل  به 

بيداغوجي مقسمة كاألتي:
-1000  مقعد بيداغوجي خاص مبعهد الرتبية البدنية والرياضية .

- 1000  مقعد بيداغوجي خاص مبعهد اهلندسة املعمارية، األخطار والكوارث الطبيعية .
كما سيتم توسيع اجلامعة من خالل إجناز العديد من اهلياكل البيداغوجية طاقة 
) أوالد فارس، تنس واملوقع  8000 مقعد بيداغوجي مقسمة على ثالث مواقع  استعابها 
 4000 من  اجلامعية  اخلدمات  استفادت  كما  واللغات،  اآلداب  لكلية  مكتبة  ،واجناز  أ( 
سرير، كما قامت اجلامعة بتثبيت الشبكة الداخلية » االنرتانات« على مستوى القطب 

اجلامعي »أوالد فارس«مواكبة للتطور التكنولوجي احلاصل.
تنمية  لتشمل  توسعت  بل  واإلداري،  البيداغوجي  اجلانب  على  املشاريع  تقتصر  ومل 
ثالث  إىل  باإلضافة  اجلامعي   بالقطب  خمابر  ستة  إنشاء  خالل  من  العلمي  البحث 

مراكز وهي : 
.)CRDST( مركز جهوي للتوثيق -

- مركز التكنولوجيا الصناعية واالبتكار.
.)CERA(مركز حبث يهتم باحلمضيات -

واهلياكل  العتاد  من  استفادت  اليت  القليلة  اجلامعات  بني  من  الشلف  جامعة  وتعترب 
البحثية، وتسهيال للحياة االجتماعية متت االستفادة من مشروع بناء 220 مسكن وظيفي 

 . لفائدة أساتذة التعليم العالي

النشاط البيداغوجي
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2007/2006 استفادت جامعة حسيبة بن بوعلي من فتح مخس ميادين  ومع حلول املوسم اجلامعي 
  )MI(وقد بلغ عدد املسجلني 54 طالب وميدان رياضيات وإعالم ألي )SM( جديدة هي علوم املادة
)SEGC(    ضم 226 طالب، كما مت فتح ميدان علوم اقتصادية وعلوم التسيري وعلوم جتارية

الذي سجل 297 طالب باإلضافة إىل فتح ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
النظام  314 طالب، وبهذا يكون نظام ل م د قد استوفى هذا  املسجلني  )STAPS(حيث بلغ عدد 
خالل هذا املوسم 2058 طالب، ومواصلة ملسرية اإلصالح شهد املوسم اجلامعي 2008/2007 
فتح ميدان حقوق وعلوم سياسية )DSP( وبلغ عدد الطلبة املسجلني به 535 طالب، كما مت فتح 
ميدان علوم إنسانية )SH( وبلغ عدد املسجلني 687 طالب، حيث بلغ عدد املسجلني يف نظام ل م 

د 4829 طالب يف هذه السنة.

ميدان  استفاد  حيث  املفتوحة  التخصصات  بتعدد   2009/2008 اجلامعية  السنة  متيزت  كما 
مواد  كهربائي،  حتكم  كهربائية،  آالت   : التالية  التخصصات  من   )ST( وتكنولوجيا  علوم 
البناء، طرق ومنشات فنية، بناء العمارات، هندسة حضرية، كيمياء، أما ميدان علوم الطبيعة 
( استفاد من  التخصصات التالية : علم الطفيليات البيولوجيا اجلزئية، حتاليل   )SNVواحلياة
د  م  ل  نظام  يف  املسجلني  الطلبة  عدد  ليصل  بيولوجية  هندسة   ، بيوكيميائية  و  بيولوجية 
اجلامعة  استفادت   2010/2009 اجلامعي  الدخول  طالب.ومع   7636 اجلامعي  املوسم  هذا  خالل 
من فتح ميدان لغة وأدب عربي LLA(( حيث بلغ عدد الطلبة املسجلني 307 طالب، وعليه بلغ 
املوسم اجلامعي  9118 طالب.وقد متيز  د  م  العدد اإلمجالي للمسجلني باجلامعة يف نظام ل 
2011/2010 بتعميم نظام ل م د على مستوى مجيع الكليات واملعهد حيث بلغ عدد التخصصات 
املفتوحة 98 تخصص يف طور الليسانس فخالل هذا املوسم استفادت اجلامعة من فتح ميدان 
لغة وآداب أجنبية LLE(( وبلغ عدد املسجلني 701 طالب، ليصل عدد املسجلني اإلمجالي 13054 

طالب هذه السنة.
جليا  يظهر  الشلف  جبامعة  د  م  ل  نظام  يف  املسجلني  الطلبة  عدد  لتطور  األولية  القراءة  إن 
طالب   355 العدد  بلغ  إذ  التدرج،  مرحلة  يف  النظام  هذا  يف  املسجلني  الطلبة  عدد  يف  التزايد 
خالل املوسم اجلامعي 2006/2005، ومع توالي السنوات الحظنا ارتفاع يف عدد الطلبة املسجلني 

بنسب متفاوتة حيث بلغ عدد هم 13054 طالب خالل املوسم اجلامعي 2011/2010. 

النشاط البيداغوجي

بعد تعميم نظام - ل م د -
نتائج ملموسة حتققها اجلامعة 
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يعتبر تصميم نظام ل.م.د استجابة للتطورات العالمية الحاصلة في مناهج التكوين والتعليم العاليين، إذ 
يتمحور هذا النظام على ثالث مراحل تكوينية )ليسانس، ماستر، دكتوراه( تتوج كل مرحلة بشهادة جامعية، وقد تبنت 
جامعة الشلف هذا النظام منذ السنة الجامعية 2006/2005 وذلك بفتح ميدان علوم وتكنولوجيا ST( ) حيث وصل عدد الطلبة 
المسجلين في هذا الميدان 130 طالب، كما تم فتح ميدان علوم الطبيعة والحياة )SNV( وقد وصل عدد المسجلين به 224 

طالب، وبهذا يكون نظام ل.م.د قد استوفى 355 طالب خالل نفس السنة.



أهمية  املتوسط  األبيض  البحر  حيتل 
إسرتاتيجية كربى يف خمططات الدول 
املطلة عليه، وتشري الدراسات التارخيية 
يف  التحكم  ضمان  هو  عليه  اهليمنة  أن 
العامل القديم ومن هنا شهد هذا البحر 
تنافسا حادا بني القوى البحرية الكربى 
العصور، وسردا هلذه احلقائق  على مر 

العثماني  »التنافس  حول:  األول  الوطين  امللتقى  تنظيم  مت  التارخيية 
القوى  ودور  عشر  السادس  القرن  مطلع  املتوسط  غرب  يف  اإلسباني 
البحرية اجلزائرية فيه« وذلك يومي التاسع والعاشر من شهر نوفمرب 
أن  امللتقى يف كلمته  بالقطب اجلامعي أوالد فارس.وذكر رئيس   2010
فكرة التنافس العثماني االسباني على غرب املتوسط تعود إىل انطالقة 
القرن السادس عشر ميالدي، حيث برزت حينها اسبانيا كقوة متوسطة 

بربروس من أهم الشخصيات اليت 
برزت خالل هذه املرحلة، إذ كان 
بكل  لإلنتباه  ملفتة  شخصية 
املقاييس، مما أعطى دورا حموريا 
البحري  الصراع  هذا  يف  للجزائر 

الذي شهدته املنطقة.
نشط امللتقى أساتذة من خمتلف واليات الوطن 

عاجل  حيث  ...اخل،  الشلف  بلعباس-  سيدي  وهران-  –اجلزائر- 
العثماني  الوجود  اجلزائر/2  جامعة  من  حممد  دراج  األستاذ 
املتوسط وظهور اإلخوة بربروس، مشريا يف مداخلته  يف غرب 
يف  خصوصا-  والعثماني  عموما-  الرتكي  الوجود  ارتباط  إىل 
غرب البحر املتوسط بقضية املسلمني يف األندلس، وما كانوا 
العامل  بلدان  خمتلف  صداه  بلغ  اضطهاد  من  له  يتعرضون 
والتجار،  واملسافرين  احلجاج  طريق  عن  والعربي  اإلسالمي 
بالدعم  اإلسراع  إىل  املسلمني  من  بالغيورين  دفع  الذي  األمر 
املادي واملعنوي إلنقاذ إخوانهم والتخفيف عنهم، ويف هذا اإلطار 
أنفسهم- إلنقاذ  تلقاء  العثمانيني -من  البحارة من  هب بعض 
حبارة  املتوسط  غرب  سواحل  فعرفت  األندلس  يف  إخوانهم 
أتراك ملعت أمساؤهم يف تاريخ اجلهاد البحري يف غرب املتوسط 

.
كما تفضل األستاذ رشيد زوبري من جامعة حسيبة بن بوعلي 
بالشلف باحلديث عن واقع املغرب األوسط من جراء التنافس 
مع  املتوسط  األبيض  الغربي  احلوض  يف  اإلسباني  العثماني 
مراحل  على  الضوء  سلط  حيث  عشر،  السادس  القرن  بداية 
الصراع بني الدولة العثمانية والقوى األوربية وانعكاسات ذلك 

على املنطقة.
الكامل جويبة من جامعة حممد  الدكتور عبد  يف حني عاجل 

مع  الصراع  يف  البنادقة  حمل  لتحل  البحري  الصراع  ميدان  يف  كربى 
العثمانيني، ولكن املالحظة اجلديرة بالذكر هو أن الدولة العثمانية مل 
تصطدم مع اسبانيا مباشرة وإمنا برزت شخصيات حبرية أخذت على 
عاتقها مهمة مقاومة املد اإلسباني املتوسع حنو مشالي إفريقيا بعد طرد 
املسلمني من األندلس )اسبانيا( ابتداءا من سنة 1492، وقد ساهم هؤالء يف 
ختليص املسلمني من النري اإلسباني ونقلهم إىل سواحل مشالي إفريقيا 
وضرب األساطيل اإلسبانية 
السواحل،  تلك  هددت  اليت 
الكثري  حترير  عن  فضال 
من املواقع اليت كانت حتت 
ثم  ومن  اإلسبان،  سيطرة 
الباب  بسلطة  إحلاقها  مت 
الدين  خري  ويعد  العالي، 

اإلنسانية  العلوم  بقسم  التاريخ  فرع 
الوطين  امللتقى  االجتماعية ينظم  والعلوم 
اإلسباني  العثماني  »التنافس  حول:  األول 
السادس  القرن  مطلع  املتوسط  غرب  يف 

عشر ودور القوى البحرية اجلزائرية فيه«

التنافس العثماني اإلسباني

النشاط العلمي
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لإلرتباط  والكرونولوجي  اإلسرتاتيجي  التطور  املسيلة  بوضياف 
امليالدي  عشر  السادس  القرن  نهاية  شهدت  حيث  اجلزائري  العثماني 
البحر  حوض  يف  السيما  الدولية  العالقات  ميزان  يف  جذرية  تغريات 
خروجها  بعد  أروبا  شهدتها  اليت  التنوير  حركة  قابل  حيث  املتوسط 
الدولة  رأسها  على  إقليمية  قوى  تنامي  املظلمة  الوسطى  العصور  من 
املتوسط  األبيض  البحر  حوض  أعينها  نصب  وضعت  اليت  العثمانية 

كمجال اسرتاتيجي لتمركزها وتوسعها يف املنطقة.
وقد خرج امللتقى بتوصيات متثلت يف ضرورة عقد ملتقى دولي حول 
تثري  جديدة  نظر  ووجهات  اآلراء  من  االستفادة  أجل  من  املوضوع 
من  خمتصني  أساتذة  استقطاب  خالل  من  أكرب،  بشكل  املوضوع 
اجلامعات األجنبية، مع ضرورة حتديد وضبط املصطلحات التارخيية 

تنظم التسيري  وعلوم  االقتصادية  العلوم  كلية 

التنافسية واإلسرتاتيجيات  »املنافسة  حول:  الرابع  الدولي  امللتقى 

العربية  الدول  قطاع احملروقات يف  خارج  الصناعية  للمؤسسات 

 لقد كان لظاهرة العوملة وحترير التجارة الدولية دور مهم يف زيادة
 اهتمام الباحثني بتحليل شكل املنافسة وعالقتها بسلوك املؤسسة على
 مستوى أسواقها احمللية والدولية، خاصة إذا علمنا أن هذه الظاهرة
املستوى على  االقتصاد  هيكلة  إعادة  يف  مباشر  بشكل   ساهمت 
 العاملي بشكل عام و الدول العربية بشكل خاص، وأمام هذه التحديات
 عقدت كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري امللتقى الدولي الرابع
 حول: »املنافسة واإلسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج
 قطاع احملروقات يف الدول العربية« وذلك يومي 08 و 09 نوفمرب 2010
.حبضور وفد من األساتذة الباحثني ناقشوا باهتمام بالغ هذه اإلشكالية

اليت تتعلق مبوضوع امللتقى بالرجوع إىل األرشيف العثماني ملا 
حيتويه من معلومات قيمة باللغة الرتكية القدمية واحلديثة، 
وكذا إبراز أهمية ودور البحر األبيض املتوسط يف حياة شعوب 
املنطقة ومل تقتصر هذه األهمية على اجلانب السليب )التنافسات 
والصراعات( وإمنا على اجلانب اإلجيابي ملا مت توفريه من عوامل 
تقارب واتصال، كما أوصى امللتقى بضرورة اإلهتمام بالتاريخ 
الرتاث  على  باالعتماد  وذلك  العثماني،  العهد  خالل  احمللي 
تزويد  ضرورة  مع  احمللي،  التاريخ  كتابة  يف  احمللية  واملصادر 
منها  لإلستفادة  زمالئهم  ألقاها  اليت  باحملاضرات  املشاركني 
وتبادل اخلربات، وخلص امللتقى إىل أهمية نشر املداخالت وذلك 

  من أجل تعميم الفائدة للجميع

هيكل  مكونات  حتليل  ضرورة  امللتقى  ورشات  ناقشت  قد  و 
مع  املؤسسة،  وإسرتاتيجية  االقتصادية  النظريات  يف  املنافسة 
اجلبائية...اخل(  املالية،  )القانونية،  واملتطلبات  بالشروط  التقيد 
الصناعية،  القطاعات  مستوى  على  املنافسة  سياسات  لتنفيذ 
وتأثريهما  الصناعية  املناطق  وتكوين  الصناعة  بتنظيم  وذلك 
االحتفاظ  مع  للمؤسسات،  التنافسية  االسرتاتيجيات  على 
خبصوصيات املؤسسات الكبرية ومكانتها يف السياسات الصناعية 
القدرات  باستغالل  التنافسية،  الديناميكية  على  وتأثريها 
ضمن  احملروقات  قطاع  خارج  الصناعية  للمؤسسات  التنافسية 
مقتضيات املنافسة الدولية واملتطلبات البيئية، بتشجيع حمور 
اإلبداع واالبتكار والتطور التكنولوجي والديناميكية التنافسية، 
يف ظل يقظة األنظمة اإلسرتاتيجية لرصد التحوالت وتغريات 
السوق واملنافسة، اليت تعتمد على صياغة وتنفيذ اإلسرتاتيجيات 
التنافسية يف املؤسسات الصناعية ودراسة حاالت الدول العربية 

فيما يتعلق بتنظيم املنافسة.
واإلبداع  الريادة  "دور  عنوان:  حتت  االفتتاحية  املداخلة  ويف 
ظل  يف  اجليدة  املالية  بالقوائم  وعالقتها  األعمال  منظمات  يف 
الدكتوران زغدار أمحد من جامعة  اعداد  املعرفة" من  اقتصاد 
اجلزائر وخملوف أمحد من اجلامعة األردنية، تطرقا األخريين 
إىل الدور األساسي الذي تلعبه املعلومات احملاسبتية يف حتريك 
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وتنمية االقتصاد الوطين وتنمية االستثمارات يف ظل النظم االقتصادية 
املختلفة اليت تزداد أهميتها عندما تتنهج الدولة فلسفة االقتصاد احلر 
حيث تعترب هذه املعلومات أحد العناصر األساسية اليت يرتكز عليها سوق 
املال، ويعترب سوق املال هو القناة اليت ميكن من خالهلا حتويل مدخرات 
االقتصاد  تنمية  يف  تساهم  خمتلفة  مشاريع  يف  االستثمار  إىل  األفراد 

الوطين.
وقد ألقى رئيس امللتقى الدكتور احلاج مداح عراييب من جامعة الشلف 
للمؤسسات  اإلسرتاتيجية  واخليارات  املنافسة  "هيكل  بعنوان  مداخلة 
أن  إىل  مشريا  اجلزائرية"  الصيدالنية  الصناعات  قطاع  حالة  الصناعية 
التسيري،  ونظريات  اإلقتصادية  النظريات  إهتمام  مركز  هي  املنافسة 
مقدما جمموعة من املفاهيم واألدوات املتعلقة بتحليل املنافسة من حيث 

الشكل واملضمون . 
الدكتور  عاجل  حيث  امللتقى  موضوع  أثرت  اليت  املداخالت  تباينت  وقد 
مؤيد الفضل من جامعة الكوفة العراق حتليل املؤشرات الكمية ودورها 
يف تنمية املناطق الصناعية املؤهلة، وذكر األستاذ أن دراسة املنافسة تتم 
التنافسية  القدرة  لدعم  كمي  كمؤشر  التكاليف  حتليل  أسلوب  وفق 
اجلزائر  جامعة  من  فرحات  غول  الدكتور  تدخل  كما  للشركات 
مبداخلة حتت عنوان: "حتمية اكتساب وتطوير املزايا واإلسرتاتيجيات 
التنافسية يف املؤسسات الصناعية يف ظل حتديات البيئة الدولية املعاصرة" 
مصراته  جامعة  من  احلداد  حمجوب  حممد  الدكتور  تدخل  حني  يف 
الليبية حتت عنوان:" تقييم تنافسية صناعة السياحة يف ليبيا كمصدر 
بديل يف ظل حترير جتارة اخلدمات"، وقد تعرضا الدكتور عبد الكريم 
حمسن باقر والدكتورة أحالم إبراهيم العيثاوي من اجلامعة اخلليجية 
العامة  التخطيط يف الشركة  "إعادة هندسة عملية  يف مداخلتهما إىل 

للصناعات الكهربائية".
خارج  املختلفة  للمنظمات  الناجح  االسرتاتيجي  التخطيط  ولتحقيق 
والكشوفات  الكمية  املؤشرات  على  االعتماد  من  البد  احملروقات  قطاع 
وخلق  املستقبلية  القرارات  ترشيد  يف  أساسا  تكون  لكي  الدقيقة  املالية 
بانتهاج  إال  يتم  ال  وهذا  والتطوير  االستثمار  عمليات  إقرار  يف  التمايز 
اإلدارات العليا يف املؤسسات الصناعية أمناط جديدة يف التعامل مع بيئة 
العمل الداخلية  اليت تقوم يف جوهرها على رعاية ثقافة التمييز وتشجيع 
املبادرات اخلالقة مبا يسهم يف تعزيز وتطوير امليزة التنافسية اليت متتلكها 
وتوجيه  اجملتمع،  ورغبات  حلاجات  استجابة  أكثر  تكون  وان  املؤسسة 
اإلبداع  رعاية  على  وختصصاتها  مستوياتها  مبختلف  املسؤولة  اإلدارات 
والبحث العلمي الوطين وإخضاعها للتقييم والتقييس إلحداث االبتكار 
املشاريع الصناعية، وكذا ضرورة دعم املؤسسات  واإلبداع على مستوى 
والتطوير ملختلف  البحث  املختلفة وفق عمليات  إداراتها  الصناعية عرب 
جماالت اإلنتاج اليت تقوم بها مما ينعكس إجيابا على قدرتها التنافسية 
العمل  اإلدارات حنو  البديلة واملستوردة، مع توجيهات  املنتجات   ملواجهة 

على تصميم أنظمة املعلومات املتوافقة مع خصوصياتها لتعزيز 
قيمة وموضوعية القرارات املتخذة لبلوغ اليقظة اإلسرتاتيجية 
املؤسسات  على  يتعني  كما  التنافسية،  البيئة  مواجهة  يف 
الصناعية زيادة االهتمام بالكفاءات البشرية وتدعيمها لتصبح 
التنافسي  والتفوق  اإلبداع  بتحقيق  يسمح  اسرتاتيجيا  موردا 
وهذا ما يستلزم احداث مستوى معني من التغيري والتطوير يف 
نظم وسياسات تسيري املوارد البشرية واليت هي مبثابة رأس مال 
احلكومي،  واملستوى  األعمال  مستوى  على  اسرتاتيجي  فكري 
املناطق الصناعية  املسؤولية يف إنشاء  وعلى اإلدارات احلكومية 
تنشيط  عملية  خيدم  ومبا  احلكومة،  تقرها  اليت  اآلليات  وفق 
الدخول  يف  واألجانب  احملليني  املستثمرين  وتشجيع  االستثمار 
بصناعات إسرتاتيجية خارج قطاع احملروقات تنسجم مع أبعاد 
األعمال  بيئة  بتحليل  املختلفة  مبجاالتها  التكنولوجي  التطور 
املوارد  استخدام  ترشيد  بها  سيتم  اليت  املختارة  املنطقة  يف 
الداخلية احملدودة يف عمليات التصنيع واملستورد منها حتديد أو 
تعظيم قيمتها فضال عن العمل إلجياد مصادر بديلة قادرة على 
تقديم ذات اخلصائص واألداء يف العملية اإلنتاجية واستمرارها، 
والعمل على إجياد حلول فعالة لتحقيق الشراكة العربية يف 
والتجارب  اخلربات  بتبادل  اإلنتاجية  الصناعات  وتعزيز  تنمية 
واملنافع املتقابلة والعمل على جتاوز كل ما ميكن أن يعيق يف 

 حتقيق هذا اهلدف املشرتك
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 Animation
Scientifique

Faculté des Sciences Agronomiques 
et des Sciences Biologiques : 

Les XVIè Journées Nationales de Microbiologie.

La salle de conférences de la bibliothèque centrale de l'université Hassiba Benbouali, a abrité les 27 et 
28 novembre 2010, les 16è journées nationales de Microbiologie, organisées par la faculté des sciences 
agronomiques et biologiques, en étroite collaboration avec la Société Algérienne de Microbiologie 
(SAM) et le Laboratoire Bio-Ressources Naturelles Locales (LBRN).

Cette rencontre a permis aux chercheurs universitaires, étudiants et 
spécialistes de l'industrie d'échanger leurs connaissances et travaux sur 
les différentes thématiques  exposées. Les  activités  de ces journées 

scientifiques ont porté sur  des conférences, des communications orales et 
des posters. Les  thèmes  retenus concernent les domaines : Biotechnologie 
Microbienne, Microbiologie alimentaire, Microbiologie appliquée à l’agriculture 
et à l’environnement, microbiologie et santé.
L'objectif principal de cette rencontre est de promouvoir la microbiologie et ses 
applications dans les différents domaines économiques du pays (agroalimentaire, 
pharmacie, chimie, etc.) permettant ainsi de combler le retard accusé en la matière. 
Durant deux jours, des chercheurs venus de plusieurs établissements universitaires 
du pays parmi lesquels: Souk-Ahras, Béjaïa, Sétif, Khemis Miliana, Mostaganem, 
Oran, Tlemcen, Tébessa, Sidi Bel-Abbès, Tizi-Ouzou, en plus de l'université de 
Chlef et deux universités étrangères, en l'occurrence, Angers (France) et Damas 
(Syrie), ont animé pas moins de 33 communications et 2 conférences, suivies de 
larges et riches débats.
Parmi ces communications, nous pouvons citer: «Effet du son de blé sur la croissance 
et le pouvoir acidifiant de quelques souches bénéfiques», «Utilisation des bactéries 
lactiques isolées à partir du lait de chèvre algérien, dans la fabrication d'un fromage 
à pâte molle», «Taux des intoxications alimentaires et efficacités des contrôles 
microbiologiques», «Etude de l'activité antimicrobienne de quelques échantillons 
d'huile d'olive d'origine algérienne». Il ya eu également une cinquantaine de posters 
affichés. Avant la clôture de la rencontre, le président de la SAM a annoncé que 
les 17è  journées nationales de microbiologie se tiendront à l'université de Sétif. n 
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Commémorant  le 30è anniversaire du séisme de Chlef,  L’université de Chlef organise tous les cinq ans 
un symposium international  sur le génie civil et en particulier sur les constructions en zones sismiques. 
Cette année, le symposium s’est tenu  les 26 et 27 octobre 2010. La région de Chlef  a subi plusieurs séismes  
dévastateurs, le dernier en date  est celui du 10 octobre  1980 qui a fait plus de 3000 morts et de très grands 
dégâts. Depuis, la prévention des risques naturels fait partie majeure de la politique des pouvoirs publics en 
matière d’aménagement du territoire. La prise en compte de l’aléas sismique constitue un élément de cette 
politique.

L’objectif de ce symposium est de mettre l’accent sur les dernières avancées scientifiques 
et technologiques en sismologie et d’élaborer des recommandations dans le domaine 
de la construction et de l’amélioration des sols et structures en zones sismiques. 

Les communications présentées ont porté sur  les aléas sismiques, interaction sol structure, 
conception d’ouvrage et d’infrastructures en zones sismiques (retour d’expérience et 
modélisation), pathologie et réhabilitation des structures endommagées, dynamique des 
structures et des sols, règlementation parasismique et amélioration des sols et renforcement 
des structures.
Lors de cette rencontre, les chercheurs, après avoir mis en exergue les insuffisances qui ont causé des dégâts humains et 
matériels importants, ont insisté sur le premier outil de la prévention qui demeure la construction parasismique. Ils ont 
exposé les nouvelles techniques de construction et les nouveaux types de matériaux qui lui sont destinés et ce, afin de 
parer, d'une manière efficace, à tout risque sismique.

A l'issue de deux jours, pas moins de huit recommandations ont été rédigées par la commission installée à cet effet. Dans 
le cadre de l'organisation, il a été proposé la création d'une association nationale de génie civil et la tenue du symposium 
tous les quatre ans. Dans le domaine de la communication, il a été proposé, la création d'une revue spécialisée ayant un 
caractère national, maghrébin ou méditerranéen. 

 La commission a recommandé vivement aux autorités locales d'interdire de toucher aux éléments structuraux des 
bâtiments. La construction doit être effectuée sous contrôle stricte, les chercheurs des établissements universitaires 
doivent être associés au contrôle et à la réalisation des ouvrages. Nécessité de la création d'entreprises spécialisées dans 
la fabrication du béton et les stimuler à utiliser des matériaux locaux pour la réalisation des ouvrages.

Animation scientifique

Construction en Zone Sismique
Symposium "SICZS 2010"
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كلية العلوم القانونية واإلدارية تنظم
الملتقى الدولي الخامس حول: "حرب 

التحرير الجزائرية والقانون الدولي اإلنساني"

يهدف هذا امللتقى إلى تسليط الضوء على كافة جوانب حرب التحرير الوطنية من منظور القانون الدولي وإبراز االنتهاكات التي ال 
تحتاج إلى إثبات لقواعد القانون الدولي اإلنساني، وما مدى استفادة الجزائر من قواعد القانون الدولي العام عموما والقانون 
الدولي اإلنساني خصوصا، وذلك من أجل استعماله كورقة ضغط ضد بعض األوساط في الدولة الفرنسية بغرض إجبارها على 

قبول مبدأ التعويض لضحايا الحرب التي خاضتها ضد الجزائريين.
وقد تمحور الملتقى حول أربع نقاط أساسية تجلت في مكانة ودور جبهة التحرير الجزائرية بالنظر إلى القانون الدولي 
اإلنساني، مع إبراز حقوق وواجبات مجاهدي جبهة التحرير الوطني و القواعد المقررة من طرف جيش التحرير الوطني 

لحماية األعيان المدنية والمدنين األجانب وفق القانون  . الدولي اإلنساني .
انتهى المشاركون في الملتقى الذي نظمته الكلية إلى إقرار التوصيات المتمثلة في التأكيد على شرعية جبهة التحرير 
الجزائرية وفقا لقواعد القانون الدولي العام لتمكين الشعب الجزائري من ممارسة حقه تقرير المصير في سبيل التحرر 
واالستقالل الوطني، مع مشروعية أعمال جيش التحرير الوطني في مواجهة قوات االحتالل الفرنسي وفقا لقواعد القانون 

الدولي اإلنساني على ضوء االلتزام باتفاقيات جنيف األربعة المؤرخة في 1949/08/12.
كما حثت التوصيات على أهمية إشراك ممثلي الدول حديثة االستقالل لالنضمام إلى لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة 
األمم المتحدة  من أجل إضفاء المشروعية القانونية الدولية على أعمال حركات التحرير تجسيدا لحق الدفاع الشرعي 
المكرس في ميثاق األمم المتحدة، بدعوة الدول المستقلة حديثا إلى تبني نظام القضاء الشامل ذا االختصاص العالمي، مع 
تفعيل وتنسيق الدور السياسي والدبلوماسي للدول حديثة االستقالل على كافة المستويات في سبيل الحصول على تسوية 
قانونية للفترة االستعمارية السابقة الناجمة عن مخالفة قواعد القانون الدولي اإلنساني خالل حرب التحرير بما يحقق ويكفل 
الحقوق التاريخية لذويها، والحرص على مواصلة تنظيم الملتقيات الدولية الخاصة باآلثار الناجمة عن الحقبة االستعمارية 

الناتجة عن االنتهاكات الجسيمة لجيش االحتالل.
وقد أشار المشاركون إلى ضرورة إقامة مراكز بحث خاصة في هذا المجال والقيام بجمع المعلومات والوثائق التي تتعلق 
بفترة حرب التحرر الوطنية تجاه االستعمار، وتوظيفها قانونيا وقضائيا وإعالميا في كافة المحافل والمنظمات الدولية ذات 
الصلة، وتوجيه طلبة كليات الحقوق إلى إعداد البحوث الخاصة بهذا الموضوع، ومناشدة كافة وسائل اإلعالم الدولية والسيما 
العربية والصديقة باالستمرار في كشف انتهاكات جيوش االحتالل خالل حرب التحرير الوطنية، مع العمل على إدماج هذا 
الموضوع في المناهج الدراسية وعلى كافة المراحل التعليمية لتعريف ألجيال العربية القادمة على سلوك األجيال السابقة 
في البلدان المستقلة حديثا منها العربية على الخصوص خالل حروب التحرير في مواجهة قوات االحتالل ومدى التضحيات 

التي قدمت في سبيل الحصول على االستقالل الوطني.
وانتهت التوصيات بتدوين إدانة جميع الجرائم الدولية الناجمة عن انتهاكات قوات االحتالل لقواعد القانون الدولي اإلنساني 

خالل فترة االستعمار بما فيها التجارب النووية وتوثيقها لغرض المطالبة بإصالح الضرر.  	

تعنرب حرب التحرير الوطنية اليت قام بها الشعب اجلزائري يف منتصف القرن العشرين حسب ما وصفها رجال التاريخ 
من أكرب الثورات املسلحة يف جمال تصفية االستعمار، ومن هذا املنطلق نظمت كلية العلوم القانونية واإلدارية 
امللتقى الدولي اخلامس حول: »حرب التحرير اجلزائرية والقانون الدولي اإلنساني« يومي 09 و10 نوفمرب 2010 حبضور 

أساتذة خمتصني من خمتلف جامعات الوطن، وعدد من الطلبة.

النشاط العلمي
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إن الواقع يؤكد أن اجلرمية تتحكم بها عدة متغريات اجتماعية، اقتصادية وسياسية خاصة 
يف ظل التحوالت اليت يشهدها العامل بصفة عامة واجملتمع اجلزائري على اخلصوص يف العقدين 
الجياد  وسعيا  الظاهرة  هذه  تفاقم  ومع  جمتمعنا.  يف  اجلرمية  تنامي  إىل  أدى  مما  األخريين 
األول  الوطين  امللتقى  االجتماع  علم  فرع  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  قسم  نظم  هلا  حلوال 
حول سسيولوجيا اجلرمية وذلك يومي 13 و 14 ديسمرب 2010 حبضور أساتذة باحثني ومجع من 

الشخصيات يف السلك العسكري واملدني.

واليات  خمتلف  من  األساتذة  من  مجع  قدم  امللتقى  فعاليات  افتتاح  بعد 
الوطن مداخالت متنوعة حيث أكد الدكتور فرحان مرعب من جامعة  
مرفوض  وهو  منضبط  غري  سلوك  هو  العنف  أن  مداخلته  خالل  قاملة 
والراشد  واملراهق  فالطفل  معني  بعمر  حمدد  وغري  وأخالقيا  اجتماعيا 
تتصف سلوكياتهم بالعنف، وقد بني األستاذ شكل ومربرات هذا السلوك 
الطفل  عنف  يربر  ما  غالبا  إذ  العمرية،  املراحل  باختالف  خيتلف  الذي 
بأنه عنف عفوي ويفسر عنف الراشد بأنه فقدان للسيطرة على السلوك 
وعدم ضبط النفس يف مواقف أو حاالت معينة، بينما ميكن ترمجة عنف 
حتوالت  من  العمرية  املرحلة  خالل  به  مير  مبا  ربطه  خالل  من  املراهق 
جسمية ونفسية، وما تظهر لديه من حاجات ورغبات واستعدادات وميول 
وقدرة على التقليد والرفض والتمرد واالعرتاض وحساسية مرهفة اجتاه 

اآلخرين. 
يف حني أوضح األستاذ فضيل رتيمي من جامعة البليدة يف مداخلته حتت 
تهدف  عملية  االجتماعية  التنشئة  أن  املنزلي"  والعنف  "الطفولة  عنوان 
االجتماعي  البناء  يف  االندماج  بغية  فالراشد  الطفل  ثم  الصيب  إعداد  إىل 
والتوافق مع املعايري االجتماعية والقيم السائدة ولغة االتصال واالجتاهات 
عضويتها،  يف  ينضم  اليت  وباجلماعات  فيها  ولد  اليت  باألسرة  اخلـاصة 
اليت  املراكز  مبجموعة  املتعلقة  امللزمة  والواجبات  احلقوق  على  مطلعا 

يشغلها باإلضافة إىل تعلم األدوار املناسبة لكل مركز متفهما أدوار اآلخرين الذين يتعامل معهم باملواقف االجتماعية 
املتنوعة، يف إشارة أخرى تطرق األستاذ إىل أهم العوامل املتسببة يف إساءة الطفل واملؤثرة يف التنشئة االجتماعية وأسلوب 

املعاملة األبوية.

كلية اآلداب واللغات تنظم
امللتقى الوطين األول حول

 "سسيولوجيا اجلرمية

النشاط العلمي

16



جامعة  من  زرارقة  األستاذة  أوضحت  اإلشكال  نفس  وحتت   
واالقتصادية  االجتماعية  "األوضاع  بعنوان  مداخلتها  يف  سطيف 
والثقافية لألسرة وعالقتها باحنراف املراهق" األوضاع االجتماعية 
سببا  تكون  قد  واليت  األسر،  تعيشها  اليت  والثقافية  واالقتصادية 
للنشء  النفسية  احلالة  إىل  باإلضافة  لالحنراف  تعرضهم  يف 
متناقضة  نفسية  وحاالت  بفرتات  وميرون  مراهقني  باعتبارهم 
القيام  حملاولة  دافعا  تكون  قد  واليت  األحيان  بعض  يف  وغامضة 
االهتمام  السلوكات االحنرافية إىل جانب حماولة توجيه  ببعض 
العناية  لضرورة  االجتماعية  التنشئة  مؤسسات  أو  لألسرة  سواء 
ومتابعة األبناء قبل تعرضهم لالحنراف مربزة يف ذات السياق اهتمام 
الدولة اجلزائرية بعد االستقالل مبوضوع األحداث وذلك بإنشائها 
وفقا  األحداث  قضايا  يف  للنظر  املكلفة  باحملاكم  خاصة  أقسـاما 
قانون  نص  لذلك  احلدث،  شخصية  االعتبار  بعني  تأخذ  إلجراءات 
اإلجراءات اجلزائية على أنه ال ميكن أن يتخذ يف حـق احلدث الذي 
مل يبـلغ 18 سنة إال تدابري احلماية أو التهذيب، وميكن أيضا وضع 
احلدث الذي تعـدى 13 سنة من عمره يف مؤسسة للتهذيب والرتبية 
اإلصالحية ويف اجملتمع اجلزائري املعاصر وبعد األزمة االقتصادية 
والسياسية  واالجتماعية 
واجهها  اليت  احلادة 
العشرية  يف  اجملتمع 
انتشار  الحظنا  املاضية 
املظاهر  من  جمموعة 
االحنرافية،  السلوكية 
وانتشار  ظهور  أهمها 
يبني  وهو  العنف،  ظاهرة 
العالقة الطردية مبختلف 
مرحلة  وتغريات  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  أوضاعها 
املراهق، ويف اخلتام أكدت األستاذة  املراهقة على احنراف احلدث 
والكامنة  الظاهرة  واألسباب  االحنرايف  السلوك  علة  حصر  أن 
األسرة  يف  االحنراف  وراء 
مع  املختلفة  وتفاعالتها 

الوسط االجتماعي.

 وتفاديا ملثل هذه االشكاليات 
خرج  التى  التوصيات  نصت 
ضرورة  على  امللتقى  بها 
التأكيد على دور املؤسسات 
التقليدية للتنشئة األسرية 
من  خاص  بشكل  واملدرسة 
الرئيسية  وظيفتها  خالل 
السليمة  التنشئة  وهي 
ألفرادها، إذ يالحظ أن هذا 

وخاصة  اإلعالم  مؤسسات  لصاحل  باالحنصار  بدأ  الدور 
اخلارجية منها، اليت ساهمت يف زرع منط جديد من القيم 
اللجنة  توصي  لذلك  جمتمعنا  قيم  عن  البعد  كل  بعيد 
واملدرسة  األسرة  لدور  مجاهريية  توعية  هناك  تكون  بأن 
يف هذه املرحلة بالذات، مع التأكيد على الدور الذي تلعبه 
التنشئة  الغربية منها يف  وسائل اإلعالم احلديثة وخاصة 
السلبية للنشئ احلديث، وهو ما يفرض توعية مجاهريية، 
عالوة على ذلك كون املنظومة القانونية متفاعلة وبشكل 
يف  تظهر  اليت  احلديثة  السلبية  الظواهر  كل  مع  سريع 
النسق االجتماعي  اجملتمع باعتبارها صمام األمان لضبط 
وهو ما يفرض أن يكون الباحثني يف جمال القانون واعيني 
ظاهرة  ومنها  اجملتمع  يف  حتدث  اليت  السريعة  للتغريات 

اجلرمية وإجياد ضوابط وعقوبات لكل ظاهرة حتدث من 
البشري  اجملتمع  تاريخ  أن  خاصة  تفاقمها،  من  احلد  أجل 
يؤكد أن التغري االجتماعي ظاهرة طبيعية يف كل جمتمع 
حتكم  جديدة  قيم  منظومة  التغيري  هذا  يتطلب  حيث 
األفراد وعالقاتهم، وأن تأكيد البعض على ضرورة إحياء 
الغرب هي دعوة غري مؤسسة  قيم  املاضي يف مواجهة  قيم 
الواقع االجتماعي لذا  القيم بعيدة عن  بشكل علمي، فكلتا 
القيم  موضوع  يكون  أن  ضرورة  على  تؤكد  اللجنة  فإن 
الراهن  جمتمعنا  بنية  أساس  على  مبنيا  واستحداثها 
ضرورة  إىل  باإلضافة   ، جديدة  قيم  خلق  من  يتطلبه  وما 
البحث يف هذا اجملال وخصوصا اجلامعة  تفاعل مؤسسات 
القضائية(  والشرطة  الوطين  )الدرك  األمنية  اجلهات  مع 

واجلهات القضائية والتشريعية.
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امللتقى الدولي األول مبعهد الرتبية البدنية والرياضية
أي نشاط بدني رياضي للغد؟ 

لبدنية والرياضية 
ي له طرح معهد التربية ا

في أول ملتقى دول

ي للغد؟ وذلك يومي 10و11 
إشكالية أي نشاط بدني رياض

ة للجامعة، 
 بقاعة المحاضرات بالمكتبة المركزي

وفمبر 2010
ن

األساتذة  نخبة من  كة 
المذكور مشار الملتقى  حيث عرف 

أستاذا قدموا من داخل وخارج  بلغ عددهم 38  ن 
والباحثي

ضور عدد من  األساتذة والطلبة . في أول ملتقى 
الوطن بح

بدنية والرياضية إشكالية أي 
هد التربية ال

دولي له طرح مع

فمبر 2010 
ي 10و11 نو

ي للغد؟ وذلك يوم
نشاط بدني رياض

للجامعة، حيث عرف  ة 
المركزي بالمكتبة  المحاضرات  بقاعة 

تذة والباحثين بلغ 
الملتقى المذكور مشاركة نخبة من األسا

ل وخارج الوطن بحضور 
عددهم 38 أستاذا قدموا من داخ

عدد من  األساتذة والطلبة .

خالل  من  املطروحة  اإلشكالية  دراسة  في  امللتقى  إنطلق 
مداخلة األستاذ الدكتور بن عكي محمد أكلي الذي قدم من 
معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة اجلزائر 03 مبداخلة 
النظام  حتديات  ضوء  في  الرياضي  البدني  "النشاط  عنوانها 
الدولي اجلديد وفق السياق االجتماعي الثقافي احمللي"موضحا 
أن النشاط البدني الرياضي والسيما الذي يطغى عليه البعد 
النفعي التربوي املتعدد األبعاد واألهداف، ال ميكن أن ميارس بدون 
مغزى أو معنى، باعتباره ال يشكل غاية في حد ذاته، مشيرا 
في ذات السياق أن النشاط البدني الرياضي مجرد وسيلة في 
تشكيله  خالل  من  وذلك  التعليمي  التربوي  النظام  خدمة 
للرأس املال البشري أو باألحرى الترويضية والتي إعتبرها األستاذ 
من بني أجنع الوسائل في عملية التهذيب للسلوك وتطهيره 
من االضطرابات واالنحرافات، معلال ذلك بخلفية املنطق الذي 
يسود النظام الدولي اجلديد وظاهرة العوملة السيما من زاوية 
اجملتمعات  على  يفرضها  التي  واملصيرية  املتعددة  التحديات 
الذي  اإلنساني،  العاطفي  البعد  مراعاة  دون  وذلك  املعاصرة 
النشاط  التي تسود  الرهانات  بتأمل في كافة  نفكر  يجعلنا 
التربوي،  النفعي  البعد  حول  يتمحور  الذي  الرياضي  البدني 

باعتباره املكانة املركزية احملركة.

من  قدموا  عرب  أشقاء  املداخالت  منصة  على  تداول  كما 
على  ونذكر  تونس،  ليبيا،  قطر،  األردن،  عمان،  فلسطني، 
سبيل املثال ال احلصر الدكتور أحمد يوسف أحمد حمدان 
من جامعة األقصى، حيث تطرق في مداخلته إلى املمارسات 
املعلمني  للطلبة  التدريسي  األداء  تعيق  التي  اخلاطئة 
حتى  األقصى  بجامعة  والرياضية  البدنية  التربية  بكلية 
املستقبل،  في  األخطاء  تلك  تصحيح  من  املعلم  يتمكن 
الوقت  في  مبرزا  التحليلي،  الوصفي  املنهج  مستعمال 
نفسه احملاور األساسية للمداخلة من بينها أخطاء التقدمي 
أخطاء  الدرس،  أثناء  التطبيق  متابعة  أخطاء  املعرفي، 
اإلصالح والنداء والتمرينات... الخ، مستدال بنتائج املتوسط 
احلسابي واإلنحراف املعياري والوزن النسبي، وختم الدكتور 
مداخلته مبجموعة من التوصيات متثلت في اإلستراتيجيات 
واإلشراف  الرياضية،  البدنية  التربية  تدريس  في  احلديثة 
املباشر واملستمر لكلية التربية البدنية والرياضية بجامعة 

األقصى على برنامج التربية العلمية.
التربية  معهد  من  الغزي  كاطع  عودة  عادل  الدكتور  أما 
في  أبرز  فقد  العراق  بجمهورية  قار  ذي  جامعة  الرياضية 
خالل  الذهني(  )البدني-  التمرين  فعالية  أثر  مداخلته 
مرحلتي دورة اإليقاع احليوي البدنية والعقلية في تطوير أداء 
بعض احلاالت الثابتة في كرة القدم، كما استعمل الدكتور 
معرفا  احليوي"  "اإليقاع  في  متثلت  الدالة  الكلمات  بعض 
إياها بأنها التموجات التي حتدث في مستوى حالة أجهزة 
اجلسم اخملتلفة ما بني اإلرتفاع واالنخفاض، إذ ال يستطيع 
ومبستوى  أجهزته  بكامل طاقة  يعمل  أن  البشري  اجلسم 
طويلة  زمنية  لفترات  الفسيولوجية  الكفاءة  من  عالي 
ربط  إلى  الدكتور  واجته  والذهني،  البدني  التمرين  وفعالية 
التدريبات ضمن شدد وأحجام مختلفة في تكرار التمرين 
التمارين  تلك  فاعلية  من  القصوى  اإلستفادة  ومحاولة 
أثناء املرحلة اإليحائية لدورة اإليقاع احليوي للحصول على 
احلاالت  تنفيذ  في  واإلجناز  األداء  حتسني  في  متميزة  نتائج 

 . .الثابتة بكرة القدم
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من أجل تطوير وعصرنة نظام القضاء أصدرت اجلزائر القانون 09/08 املؤرخ  يف 2008/02/25 واملتضمن قانون اإلجراءات 
املدنية واإلدارية وقد دخل هذا القانـون حيز التطبيق بداية من  أفريل 2009 ختللته بعض اإلشكاالت يف التطبيق أحيانا نتيجة 
سوء الفهم أو التفسري، وأحيانا أخـرى نتيـجة سكوت نـص األمر الذي يفتح اجملال واسعا للبحث والتساؤل عن كيفية التعامل مع 
املوضوع، ويف هذا السياق نظمت كلية العلوم القانونية واإلدارية يوم دراسي حول »تطبيقات قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف 

ظل التعديالت اجلديدة« يوم 13 ديسمرب 2010 حبضور أساتذة، حمامني، خمتصني يف امليدان، ومجع مهم من الطلبة.

تبادل من خالهلا األساتذة جمموعة من األفكار واآلراء صبت يف  الدراسي عدة مداخالت ومناقشات  اليوم  لقد عرف 
حمتوى موضوع اليوم الدراسي اخلاص بتطبيقات قانون اإلجراءات املـدنية واإلدارية يف ظل التعديالت اجلديدة، حيث 
تطرق األستاذ أ. طرايش يف مداخلته إىل "حجية األحكام القضائية من منظور قانون اإلجراءات املدنية واإلداريـة "، إذ 
بني فيها أن حجية الشيء املقضي فيه هي قرينة مقررة لألحكام القضائية القطعية اليت فصلت يف موضوع النزاع أو 
جزء منه، وعليه ال جيوز إعادة طرح نفس النزاع بني نفس اخلصوم وحول نفس املوضوع وبنفس السبب أمام القضاء 
الكتساب احلكم األول حجية الشيء املقضي فيه، ويف نفس الصدد تطرق األستاذ خيلف نسيم يف مداخلته اليت كانت 
حتت عنوان "إشكالية مبلغ التسبيق وأثره على احلكم القاضي بتعيني خبري" إىل املفهوم التطبيقي للمادة 129 من قانون 
اإلجراءات املدنية، ومن جهته قدم األستاذ معمر قوادري حممد مداخلة حتت عنوان "توسيع االختصاص بالنظر إىل 

الدعاوى اإلستعجالية واإلشكاالت اليت يطرحها".
 واختتمت أشغال اليوم الدراسي بتدوين عدة توصيات مهمة تتمثل يف ضرورة تعديل أحكام املادة 296 من قانون اإلجراءات 
املدنية واإلدارية بإخراج القواعد الشكلية من دائرة القواعد املوضوعية مع اقرتاح اقتصار شرط إشهار العريضة االفتتاحية 
يف الدعاوي العقارية على ما هو وارد يف املادة 519 من قانون اإلجراءات املدنية والعقارية واملادة 85 من األمر 76-63 املتعلق 
بتأسيس السجل التجاري باإلضافة إىل اقرتاح قواعد الوساطة لعدم جدواها مع ضرورة تعديل نص املادة 504 من قانون 
اإلجراءات املدنية يف معنى جزاء فوات امليعاد هو سقوط اإلجراءات وليس سقوط احلق يف رفع الدعوى وتنسيق قواعد 
املادة 32 مع قواعد املادة 40 مع املادة 1063 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على وجه يزيل الفراغ خبصوص اختصاص 
األقطاب بباقي املنازعات املذكورة يف املادة 32 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية إىل جانب اقرتاح إلغاء حماضر تسليم 
التكليف باحلضور واالقتصار على حمضر التكليف باحلضور ختفيفًا على املتقاضني مع إلغاء وجوب تعريف كل الوثائق 

. املقدمة للمحكمة وجعله جوازيًا وكذا إرساء مبدأ ختصص القضاة يف شتى ميادين القانون

كلية العلوم القانونية واإلدارية تنظم يوما دراسيا حول تطبيقات قانون 

اإلجراءات املدنية واإلدارية يف ظل التعديالت اجلديدة
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النشاط البيداغوجي
العلمية  اجلمعية  نظمت  يومني  مدار  على 
حول  اخلامس  الوطين  امللتقى  "املنار"  والثقافية 
الطاهر  الراحل  األديب  عند  الروائية  "التجربة 
وطار" يومي 01 - 02 مارس 2011 بقاعة النشاطات 
فارس،  بأوالد  اجلامعي  بالقطب  بالطلبة  اخلاصة 
اجلزائرية،  الرواية  رواد  من  خنبة  حبضور  وذلك 
األساتذة  الراحل،وبعض  األديب  أصدقاء  من  ثلة 
بن  حسيبة  جبامعة  األدب  ميدان  يف  املتخصصون 

بوعلي ومجع هام من الطلبة.

أعمدة  وطار كأحد  الطاهر  الراحل  اجلزائري  األديب  يذكر  أن  غريبا  ليس 
الرواية اجلزائرية املكتوبة بالعربية، فقد كان رائد األدب العربي احلديث في 
اجلزائر و احلامي حلرف الضاد من االنصهار في غياهب "الفرنسة" إذ  سجل 
حضورا الفتا في ميدان األدب اجلزائري عموما وفي الرواية خصوصا من خالل 
أعماله العديدة التي امتدت على مدار نصف قرن كامال فأنشأ جمعية 
"اجلاحظية" الثقافية عام 1989 لتبقى شاهداً على عروبته وانتماءه، إلى 
أن وافته املنية عن عمر يناهز 74 عاما بعد مرض عضال ألزمه الفراش نحو 

عامني تاركا ورائه فراغا رهيبا في الساحة األدبية العربية. 
متحور هذا امللتقى خمسة نقاط رئيسية متثلت في "موقع الطاهر وطار 
في املشهد الثقافي واإلبداعي اجلزائري"، "التأريخ الروائي للثورة واالستقالل 
عند الطاهر وطار"، "جتربة الطاهر وطار الروائية بني اإليديولوجية واجلمالية"، 
"الواقعية وجتلياتها في كتابات الراحل الطاهر وطار" و"الكتابة أسلوبا 

نضاليا عند الطاهر وطار". 
وقد نشط املداخالت جمع من األساتذة واملهتمني من مختلف واليات 
الوطن، كما شرف امللتقى حضور رفيق الدرب للراحل الطاهر وطار األستاذ 
عبد الرحمان عزوق امني املال بجمعية اجلاحظية، ولقد تطرق في مداخلته 
إلى التعريف بهذه الشخصية العظيمة التي أثرت في الساحة األدبية 
أعماله  ترجمت  أن  بعد  والعاملية  منها  العربية  واملسرحية  والثقافية 
البرتغالية،  الروسية،  األملانية،  االجنليزية،  كالفرنسية،  لغات  عدة  إلى 
الفيتنامية، اليونانية، األوزباكستانية  حتصل الراحل من خال لها  على عدة 
جوائز منها جائزة الشارقة خلدمة الثقافة العربية لعام 2005، وآخر مانال 

جائزة الرواية ملؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عام 2009.
كما حتدث السيد عزوق عن اجلمعية الثقافية اجلاحظية التي أسسها 
الراحل مع الشاعر املغتال يوسف السبتي سنة 1989 م حيث كانت 
تهدف إلى خدمة وترقية الثقافة بجميع الوسائل، وكانت تقوم اجلاحظية 
على أسس ثابتة من بينها إصدار ثالث مجالت هي التبيني، القصيدة 
والقصة، والتي شعارها دائما: "ال إكراه في الرأي"، وتعتبر هذه اجلمعية 

منبرا للكتاب واألدباء اجلزائريني الناشئني منهم واملعروفني.
كما أشار املتحدث إلى أن بيت الراحل كان نادي يجمع املثقفني واألدباء 
العناوين  األخير قدم األستاذ بعض  من كل صوب مرة كل شهر، وفي 
 ،1961 سنة  قلبي"  من  "دخان  مثل  وطار  الطاهر  للراحل  القصصية 
"الطعنات" سنة 1971 و"الشهداء يعودون هذا األسبوع" سنة 1974،  

باإلضافة إلى مؤلفاته الروائية مثل "العشق واملوت في الزمن 
"الشمعة   ،1983 سنة  بغل"  1982،"عرس  سنة  احلراشي" 
والدهاليز" سنة 1995، "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" 
سنة 1999 و"الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء" سنة 2005 كما 
كتب الراحل مسرحيتني وهما "على الضفة األخرى" و"الهارب" 
وقد اختتم وطار مسيرته اإلبداعية الطويلة بروايته "قصيد في 

التذلل".
الشلف  بالي محمد من جامعة  بن  ومن جهته قدم األستاذ 
مداخلة أشاد فيها بشخصية الفقيد الفريدة من نوعها في 
التاريخ املعاصر والتي رسمت لوحات أدبية امتزجت فيها روح 
الوطن القومية بلمسات من آداب مختلفة عربية منها وغربية، 
كما أشار األستاذ إلى أن األديب الراحل كرس جتربته وقلمه خدمة 
لوطنه وهو يعتبر صاحب التأليف اخليالي والواقع االجتماعي 
احلقيقي في أعماله وهذا ما جتلى في  "رمانة"، "الالز"، "الزلزال" 
قصائده  بعض  بإلقاء  احلاضرين  أمتع  كما  العشق"  و"جتربة 

الشعرية التي دونها على هامش مداخلته. 
في حني قدمت األستاذة بن عربية راضية مداخلة حتت عنوان 
"البعد اإليديولوجي في كتابات الطاهر وطار – رمانة منوذجا" 
بينت فيها أن االنتماء اإليديولوجي للفكر الشيوعي كان احملرك 
األساسي ألعمال وطار الروائية، وكانت أطروحاته الفكرية تصدر 
عن هذا االنتماء أو تتأثر مبعطياته، واملالحظ أن وطار رغم كون 
إصداراته ذات مرجعية فكرية يفترض أنها واضحة املعالم إال 
أن عرضه للواقع اجلزائري في أعماله لم يكن يتسم برؤية ذاتية 
محددة املواقف بل غالبا ما كانت هذه األخيرة عبارة عن ردود 

أفعال انفعالية ملا يجري حوله.
وقد وضحت األستاذة أن هذه النظرة أوقعت وطار في إطار جعل 
جتعل  إشكالية  وهي  اإليديولوجية  املنطلقات  يحمل  النص 
التجربة السياسية والفكرية اجلزائرية تظهر وكأنها تتحد مبدى 
رواية  عاجلته  ما  وهو  االشتراكي،  الفكر  من  البعد  أو  التقارب 
"رمانة" التي يعمد فيها وطار إلى جعل املرأة محور العمل، ولقد 
بينت املتحدثة أن القراءة الظاهرية للنص جتعله يغدو سطحيا 
جدا، إال أن النص ميكن أن يقرأ على بعد ترميزي له دالالت أعمق 
مما يظهر عليه، وهذا ما يشير إليه وطار حني يقول "رمانة عمل 

سياسي مهما بدا سطحيا، فإنه ال يخلو من الرمز".
وقبل اختتام امللتقى مت تكرمي رئيس قسم اللغة العربية وأدابها 
في  إلى كل من ساهم  باإلضافة  املشاركني،  األساتذة  وكافة 
إجناح امللتقى الوطني اخلامس حول التجربة الروائية عند األديب 

 .الرحل الطاهر وطار

الملتقى الوطني الخامس حول
"التجربة الروائية عند األديب الراحل 

الطاهر وطار"
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Cette rencontre dont le principal objectif est de rendre 
hommage à un natif de la ville de Chlef, ex-Orléansville, 
avait néanmoins un aspect académique en ce sens que 

des chercheurs de divers horizons (littérature, linguistique et didactique) y sont 
invités pour, d'une part, enrichir le débat, chacun dans sa discipline, et, d'autre 
part, faire connaître davantage ce lexicographe qu'est Paul Robert dont la vie et 
l'œuvre demeurent ignorées par la majorité de nos étudiants.
L’allocution d’ouverture a été partagée entre M. Loukarfi vice recteur chargé de 
la recherche scientifique et relations extérieurs, M. Amiche doyen de la faculté 
des lettres et  des langues et Mr Kassoul chef de département de français qui 
ont tenue à souhaiter la bienvenue à tous les participants et n’ont pas manqué de 
remercier les conférenciers pour le travail de recherche qu’ils ont effectué.
Le colloque s’est caractérisé par la présence de Jérôme Robert le petit fils de 
Paul Robert et Jean Pruvost maitre de conférence à Cergy Pantoise et Niklas 
Salminen Aino maitre de conférences à Aix en Provence et d’autres des 
universités algériennes telles que : Mascara, Tizi Ouzou, Guelma, Mostaganem, 
Bejaia, ainsi que les enseignants du département de français.
Les communications étaient regroupées en trois catégories en fonction de                 
l’axe de recherche privilégiée (littéraire, lexicographique et didactique).Les 
participants aux débats ont posé des questions pertinentes aux conférenciers que ces derniers ont tenu à éclaircir certains 
questionnements par des réponses très précises et positives dans le sens où elles ont directement trait à l’utilisation 
du dictionnaire dans la vie estudiantine afin d’enrichir le potentiel lexical qui permet de bonnes constructions dans le 
domaine de la rédaction, chose qui fait défaut actuellement à nos étudiants. 
Monsieur Kassoul le chef département de français , avant de clôturer officiellement le colloque, a passé la parole à Mme. 
Ait Saâda maître de conférences à l’Université Hassiba Benbouali, qui a annoncé les recommandations arrêtées par les 
organisateurs et conférenciers à l’issue de ces travaux, et après avoir fait une synthèse de tout ce qui a été dit durant ces 
journées, le comité scientifique a recommandé : 
   1-de rendre hommage, annuellement, à une figure emblématique de la région, et ce, sous forme de colloques (nationaux 
et internationaux) ou de simples journées d’études.
Cette figure pourrait être une personnalité historique, littéraire, artistique ; ou un chercheur universitaire ayant fait connaitre 
par ses travaux la région de Cheliff ,
  2- d’engager une réflexion sur la conception dictionnairique dans la perspective d’élaborer, dans le cadre d’une équipe de 
recherche, un dictionnaire de spécialité (Ex. En phonétique, lecture critique, linguistique contrastive, psychopédagogie, 
etc.) qui soit adapté au niveau de nos étudiants et qui réponde aux normes d’un bon dictionnaire,
 3- de maintenir le contact avec les participants à ce colloque afin de tirer profit des expériences menées, en la matière, 
dans les différentes universités du pays, et à l’étranger,
  4- d’orienter les étudiants de 4éme année et ceux du magister vers des thèmes, peu abordés jusque là dans notre 
université, et qui ont une relation avec le vocabulaire, son évolution, sa prise en charge dans les différents dictionnaires 
et sont enseignement,
  5- de mener des enquêtes, dans le cadre des équipes de recherche, sur le terrain pour voir comment est enseigner le 
vocabulaire dans nos écoles et déceler les difficultés auxquelles sont confrontés 
les enseignants dans la gestion de cette activité.
  6- de réfléchir, dans le cadre du dispositif  LMD où les étudiant auront un module 
sur les TICE, sur les meilleures façons d’utiliser les dictionnaires en ligne et les 
dictionnaires électroniques pour trouver le mot juste et la définition exacte et ce 
dans le but d’accéder au sens d’un texte, ou d’améliorer une production écrite. n

Animation scientifique

Le département de français de l'UHB de Chlef a organisé un colloque international les 17, 18 et 19 octobre 
2010, ayant pour thème : « Paul robert : mémoire, dictionnaire et enseignement. »

Paul Robert, l’illustre fondateur du 
prestigieux dictionnaire

Jérôme Robert, petit fils de Paul 
Robert .21



Animation scientifique
Colloque national sur l’enseignement de la littérature anglaise.

La communication  inaugurale  a  été  présenté  par  Dr 
Boulenouar  enseignant  au  département  d’anglais  sous  le  

theme  «  Teaching literature in a foreign language, new or old 
methods ? » oū il a  fait  une  approche  entre  les  nouvelles et  
anciennes  méthodes d’enseignement de littérature anglaise. 
Le  programme  du  colloque  fut  partagé  en  deux  ateliers  
dont  le premier  a  traité  la  littérature  anglaise  (poésie  et  
prose)  et  son enseignement.  Dans  ce  contexte  M.  Ahmed  
Beshar,  université  de Biskra  a  fait  une  conférence  sur  « 
la  poésie  moderne :  face  cachée d’un monde cruel »  dont  
il a analysé  l’influence socio- culturelle  sur poésie moderne  
comme  le matérialisme et  le vide  spirituel qui  sont  présentés 
davantage dans la poésie moderne. 
Les  communications  du  deuxième  atelier  étaient  concentrées  
sur  la pédagogie et les nouvelles méthodes d’enseignement 
de la littérature  anglaise notamment pour  les apprenants de  
l’anglais comme  langue étrangère :  l’Algérie  en  particulier.  
Parmi  lesquelles :  « literature  teaching  in  the  EFL  
classrooms »,  « ICT  and  innovation  in  learning  languages  
in  Alegria :  action  plans  and  new  practices  models »,  « 
interdisciplinarity of literature : a 
pedagogical perspective » … etc.  
Pour  rappel,  les  participants  au  
colloque  appartiennent  à  plusieurs  
universités  algériennes  nous  
citons :  Biskra,  Annaba,  Sidi-
Bel-Abbès,  Ouargla, Mascara, 
Tlemcen, Jijel, Khenchla, Batna et 
Chlef. n

Un colloque national 
a été organisé les 1 

et 2 décembre par le 
département d’anglais 

au pôle universitaire 
Ouled Farès, intitulé  

«  Teaching littérature 
between traditional 
and innovatory » La  

salle  de  conférences  
a  connu  une  forte  

présence  d’étudiants  
et invités bien avant 

l’ouverture. Cette 
dernière a eu 
lieu par Mme 
Iddou chef de 
département 
d’anglais qui 

a remercié 
le recteur de 

l’université 
Hassiba  

Benbouali,  les  
participants,  
les  invités  et  
les  sponsors.
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ختليدا ليوم العلم املصادف ل16 أفريل من كل سنة، قامت جامعة الشلف يوم 18 أفريل 2011 بتنظيم يوم علمي يتمثل يف 
أبواب مفتوحة على البحث العلمي وامللكية الصناعية حبضور مسؤولي اجلامعة ومدير ترقية اإلبداع ونقل تقنيات باملعهد 

الوطين اجلزائري للملكة الصناعية ومجع من األساتذة املبتكرين والطلبة املهتمن

ويعتبر هذا اليوم فرصة لعرض االبتكارات العلمية عبر كل مراحلها حيث يتم حفظها على مستوى المعهد 
الوطنى الجزائري للملكية الصناعية  وقد بادرت الجامعة على المستوى المحلي بانشاء قسم لالبتكار الذي 
سيتم دعمه بكل اإلمكانيات المتاحة. كما تقترح الجامعة إنشاء خمس مخابر جديدة لعلها تصل إلى 18 
مخبر وعلى أساسه تصنف الجامعة ضمن المراتب عشر األولى من حيث عدد المخابر في شمال إفريقيا. 
والجدير بالذكر احتضان جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف يوم 08 ديسمبر 2010 معرضا لإلبتكار بقاعة 
الوطن  جامعات  مختلف  من  ومبتكرا  مخترعا   30 المعرض  هذا  شمل  المركزية،  بالمكتبة  المحاضرات 
ومراكز البحث وهذا بمناسبة اليوم الوطني لالبتكار في طبعته الرابع عشر، وأشرف على تنظيم هذا اليوم 
اإلبداعي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار مع الشريك األول المعهد 

الوطني الجزائري للملكية الصناعية بالتنسيق مع  جامعة الشلف، 
المشاركة  بفضل  والثانية  األولى  المرتبة  على  بوعلي تحصلت  بن  أن جامعة حسيبة  بالذكر  والجدير 
اليوم  والتجديد،وقد حضر  االبتكار  بصالون  عرضت  التي  المتميزة  وأعمالهم  الباحثين  لألساتذة  القوية 
الجامعة  الوالية وممثل عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا مدير  الوطني والي 
المؤسسات  عن  وممثلين  االبتكارات  بعالم  المهتمة  والعمومية  الخاصة  الشركات  ممثلي  من  هام  وعدد 
األكاديمية المجاورة مثل البليدة، تسمسيلت، غليزان، الخميس ...الخ، وكذلك األساتذة ومدراء مخابر 

البحث، باإلضافة إلى عدد من الطلبة. 
عملية  وبعد  أدمغة جزائرية،  المنجزة من طرف  واالبتكارات  االختراعات  على مختلف  الحاضرون  اطلع 
التقييم التي أشرف عليها مختصون في علم االبتكار عادت المرتبة األولى في هذه التظاهرة للثنائي السيدة 
قاسم فتيحة والسيد مدادي محمد أمين من معهد باستور بالجزائر العاصمة، وتمثل اختراعهم في إنجاز 
لقاح محلي ذو استعمال بيطري سيمّكن من تعويض 5 لقاحات أجنبية، ويمكن لهذا اللقاح المبتكر وقاية 
ومعالجة مختلف الحيوانات من عدة أمراض، فيما عادت المرتبة الثانية للّسيد سماع اهلل سعيد بابتكاره 
داخل  للغاز  التي قد تحصل  التسربات  أو  المياه  الرطوبة وكذا  الحماية من  قاطعة كهربائية وظيفتها 
البيت•، أما المرتبة الثالثة فقد عادت إلى الثنائي السيد حرابي عبد الحميد وبوزرارة فرحات من جامعة 
والمكرونية  الميكرونية  بالتنقية  خاصة  اسطوانية  شرائح  اختراع  في  نجاحهما  بعد  بقسنطينة  منتوري 
المياه من كل  الزركونيوم وسيمكن هذا االختراع من تصفية  الكاوالن وأوكسيد  انطالقا من  الدقيقة 
الشوائب باستعمال أتربة خاصة وبأنواع مختلفة وتعتمد العملية على المواد األولية المحلية، باإلضافة إلى 

الحدث

جامعة حسيبة بن بوعلي تحتضن
اليوم الوطني لالبتكار في 

طبعته الرابعة عشر
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ذلك تم تخصيص جائزة تشجيعية للمخترع مقران محمد من بلدية بني حواء بالشلف وذلك بعد نجاحه في ابتكار 
جهاز خاص للمرضى الذين يعانون من مرض التبول الالإرادي، في حين كرم ممثلي جامعة حسية بن بوعلي من 
أساتذة وطلبة بإختراعاتهم وتتمثل في إبتكار جهاز التحكم الرقمي للكمبيوتر وكذا الميقاتية األوتوماتيكية ألوقات 

الصالة باإلضافة إلى عداد رقمي للكهرباء الذي من شأنه الحد من الغش في استهالك الكهرباء.
ورغم أهمية اإلبتكارات المعروضة فقد إعتبر أغلب الباحثين والمبتكرين المنتمون سواء إلى المؤسسات العمومية أو 
الخاصة المشاركين في هذا المعرض أن العائق األساسي الذي يواجه الباحثين يكمن في عزوف المؤسسات اإلقتصادية 
والصناعية عن تجسيد ما توصل إليه البحث العلمي، مما يعني أن عددا ال يستهان به من اإلختراعات والتجارب العلمية 
ال تجد لها تطبيقا على أرض الواقع، ولإلشارة فقد تمت خالل هذه التظاهرة العلمية عدة اتفاقيات بين المخترعين 

ومؤسسات لها صلة باالبتكار وهو عامل جد مشجع لمثل هذه المبادرات في وسط المبدعين.

40-11 رقم  التنفيذي  للمرسوم  طبقا 
ومعهدين كليات  سبع  إىل  تهيكل  بوعلي  بن  حسيبة  جامعة 

تشهد جامعة حسيبة بن بوعلي مجلة من التغريات واملستجدات السيما مع 
التوافد الكبري للطلبة وتعدد التخصصات املفتوحة يف النظام اجلديد ل.م.د 
من جهة، ومع ديناميكية املشاريع املسطرة بالقطب اجلامعي "أوالد فارس" 
من جهة أخرى، ومن هذا املنطلق عمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
إىل إعادة هيكلة جامعة حسيبة بن بوعلي بتقسيمها إىل سبع كليات هي 
كلية العلوم، كلية التكنولوجيا، كلية احلقوق والعلوم السياسية، كلية 
اإلنسانية  العلوم  كلية  التسيري،  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم 
واملعمارية،  املدنية  اهلندسة  وكلية  واللغات  اآلداب   كلية  واالجتماعية، 
باإلضافة إىل معهدين هما معهد الرتبية البدنية والرياضية ومعهد العلوم 
الزراعية  طـبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11-40 املؤرخ يف 3 ربيع األول عام 1432 
 209  -01 التنفيذي رقم  للمرسوم  واملتمم  2011،املعدل  6 فرباير سنة  املوافق ل 
املؤرخ يف 2 مجادي األول عام 1422 املوافق 23 يوليو سنة 2001 واملتضمن إنشاء 
اجلزائرية/  للجمهورية  الرمسية  اجلريدة  يف  نشر  والذي  الشلف،  جامعة 

العدد 09.    
ومن جانب آخر تضمن املرسوم التنفيذي تعديل وتتميم املادة 4 من املرسوم 
يوليو   23 املوافق   1422 عام  األول  مجادى   2 يف  املؤرخ   209  -01 رقم  التنفيذي 
واملكتبة  العامة  األمانة  على  زيادة  اجلامعة  مديرية  تضم  حيث  سنة2001، 
هذه  وتكلف  نيابات،  ثالث  كانت  أن  بعد  مديرية   نـيابات  أربع  املركزية 

النيابات اجلديدة على التوالي بامليادين اآلتية:

املتواصل والشهادات،  الطورين األول والثاني والتكوين  العالي يف  التكوين   -
وكذا التكوين العالي يف التدرج.

- التكوين العالي يف الطور الثالث والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي، وكذا 
التكوين العالي فيما بعد التدرج.

- العالقات اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية.
- التنمية واالستشراف والتوجيه

الحدث
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Dans le cadre d’une convention qui rentrera en effet du 1er janvier jusqu’ au 31 Décembre 2011, signée 
avec EBSCO Publishing ; filiale du Groupe EBSCO et l’un des principaux producteurs et diffuseurs 
internationaux de bases de données pour les institutions académiques, les bibliothèques publiques ou 
privées, les administrations et les entreprises, l’université Hassiba Benbouali a abonné à six bases de 
donnés bibliographiques, parmi plus de 300 bases de données bibliographiques et en texte intégral, 
propriétaires ou sous licences que propose cette filiale. 

Dans ce contexte la bibliothèque centrale était lieu d’une formation le 06 février 
2011 dirigée par des experts de « EBSCO » en vue de présenter les services 
documentaires et  Les différentes fonctionnalités de l’outil de gestion des 
abonnements des bases de données en question.

Cette formation a connu une  participation importante du  personnel des différentes bibliothèques de l’université, 
des enseignants, et des étudiants. 
Ces bases de données couvrent  des différents champs scientifiques à savoir :
 « Art & Architecture complete » constitue la base de données la plus complète au monde dans le domaine de 
l’art et de l’architecture. Elle permet d’accéder à 
plus de 300 périodiques et 200 ouvrages en texte 
intégral. De plus, cette base offre une indexation 
et des résumés, depuis le premier numéro paru, 
pour plus de 630 périodiques académiques, 
magazines et publications commerciales, ainsi 
que pour plus de 200 ouvrages. Elle fournit 
également un contenu sélectif pour plus de 70 
autres publications.
Art & Architecture Complete est destinée à un 
public varié et notamment aux spécialistes de 
l’art, aux artistes, aux concepteurs, aux étudiants 
et aux amateurs d’art. Elle couvre principalement 
les thèmes suivants : Antiquités, Archéologie, 
Architecture et histoire architecturale, 

Evénement

Bibliothèque Centrale :
L’université Hassiba Benbouali abonnée
 à six bases de données bibliographiques
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Conception de costume, Arts décoratifs, Art graphique, Conception d’intérieur et de paysage, Peinture, Photographie, 
Estampes, Sculpture et bien d’autres encore.

Quand à « Agricola » , elle contient les notices bibliographiques de la US Département of Agriculture, elle englobe  
plus de 4,8 millions de citations, constitués d’articles de revues, chapitres de livres, monographies, thèses, brevets, 
logiciels, documents audiovisuels et des rapports techniques liées à l’agriculture, « Agricola » couvre tous les aspects 
de l’agriculture et les disciplines connexes, y compris les animaux et les sciences vétérinaires, l’entomologie, sciences 
végétales, la sylviculture, l’aquaculture et la pêche, l’agriculture et les systèmes d’exploitation, l’économie agricole, la 
vulgarisation et l’éducation, l’alimentation et la nutrition humaine, l’ingénierie et des technologies agricoles et de la 
terre et sciences de l’environnement.
« Environnement Complete »,  pour sa part offre une couverture en profondeur dans les zones pertinentes de l’agriculture,  
l’écologie  des  écosystèmes,  l’énergie, les sources d’énergie renouvelables, les ressources naturelles, sciences de la 
mer et d’eau douce, la géographie, la pollution et la gestion des déchets, technologies de l’environnement, droit de 
l’environnement, les politiques publiques, les impacts sociaux, l’urbanisme, et plus encore.
Environnement Complete  contient plus de 2,4 millions de dossiers provenant de plus de 2.200 titres nationaux et 
internationaux remontant à 1888 (dont plus de 1.350 titres noyau actif). La base de données contient plus de 920 
revues en texte intégral, dont un grand nombre des revues les plus utilisés dans la discipline, tels que l’environnement 
(retour à 1975), écologiste, la biologie de conservation, etc. Elle  fournit en texte intégral plus de 190 monographies, 
comme Encyclopedia of  World History environnement  (3 volumes), Advances in Water Treatment & gestion de 
l’environnement, etc.
Dans le domaine de l’informatique figure « Computer and applied Complete », une base de données dédiée aux sciences 
appliquées. Elle regroupe des informations sur les défis d’ingénierie traditionnels et des documents pertinents pour les 
recherches portant sur les implications économiques et sociales des nouvelles technologies. CAC indexe et résume plus 
de 2 000 revues universitaires, publications professionnelles et autres sources de référence provenant de différentes 
collections. De plus, l’intégralité du texte est disponible pour plus de 900 périodiques. Cette base de données couvre 
notamment les différentes disciplines de l’ingénierie, l’informatique théorique et les systèmes informatiques, les 
nouvelles technologies et le contexte social et professionnel. L’inclusion de références citées interrogeables pour les 
revues clés facilite les opérations de recherche.
    D’autre part « Science end Technology Collection » contient plus de 820 grandes revues en texte intégral couvrant les 
aspects pertinents des domaines scientifiques et techniques. n

Evénement
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البحث العلمي

يلعب اإلعالم الجامعي دورا جوهريا في تجميع كافة المعلومات المتعلقة بالجامعة 
وحفظها في ذاكرة يعتمد عليها وأرشيف يعتد به وهذا ما تجسده اإلصدارات التي 
تنتجها جامعتنا والمتمثلة في مجلة" أفاق الونشريس" هي مجلة إعالمية دورية  
تصدر عن مصلحة اإلعالم و التوجيه و تعتبر أول مولود إعالمي بجامعتنا تهتم 
بتغطية التظاهرات العلمية، الثقافية والرياضية وتكريس الحوار بين جميع األطراف 
من أساتذة، طلبة وعمال الذي من شانه الرقي بالجامعة إلى أعلى المستويات. صدر 
العدد التجريبي لها في أفريل 2006، وقد تناولت في عددها الثاني مستجدات الحياة 

الجامعية خالل الموسم الجامعي  2010/2009.

تصدر جامعة حسيبة بن بوعلي المجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية 
وهي دورية دولية محكمة من طرف 19 أستاذ من مختلف جامعات الوطن و18 أستاذ 
العلمية  األبحاث  بنشر  تهتم  :1112-7812وهي   ISSN رقـم   تحـت  خارجه  من 
الفرنسية  العربية،  باللغـات  واالجتماعية  اإلنسانية  التخصصات  في  والفكرية 
واالنجليزية وفـقا لشروط معينة، ولقد تم إصدار العدد التجريبي لها في السداسي 
األول لسنة 2008 الذي كان عبارة عن ثمرة لحرص جامعتنا الدائم على أن تكون 
في مصاف كبرى الجامعات المحلية والدولية، مواكبة للتطور المتسارع الحاصل 
النوعي في  العلمي  من حولها، وهذا ال يتأتى إال من خالل الحرص على اإلنتاج 

مختلف حقول البحث والمعرفة.

بعد العدد التجريبي، تمكن األساتذة الباحثون من إصدار أول عدد في السداسي 
والتربية  الفلسفة  العربي،  األدب  في  مقاالت  تضمنت  حيث   2009 سنة  من  األول 
البدنية والرياضية التي تشغل الفكر االجتماعي، وفي نفس السياق، تصدر الجامعة 
مجلة علمية بعنوان الطبيعة والتكنولوجيا وهي مجلة وطنية، سداسية محكمة من 
طرف 51 أستاذ من داخل الوطن وخارجه موجهة إلى شعبة علوم الطبيعة والحياة 
لنشر  فتح فضاء  منها هو  الهدف   ،7812-1112:  ISSN رقم   والتكنولوجيا تحت 
البحوث في جميع الميادين المتعلقة بالبحوث العلمية حيث تم إصدار أول عدد لها 
في جوان 2009 تناولت فيه مواضيع هامة تساعد الطلبة واألساتذة من االستفادة 

منها في انجاز البحوث و توسيع معارفهم العلمية.
مختلف  في  مواضيع  عدة  تضمن   2010 جانفي  في  فصدر  الثاني  العدد  أما   
والمحيط(  والماء  الكترونية  الزراعية، هندسة  العلوم  اآللي،  التخصصات)اإلعالم 
طرح  تتضمن  بمقدمة  يستهل  ما  لموضوع  تحليلية  بدراسة  تخصص  يهتم كل 

اإلشكالية ومن ثم الوصول إلى محاولة الحل وخاتمة الموضوع

كما تصدر الجامعة مجلة اقتصاديات شمال افريقيا وهي دورية متخصصة محكمة 
تهتم  لتكون دولية،  إفريقيا، تطمح  العولمة واقتصاديات شمال  تصدر عن مخبر 
في  خاصة  وتطوراته  االقتصادي  الفكر  تشغل  التي  االقتصادية  المواضيع  بنشر 
الجزائر وبقية دول شمال إفريقيا، باإلضافة إلى المواضيع التي تهتم باالقتصاد 
العربي والدولي وهي مفتوحة لبحوث األساتذة من داخل الجزائر وخارجها، كما 
تهتم بنشر المعطيات االقتصادية عربيا وإقليميا ودوليا وكل ما يساهم في تطوير 
الثقافة االقتصادية، صدر العدد األول لها خالل السداسي الثاني من سنة 2004 وقد 
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ولد الدكتور بوالية غليزان بتاريخ 04 مارس 
واملتوسطة  االبتدائية  دراسته  زاول   ،1975
مبدينة احلمادنة واملرحلة الثانوية جبديوية 
و واد رهيو، وعند نيله لشهادة البكالوريا توجه 
دراسته  ملتابعة  وهران  مبدينة  اجلامعة  إىل 
جامعة  إىل  توجه  بعدها  االقتصاد  جمال  يف 
نيويورك حيث نال شهادة املاسرت يف االقتصاد 
ليتحصل   2002 سنة  ممتاز  بتقدير  القياسي 
على  شهادة الدكتوراه سنة 2005 يف االقتصاد 

اجلزئي بتقدير ممتاز.

بورتري

بدأ مشواره املهين  مبؤسسة اقتصادية يف فرنسا كمسؤول ومدير االستغالل ثم مدير اجلودة 
لينتقل بعدها إىل ميدان التعليم كأستاذ مساعد جبامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، ويف سنة 
العلوم  بكلية  أستاذ حماضر قسم ب  ويعمل حاليا  أستاذ متعاون جبامعة مستغامن،  2009 عمل 
جمللة  التحرير  بهيئة  عضو  اآلن  وهو  بوعلي  بن  حسيبة  جلامعة  التسيري  وعلوم  االقتصادية 
اقتصاديات مشال إفريقيا وعضو باللجنة العلمية جمللة املنامجنت واالقتصاد يف جامعة مستغامن، 
وعلى صعيد آخر يقوم الدكتور بنشر مقاالته العلمية يف عدة جمالت دولية كمجلة مصر 

الدولية، اجمللة اإلحصائية املصرية وجملة البحوث اإلفريقية يف مصر.
واجلدير بالذكر حتصل األستاذ هين حممد نبيل على شهادة دكتوراه ثانية بتقدير مشرف 
"دراسة  املذكرة حتت عنوان  ولقد كانت   ،2010 الشلف سنة  الكمي  جبامعة  االقتصاد  جدا يف 

لعدم التوافق الزمين، التحايل، التعلم يف شكل العاب ديناميكية ل'ستاكلربغ'".
جرى  كما  القول،  نستطيع  "هل  وهي  مذكرته  يف  مهمة  إشكالية  بطرح  األستاذ  قام  ولقد 
التقنية أو اإلسرتاتيجية للسياسات االقتصادية االبتدائية من  االعتقاد، بأن إعادة النظر سواء 
النظر عن  )املتعاملون اخلواص( وهذا بغض  باملالحق  اللعبة تضر  الرائد )احلكومة( يف  طرف 
العامل  نظرية  بتطبيق  قام  اإلشكالية  هذه  عن  ولإلجابة  املستعملة؟،   'Stackelberg' صنف 
اهلنغاري األمريكي "نيومان" اليت حازت على جوائز نوبال، وكانت أول مرة سنة 1994على يد 
العامل األمريكي"ناش" وسنة 2008 من نصيب العامل "بول كروغمان" وأخر مرة سنة 2009 للعامل 

"إلينور وليام سون"، وهي تعتمد على الطرق الرياضية و طرق احملاكاة الرقمية.
 ومن بني النتائج اليت توصل إليها األستاذ هي أن إعادة النظر ليست مضرة دائما للمتعاملني 
أن  اقتصادية.وجتدر اإلشارة إىل  النتائج بأمثلة رقمية وأمثلة  اخلواص، ولقد مت اختبار هذه 
االقتصادية  النمذجة  ختصص  يف  واملاسرت  الليسانس  يف  التكوين  عروض  حيضر  الدكتور 
واالقتصاد القياسي، كما ألف عدة كتب نذكر منها )اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي 
على برنامج "SPSS"، االقتصاد اجلزئي والنمذجة االقتصادية، ومن خالل ما تطرقنا إليه يعترب 
الدكتور هين حممد نبيل من بني األساتذة الذين تفتخر وتعتز بهم جامعة حسيبة بن بوعلي. 
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تعالى  اهلل  ورحمة  عليكم  السالم  ت:  ا  م 
العميد هل  وبركاته، من فضلكم سيدي 
بإمكانكم إعطائنا لمحة عن كلية العلوم 

وعلوم المهندس.
العلوم  كلية  إنشاء  تم  الكلية:  عميد 
وعلوم المهندس بمقتضى المرسوم رقم 
 2004/08/29 في  المؤرخ   275/04
وهي تضم حاليا 11 قسم وهي 
الكترونيك، هندسة ميكانكية، 
هندسة  الطرائق،  هندسة 
الكهروتقني،  الري،  مدنية، 
هندسة معمارية، علوم المادة، 
رياضيات و إعالم ألي، جذع 

المشترك، اإلعالم ألي.
على  حاليا  الكلية  وتعمل 
الفروع  دائرة  توسيع 

والتخصصات في إطار نظام ل.م.د.
م ا ت: منذ متى توليتم إدارة هذه الكلية؟

عميد الكلية: لقد توليت إدارة الكلية منذ فيفري 2006.
وأنتم  بالجامعة  ل.م.د  نظام  تعميم  ترون  كيف  ت:  ا  م 
من الكليات األولى التي فتحت التكوين في هذا النظام في 

ميدان علوم وتقنيات؟
والتي  المالئمة  الكليات  من  الكلية  تعتبر  الكلية:  عميد 
ترحب بهذا النظام الذي تبنته الكلية منذ السنة الجامعية 

.2006/2005
وفق  لديكم  المفتوحة  الجديدة  التخصصات  ماهي  ت:  ا  م 

النظام الجديد ل.م.د في مرحلتي ليسانس والماستر؟
استفادت منها  التي  الجديدة  التخصصات  إن  عميد الكلية: 
تخصصات  أربع  برمجة  إعادة  هي  الليسانس  في  الكلية 
 2010/2009 الجامعية  السنة  في  منها  استفادت  قد  كانت 
صناعية،  مراقبة  الكترونية،  تألية  حضرية،  هندسة  وهي 
اتصاالت سلكية والسلكية كما استفادت في السنة الجامعية 

2011/2010 من تخصص هندسة معمارية.
أما فيما يخص الماستر فقد استفادت من هندسة حضرية، 
الكهروطاقوية،  أنظمة  حضري،  ري  طاقوية،  ميكانيك 
الكهربائية،  الشبكات  ومراقبة  حماية  كهربائي،  تحكم 

هندسة البرمجيات، غازات كمية، فيزياء المواد.
م ا ت: ما هي التخصصات التي تودون فتحها خالل الموسم 

المقبل؟

حوار العدد
عميد كلية العلوم وعلوم املهندس الدكتور عبدي

 بن عبد اهلل يكشف :
تعدد التخصصات املفتوحة بالكلية، 

 واستعدادها للتكوين يف الدكتوراه 

عميد الكلية: تبذل الكلية قصارى جهدها للحصول على 
أكبر قدر ممكن من التخصصات الجديدة مع مطلع كل 
سنة جامعية، حيث سيتم فتح تخصصات جديدة بقسم 

الميكانيك في غضون السنة الجامعية 2012/2011.      
مستوى كليتكم  على  المسجلة  النقائص  ماهي  ا ت:  م 

والتي تضعونها ضمن أولوياتكم؟ 
عميد الكلية: تشكو الكلية من كثرة األقسام المتواجدة 
بها والعدد الهائل للطلبة الموزعين على مختلف أقسامها 
مما جعل رؤساء األقسام يقترحون تقسيم الكلية إلى 
أكثر من واحدة وذلك من اجل ضمان السير الحسن 

بها.
م ا ت: ما هي المرافق المتوفرة على مستوى كليتكم 

التي يحتاجها الطالب في إثراء معارفه ؟
عميد الكلية: تتوفر الكلية على مكتبة بالجناح القديم 
طاقة استعابها 174 مقعد ومكتبة فرعية بأوالد فارس 
)الجناح الجديد( ذات قدرة استيعاب 440 مقعد، باإلضافة 

إلى 41 مخبر و04 ورشات.
قاعات   09 هناك  اآللي  اإلعالم  فضاء  يخص  فيما  اما 
قاعتين منها مزودة باالنترنت حيث تساعد الطالب في 
الدولية كما  المعطيات  العلمي واالطالع على  البحث 

تسهل االتصال بمختلف الجامعات الخارجية.
م ا ت: هل للكلية عالقة مع محيطها االقتصادي) اتفاقيات 

مع مؤسسات محلية(؟ 
المؤسسات  بين  عالقة  هناك  بالطبع  الكلية:  عميد 
الصحي،  الخزف  مصنع  مثل  والجامعة  االقتصادية 

مصنع االسمنت، شركة سونلغاز.    
م ا ت: هل بدأتم بتنفيذ الخطوات األولى لهذه العالقة   

) الكلية والمؤسسة(؟
عميد الكلية: الخطوات المتبعة هي أن إدارة الكلية تبعث 
تقرير برفقة كل طالب يود إجراء تربص في إحدى 

المؤسسات وهذا تسهيال إلجراء عملية التربص.
صالون  في  األساتذة  مشاركة  تجدون  كيف  ت:  ا  م 

االبتكار والتجديد المنعقد في أفريل 2010.
وجه  على  ولكليتنا  للجامعة  لشرف  انه  الكلية:  عميد 
من  المبذولة  الجهود  ثمرة  يعتبر  كما  الخصوص 

طرف األساتذة والمسؤولين.
م ا ت: كلمة أخيرة من فضلكم؟

عميد الكلية: شكرا على االلتفاتة الطيبة.



يعود إنشاء املعهد الوطين للتعليم العالي للهندسة املدنية إىل سنة 1983 الذي احتضن يف أول تسجيالته 144 طالبا وهذا بثانوية 
طريق وهران، وخالل املوسم اجلامعي 1986-1987 انتقل املعهد الوطين للتعليم العالي للهندسة املدنية إىل موقعه احلالي ليتم 
امليكانيكية،  اهلندسة  وهي   1988 سنة  الشلف  مبدينة  العالي  للتعليم  أخرى  فروع  أنشأت  وقد  للري،  العالي  الوطين  املعهد  فتح 

اهلندسة الكهروتقنية.

وبموجب المرسوم رقم 293/92 الصادر في 07 جويلية 1992 تم ضم المعهدين )الهندسة المدنية، الري( مع 
الفروع المنشاة تحت إدارة مركزية واحدة بإنشاء المركز الجامعي.  

تمنح كلية العلوم وعلوم المهندس شهادات علمية حسب التخصصات المفتوحة في نظام ل م د  )ليسانس، 
ماستر، دكتوراه(، وتجدر اإلشارة إلى آن الكلية ستفتح قريبا الدكتوراه في الميكانيك.

العالية  الكفاءات  اختيار  على  األخيرة  هذه  تسهر  البيداغوجي  التأطير  يخص  فيما  الكلية  الحتياجات  وسدا 
في إطار األستاذية وذلك بفتح 57 منصب للتوظيف سنة 2010 اين التحق عدد معتبر من األساتذة، كما تم 
مناقشة رسائل الدكتوراه لبعض أساتذة الكلية الذين وصل عددهم إلى 220 أستاذ من بينهم 29 أستاذ في درجة 

األستاذية. 
أما فيما يخص إحصاء عدد الطلبة فقد قدر عدد المسجلين للسنة األولى في نظام ل.م.د في كلية العلوم 
وعلوم المهندس للسنة الجامعية 2010/ 2011 حوالي 1941 طالب منهم 1416 طالب جديد، أما فيما يخص الماستر 

فقد قدر عدد الطلبة المسجلين 498 طالب منهم 330 طالب في الماستر 1 و168 طالب في الماستر 2.
تهتم الكلية بترقية البحث العلمي وتطويره وذلك بتقديم كل الدعم لألساتذة الباحثين من خالل 03 مخابر 
للبحث وهي: مخبر الماء والبيئة، مخبر الفيزياء النظرية وفيزياء المواد، مخبر علوم المواد والبيئة، أما فيما 
يخص مشاريع البحث العلمي فهي 38 بحث )اإلعالم اآللي، الهندسة المدنية، هندسة الطرائق، االلكتروتقني، 

الهندسة الميكانكية، الري، فيزياء(.

المحطة التجريبية بحوث علمية متنّوعة

للنهوض بقطاع الفالحة البيولوجية

تعود نشأة احملطة التجريبية املتواجدة مبنطقة األرض البيضاء التابعة لبلدية الشطية إىل سنة 1989 وهي ترتبع على مساحة قدرها 
3 هكتار، إذ تعمل احملطة على تنفيذ البحوث املتعلقة بالفالحة وهذا من خالل مجع ودراسة كل املوارد الوراثية لل ضراوات واألشجار 
املثمرة باإلضافة إىل املواشي ، مما ي ول هلا استنباط أصناف نباتية وحيوانية ذات أهمية لالقتصاد الفالحي إىل جانب حتسني نظم اإلنتاج 
عن طريق وضع التقنيات واملناهج املالئمة، ولقد ساعدت احملطة يف اجناز العديد من البحوث الفالحية ومن أجل معرفة املزيد من مهام 
احملطة التجريبية للبحوث الفالحية اقرتبت مصلحة اإلعالم والتوجيه من املسؤول البيداغوجي حباري حممد وكان لنا معه هذا احلوار.

كلية العلوم وعلوم المهندس
قطب علمي متعدد االنجازات العلمية 

واالختراعات التكنولوجية

الملف
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 م إ ت : السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته، هل 
من الممكن أن نتعرف على سيادتكم؟

السيد حباري حممد: وعليكم السالم ورحمة اهلل تعالى 
اإلعالم  مصلحة  مع  الحوار  بهذا  تشرفت  وبركاته 
السيد  أنا  بوعلي،  بن  حسيبة  بجامعة  والتوجيه 
في  تقني سامي  على شهادة  حباري محمد متحصل 
الفالحة تخصص إنتاج نباتي اشتغل بمحطة التجارب 
الفالحية منذ عشرين سنة، تقلدت عدة مناصب داخل 
 1990 سنة  بالمخبر  سامي  تقني  عملت  إذ  الجامعة 
ورئيس مصلحة الوسائل العامة سنة2002، وفي سنة 
2003 عملت منسق المخابر ومسؤول لمخزن المواد 
الكيميائية والتجهيزات العلمية للمخابر بكلية العلوم 
الفالحية والبيولوجية، وفيما يخص محطة التجارب 
الفالحية عملت نائب رئيس المحطة سنة 1991، وفي 
سنة 1995عملت رئيس المحطة وأعمل حاليا مسؤول 

بيداغوجي.
 

م إ ت: متى أحدثت المحطة التجريبية الفالحية؟
السيد حباري محمد: أنشأت المحطة التجريبية سنة 
1989 مع نشأة المعهد الفالحي، معهد الري والجذع 
بالبيوت  المحطة  تجهيز  تم  البداية  في  المشترك، 
للمحطة،  النابض  القلب  تعتبر  وهي  الزجاجية 
البيوت  داخل  تجرى  العلمية  البحوث  معظم  ألن 

الزجاجية.

م إ ت: كم تبلغ المساحة اإلجمالية للمحطة؟
أراضي  استرجاع  بعد  حممد:  حباري  السيد 
تبلغ  1992، أصبحت  قانون  إطار  الخواص في 
هكتار   2 بينها  من  هكتار   3 المحطة  مساحة 
جدا  قليلة  لألسف  وهي  للزراعة  صالحة  
مستوى  على  المفتوحة  للتخصصات  بالنسبة 
المزارع  الطالب ال يتجه نحو  ان  بما  الكلية، 
النموذجية نظرا لعدم توفر الظروف الحسنة 
والبيولوجية، كما  الفالحية  البحوث  إلجراء 
يسعى  الجامعة  مدير  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
قيد  اإلجراءات  وتبقى  المحطة  توسيع  إلى 

الدراسة.

 إ ت: ماهي أهداف المحطة التجريبية؟
للمحطة  الرئيسي  الهدف  حممد:  حباري  السيد 
التي  الفالحية  البحوث  إجراء  هو  التجريبية 
الفالحين،  المهندسين  تخرج  إطار  في  تدخل 
شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه باإلضافة 

إلى:
-الوصول إلى نتائج علمية دقيقة تساعد على 

تطوير الفالحة وتنمية االقتصاد الوطني.
-دعم الفالحة بالوالية.

م إ ت: الحظنا تنوع في المشاريع المنجزة من 
طرف الطلبة على مستوى المحطة.

السيد حباري حممد: يوجد عدة بحوث تدخل في 
إطار التحضير لشهادة مهندس دولة، ماجستير 
ذات  بحوث  ضمن  تندرج  وهي  والدكتوراه، 
صبغة وطنية، وتشمل محاور البحث المخبري 
قطاع  تضم  وهي  العادي  النمط  والحقلي 
الحبوب،الخضراوات، األشجار المثمرة وتربية 
الميدانية  الخرجات  إلى  باإلضافة  المواشي، 
السنة  غاية  الى  الثانية  السنة  من  تكون  التي 
الرابعة، عالوة على ذلك فإن البحوث الخاصة 
بالفالحة البيولوجية تهتم بالتقنيات الزراعية 
األكثر  األصناف  انتقاء  في  بالخصوص 
وخاصة  والتسميد  الزراعية،  والكثافة  تالؤما 
مكافحة األمراض باعتماد الطرق البيولوجية 

الحديثة.
م إ ت: كيف تقيمون نتائج هذه البحوث؟

السيد حباري حممد: على العموم معظم البحوث 
المحطة  مستوى  على  أجريت  التي  العلمية 
عدم  لكن  جيدة،  نتائج  إلى  أصحابها  توصل 
أو  والخواص  الجامعة  بين  تنسيق  وجود 
الهيئات العمومية كمديرية الفالحة أدى إلى 
الواقع  أرض  على  الخبرات  هذه  تجسيد  عدم 
المصفاة  المياه  من  كمية  اخذ  منها  نذكر 
المستعملة  المياه  تصفية  محطة  عن  الناتجة 
التي أنشات حديثا بوالية الشلف بواد تسيغاوت 
واستعمالها في سقي المحاصيل الزراعية، زيادة 
على ذلك إقامة تجربة جد مهمة وهي سقي 



32

الحبوب والخضر والفواكه بمياه البحر المختلطة 
بالمياه العذبة على شكل نسب متفاوتة وهي تعتبر 
تجربة رائدة على المستوى الوطني والمحلي، وبما 
أن الجزائر تعاني من نقص في مياه سقي األراضي 
فإن تجسيد هذه التجربة على أرض الواقع ستحقق 
رئيس  سياسة  إطار  في  خاصة  معتبرة،  جد  نتائج 
للفالحة  كبيرة  أهمية  يعطي  الذي  الجمهورية 

والدعم الفالحي.

مائية  إمكانيات  على  المحطة  تتوفر  هل  ت:  إ  م 
كافية؟

عميق  بئر  وجود  من  بالرغم  حممد:  حباري  السيد 
بدأ في  المياه  أن مستوى  إال  المحطة  على مستوى 
يعني  ال  هذا  لكن  سنوات،  عدة  منذ  مستمر  تناقص 
هذا  وفي  الباطن،  مستوى  على  متواجدة  غير  أنها 
ببناء  يقوم  أن  الجامعة  مدير  على  اقترحنا  السياق 
خزان مائي باإلسمنت المسلح من أجل تدعيم الخزان 

الموجود بالمحطة.    

م إ ت: مع كثرة البحوث هل هناك إطار علمي يقيمها 
؟

 السيد حباري حممد: ال توجد لجنة علمية على مستوى 
المحطة وإنما هي متواجدة على مستوى الكلية، ونظرا 
لعدم وجود تنسيق بين المحطة واللجنة العلمية في 
بداية الموسم الجامعي فنحن نواجه عدة مشاكل في 
العلمية  البحوث  انطالق  تأخر  بسبب  الميدان، وهذا 
في شهر  عادة  يبدأ  الذي  الفالحي  للموسم  بالنسبة 

اكتوبر.

م إ ت: هل يوجد مخبر بالمحطة التجريبية من اجل 
دعم وتطوير الفالحة؟

السيد حباري حممد: لألسف ال يوجد مخبر على مستوى 
المحطة وهذا ما يؤدي إلى عدم الوصول إلى نتائج 
جد دقيقة، ولقد قمنا بطرح هذا اإلشكال على السيد 
مدير الجامعة وعليه سيتم بناء مدرج باإلضافة إلى 

مخبر مجهز بعتاد عصري.

المحطة  تربط  شراكة  توجد  هل  ت:  إ  م 
التجريبية مع مختلف الجامعات األجنبية؟

السيد حباري حممد: ال توجد أي شراكة تربط 
المحطة بجامعات أجنبية، والدليل على ذلك 
أجنبي  أستاذ  أي  زيارة  تشهد  لم  المحطة  إن 
من بين األساتذة الذين شاركوا في الملتقيات 

التي نظمت من طرف الكلية.

م إ ت: كيف تقيمون الجانب البيداغوجي على 
مستوى المحطة؟

الجانب  يخص  فيما  حممد:  حباري  السيد   
التطبيقي  المجال  البيداغوجي وخاصة في 
تنسيق  وجود  عدم  مشكل  من  نعاني  إننا 
بين األقسام المتواجدة على مستوى كلية 
اجل  من  والفالحية  البيولوجية  العلوم 
الخرجات  و  الدراسة  نهاية  بحوث  برمجة 

الميدانية.
م إ ت: ماهي النقائص الخاصة بالعتاد الفالحي 

على مستوى المحطة التجريبية؟
السيد حباري محمد: بطبيعة الحال يوجد 
نقص فيما يخص العتاد الفالحي ومن بين 

هذه النقائص نذكر:
-نقص مادة التشحيم.

-عدم توفر المحطة على عتاد الحرث.
-عدم وجود نظام الري بالتقطير.

إلى  يؤدي  مما  الزراعية  األراضي  -نقص 
عدم تطبيق الدورةالزراعية.

-نقص قدرة الطاقة الكهربائية على مستوى 
البيوت الزجاجية. 

-عدم توفر المحطة على عتاد محطة األحوال 
الجوية.

أدوية  خزانة  على  المحطة  توفر  -عدم 
الطلبة  إسعاف  اجل  األولية من  لإلسعافات 

أثناء التعرض لحادث ما داخل المحطة.

م إ ت: كلمة أخيرة.
نتائج  تثمن  أن  نتمنى  حممد:  حباري  السيد 
اإلدارية  المصالح  في  وتوضع  البحث 
المهنية  والهيئات  التنموية  والهياكل 
والمعاهد المختصة، والسهر على المساهمة 
في تنمية البحث العلمي وتكوين الفالحين 
من خالل التأطير الجيد للطلبة، كما نشكر 
أرضية  تهيئة  على  الجامعة  مدير  السيد 
وهي  المحطة  داخل  إدارة  وبناء  المحطة 
في طور االنتهاء من االنجاز، وفي األخير 
للجامعة  والتوجيه  اإلعالم  مصلحة  نشكر 

على هذه االلتفاتة الطيبة.



Naas Araba Amel, 
étudiante 2è année langues française.

EAU DIVINE

Il pleut est ca me rend heureux

Ca m’épanouit ca exauce mes veux

Ca me laisse perplexe me divise en deux

L’un rêveur l’autre demi dieux

La Pluies purifie mon âme

Me lave de mes péchés de mes infâmes

Et je revis comme au premier jour

Je me sens neutre ni contre ni pour

Des gouttelettes ruissellent sur mon front

Je les laisse couler comme une rivière sous un pont

Je suis trempé jusqu’aux os

J’ai froid et j’ai les vêtements qui collent à ma peau

Mon esprit est clair et j’attins le nirvana

Le ciel s’éclaire le nuage s’estampa

Laissant  place à un soleil de joie

La pluie n’est plus la

Mais je reste béat  malgré ca

Quelque soit le temps qu’il fera

Demain, ou après demain, ou dans un mois

Je sais que tant que tu seras la

Je garderai ma gaîté ma jouissance

Je marcherai  dans le même sens

Sur le chemin qui me mènera vers toi

Oh ! Toi montre moi la voie...

Paupières cousues 

D’un sépulcre maudis 

Se perçoit une psalmodie 

Murmure d’une âme 

Tourment  infâme 

Inhumer vivant 

Sort affligeant 

Profané en plein jour 

Foulé tour à tour 

Ni tumulus, ni stèle 

Deuil éternel 

Lamentations coites 

Clameurs muettes 

Ni parents ni proches 

Ni bruyères ni aristoloches 

D’obscènes obsèques 

Des âmes à sec 

Sardoniques fouisseurs 

Ensevelissent les lueurs 

Morts et déréliction 

Silence et consternation 

Pas d’oraisons funèbres 

Plongé dans les ténèbres 

Ressac des paupières 

Puis mer étale 

Défunts aux visages pales

La Feuille  et la Plume



أفقيا :
 

1 - ضد السؤال – من الفواكه .
2 - عاصمة أوربية شهرية –مثني .

3 - نتمنى .
4 - ابتعد عنه – أردُّ .

5 - منـزلة – حبر ) معكوسة (. 
6 - من اخلشب – بالد .

7 - حيوان ذكي .
8 -  سافر – ُأردُِّد.

9 -  أمر خاص يتناجى يه اثنان
-  قّتات - جيري يف العروق. 

10 - عائق للسفن والغواصات يف البحار
 - أشهر مدينة أفغانية.

أفقيا  : 

1 - ضد السؤال – من الفواكه .
2 - عاصمة أوربية شهرية –مثني .

3 - نتمنى .
4 - ابتعد عنه - أردُّ .

5 - منـزلة – حبر ) معكوسة (. 
6 - من اخلشب - بالد .

7 - حيوان ذكي .
8 -  سافر – ُأردُِّد.

9 - أمر خاص يتناجى يه اثنان - قّتات - 
جيري يف العروق. 

10 - عائق للسفن والغواصات يف البحار - 
أشهر مدينة أفغانية.

24 مرة. التاريخ  القدس احتلت على مدى  ان  • هل تعلم 
 130 املوهوب يتجاوز حاصل ذكائه  • هل تعلم أن الشخص 

درجة وأن 95 باملائة من الناس يرتاوح حاصل ذكائهم بني 
70 - 130درجة أما املغّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني 50 70- 

درجة والبله ما بني 20 - 50 درجة وأخريا املعتوه الذي تقل 
درجة ذكائه عن 20 درجة.

النسور ال متوت و لكنها تنتحر بسبب املرض. • هل تعلم أن 
اليمنى. اليسرى أضعف مسعًا من األذن  • هل تعلم أن األذن 

املفاصل  الروماتيزم روماتيزم  • هل تعلم أن بعض حاالت 
يعاجل بكمادات الثلج وتلقى جناح كبري

  من هو؟ 

  هل تعلم ؟

  حل العدد السابق

  الكلمات المطقاتعة

من هو؟ وما أصل أول إنسان حاول الطريان؟
كاتب أموي، أول من أنشأ أسلوب الرسائل يف 
األدب العربي، تويف حنو 750م/133هـ هو: عبد 

احلميد الكاتب.
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بقلوب خاشعة، مؤمنة بقضاء اهلل وقدره تلقت األسرة الجامعية يوم 2011/01/21 نبأ وفاة 
الزميل صداقي الجيـاللي عون إدارة رئيسي، الذي باشر العمل بالجامعة منذ 11/17/ 1984. 

وعلى إثر هذا النبأ األليم تتقدم األسرة الجامعية بأخلص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد

ببالغ الحزن واألسى تلقت األسرة الجامعية يوم 2011/01/28 نبأ وفاة األب والزميل السيد 
بن براهيم أحمد المدير الفرعي للمستخدمين والتكوين، الذي زاول العمل بالجامعة منذ 

1990/10/04. وعلى إثر هذا النبأ األليم تتقدم األسرة الجامعية بأخلص التعازي والمواساة إلى 
عائلة الفقيد راجيين من اهلل عز وجل أن يتغمد روحه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته

34
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   en Zone Sismique «SICZS 2010»
- Paul Robert : 

«Mémoire, dictionnaire et enseignement.»
- Le  Département d’anglais organise : 

Colloque national sur
 l’enseignement de la littérature anglaise.

- Les bases de données : UHBB abonnée 
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