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االفتتاحية 

النشاط البيداغوجي
- األبواب املفتوحة على اجلامعة.

-التسجيالت اجلامعية 2010/2009.
ملف ل م د:

طوري  يف  جديد  ختصص   45 من  تستفيد  الشلف  جامعة   -
الليسانس واملاسرت. 

- قسم اللغة االجنليزية ينظم ملتقى دولي حول نظام  ل م د.
- مصلحة اإلعالم والتوجيه بالتنسيق مع مجعية املنار تنظم يوما 

دراسيا حول نظام ل.م.د. 
- النادي الثقايف والعلمي لإلبداع والتوعية ينظم يوما دراسيا حول 

نظام ل.م.د. 
التظاهرة الثقافية

- إحياء ذكرى اليوم الوطين لعيد الطالب املصادف لـ 19ماي 1956. 
- اختتام السنة اجلامعية 2009-2008.

- مسابقة الفارس اجلامعي للقرآن الكريم بالشلف.
- الدكتور سعيد شيبان حياضر جبامعة الشلف.

- إحياء اليوم العاملي للسيدا.
- تنظيم يوم دراسي حول املخدرات.

النشاط العلمي
- محاية املدنيني خالل النزاعات املسلحة.

- العدوان على غزة والقانون الدولي اإلنساني. 
- التحكيم البحري ودوره يف التجارة الدولية.

- التعليم العالي وعالقته بالتعليم العام.
- تعليمة الفلسفة بني الواقع واملأمول.

- معجم أعالم حوض الشلف.
- أثر املسرح يف نفسية الطفل.

- إسرتاجتية إدارة املخاطر يف املؤسسات االقتصادية .
- جون بيار شارل حياضر حول فيزياء املواد.

- عرض الشركة االسبانية »إدوينرت«. 
احلدث 

- 13000 مقعد بيداغوجي مع حلول املوسم اجلامعي 2010 /2011.
- حماضرة حول أخالقيات املهنة اجلامعية.

- الصالون اخلامس للكتاب.
- اجتماع جملس اإلدارة.

حوار العدد
- حوار مع الربوفيسور أوراق حفيظ.

التظاهرة الرياضية 
- البطولة الوطنية اجلامعية السادسة والعشرون للعدو الريفي.

ميكرفون الطالب:
- الطلبة يعرضون مشاريع نهاية الدراسة يف املستوى.

متفرقات 
g  حملة حول كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري.

g  حوار مع عميد الكلية .
g  نبذة عن معهد الرتبية البدنية والرياضية.

التسلية والرتفيه:
g  قبل النوم.

g كلمات متقاطعة .
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الثاني،  عددها  يف  عليكم  تطل  الونشريس«  »أفاق  جملة  هي  ها 
لرتصد لكم أهم التغريات واملستجدات اليت جتري على ساحة جامعة 
حسيبة بن بوعلي، السيما وأن هذه األخرية قطعت أشواطا كبرية 
ومكسب  للوالية  بالنسبة  ثقل  مركز  جعلتها  عديدة  جماالت  يف 

فعال هلا. 
فباملوازاة مع التزايد املستمر للطلبة واملستخدمني استدعى األمر 
إلنشائها  األوىل  السنوات  منذ  اجلامعة  هيكلة  لتوسيع  التخطيط 
تصل  أن  ينتظر  املدى  وطويلة  متوسطة  برامج  بتسطري  وذلك 
13000 مقعد بيداغوجي مع حلول السنة اجلامعية  مشاريعها حنو 

2011/2010 بالقطب اجلامعي أوالد فارس . 

التعليم  منظومة  تعرفها  اليت  اجلارية  لإلصالحات  ومواكبة   
التخصصات  من  العديد  جامعتنا   فتحت  العلمي  والبحث  العالي 
اجلديدة حيث بلغ عددها اإلمجالي 74 ختصص يف طور الليسانس 

و30 ختصص يف طور املاسرت خالل املوسم اجلامعي 2010/2009.
نظرا لألعداد املتزايدة للطلبة ولضمان نسبة التأطري البيداغوجي 
لتوظيف  منصب   171 فتح  إىل  الشلف  جامعة  عمدت  املقبولة 
األساتذة هذه السنة، ومن أجل مسايرة التوسع الذي عرفته وتعرفه 
جامعة حسيبة بن بوعلي على مجيع األصعدة و املستويات مت وضع 
إسرتاتيجية شاملة للتوظيف يف خمتلف املناصب اإلدارية والتقنية 

حيث مت توظيف 70 إداريا وتقنيا خالل هذا املوسم. 
أما فيما يتعلق بالتكوين يف ما بعد التدرج جتدر اإلشارة إىل خترج 
أول دفعة ماجستري من معهد الرتبية البدنية والرياضية حيث بلغ 
البحث  تطوير  يف  مهمة  خطوة  يعترب  ما  وهذا  متخرج،   20 عددها 

العلمي .
وعلى صعيد آخر استفادت اجلامعة من 59 منصب ماجستري و 26 

منصب يف مدارس الدكتوراه وهوما يعد مكسبا حقيقيا هلا.
وللنهوض بالبحث العلمي وترقيته تضع جامعة حسيبة بن بوعلي 
ومتابعة  ومعنويا  ماديا  الباحثني  مجيع   دعم  اهتماماتها  أوىل  يف 
والتبادل  التعاون  إطار  ويف   ، خمابرهم  وكذا  البحثية  مشاريعهم 
بينها وبني العديد من اجلامعات األوربية تسعى جامعتنا إىل تطوير 

جمال عالقاتها اخلارجية. 
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النشــــاط البيــداغوجــي

التظاهرة  هذه  وإلجناح  اجلامعة،  على  املفتوحة  األبواب   2009 جويلية   17 إىل   12 من  بالشلف  بوعلي  بن  حسيبة  جامعة  نظمت 
قامت اجلامعة بإعداد برنامج ثري ومتنوع من أجل إعطاء حملة تفصيلية عن خمتلف الكليات واملعهد من خالل إعداد بطاقات تقنية، 

مطويات، الفتات إشهارية تتضمن التخصصات املفتوحة، الربامج البيداغوجية وإحصائيات عامة.

التسجيالت  عملية  إجراء  مواعيـد  عن  الطلـبة  وإلعـالم 
الفتات  بنشر  اجلامعة  قامت   ،2010  –2009 اجلامعـية 
الصدد  هذا  ويف  للجامعة،  الرئيسية  املداخل  يف  إعالمية 
الفتات  نشر  بهدف  الوالية  بلديات  الشلف  جامعة  راسلت 
تعلم فيها املواطنني عن مواعيد التسجيالت، ويف نفس اإلطار 
لنشر  الثانويات  خمتلف  إىل  والتوجيه  اإلعالم  فريق  تنقل 
الفتات تعلم فيها حاملي شهادة البكالوريا اجلدد عن تواريخ 
البيداغوجي،  بامللف  يتعلق  فيما  أما  اجلامعية،  التسجيالت 
واإليواء  املنحة  النقل،  التحويل،  ملف  االجتماعي،  الضمان 
تواريخ  حتدد  امللفات  هذه  مكونات  تتضمن  الفتة  إعداد  مت 

إيداعها.
مستشاري  بتزويد  اجلامعة  قامت  آخر  صعيد  وعلى 
الرتبية والتوجيه بكافة املعلومات الضرورية اخلاصة بنظام 

ل.م.د والنظام الكالسيكي.
املدرسة،  املقايس  بنوعية  الطالب على دراية  وحتى يكون 
أعدت اجلامعة الفتات تتضمن مجيع الربامج البيداغوجية 

على كل املستويات.

عالوة على ذلك وضعت اجلامعة بني أيدي الطلبة دليل 
التخصصات املفتوحة ويف هذا اإلطار قامت الكليات واملعهد 
عامة  إحصائيات  الكلية،  عن  حملة  تتضمن  مطويات  بإعداد 
واهلياكل املوجودة، أما فيما خيص اجلانب السمعي البصري 
املفتوحة روبورتاجا مصورا  عرضت اجلامعة خالل األبواب 
يعرف بكليات اجلامعة وما حتتويه من هياكل بيداغوجية.

بني  واستفسار  تساؤل  حمل  يبقى  ل.م.د  نظام  وألن   
الطلبة خصصت اجلامعة برناجما خاصا هلذا النظام يتمثل 
مفهوم  يتضمن  العاكسة  الشاشة  عرب  عرض  تقديم  يف 
أخر  صعيد  على  وضع  ومت  ومبادئه  فلسفته  النظام،  هذا 
ماسرت،  )ليسانس،  د  م  ل  نظام  مراحل  توضح  خمططات 

دكتوراه(  والتخصصات املفتوحة على مستوى جامعتنا.
حصة  إعداد  مت  اجلهوية  الشلف  إذاعة  مع  وبالتعاون 
»مرآة اجلامعة« اليت كانت همزة وصل بني الطلبة اجلدد 

واجلامعة وهذا ما أدى إىل بلوغ إعالم جامعي هادف.

جامعة حسيبة بن بوعلي تنظم
األبواب املفتوحة على اجلامعة
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مؤطرة  آلي  إعالم  جهاز   120 عن  يفوق  ما  األولية  التسجيالت  فرتة  خالل  بوعلي  بن  حسيبة  جامعة  وفرت 
اليت  التسجيالت اجلامعية  التخصص، وهذا من أجل إجناح عملية  من طرف عدد معترب من مهندسي دولة يف 

التوالي. على  الرابعة  للسنة  اخلط  عرب  متت 

 2009 جويلية   12 من  األولية  التسجيالت  انطلقت  وقد 
وامتدت إىل غاية 17 من نفس الشهر، مت خالهلا إيداع 2103 
من  اختيارات  عشر  عليها  مدون  الكرتونية،  رغبات  بطاقة 
التكوين للنظام اجلديد ل م د  الشعب املسموحة يف ميادين 

أو النظام الكالسيكي. 
خمصصة  قاعات  اجلامعة  إدارة  وضعت  السياق  هذا  ويف 
لالنرتنت حتت تصرف الطلبة اجلدد من اجل إمتام إجراءات 

التسجيل األولي يف أحسن الظروف .
التسجيل  تأكيد  فرتة  األولية،  التسجيالت  فرتة  تلت 
الطلبة  بلغ عدد  22 جويلية، حيث  18 إىل غاية  األولي من 
الشلف  جبامعة  األولي  تسجيلهم  بتأكيد  قاموا  الذين 
2265 طالب، كما مت حتديد فرتة الطعون عرب اخلط من 
أن  بالذكر  واجلدير   2009 أوت   03 غاية  إىل  جويلية   29
عدم  وهي  فقط  واحدة  حالة  يف  إال  يتم  ال  الطعن  تقديم 
تلبية أي رغبة من الرغبات العشر املعرب عنها يف االستمارة 

االلكرتونية. 
هذا  يقوم  إليه  وجه  الذي  االختيار  الطالب  معرفة  بعد 
 29 من  انطلق  والذي  النهائي  بالتسجيل  بالقيام  األخري 
عدد  بلغ  حيث   ،2009 أوت   06 غاية  إىل  وامتد  جويلية 

املسجلني نهائيا  3963 طالب، ولعل اكرب عدد 
يف  الكالسيكي  النظام  يف  كان  املسجلني  الطلبة  من 
القانونية  العلوم  وفرع  طالب   561 بـ  عربي  وأدب  لغة  فرع 

واإلدارية بـ 496 طالب
د يف  م  للنظام اجلديد ل  بالنسبة  وسجلت نسبة معتربة 
والرياضية  البدنية  الرتبية  وتكنولوجيا نشاطات  فرع علوم 

»STAPS« بـ 456 طالب . 
اجلامعي  الدخول  فان  الذكر  السالفة  املعطيات  وحسب 
اجلامعة  استالم  بعد  وخاصة  املستويات  مجيع  على  ناجح 

2000 مقعد بيداغوجي بالقطب اجلامعي أوالد فارس.

إلنـجاح التسجيالت اجلامعية عرب اخلط
توفري 120 جهاز إعالم آلي وتأطري يف املستوى 

النشــــاط البيــداغوجــي
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يعترب تصميم نظام »ل. م. د« استجابة للتطورات العاملية 
احلاصلة يف مناهج التكوين والتعليم العاليني، إذ يتمحور 
هذا النظام على ثالث مراحل  تكوينية )ليسانس، ماسرت، 
أن  وبعد  جامعية.  بشهادة  مرحلة  كل  تتوج  دكتوراه( 
خاضت جامعة الشلف التجربة يف هذا النظام منذ السنة 
وهذا  مسارها  السنة  هذه  تواصل   2006/2005 اجلامعية 

 45 من  اجلامعة  استفادت  حيث  جديدة  ختصصات  بفتح 
ختصص جديد يف طوري الليسانس واملاسرت.

املوسم  حلول  مع  واللغات  اآلداب  كلية  باشرت  وقد 
العربي  واألدب  اللغة  ميدان  فتح   2010/2009 اجلامعي 

ختصص لغة وظيفية يف طور الليسانس.
فروع  يف  وتكنولوجيا  علوم  ميدان  استفاد  حني  يف   
امليكانيكية من مخس  الري واهلندسة  الكهربائية،  اهلندسة 

ختصصات.
اهلندسة الكهربائية ضمت ثالث ختصصات:

- االلكرتوميكانيك.
- شبكات كهربائية.
- إعالم آلي صناعي.

 وقد ضم فرع الري ختصص ري حضري.
بناء  ختصص  ضم  فقد  امليكانيكية  اهلندسة  فرع  أما   

ميكانيكي.
فقد  واحلياة  الطبيعية  العلوم  مبيدان  يتعلق  فيما  أما 

استفاد :
- فرع بيوتكنولوجيا من ختصص بيوتكنولوجيا جرثومية 

ونباتية.
- فرع علوم املياه من ختصص مياه، علم املناخ البيئي.

وعلوم  االقتصادية  العلوم  ميدان  استفاد  جهته  ومن 
التسيري والعلوم التجارية 

املخاطر  إدارة  ختصص  من  التسيري  علوم  فرع   -
االقتصادية.

-  فرع علوم اقتصادية من ختصصني هما حماسبة، تدقيق 
ومراقبة، جباية املؤسسات.

يف حني استفاد ميدان احلقوق والعلوم السياسية:

 -  
ع  فر

ق  حلقو ا
الدميقراطية  ختصص  ق من  حقو اإلنسان.و

حتليل  هما  ختصصني  من  السياسية  العلوم  فرع   -
السياسات العربية املعاصرة وتنمية املوارد البشرية. 

هو  تدعم  فقد  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  ميدان  أما 
تتمثل  ختصصات  خبمسة  اإلنسانية  العلوم  فرع  يف  اآلخر 

يف: 
- تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية املغاربية.

-  التاريخ االقتصادي اجلزائري. 
- تاريخ وجغرافيا.

- الفلسفة العربية اإلسالمية.
- الفلسفة واملعرفة اللغوية.

 أما فرع العلوم االجتماعية فقد استفاد من ختصصني يف 
علم االجتماع هما: 

- علم اإلجرام. 
- اخلدمة االجتماعية.

السنة  برسم  بوعلي  بن  حسيبة  جامعة  عرفت  كما 
طور  يف  عديدة  ختصصات  فتح   2010–2009 اجلامعية 
املاسرت يف خمتلف ميادينها كما  هي موضحة يف اجلدول 

التالي:

نظام »ل. م. د« يف طريقه إىل التعميمملف » ل . م . د «
جامعة الشلف تستفيد من 45 مشروع

 جديد يف طوري الليسانس واملاسرت.
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قسم اللغة االنـجليزية ينظم  
 امللتقى الدولي حول نظام »ل.م.د«

 وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

ويأتي هذا امللتقى الدولي يف إطار وضع خمطط إصالحي 
بوضع  الوصية  الوزارة  قامت  حيث  العالي  التعليم  لنظام 
من   )2013--2004( للعشرية  القطاع  لتطوير  إسرتاتيجية 
أهم حماورها األساسية إعداد ووضع إصالح شامل ومعمق 

للتعليم العالي. 
»نظام ل.م.د  امللتقى عدة مواضيع نذكر منها  وقد عاجل 
ل.م.د  نظام  »تطبيق  واللغات«،  اآلداب  لكلية  الكبري  التحدي 
حلل  تعاوني  »تعلم  الشلف«،  بوعلي  بن  حسيبة  جامعة  يف 

املشاكل وحتقيق املشاريع البيداغوجية«.
وقد تطرقت األستاذة احملاضرة جوزيفني رامون جبامعة 
واالقرتاب  العرضي  »االقرتاب  إىل  مداخلتها  يف  ليون2 
واالتصال«  اإلعالم  تكنولوجيا  استعمال  إطار  يف  التأديبيب 

ويف هذا الصدد صرحت األستاذة
استخدام  يف  احلالية  جتربيت  كانت  »لقد  قائلة 

بقسم  واالتصاالت  للمعلومات  اجلديدة  التكنولوجيات 
هذه  كانت  إذا  ما  ملعرفة  مين  حماولة  اإلجنليزية  اللغة 
على  الفردي  الطابع  إضفاء  يف  تساهم  التكنولوجيات 

التدريب« .
وهران  جبامعة  م.ملياني  الربوفيسور  صرح  حني  يف 
خالل  من  اجلزائرية  اجلامعة  يف  د  .م.  ل  نظام  تطبيق  أن 
يف  النجاح  نسبة  أن  تبني  اإلصالح  لعملية  األولي  التقييم 
%، يف حني بلغت نسبة النجاح   60 النظام الكالسيكي بلغت 
وهي نتائج مشجعة يف نهاية املطاف،   %  80 يف نظام ل.م.د 
إال أن هناك مشكلة املوارد البشرية واملادية اليت تنقص بعض 
اجلامعات اجلزائرية، أما فيما يتعلق باألستاذ املكون فيبقى 
هذا األخري العنصر الرئيسي يف نظام ل.م.د ألن علينا- حسب 
الربفسور- أن ننتقل من وضعية معلم ومتعلم إىل وضعية 

شراكة وتعاون يف تكوين الطلبة

واالتصال  اإلعالم  وتكنولوجيا  »ل.م.د«  نظـام   حول  األول  الدولي  امللتقى  واللغات  اآلداب  بكـلية  االجنليزية  اللغة  قسم  نظم 
حبضور أساتذة من داخل الوطن وخارجه ومجع من الطلبة.

ملف » ل . م . د «
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وطنية  شخصيات  لعدة  القوي  احلضور  االحتفال  ميز 
مجعية  رئيس  نائب  سامل  آيت  يونس  بن  كالشيخ  وثورية 
احلفيظ  عبد  والدكتور  اجلزائريني  املسلمني  العلماء 
بالثقافة، إىل  الوطين للجمعية مكلف  املكتب  بورديم عضو 
الوالية   والي  السيد  رأسها   على  احمللية  السلطات  جانب 

والسلطات العسكرية وكذا مجع من األساتذة والطلبة.
قبل بدء مراسيم فعاليات االحتفال تقدم الطالب جماهد 
صدام حسني بتالوة آيات بينات من الذكر احلكيم ليبدأ بعد 
ذلك مباشرة اليوم االحتفالي الذي كانت مقدمته التعريف 

بالشيخني بن يونس وبورديم. 
اجلامعة  مدير  مصطفى  بصديق  السيد  بعدها  ليعتلي 
األمس  طلبة  بنضال  مذكرا  بالشيخني  للرتحيب  املنصة 
األمس  فطلبة  اليوم،  جيل  على  يتوجب  مبا  ذلك  رابطا 
وطلبة  الوطن  لتحرير  األصغر  اجلهاد  جاهدوا  قال:«  كما 
العلمي والتنمية  التحصيل  اليوم جهادهم أكرب وهو جهاد 

الشاملة«، تاله مباشرة فضيلة الشيخ بن يونس آيت سامل 
شيبان  الرمحن  عبد  الشيخ  حتيات  للحضور  نقل  والذي 
أن  وجل  عز  املوىل  سائال  حضوره،  دون   املرض  حال  الذي 
املدنية  للسلطات  اجلزيل  بالشكر  ليتوجه  ويعافيه،  يشفيه 
والعسكرية حلضورها هذا احملفل، كما أثنى على التواصل 
بني الشيوخ والشباب يف مدينة الشلف ألن اجملتمع كما قال 
ينهض حبكمة الكبار ومحاسة الشباب، بعدها سرد الشيخ ما 
مساه بوقائع شهر ماي الذي شهد استشهاد املقراني وتأسيس 

اىل  وصوال  اجملازر،  عديد  فرنسا  وارتكاب  العلماء  مجعية 
تاريخ 19 ماي 1656 الذي غادر فيه الطلبة مقاعد الدراسة 

لاللتحاق باجلهاد.
نتكلم  قائال:«  الذكريات  إحياء  دوافع  الشيخ  شرح  كما 
األولون فالفضل ملن سبق وإن  التاريخ لنبين كما بنى  عن 

األحسن لالحق.
بعض  الشيخ  ضرب  الشباب  عن  حديثه  معرض  ويف 
السالم  الكريم كإبراهيم عليه  القرآن  الشبانية يف  األمثلة 
وأهل الكهف، رابطا إياها باملشروع النهضوي جلمعية العلماء 
أعفت  اجلمعية  بأن  مذكرا  وبالطلبة،  بالشباب  واهتمامها 
مشاركاتهم  دفع  عن  الذكور  من  القادرين  وغري  املرأة 
إعداد اجليل  للدراسة، حيث كانت ترمي بذلك إىل  املالية 

ملواقع القيادة والريادة.
واختتم احملاضرة قائال: » إن عدو األمس هو االستعمار أما 

عدو اليوم فهو التخلف فلنحذر أن يعيش التخلف بيننا«.
يونس  بن  الشيخني  تكريم  مت  احملاضرة  نهاية  وعقب 
وبورديم إىل جانب اجلمعيات الناشطة باجلامعة من طرف 

كل من السيد والي الوالية والسيد رئيس اجلامعة.
وبعد انتهاء عملية التكريم صعد الدكتور عبد احلفيظ 
بورديم إىل املنصة أين صال وجال يف التاريخ الوطين مؤصال 

لكل حادثة تارخيية بدليل شرعي. 

أحيت جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ذكرى اليوم الوطين للطالب، املصادف لـ 19 ماي 1956 حتت رعاية السيد والي والية الشلف حممود 
جامع، حيث مت تقديم عروض خمتلفة ومتميزة تهدف إىل ربط جيل اليوم جبيل األمس الذي قدم تضحيات جسيمة خدمة للدين والوطن.

إحياء ذكرى اليوم  الوطين لعيد الطالب
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وقد أعلن مدير اجلامعة أن عدد الطلبة املتخرجني خالل 
بلغ  حيث  طالب،   4515 بلغ   0920/8200 اجلامعية  السنة 
عدد املتفوقني يف التدرج 66 طالب، يف حني بلغ عدد الطلبة 
مجيع  مستوى  على  طالب   54 التدرج  بعد  ما  مرحلة  يف 

الكليات واملعهد.
22 ختصص  استفادة اجلامعة من  املدير إىل  أشار   كما 
جديد يف طور الليسانس و23 ختصص يف املاسرت مع حلول 
املبذولة  الفضل يف ذلك إىل اجملهودات  املقبل مرجعا  املوسم 
املكلفة  املديرية  نيابة  مع  بالتنسيق  الكليات  طرف  من 
آلخر  التحضري  عام  املقبل  العام  ومعتربا  بالبيداغوجية، 

مرحلة يف النظام اجلديد أال و هي الدكتوراه.
ومن املستجدات اليت طرأت على الساحة اجلامعية واليت 
عرج  عليها املدير التوثيق الذي خصص له مبلغ ستة ماليري 
ودعما  التخصصات،  خمتلف  يف  كتب  القتناء  دينارسنتيم 
جلميع أنواع البحث العلمي وترقية له قامت اجلامعة بفتح 
التسيري  وعلوم  االقتصادية  العلوم  بكلية  األول  خمربين 
املدير  أشار  آخر  سياق  ويف  واللغات،  اآلداب  بكلية  والثاني 
لعملية  تسهيال  )اجلامعة-املؤسسات(  جملس   تأسيس  إىل 
سرعة  زيادة  عن  أخرى  جهة  من  معلنا  الطلبة،  تربص 
التدفق لشبكة االنرتنيت جبامعة حسيبة بن بوعلي يف املدى 

القريب من 08 ميغابيت/ثا لتصل إىل 100 ميغابيت/ثا.
العلمي ثروة تقودها حنو  إنتاجها  وألن اجلامعة ترى يف 
للنشر  مديرية  إنشاء  مت  فقد  الدولية  اجلامعات  مصاف 
تتكلف بنشر اجملالت العلمية والدوريات ما سيؤهل جامعتنا 
الحتالل مرتبة مشرفة من خالل مولودها اجلديد الطبيعة 
والتكنولوجيا، كما تسعى اجلامعة للتحضري لشعب االمتياز 

يف املدى القريب.

ختصصات  فتح  جيسده  الذي  العلمي  للتوسع  ونظرا 
مع  بيداغوجي  مقعد   2000 من  اجلامعة  ستستفيد  جديدة 
حلول املوسم اجلامعي 2011/2010 لتوفري اكرب عدد ممكن 

من املقاعد البيداغوجية.
طرف  من  املبذولة  اجملهودات  املدير  مثن  األخري  ويف 
األساتذة الذين كان هلم دور كبري يف التعريف باجلامعة 

على املستوى الوطين والعاملي. 
وتشجيعا لطالب العلم وحثهم على االستمرار يف حتقيق 
التدرج  يف  املتفوقني  الطلبة  بتكريم  اجلامعة  قامت  النجاح 
إىل  تأهيلهم  مت  أساتذة  ثالث  كرم  كما  التدرج  بعد  وما 
27 أستاذ منهم  مصاف أساتذة حماضرين، زيادة على ذلك 
الباحثني وأصحاب املنشورات واملطبوعات العلمية باإلضافة 

إىل تكريم عدة موظفني متت إحالتهم على التقاعد.

2009/2008  بتنظيم حفل حضرته السلطات احمللية على رأسها السيد والي الوالية، مسؤولي اجلامعة،  أختتم املوسم اجلامعي 
األساتذة، الطلبة، العمال والعديد من املدعوين. ويف كلمة ترحيبية شكر مدير اجلامعة مجيع احلاضرين خاصة الذين يساهمون يف 

ترقية اجلامعة للوصول بها إىل مصاف اجلامعات الوطنية والدولية.

تكريم الطلبة املتفوقني واألساتذة 
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 املخدرات شر مطلق   

تأتي هذه املبادرة يف إطار احلمـلة اإلعـالمية والتحسيسية 
واألضرار  املخدرات  خماطر  حول  الشـباب  إىل  املوجـهة 
وأخذها  اآلفة  تفاقم هذه  أمام  إدمانها خاصة  النامجة عن 

منحى خطري .
ويف هذا اإلطار ألقى الدكتور خبالد أمحد مداخلة قيمة 
أهم  معاجلة  خالهلا  من  حاول  املخدرات،  خماطر  بعنوان 
والنتائج  اإلدمان  إىل  باألشخاص  تؤدي  قد  اليت  األسباب 
أن  مربزا  بالسرطان  كاإلصابة  املدمنني  تصيب  قد  اليت 
مع  قارناها  ما  إذا  تتضاعف  قد  املرض  بهذا  اإلصابة  نتائج 

اإلصابات النامجة عن التبغ.
كما  أكد الدكتور أن كل البحوث العلمية اليت أجريت 
إىل حد اآلن تشري إىل أن النتائج اليت قد تظهر اجيابية يف 
تقابلها  القنب،  إىل  باللجوء  املرضية  احلاالت  بعض  عالج 
أثار ثانوية كثرية كما أنه ميكن االستغناء عن العالج بهذا 

املخدر باستعمال أدوية مباحة ومتوفرة يف الصيدليات.
اليت  النفسية  اآلثار  الدكتور يف مداخلته إىل  أشار  وقد 
يتعرض هلا املدمن كاالضطراب يف اإلدراك احلسي والذي 
يف  اضطراب  البصري،  اإلدراك  يف  التحريف  عنه  ينتج 
الشعور بالزمن واملسافات، تضخيم الذات وضعف الذاكرة.

ويف األخري قدم الدكتور خبالد أمحد حملة حول خطورة 
املخدرات على عقل اإلنسان ونفسيته وحتى أخالقه، داعيا 
فيما  الوقوع  لتجنب  احلنيف  ديننا  توجيهات  إلتباع  الشباب 

ال حيمد عقباه.

مجعية  مع  بالتنسيق 
للخواص  الطيب  السلك 
لوالية الشلف، نظم النادي 
واحمليط  للبيئة  العلمي 
عنوان  حتت  دراسيا  يوما 
مطلق«،  شر  »املخدرات 
هذا  فعاليات  حضر  وقد 
الوالئي  األمـن  ممثل  اليوم 
املـدنية  احلماية  وممثل 
مجع  جانب  إىل  بالـوالية 
من الطلبة.

التظاهرة الثقافيية

c'est mon 
dernier
 joint.
Juré !
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امللتقى الدولي الثالث حول
 »محاية املدنيني خالل النزاعات املسلحة«

وبعد إعالنه عن االفتتاح الرمسي لفعاليات امللتقى رحب 
السيد مدير اجلامعة جبموع احلاضرين من أساتذة، طلبة 

ومدعوين.
ويف كلمته الرتحيبية أشار عميد الكلية الدكتور أمحد 
سي علي إىل أهمية محاية األعيان املدنية خالل النزاعات 
ال  أشخاص  باعتبارهم  القانونية  الناحية  من  املسلحة 

يشاركون يف األعمال العدائية.

أربعة  20 مداخلة حول  الذي شهد  امللتقى   وقد متحور 
األطفال،  محاية  املرأة،  محاية  يف  تتمثل  رئيسية  حماور 
النزاعات  خالل  الالجئني  ومحاية  الصحفيني  محاية 

املسلحة.
من  اهلل  سعد  عمر  الدكتور  أ.  ألقى  اإلطار  هذا  ويف 
أثناء  األشخاص  :«محاية  بعنوان  مداخلة  اجلزائر  جامعة 
األشخاص  فئة  خاصة  الداخلية«  والتوترات  االضطرابات 

 إن القانون الدولي اإلنساني يؤكد على واجب محاية املدنيني سواء كانوا يف حاالت النزاع الداخلي أو النزاع الدولي، ويف هذا اإلطار 
نوفمرب   23/22 يومي  املسلحة«  النزاعات  املدنيني خالل  بعنوان   »محاية  الثالث  الدولي  امللتقى  القانونية واإلدارية  العلوم  كلية  نظمت 
2009  حتت إشراف مدير اجلامعة السيد بصديق مصطفى وحضور أساتذة ومتخصصني يف القانون الدولي اإلنساني من جامعات وطنية 
وعربية، كما شرف امللتقى حضور مدعوين من خمتلف القطاعات املدنية واحمللية إىل جانب مجع من الطلبة والباحثني بغية االستفادة من 

احملاضرات اليت ألقيت على مدار يومني.

النشاط العلمي

كلية العلوم القانونية واإلدارية
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اليت تعيش  الفقر والتخلف واملؤامرات السياسية و اجملاعة 
أثناء النزاعات املسلحة، وقد بدأ عقب تسجيل احلماية يف 
املادة املشرتكة من اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949، وأنه 
ال يوجد على أي حال إال حتليالت قليلة تنطبق على بعض  
بعد  تتوصل  ومل  الداخلية  التوترات  حاالت  يف  األشخاص 

ذلك إىل تشكيل نظرية قانونية موحدة إزاء هذا املوضوع.
حممد  سلطان  أبو  الدكتور  عرض  السياق  نفس  ويف 
اجلوية  احلرب  »أحكام  بعنوان  مداخلة  وهران  جامعة  من 
وعالقتها بالعدوان على غزة«، إذ أشار إىل ضرورة التمييز 
عرف  حيث  املسلح،  النزاع  أثناء  العسكريني  و  املدنيني  بني 
لعام  باتفاقيات جنيف  امللحق  األول  الربوتوكول اإلضايف 
1949، محاية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية بأنهم: أي 
يف  إليهما  املشار  األشخاص   فئات  إىل  ينتمي  ال  شخص 
البند األول، الثاني، الثالث و السادس من الفقرة أ للمادة 4 
من االتفاقية الثالثة. كما حتدد املادة 48 من الربوتوكول 
املتعلقة  القاعدة  جنيف  باتفاقيات  امللحق  اإلضايف  األول 
وتبني  واملقاتلني  املدنيني  بني  والتمييز  املدنيني  حبماية 
األهداف املدنية و العسكرية من أجل حصانة املدنية منها 
الشديد  لألسف  ولكن  العسكري،  للقصف  تعرضها  وعدم 
سواء  احلربية  األعمال  معظم  أن  جند   - األستاذ  حسب   -
النزاعات  أثناء  املدنيني  تستهدف  حملية  أو  دولية  كانت 

املسلحة.
على  عودة  بن  مليكه  الدكتورة  ركزت  جهتها  ومن 
عن  حبثا  موطنهم  من  خلروجهم  نظرا  الالجئني  فئة 
يف  مؤكدة  احلرب،  انعكاسات  إىل  تعرضهم  بعد  احلماية 
خاصة  األطفال  وفئة  املدنيني  متتع  وجوب  السياق  ذات 
باحلماية املقررة هلم يف القانون نظرا للضعف اجلسماني، 
خاصة  محاية  إقرار  على  جنيف  اتفاقيات  ركزت  وهلذا 
بهم ضد اهلجمات العدائية، إال أنه هناك صعوبة يف تطبيق 

النصوص التشريعية أثناء اهلجمات العدائية. 
عبد  »البقريات  الدكتور  األستاذ  أشار  الصدد  نفس  ويف 
الغري  واجلرائم  احلرب  جرائم  إىل  مداخلته  يف  القادر« 

اجلوالن  يف  اإلسرائيلي  العدوان  عن  النامجة  إنسانية 
الدولي  اجلنائي  القضاء  أمام  الفلسطينية  واألراضي 
حتديد  يف  النظر  خالل  من  احلرب  جمرمي  ملالحقة 
األمن  جملس  بتشكيل  املختصة  القانونية  املرجعيات 
الدولي حملاكم جنائية دولية خاصة وإصداره إىل أكثر 
احلال  هو  كما  احلرب،  جمرمي  حمكمة  بشأن  قرار  من 
1593 اخلاص مبحاكمة جمرمي احلرب  القرار رقم  يف 
يف دارفور وقراره رقم 1315 اخلاص مبحاكمة  جمرمي 
احلرب يف سرياليون، و كذلك إحالة جملس األمن الدولي 
للوضع القائم يف قطاع غزة واجلوالن يف سوريا إىل احملكمة 
إىل  االستناد  اجمللس  هلذا  حيق  وبهذا  الدولية،  اجلنائية 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ومهما كانت 

نوعية اجلرمية تدخل يف اختصاص احملكمة.
وبعد إثراء حماور امللتقى الدولي الثالث، مت تدوين عدة 

توصيات وهي كالتالي:
- تفعيل محاية املدنيني ويتم ذلك من خالل إعطاء دور 
الوسائل التقليدية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني، إنشاء 
آليات إقليمية يف جمال القانون الدولي اإلنساني، مساهمة 
القانون الوطين اجلنائي عن طريق تبين مبدأ االختصاص 
اجلماعية  واإلبادة  احلرب  جرائم  مرتكيب  ملالحقة  العاملي 
دور  وإعطاء  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  العدوان  وجرمية 

للجان الوطنية اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني.
وملبدأ  العسكرية  الضرورة  ملبدأ  دقيقة  معايري  وضع   -

التناسب املنصوص عليهما يف اتفاقيات جنيف والهاي.
-  تفعيل االتفاقية العربية حلماية الالجئني

لدى  ثقافته  ونشر  املسلحة،  النزاعات  أثناء  العزل   -
اإلنسان مبختلف جنسياته.   

وختزين  وامتالك  إنتاج  ملنع  دولية  اتفاقية  وضع   -
األسلحة النووية والفسفورية مهما كانت املربرات.

املتعلقة  الدولية  الصكوك  إىل  لالنضمام  الدول  دعوة   -
حبماية املدنيني.

- إنشاء جلان إقليمية يف إطار املنظمات الدولية اإلقليمية 
ملراقبة تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني.

 وكان الغرض األساسي من تنظيم هذا امللتقى الدولي 
هو املساهمة بقسط متواضع يف دعم الدراسات املتخصصة 

يف جمال محاية املدنيني.

النشاط العلمي
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كلية العلوم القانونية واإلدارية تعقد امللتقى الدويل الرابع حول

امللتقى عدة مداخالت ومناقشات تبادل من  ولقد عرف 
واآلراء  األفكار  من  جمموعة  أكادمييني  أساتذة  خالهلا 
صبت يف حمتوى موضوع امللتقى اخلاص بالقانون الدولي 
اإلنساني، وهذا لشدة خطورة الوضع واآلثار النامجة عن 
خالل  من  اإلسرائيلي  للعدوان  اجلسيمة  االنتهاكات 
استخدامه لألسلحة الفتاكة اجلوية منها والربية واليت 

تركت أثارا سلبية. 
عمر  الدكتور  األستاذ  تطرق  متصل  سياق   ويف 
بكلية  الدولي  القانون  وأستاذ  اجلزائر  جبامعة  اهلل  سعد 
من  اجلسيمة«  »االنتهاكات  إىل  مداخلته  يف  احلقوق 
تتخذ  مل  إسرائيل  أن  فيها  بني  حيث  غولدستون،  منظور 
الدولي  القانون  يف  عليها  املنصوص  الالزمة  االحتياطات 

إن االنتهاكات اجلسيمة للعدوان اإلسرائيلي على شعب غزة دامت 22 يوما من شهر ديسمرب 2008، وهي تنايف متاما قواعد القانون 
الدولي اإلنساني، ويف هذا اإلطار نظمت كلية العلوم القانونية واإلدارية امللتقى الدولي الرابع بعنوان »العدوان على غزة والقانون الدولي 
السلطات احمللية واملدنية إىل جانب عميد الكلية وأساتذة من جامعات وطنية  2009 حبضور  06-07 ديسمرب  يومي  اإلنساني« 

وعربية باإلضافة إىل مجع من الطلبة.

النشاط العلمي

»العدوان على غزة والقانون الدويل اإلنساني«
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بتعريف  حماضرته  بوعالم  خليل  الدكتور  استهل 
ينظمها  خاصة  قضائية  جهة  باعتباره  البحري  التحكيم 
القانون وتعرتف به احملاكم وتلجأ إليها األطراف مبوجب 
اتفاق بينهم حلل النزاعات ذات الطابع البحري إذ خيتار فيه 

شخص أو أشخاص ليفصلوا فيه دون احملكمة املختصة.
 ويف سياق احلديث عن التحكيم البحري ودوره يف التجارة 
البحرية  البيوع  بشرح  بوعالم  خليل  الدكتور  قام  الدولية 
عند  البيوع  نوعان  إىل  وصنفها  الدولية  التجارة  يف  ودورها 

القيام والبيوع عند الوصول.
البيوع عند القيام وهي البيوع اليت يتم فيها استالم البضاعة 
يف ميناء القيام، ويرتتب على ذلك انتقال ملكية البضاعة من 
البائع إىل املشرتي أثناء عملية النقل البحري وفيها يتحمل 
املشرتي كل املخاطر وحده دون البائع، ومن أهم البيوع هو  
الثمن،  وتعين  اجنليزية  لكلمة  اختصار  وهو  سيف«  البيع« 
التأمني وأجرة النقل، البيع«كاف« أي مثن البضاعة وأجرة 
النقل، البيع »قوب« التسليم على ظهر السفينة والبيع »فاس« 

الذي يعين التسليم على الرصيف.

أما البيوع عند الوصول فهي اليت يتم فيها تسليم البضاعة 
خماطر  املشرتي  حتمل  عنها  ويرتتب  الوصول  ميناء  يف 
الطريق كما سبقت اإلشارة إىل ذلك والبيوع عند الوصول 

نوعان البيع بسفينة معينة والبيع بسفينة غري معينة.
الوسيلة  هو  البحري   التحكيم  أن  إىل  احملاضر  وخلص 
املوازية للقضاء البحري يف العصر احلالي كما هو الطريقة 
عالقاتها  يف  العاملية  التجارية  املؤسسات  لدى  املفضلة 
التجارية مع دول العامل نظرا ملا يكتسبه التحكيم من جناعة 
يف حل املنازعات ذات الطابع البحري بكيفية سريعة وعادلة 
التحكيم  جانب  إىل  يعاجلها  اليت  واملواضيع  ومطمئنة، 
التجاري الدولي بصفة عامة كثرية ومتنوعة وهي تتناول 
صلب اهتمامات التجارة الدولية خاصة يف الوقت احلالي إذ 
أن الدولة اليت ترغب يف تطوير اقتصادها وجتارتها الدولية 
البحري،  التحكيم  ومنها  القضائية  أجهزتها  بتطوير  تهتم 
على  قادرة  متخصصة  حتكمية  مؤسسات  بإنشاء  وذلك 
تطوير املؤسسات االقتصادية والتجارية يف البالد إىل مصاف 

الدول املتقدمة يف العامل.   

الدكتور خليل بوعالم يعاجل 

التحكيم البحري ودوره
 يف التجارة الدولية

النشاط العلمي
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كلية اآلداب واللغات تنشط
امللتقى الوطين الرابع حول: »التعليم العالي وعالقته بالتعليم العام«

التعليم  واقع  أهمها  أساسية  حماور  عدة  امللتقى  عاجل 
إسرتاتيجية  الراهنة،  اجلامعية  واإلصالحات  العالي 
اجلديد          اجلامعي  النظام  اجلزائرية،  اجلامعة  يف  التكوين 
والبناء  املعتمدة  الرتبوية  باإلصالحات  وعالقته  .د«  .م  »ل 
املعريف ومدى تكامله بني التعليم العام والتعليم اجلامعي. 
وقد نشط امللتقى يف يومه األول مجع من األساتذة من 
خمتلف واليات الوطن مبداخالتهم القيمة، فكانت مداخلة 
النحو  تعليم   « عنوان  حتت  خلضر  قطاوي  قدور  األستاذ 
العربي بني النظرية وواقعه يف التعليم العام   واجلامعي«، 
حتت  مبحاضرة  بوسعيد  أمحد  األستاذ  تدخل  حني  يف 
عنوان »أثر تكنولوجيا املعلومات يف تطوير التعليم«، كما 
اللغة  تعليم  »واقع  محراني  القادر  عبد  األستاذ   ناقش 
العربية يف اجلامعة اجلزائرية«، ليفتح باب النقاش  أمام 

األساتذة والطلبة.
لعسال  خلضر  األستاذ  تناول  الثاني  اليوم  ويف 
»إسرتاتيجية التكوين يف التعليم العالي«، أما األستاذ مفالح 
بن عبد اهلل فقد حتدث عن مستقبل اجلامعة  اجلزائرية 

يف ظل اإلصالحات اجلارية.
عالقة  حول  والتعقيب  للمناقشة  اجملال  فتح  أن  وبعد 
التعليم العام بالتعليم العالي خرج امللتقى بتسع توصيات 

نذكر منها:
- ضرورة إشراك اهليئآت القائمة على الربامج التعليمية 
يف وزارة الرتبية الوطنية يف مثل هذه امللتقيات للسهر على 

إحداث تعليم هادف ومثمر.
التعليم  التطبيقي وامليداني يف  - الرتكيز على اجلانب 

العالي.
- الدعوة إىل تكثيف تعليمية القراءة والكتابة يف الطور 

اجلامعي وما قبل اجلامعة.
- التنسيق اجلاد بني التعليم العام والتعليم العالي بإجياد 
آليات التكامل بينهما بغرض حتقيق الغاية عن املنظومتني 

اجلامعية والرتبوية. 
 - توصية رؤساء مشاريع نظام ل.م.د بإمداد وزارة التعليم 

العالي والرتبية بإدارات املقاييس اخلاصة بهذه املشاريع.
- الدعوة إىل مراجعة طرائق التكوين اخلاصة بأساتذة 
التعليم العام وجعله أكثر فاعلية والعودة إىل فكرة املعهد 

التكنولوجي.
- طبع املداخالت واألعمال يف جملة حمكمة.

تتجه جامعة حسيبة بن بوعلي حنو أسلوب جديد يف التدريس حيث تتأهب لتطبيق نظام  »ل. م. د« يف كل الشعب والتخصصات 
املفتوحة بها، ويف هذا اإلطار عقدت كلية اآلداب واللغات امللتقى الوطين الرابع حول التعليم العالي وعالقته بالتعليم العام وذلك يومي 

01-02 ديسمرب 2009 حتت إشراف عميد الكلية وحبضور بعض األساتذة وعدد من الطلبة.

النشاط العلمي
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وقد دار امللتقى حول 
مادة  تعليم  طريقة 
تكمن  اليت  الفلسفة 
املشاكل  حصر  يف 
الصعاب  وحتديد 
احللول  وإجياد 
وهذا  الكفيلة  والسبل 
اليتأتى إال بتعليم فعال يتماشى 

مع متطلبات اإلصالحات اجلارية.
وقد متحور امللتقى حول اسرتاتيجيات التعليم، بيداغوجية 
التعليمية،  األنشطة  الفلسفة،  وتعليمية  بالكفاءات  املقاربة 
األبعاد الرتبوية للمحاورة الفلسفية، تعليمية الفلسفة بني 

التعليم الثانوي والتعليم اجلامعي.
التخصص حاولوا  امللتقى عدد من األساتذة يف  شارك يف 

من خالل مداخالتهم معاجلة قضية تعليم الفلسفة.
جامعة  من  ناصر  عمارة  الدكتور  قدم  اإلطار  هذا  ويف   
الفلسفة»  «ديداكتيك  عنوان:  حتت  حماضرة  مستغامن 
حني  يف  والتعلم؟  للتعليم  قابل  فكر  الفلسفة  هل  مبعنى 
السقراطي  النموذج  حول  بلعامل  األستاذ  مداخلة  كانت 

للفلسفة.
وقد شرف امللتقى األستاذ بلعالية دومة ميلود من جامعة 
اخلطاب  «بيداغوجيا  عنوان  حتت  قيمة  مبحاضرة  باتنة 
مضمونه  الفلسفي  اخلطاب  أن  فيها  موضحا  الفلسفي» 

الوحيد البيداغوجيا.  
جامعة  من  امحد  سيد  خملوف  األستاذ  قدم  جهته  ومن 
اجلديدة  املناهج  »فلسفة  حول  مداخلة  بلعباس  سيدي 
املهنية  الكفاءة  عرف  حيث  بالكفاءات«،  املقاربة  وبيداغوجيا 
حسب  على  مكتسباته  استعمال  على  الشخص  قدرة  بأنها 
تكتسب  األخرية  هذه  أن  بني  كما  حمدودة،  متطلبات 

وتالحظ من خالل احمليط. 
جامعة  من  السايح  محادي  األستاذ  تطرق  أخر  سياق  يف 
مستغامن إىل أهداف الفلسفة واليت تتمثل يف ضبط املفاهيم، 
وطرح اإلشكاليات ثم التوصل إىل الربهنة واحلجج، ولفك 
اللبس القائم بني تعليم الفلسفة يف الطور الثانوي واجلامعي 

تدخل األستاذ قسول إبراهيم مفتش الرتبية

الفلسفة«  »تعليمية  عنوان  حتت  مبداخلة  الوطنية 
الثانوي  الطور  الفلسفة يف  تدريس  لواقع  مبعنى تشخيص 
املأمول  التعليمي اليرقى إىل  األداء  أن  واجلامعي، بني فيها 

بدليل الثغرات اللغوية مبعنى ضعف لغوي فضيع.
التوصيات  املشاركون  األساتذة  دون  امللتقى  وإلثراء 

التالية: 
بيداغوجية وطنية من كل  تأسيس جلنة  إىل  الدعوة   -
إمكانية  حول  التشاور  إىل  تهدف  باجلزائر  الفلسفة  أقسام 
توحد املضامني واآلليات املتعلقة مبناهج التعليم يف نظام ل 

م د.
- ضرورة التنسيق بني قطاع الرتبية وقطاع التعليم العالي 

يف جمال تعليمية الفلسفة.
لتمرير  فعالية  أكثر  اتصال  قنوات  فتح  يف  التفكري   -
وما  اجلامعة  يف  للفلسفة  التعليمية  البيداغوجية  الرسالة 

قبل اجلامعة.
- إعادة تفعيل نشاط اجلمعية الفلسفية اجلزائرية حتى 
يتسنى هلا استعادة دورها العلمي الفلسفي التواصلي، وهذا 
ومتخصصة  حمكمة  دورية  جملالت  إصدارها  خالل  من 

تعاجل اإلشكاالت الفلسفية البيداغوجية واملعرفية وغريها.

امللتقى الوطين األول حول  تعليمية الفلسفة بني النشاط العلمي
الواقع واملأمول 

ميثل تعليم الفلسفة يف بالدنا مهمة كربى ورهانا حضاريا يف بناء اإلنسان وتطور اجملتمع، فالفلسفة يف 
التعليم الثانوي واجلامعي مادة تعليمية أساسية بالنظر للدور الذي تلعبه يف تكوين الطالب وإعداده 

تربويا وفكريا ونفسيا واجتماعيا.
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نشط امللتقى مجع من األساتذة من خمتلف واليات الوطن 
الذين شاركوا مبداخالتهم القيمة، حيث بلغ عدد املتداخلني 
يف هذا امللتقى حوالي 23 متداخال، وقد قسمت أشغال امللتقى 
إىل ورشتني مت الرتكيز فيهما على نقطتني أساسيتني هما: 
يف  واجنازاتهم  أعماهلم  خالل  من  األعالم  سرية  يف  البحث 
اجملال األدبي والديين والسياسي والتارخيي، ودراسة حديثة 

يف مدونات األعالم.
عبد  جامعة  من  محودي  حممد  األستاذ  مداخلة  دارت 
احلميد ابن باديس مبستغامن حول جتنيس الكتابة وتعضيد 
النصوص قدم من خالهلا  فكرة عن النص األدبي معرفا إياه 
على  تتوزع  متباينة،  نصوص  على  ينفتح  ثري  فضاء  بأنه 
السردي،  الشعري،  فيها  يتداخل  متعددة  معرفية  ذاكرة 

الديين، التارخيي، الواقعي واألسطوري.
 يف حني كانت مداخلة األستاذة بن عربية راضية حول 
األستاذة  قامت  حيث  والتاريخ،  اجملد  بني  التنسي  احلافظ 
بتقديم تعريف بسيط ملدينة تنس اليت تعترب ملتقى الغرب 
لإلمام  تعريف  إعطاء  حاولت  كما  اجلزائري،  والشرق 
 - املشرق  يف  املغرب  سفري  أنه  أساس  على  التنسي  احلافظ 
بالطائر  التنسي  اإلمام احلافظ  لقبت  إذ  تعبريها-  على حد 

األخضر لكثرة سفره من اجل البحث واملعرفة.
بوعناني  خمتار  األستاذ  امللتقى  شرف  أخرى  ناحية  ومن 
من جامعة وهران مبداخلة قيمة تناول فيها شخصية الشيخ 
ومؤلفاته،  سريته  بالطويل  امللقب  عطية  بن  العربي  موالي 

التشييد  إىل  خلضر  قداوي  قدور  األستاذ  تطرق  حني  يف 
بشخصية الشيخ حممد سعيدي اجملاجي وذلك من منظور 
والعملية  العلمية  اللغوية واألدبية، حياته  املنهجية  املقاربة 

وقراءة منهجية يف ديوانه الشعري.    
مداخلته  يف  نافلة«  بن  يوسف  »األستاذ  أبرز  جهته  ومن 
جهود »الشيخ اجلياللي بن حممد الفارسي« واملعجم اللغوي 
الذي يتمتع به والثروة اللغوية والداللة احملكمة للشيخ يف 

تعاليقه الوافية.
علي«  و«بوشاقور  القادر«  عبد  »توزان  األستاذين  وتعرض 
عرفوا  الذين  الشلف  حوض  أعالم  ببعض  التعريف  إىل 

مبساهمتهم القيمة.
ويف األخري خرج امللتقى بالتوصيات التالية:

انعقاد امللتقى السنوي ألعالم حوض الشلف.  -
طبع أعمال امللتقى.  -

إنشاء موقع خاص بأعالم حوض الشلف.  -
من  الشلف  حوض  ألعالم  مكتبة  ختصيص   -
وتهيئتها  وخارجه  الوطن  داخل  وخمطوطات  مطبوعات 

بالوسائل السمعية البصرية احلديثة.
-   فتح مشروع ل.م.د يتناول أعالم حوض الشلف.

سواء  ورجاهلا  بأعالمها  أمة  كل  تقاس 
فقهاء أو ساسة أو مفكرين  أم  كانوا علماء 
أو أدباء، وتأسيسا هلذا نظمت كلية اآلداب 
واللغات يومي 03 و04 فيفري 2009 امللتقى 
الشلف  حوض  أعالم  حول  الثاني  الوطين 
بالقطب اجلامعي أوالد فارس، حتت إشراف 
من  ومجع  األساتذة  وحبضور  الكلية  عميد 
تسليط  أجل  من  امللتقى  هذا  ويأتي  الطلبة. 
الضوء على علماء املنطقة الذين كتبوا األمثال 
والقصص ونظموا القصائد والشعر وأبدعوا يف 

الكتابات األدبية. 

النشاط العلمي
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كلية  نظمته  الذي  امللتقى  عاجل  املنطلق  هذا  ومن 
أثر  واللغات  اآلداب 
نفسية  يف  املسرح 
حول  دار  حيث  الطفل، 
أساسية  حماور  عدة 
الكتابة  أسئلة  أهمها 
املسرحية لألطفال من 
األدب                                                                                                                                             التجربة،  وحي 
لتمثيلي  ا
والديداكتيك،  مسرح 
الضرورة  بني  الطفل 
يف  املسرح  واإلمكان،  

اجلزائر ومسرح الدمى بني التأثري واإلبداع.
امللتقى مجع من األساتذة من بينهم األستاذ  وقد نشط 
ميسوم عبد القادر مبداخلته حتت عنوان »الطفل واملسرح 
الدور  إبراز  خالهلا  من  حاول  دراما(«،  )البسيكو  النفسي 
الطفل  نفسية  يف  البسيكودراما  تلعبه  الذي  الرئيسي 
املسرح  باعتبارها طريقة عالجية تعتمد على  وسلوكاته 
حول   مداخلته  متحورت  حيث  الطفل،  ميوالت  لضبط 
هو  ما  و  الطفل  مبسرح  وعالقتها  البسيكودراما  إشكالية 

العالج النفسي هلا؟
إشكالية   مداخلته  خالل  جغدم  األستاذ  طرح  كما 
الكتابة املسرحية يف اجلزائر وذلك بالوقوف عند مجلة من 

اإلشكاليات وهي: 
ما هو واقع املسرح اجلزائري؟ وما هي أهم مشكالته؟ وهل 

وصلت املسرحية اجلزائرية إىل حتقيق البعد اجلمالي؟ 
زويرة  األستاذ  عرج  آخر  سياق  ويف 
عياد من جامعة مستغامن إىل اخليال 
واكتشافاته  تطلعاته  و  الطفل  عند 
األستاذ  متكن   حيث  مهارته،  وتنمية 
الطفل  عند  اللغوي  النمو  تقسيم  من 
إىل جمموعة من املراحل وهي مرحلة 
ما قبل الكتابة، الكتابة املبكرة، الكتابة 
املتقدمة  الكتابة  ومرحلة  املتوسطة 

والناضجة.
األستاذ  تطرق  الصدد  نفس  ويف   
العملية  يف  املسرحي  اخليال  أهمية  إىل  نافلة  بن  يوسف 
مبكتسبات  للطفل  اللغوية  املهارة  واكتساب  التواصلية 
هامة تدخل يف نطاق الفن املسرحي عند الطفل، وذلك الن 
اخليال هو الذي يسمو باملسرحي يف عوامل جمهولة تبسط 
املعاني املعربة والعواطف الصادقة جمسدة يف صور حسية 

وفنية رائعة يرقى بها الفن املسرحي.
ولتسليط الضوء أكثر على املوضوع ارتأت الكلية دعوة 
سطيف،  والية  من  جالوجي  الدين  عز  واملسرحي  األديب 
وجتربته  الطفل  مبسرح  عالقته  عن  مطوال  حتدث  الذي 

الطويلة مع مسرح الطفل.
وبعد إنهاء املداخالت فتح اجملال للمناقشة والتعقيب من 

قبل األساتذة والطلبة قصد إثراء املوضوع.

املسرح بصفة عامة هو احد فروع فنون األداء أو التمثيل الذي جيسد ويرتجم قصص أو نصوص أدبية أمام املشاهدين باستخدام مزيج 
من الكالم، املوسيقى والصوت على خشبة املسرح أما مسرح الطفل بصفة خاصة فهو يساعد يف تنشئة الطفل وتكوينه وتفجري 
طاقاته اإلبداعية والسلوكية، باإلضافة إىل ذلك دروسه ال تلقن عن طريق الكتب بطريقة مرهقة أو يف املنزل بطريقة مملة بل باحلركة 

املتطورة اليت تبعث احلماس.

كلية اآلداب واللغات تنظم ملتقى  النشاط العلمي

ملتقى حول
أثر املسرح يف نفسية 

الطفل
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كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري تنظم

عرف امللتقى عدة مداخالت ومناقشات صبت يف حمتوى 
املوضوع، حيث افتتحت اجللسة مبداخلة الدكتور سحنون 
معاجلة  خالهلا  من  حاول  قسنطينة  جامعة  من  حممود 

املالية  املخاطر  موضوع 
رأس  هيكل  على  وأثرها 
توصل  اذ  املؤسسة،  يف  املال 
اجلديدة  األحباث  أن  إىل 
نظرييت  نشر  يف  املتمثلة 
مودجلياني  من  كل 
1984م،  سنة  وميلر 
واملتعلقة بتأثري االقرتاض 

على املخاطر املالية للمؤسسة وعلى القيمة السوقية هلا قد 
العملية  التجارب  أفرزته  ما  خالل  من  املوضوع  يف  فصلت 
تكلفة  بني  العالقة  حول  متحورت  واليت  املالية،  للهندسة 

التمويل الذاتي وقيمة املؤسسة .
الدكتور غول فرحات من جامعة  آخر تطرق  ويف سياق 
الن  املؤسسات،  يف  إدارتها  ومناذج  األخطار  إىل  اجلزائر 
املؤسسات أصبحت تواجه أخطارا متعددة وكثرية قد تكون 
سببا يف فشلها أو ضعف نتائجها، وبالتالي أصبحت جمربة 
على ترصدها حتى تكون قادرة على استغالل الفرص املتاحة 

وجتنب التهديدات واملخاطر اليت تفرزها.
اهلادي  حممد  تقية  الدكتور  توصل  السياق  نفس  ويف 
حسان إىل وصفة جديدة للتحدي وإدارة املخاطر باملؤسسة 
املوضوع  يشكل  حيث  لألفراد،  الذاتي  االنضباط  وهي  أال 
قضية جوهرية يف عامل اليوم الزاخر بالتغريات، وهو عامل 
والفرار  التبعية  من  للتخلص  التحدي  عناصر  من  أساسي 
الذاتي  االنضباط  سلوك  كذلك  ويشكل  التخلف،  من 
البارز  احملور  ويعترب  النفس،  ضبط  يف  سالح  أقوى  لألفراد 

يف بناء اجملتمع وتنميته وتطويره، السيما عند إدراك املوارد 

البشرية الوطنية بدورهم 
رسالة  حتقيق  يف 

ونظرا  املؤسسة، 

للمرحلة اليت تعيشها اجلزائر يف اقتصاد 
السوق أكد املتحدث على تنبيه الغافلني من أفراد اجملتمع 
ويف  نوعها،  كان  ومهما  كانت  مؤسسة  أي  يف  اجلزائري 
أي مستوى ضرورة التشبع بروح وسلوك االنضباط الذاتي 
اجل  من  وأيضا  األجانب،  مع  االقتصادية  املعركة  ملواجهة 
الدفاع عن اإلنتاج الوطين، وذلك من أجل البقاء واالستمرار 

واالرتقاء إىل مستوى الدول املتحضرة .     
وقد أوضح الدكتور منصوري الزين من جامعة البليدة 
على  النفط  وأسعار  الصرف  خماطر  مداخلته  خالل  من 
اجلزائر-،  -حالة  التحكم  وآليات  النامية  الدول  اقتصاديات 
صرف  وأسعار  النفط  اخنفاض  خماطر  أن  إىل  مشريا 
العمالت الرئيسية الدولية خاصة الدوالر األمريكي يشكالن 
اقتصاديات  على  كبرية  انعكاساته  تزال  ال  دوليا  خطرا 
أسعار  شهدت  أن  بعد  وباألخص  املصدرة  النامية  الدول 
النفط تدهورا كبريا يف أسعارها مؤخرا، كما صاحب ذلك 
انعكس  مما  الرئيسية،  العمالت  صرف  أسعار  يف  اخنفاض 

سلبا على حجم املوارد املتاحة لعملية التنمية هلذه الدول.
وقد تطرق الدكتور زايري بلقاسم من جامعة وهران من 
املعاصرة  املالية  األزمات  طبيعة  حتليل  إىل  مداخلته  خالل 
االقتصاديات  على  املرتقبة  املرغوبة  الغري  وأثارها  وأسبابها 
بصفة  العربية  لالقتصاديات  املستفادة  والدروس  املختلفة، 
إدارة  وسياسات  خاصة   بصفة  اجلزائري  واالقتصاد  عامة 
وهل  واخلارجي،  الداخلي  املستويني  على  األزمات  هذه 
النظام  النظر يف طبيعة وهيكلة  إعادة  يستدعي ذلك كله 
وودز  بريتون  يف  صياغته  مت  كما  الدولي  واملالي  النقدي 

واالتفاقيات الالحقة لذلك.

إن معرفة املخاطر وتقوميها وإدارتها هي من العوامل الرئيسية يف جناح املؤسسات االقتصادية وازدهارها وحتقيقها ألهدافها فإذا كان 
الدخول يف املخاطر املقصود به احلصول على أرباح أعلى، فإن عدم إدارة هذه املخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إىل فقدان العوائد 
والفشل يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة، وهذا ما أخذه امللتقى الوطين الثالث حول إسرتاجتية إدارة املخاطر يف املؤسسات 

الذي نظمته كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري حمل البحث والنقاش .

النشاط العلمي
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إسرتاجتية إدارة املخاطر يف 

املؤسسات.
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حول   تعريف  بتقديم  حماضرته  شارل  األستاذ  استهل  
خمرب جامعة »ماتس« وكذا النشاطات اليت يقوم بها واليت 

تتعلق بالطاقة املتجددة واحمليط.
املناخي  التغري  مشاكل  حول  عاما  عرضا  قدم  بعدها 
ينجم  بدوره  الذي  والتلوث  السكان  عدد  بتزايد  وعالقتها 
عن استهالك الطاقة )أكثر من 1/2 التلوث يف العامل سببه 
النقل(، موضحا أن مشكل التلوث مقرتن مبحدودية املوارد 
الطاقوية وهوما دفع-حسب األستاذ- الباحثني والسياسيني« 
إىل حماولة  إجياد حلول مستقبلية هلذا املشكل مبينا أن 
احلل األمثل يتمثل يف  استعمال اهليدروجني والذي بدوره 

ينبغي إنتاجه 

من مواد غري ملوثة كالطاقة الشمسية، ويف هذا الصدد 
بالدنا  متلكها  اليت  املعتربة  اإلمكانيات  عن  احلديث  ميكن 
بالنظر لالمتداد الواسع لصحرائنا، وقد قال األستاذ يف هذا 
العامل  يف  الصحاري  مساحة  من  األلف  من  »جزء  اإلطار: 
يكفي إلنتاج الكهرباء« وهذا ما يدل على أنه ميكننا  إنتاج 
الكهرباء أو اهليدروجني مباشرة من الطاقة الشمسية اليت 

هي عبارة عن ثروة ينبغي تطويرها.
يتوىل  برنامج  وضع  وجوب  على  األستاذ  ركز  كما 
هذا املشروع  من اآلن للوصول إىل اقتصاد اهليدروجني يف 

2050 »حسب ما وضحه األستاذ جون بيار شارل«.   

توفري  يف  »إدوينرت«  االسبانية  الشركة  ختتص 
أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  اجلامعة،  مستلزمات  و  جتهيزات 
أمريكا  يف  الدولية  اجلامعات  مئات  جهزت  الشركة  هذه 
اجلنوبية، أوروبا وإفريقيا، وهي فرع من جمـموعة بالنيتا 
واحدة  األخرية  هذه  الفرنسية(،  »أشات«  جملموعة  )املقابل 
من عشر جمموعات رئيسية للنشر و«املديتيك« يف العامل، 
ومتلك خربة أكثر من مخسني سنة، وحديثا تعاملت مع 
اجلزائر من أجل جتهيز بعض جامعات الشرق اجلزائري 

و مؤسسات أخرى تابعة للدولة.
أما فيما يتعلق مبخابر البحث فتتكفل الشركة بتوفري 

التجهيزات اليت تسمح بتطوير البحث العلمي.
كيفية  حول  تكوينا  الشركة  تضمن  اإلطار  هذا  ويف 

هلذه  الصحيح  االستعمال  بهدف  وصيانتها  استعماهلا 
يتسنى  حتى  بيداغوجيا  تكوينا  تضمن  كما  التجهيزات، 
لألستاذة الباحثني االستفادة من كافة اإلمكانيات املتاحة 

سوءا البيداغوجية أو التحليلية املتطورة.
هذه  بصيانة  الشركة  هذه  تقوم  أخرى  جهة  من 
دليال  ومتنح  منها،  املطولة  االستفادة  لضمان  التجهيزات 

تأسيسيا رفقة التجهيزات.
بها  املختصني  قام  التقديم،  بهذا  الشركة  قيام  وبعد 
بتقييم احتياجات جامعة الشلف، حيث متت مناقشة ذلك 
مطوال مع مسؤولي اجلامعة حول إمكانية خلق شراكة 

بني اهليئتني يف املستقبل القريب. 

الشلف وجامعة »ماتس«،  بني جامعة  العلمية  تبادل اخلربات  إطار  يف 
قدم األستاذ جون بيار شارل حماضرة  حتت عنوان   » فيزياء املواد«، وقد 

مجع اللقاء بني األساتذة ومسؤولي اجلامعة وطلبتها وعدد من الباحثني.

احتضنت املكتبة املركزية جبامعة حسيبة بن بوعلي عرضا لنشاطات الشركة االسبانية »إدوينرت«، حبضور نواب املدير ومدراء 
خمابر البحث والعديد من األساتذة، بغية التعرف على إمكانياتها يف جمال جتهيز خمابر البحث. 

العلمية اخلربات  تبادل  إطار  يف 
املواد. فيزياء  حول  حياضر  شارل  بيار  جون 

»إدوينرت« االسبانية  الشركة  عرض  بعد 
األفق يف  الشراكة  إمكانية 

النشاط العلمي
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يشهد القطب اجلامعي بأوالد فارس الذي يقع 
على بعد أكثر من 10 كلم عن عاصمة الوالية 
هكتار   82 من  أكثر  مسـاحته  تغطي  والذي 
والية  لصاحل  اجيابية  وقفزة  كبرية  اجنـازات 
الشلف والواليات اجملاورة هلا، وبتشريف  فخامة 
بوتفليقة  العزيز  عبد  السيد   اجلمهورية  رئيس 
تدشني  مت   2007 ماي   30 يوم  اجلامعي  للقطب 
''سنجاسين  إسم  حتت  بيداغوجي  مقعد   6000
قام  كما  سرير   1000 إىل  باإلضافة   '' أحممد 
 2000 اجلامعية  لإلقامة  األساس  حجر  بوضع 

سرير.
مع بداية سنة 2008 عرفت املشاريع ديناميكية 
استفادت اجلامعة من  وتقدم يف االجنازات حيث 
مكتبيا  تأثيثها  مت  وقد  بيداغوجي  مقعد   2000

وبيداغوجيا.
وقصد استيعاب التوافد اهلائل للطلبة اجلدد مت 
انطالق عدة مشاريع تنموية على املدى املتوسط 

مع بداية السنة اجلامعية       2010  - 2011  
القطب اجلامعي  سيستفيد من 13000 مقعد 

بيداغوجي

والطويل، حتسبا لفتح ختصصات جديدة تتالءم 
مع متطلبات النظام اجلديد.

تستلم  أن  ينتظر  الدائمة  احلركية  ومع 
اجلامعة 5000 مقعد بيداغوجي جمهزة  بأحدث الوسائل العلمية. 

البصري  السمعي  املدرج  من  اجلامعة  ستستفيد  كما 
حيث  بيداغوجي  مقعد   1200 على  حيتوي  الذي   ))Auditorium

.% وصلت أشغاله إىل  70 
2000 مقعد  من جانب أخر سيتم توسيع اجلامعة من خالل بناء 

بيداغوجي مقسمة كالتالي: 
البدنية  الرتبية  مبعهد  خاص  بيداغوجي  مقعد   1000  -

والرياضية.
- 1000  مقعد بيداغوجي خاص مبعهد اهلندسة املعمارية والكوارث 

الطبيعية. 
انــجاز  فسيتم   2009 لسنة  املربجمة  بالعمليات  يتعلق  فيما  أما 
مركزيـة  مكتبة  مركزية،  إدارة  إنشاء  يف  تتمثل  عمليات  ثالث 

ومطعم مركزي على مستوى القطب اجلامعي بأوالد فارس.
البيداغوجي واإلداري  بالقطب على اجلانب  املشاريع  ومل تقتصر 
إنشاء  خالل  من  العلمي  البحث  تنمية  لتطال  توسعت  بل  فحسب 

ستة خمابر بالقطب اجلامعي ألوالد فارس. 
 140 لبناء  اجلامعة  تستعد  كرمية  اجتماعية  حلياة  وتسهيال 

مسكن وظيفي لفائدة أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي.
موازاة مع ذلك تضمن جامعة حسيبة بن بوعلي  لطلبتها مستوى 
 9000 األخرية على  تتوفر هذه  اجلامعية، حيث  جيد من اخلدمات 

سرير باإلضافة إىل ملحقاتها إىل جانب أربع مطاعم جامعية.
مقعد   13000 إىل  يتسع  الذي  اجلامعي  القطب  يعترب  وبهذا   

بيداغوجي مع مطلع سنة 2011 مكانا علميا راقيا للباحثني.

احلدث
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الدكتور  عقده  الذي  الدراسي  اليوم  إشكالية  وتأتي 
العلوم االقتصادية  خليل بوعالم بقاعة احملاضرات لكلية 
وعلوم التسيري  يف هذا اإلطار خاصة  بعد تنصيب جملس 
ليدخل   2005 سنة  اجلامعية  املهنة  آداب  و  أخالقيات 
بعدها مشروع امليثاق مرحلة النقاش  السيما حول طريقة 
سريه و عمله، و هذا بهدف تفعيله و بلورتة توطيدا للقيم 

األخالقية يف الوسط اجلامعي.
أستاذ  بوعالم  الدكتور خليل  ويف سياق متصل تطرق 
واقع  إىل  مداخلته  يف  الشلف  جبامعة  احلقوق  بكلية 
تارخيية  نظرة  أعطى  إذ  اجلزائرية،  اجلامعة  أخالقيات 
عامة حول أخالقيات اجلامعة وتطورها عرب التاريخ على 
ضوء املدارس )اليهودية، املسيحية واإلسالمية( وصوال إىل 
أن  السياق  ذات  يف  مؤكدا  اجلزائرية،  اجلامعة  بلغته  ما 
كل املذاهب والديانات القدمية كان لديها أسس ومبادئ 

أخالقية حلكمها قبل أن حيكمها القانون.
األوضاع  أن  إىل  بوعالم  خليل  الدكتور  أشار  كما 
تطورت باجلامعات اجلزائرية من سيئ إىل أسوء مما أدى 

بالوزارة املعنية إىل التفكري عام

املهنة اجلامعية، وهو  إنشاء جملس أخالقيات  2004 يف 
إطار  يف  الشلف  جبامعة  مؤخرا  استحدث  الذي  اجلهاز 
احملاوالت الرامية إىل التقليل من ظاهرة العنف يف احلرم 
والطلبة  األساتذة  من  عدد  اجمللس  يضم  إذ  اجلامعي، 
12 مادة تساعد  واإلدارة وموظفي اجلامعة باإلضافة إىل 
شهدته  الذي  بعد  خاصة  اجلامعة  يف  األمور  ضبط  على 

جامعة مستغامن.
 وفيما خيص صالحيات اجمللس املذكور وخصوصياته 
اإلدارة  سلطة  ختضع  أنه  بوعالم  خليل  الدكتور  أوضح 
العلم،  يف  املصداقية  وحتقيق  الشفافية  تكريس  أجل  من 
تربط  اليت  العالقات  من  سلسلة  حول  يتمحور  وهو 
األسرة اجلامعية ككل، ويهدف اجمللس على حد تصريح 
الدكتور إىل احلفاظ على األدبيات وعدم اإلخالل بالنظام 
بوعالم  خليل  الدكتور  أرجع  كما  للجامعة  الداخلي 
إىل  العنف  وانتشار  باجلامعة  الوضع  تأزم  مسؤولية 

تصرفات األساتذة والطلبة على حد سواء.

اليت  الكربى  املبادئ  ترسم  مرجعية  أداة  اجلامعية  املهنة  أخالقيات  ميثاق  مشروع  يشكل 
توجه احلياة اجلامعية وتستمد منها القواعد السلوكية والنظم اليت تسري وفقها، ويف هذا الصدد 
تعمل األسرة اجلامعية على اختالف مستوياتها تفعيل هذا املشروع  وبلورة هويته قصد توطيد القيم 

األخالقية يف الوسط اجلامعي 

احلدث
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نشط الصالون ما يقارب 23 عارضا من خمتلف واليات 
والية  من  للكتاب  األكادميية  دار  منهم:  نذكر  الوطن 
وهران، الدار الدولية للكتاب )استرياد وتوزيع الكتاب( من 
مركز  وكيل  وهو  والتوزيع  للنشر  نديم  ابن  اجلزائر، 
دراسات الوحدة العربية – لبنان- من والية وهران، »ألفا« 
لوثائق استرياد وتوزيع الكتب من والية قسنطينة، شركة 

دار الكتاب للبحث العلمي من والية تيارت إىل جانب عدد 
هام من شركات وطنية ودولية لالسترياد وتوزيع الكتب.

السنة على عروض يف  الصالون خالل هذه   وقد ركز 
خمتلف التخصصات املفتوحة  جبامعة حسيبة بن بوعلي 

حتى يتسنى هلا االقتناء حسب احتياجات كلياتها.
ارتياحهم  الصالون  أروقة  يف  املتجولون  أبدى  و 
مفيدة   واعتربوها  املعروضة  العلمية  للمنتجات 

مقارنة بالسنوات املاضية.
جديدة  طبعات  لوجود  اآلخر  البعض  تفاءل  كما 
املستجدات  من  وغريها  جديدة  كمعاجم  قيمة 

العلمية.
اخلامس  الصالون  بأن  إعالمكم  يفوتنا  ال  كما 
للكتاب قد عرف حضورا معتربا من طرف األساتذة 
يف  تفيدهم  قيمة  كتبا  وجدوا  الذين  والطلبة 
مسارهم العلمي والتكوين يف النظام اجلديد ل.م.د.      

الرصيد  إثراء  املطالعة، ومن اجل  الطلبة يف جمال  يف إطار ترقية وحتسني قدرات ومؤهالت 
نظمت  والعاملية  الوطنية  املكتبات  مصاف  إىل  ترقى  كي  املركزية  للمكتبة  املعلوماتي 
خمتلف  يف  عديدة  كتب  فيه  عرض  مت  للكتاب  اخلامس  الصالون  بوعلي  بن  حسيبة  جامعة 

التخصصات املفتوحة باجلامعة.

احلدث
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بوعلي  بن  حسيبة  جامعة  إدارة  جملس  اجتماع  انعقد 
بتاريخ   2009/2008 اجلامعي  للموسم  العادية  دورته  يف 
العالي  التعليم  وزير  ممثل  رئاسة  حتت   2009 مارس   02
على  خمتلفة  قطاعات  من  وأعضاء  العلمي،  والبحث 
بالبحث  املكلفة  السلطة  ممثل  الشلف  والية  مستوى 
املكلف  الوزير  ممثل  باملالية،  املكلف  الوزير  ممثل  العلمي، 
بالتكوين والتعليم املهنيني، ممثلة الوزير املكلفة بالرتبية 
الوطنية، ممثل الوزير املكلف بالعمل والتشغيل والضمان 
وترقية  بالصناعة  املكلف  الوزير  ممثل  االجتماعي، 
الصغرية  باملؤسسات  املكلف  الوزير  ممثل  االستثمار، 
واملتوسطة، ممثل الوزير املكلف باألشغال العمومية، ممثل 
الوزير  ممثل  الريفية،  والتنمية  بالفالحة  املكلف  الوزير 
باإلضافة  الشلف  والية  والي  ممثل  املائية،  باملوارد  املكلف 
ونوابه  الشلف  جامعة  مدير  املعنيني،  اجمللس  أعضاء 
واألمني العام، إىل جانب حضور األعضاء املنتخبني ممثل 
األساتذة  سلك  عن  ممثلني  احملاضرين،  األساتذة  سلك 
املساعدين، ممثل املوظفني، وممثلي الطلبة، باإلضافة إىل 
عمداء الكليات وحمافظة املكتبة املركزية وذلك من اجل 
املصادقة على جدول أعمال االجتماع واملتمثل يف املصادقة 
على التقرير السنوي لنشاطات اجلامعة للموسم اجلامعي 
2008/2007، احلصيلة السنوية للتكوين والبحث العلمي، 
 ،2008 ميزانية  تنفيذ  للشغل، حصيلة  السنوية  احلصيلة 

مشروع ميزانية 2009.
ويف هذا الصدد استعرضت األمينة العامة أهم احملطات 

واملراحل اليت مرت بها اجلامعة من خالل التذكري بأهم 
املراسيم التنفيذية املقررة واملنظمة إلنشاء وترقية وإعادة 

هيكلة جامعة الشلف.
ثم تطرقت بالتفصيل لبعض احملاور األساسية مقدمة 
التاطري  العالي،  بالتكوين  املتعلقة  التوضيحات  بعض 
اإلداري،  التاطري  التكوين،  العلمي،  البحث  البيداغوجي، 

التنمية واالستشراف، احلصيلة املالية. 
املتدخلني  السادة  طرف  من  املقدمة  االقرتاحات  وبعد 
لنشاطات  السنوي  التقرير  على  باألغلبية  املصادقة  متت 
احلصيلة   ،)2008-2007( اجلامعي  للموسم  اجلامعة 
السنوية  واحلصيلة  العلمي  والبحث  للتكوين  السنوية 
للتشغيل واملصادقة باألغلبية على حصيلة امليزانية 2008، 
املتعلقة  التوصيات  2009.كما مت رسم  ومشروع ميزانية 
بتوفري مزيد من احلصص السكنية لفئة األساتذة، إجياد 
النظام  يف  البيولوجيا  لطلبة  الرتبص  ملشكل  قانوني  حل 
البيداغوجية  اللجنة  يف  اعتماده  طريق  عن  الكالسيكي 

وجملس الكلية. 
على  بالعمل  اجلامعة  مدير  السيد  طالب  االخري  ويف 
فتح موقع جامعي تابع جلامعة حسيبة بن بوعلي بدائرة 
تنس الحتضان بعض التخصصات اليت هلا عالقة بالصيد 
حفظ  القوارب،  وصيانة  بناء  املائيات،  )تربية  البحري 

متوجات البحر(. 

يف اجتماع جملس اإلدارة
 اجلامعة تصادق على مشاريعها

 وتعرض اقرتاحاتها

احلدث
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خ.إ.ت: السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته، لنا 
الشرف العظيم  أن نتعرف على سيادتكم؟

تعاىل  اهلل  ورمحة  السالم  وعليكم  أوراق:  األستاذ 
وبركاته تشرفت بهذا احلوار مع خلية اإلعالم والتوجيه 
األخرية   هذه  وتعترب  بالشلف  بوعلي  بن  حسيبة  جلامعة 
مسقط راسي بالضبط مبدينة »أم الدروع«، وهناك زاولت 
زاولت  الشلف  ومبدينة  واملتوسطة  االبتدائية  الدراسة 
سيدي  مبدينة  اجلامعة  إىل  وتوجهت  الثانوية،  املرحلة 
توجهت  بعدها  الفيزياء  جمال  يف  دراسيت  ملتابعة  بلعباس 

إىل اجنلرتا لنيل شهادة الدكتوراه سنة 1986 يف » الفيزياء 
النووية واملواد«.

 بدأ مشواري املهين من جامعة سيدي بلعباس كأستاذ 
سنة 1987 بعد ذلك تقلدت منصب مدير هلذه اجلامعة يف 
2000 عملت أستاذ متعاون جبامعة  1999 ويف  سنة  سنة 
خارج  مناصب  عدة  تقلدت  ذلك  إىل  باإلضافة  تلمسان، 
الدولي  املعهد  يف  للبحث  مديرا  عملت  إذ  الوطين  الرتاب 
للفيزياء النظرية بايطاليا ختصص املواد الرقمية، كذلك 
أستاذ متعاون يف جامعة أيوا يف الواليات املتحدة األمريكية 

عندما يتكلم
 العلم العربية

الربوفيسور أوراق 
حفيظ يدعو

 العرب السرتجاع 
جمدهم بالعمل

العلم  يتكلم  »عندما  عنوان  حتت  حماضرة  بوعلي  بن  حسيبة  جلامعة  املركزية  باملكتبة  املتواجدة  احملاضرات  قاعة  احتضنت 
بالعربية« من طرف الربوفسور حفيظ أوراق املدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حبضور مجع مهم من األساتذة والطلبة، 
ولقد تطرق الربوفسور إىل االكتشافات الكربى اليت عرفها العامل العربي قدميا وتطورات احلضارة العربية اإلسالمية من القرن الثامن إىل 

غاية القرن اخلامس عشر يف خمتلف امليادين العلمية الرياضيات، الفيزياء، اهلندسة املعمارية، الطب، اجلغرافيا وعلم الفلك. 
ويف سياق حديثه دعا احملاضر العرب السرتجاع جمدهم الضائع بالعمل اجلاد واملثابرة ألنه السبيل الوحيد جلعل العلم يتكلم بالعربية، 

وعلى هامش هذه احملاضرة اغتنمت مصلحة اإلعالم والتوجيه فرصة تواجد الربوفسور أوراق لتجري معه هذا احلوار.

احلوار
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»جنني  حول  اجلامعة  تلك  يف  دولي  مشروع  ومدير 
والتطوير  العلمي  للبحث  عام  مدير  حاليا  وأعمل  املواد«، 

التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
خ.ا.ت:  ما هو اهلدف من هذه الزيارة؟

العلوم  تعميم  إطار  يف  املبادرة  هذه  تأتي  أوراق:  األستاذ 
العلوم  التعرف على  يتم  العامة حتى  تقريبها من  مبعنى 
يف  العلوم  حول«  التظاهرة  وجاءت  العرض،  خالل  من 
غاية  إىل  الثامن  القرن  من  اإلسالمية  العربية  احلضارة 
بأهم  اجلمهور  لتعريف  ميالدي  عشر  اخلامس  القرن 
االجنازات العلمية اليت قام بها العرب أو املسلمني يف تلك 

الفرتة. 
خ.ا.ت: ماهو مضمون مداخلتك؟ 

عرب  العلوم  »تطور  بعنوان  مداخليت  يف  أوراق:  األستاذ 
العصور« أردت أن أثبت أن تطور العلوم والتكنولوجيا ولدت 
من حاجة اإلنسان للبقاء على قيد احلياة منذ وجوده وأول 
شيء ينبغي القيام به بالنسبة إىل الطبيعة حسب رأيي هو 
سبب  أحد  الكسر  مفهوم  أن  اعترب  إنين  موجودا،  تكون  أن 
تطور العلم وظهور احلضارات فأول شيء أقدم على فعله 
للصيد  أدوات  على  ليتحصل  احلجارة  كسر  هو  اإلنسان 
وليصنع كذلك تقنيات كاملطرقة، واكتشاف املعادن يف 
العصر احلجري جعل أدوات أكثر صرامة وأكثر فعالية 
4000 سنة قبل امليالد  من أجل البقاء واكتشاف النحاس 

مكن من صعود احلضارات الفرعونية والرومانية.
البدائي  اإلنسان  الن  احلضارة  استمرار  إىل  أدى  كما 
يف  املهمة  الطبيعية  الثروة  هذه  حتسني  إىل  يسعى  كان 

تلك الفرتة لكي 
األخرية  وهذه  الدروع(  الرماح-   – )السيوف  بها  يصنع 
كانت تعترب وسائل مهمة أثناء املعارك احلربية بعد ذلك 

أكتشف معدن الربونزية، ليليه اكتشاف احلديد.  
خ.ا.ت: وماذا عن مشروع جنني املواد؟                  

املتعة  يف  زيادة  يتيح  املشروع  هذا  إن  أوراق:  األستاذ 
لإلنسان بتكلفة وخماطر أقل فهو أسلوب جديد يف العمل 
حول  املشروع  يدور  القديم،  النهج  مع  وقطيعة  والعلم 
النطاق الدولي ويشاركين فيه الربوفيسور ك. غاجو من 
مركز العلوم اجملتمعة يف الواليات املتحدة، الذي يتضمن 
100 خمرب لألحباث يف مجيع أحناء العامل وهو يهدف إىل 
اكتشاف مواد جديدة وعملية أكثر كفاءة، واقل تكلفة 
املتحدة،  الواليات  أساسا  متوله  املشروع  هذا  ملوثة،  وغري 

ويندرج يف إطار إتاحة الفرصة الخنراط أقصى عدد من 
الباحثني اجلزائريني.

الوقت  يف  العرب  عند  العلوم  تطور  جتد  كيف  خ.ا.ت: 
الراهن؟

األستاذ أوراق: تشهد الدول العربية واإلسالمية ركودا 
يف جماالت العلم.

خ.ا.ت:  مبا تفسر ذلك؟ 

بعض  لكن  ركود  هناك  عامة  بصفة  أوراق:  األستاذ 
األشخاص هلم امتياز ودليل على ذلك نيل جائزة نوبل يف 
الفيزياء من طرف املصري أمحد زويل، وكذا عبد السالم 
يف  نوبل  جائزة  على  حتصل  باكستان  من  كإسالمي 
الفيزياء، وجيب التأكيد على أنه هناك إمكانيات فردية، 
العربية ليس هناك مناهج  لكن كسياسة عامة لألقطار 
وإمكانيات لتطوير البحث العلمي، حيث ينقص االنضباط 

ونقص تشجيع الدول العربية للمبدعني.
خ.ا.ت: ما هو سبب املشكلة هل تكمن يف اللغة أم يف 

األشخاص؟

األستاذ أرواق: كل العلم باللغة الفرنسية واالجنليزية 
السباقون  هم  العرب  كان  عربيا،  االخرتاع  كان  فعندما 
الكتشاف العلوم، وبدون إبداع عربي ال نستطيع أن نكون 

يف الصدارة. 
خ.ا.ت: هل لديك منشورات علمية؟

األستاذ أرواق: ألفت ما يفوق 300 منشور دولي، وأصدرت 
لي الكثري من املقاالت يف اجملالت الدولية.  

 21 200 أحسن باحث للقرن  اختياري من بني  كما مت 
للميالد جبامعة كامربيج »اجنلرتا« سنة 2006 )يف مجيع 

العلوم(    
خ.ا.ت: كلمة أخرية.

اهلند  يف  احلديثة  الدولة  مؤسس  يقول  أرواق:  األستاذ 
»غاندي« هناك نوعان من الرجال، النوع األول الذي يقوم 
من  فكن  العمل،  هذا  على  يتطفل  الثاني  والنوع  بالعمل، 

النوع األول ألن التنافس فيه يكون قليال. 
خ.ا.ت: السيد أوراق املدير العام للبحث العلمي والتطوير 
العلمي، شكرا  والبحث  العالي  التعليم  بوزارة  التكنولوجي 

جزيال على املعلومات الثرية اليت أفادتنا بها.

التظاهرة الرياضية
احلوار
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جرت صبيحة يوم اخلميس املصادف لـ 12 مارس 2009 
اجلامعية  الوطنية  للبطولة  والعشرون  السادسة  الدورة 
الشلف  لوالية  الريفي  العدو  مبسلك  الريفي،  للعدو 
كل  البطولة  حضر  وقد  اليابس،  اجلياللي  )القوامسية( 
من رئيس الديوان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
ومدير جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف وأعضاء االحتادية 

السلطات  جانب  إىل  اجلامعية  للرياضة  اجلزائرية 
احمللية.

و95  119عداء  بينهم  من  عداء   204 السباق  يف  شارك 
عداءة حضروا من 22 والية، تنافسوا يف مسلك طوله 5900 
عرف  حيث  للذكور  بالنسبة  و9700  لإلناث  بالنسبة  م 

البطولة الوطنية اجلامعية 
السادسة

 والعشرون للعدو الريفي
سيطرة عدائي جباية وسطيف

وسطيف  جباية  عدائي  سيطرة  السباق 
حيث  اإلناث  لدى  خاصة  الصنفني  يف 
الفريق  عداءات  األوىل  باملراتب  فازت 

الوطين وكانت النتائج كما يلي:
5900م إناث

- متيش آمنة )سطيف(  1-
- آيت عثمان سهام )جباية(  2-

- قيداري محيدة )وهران(  3-
9700 م ذكور

- شطاح إبراهيم )سطيف(  4-
- بوشربة لعالم )جباية(  5-

- بوقندول عبد احلكيم )جباية(  6-

التظاهرة الرياضيةالتظاهرة الرياضية
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مصلحة اإلعالم والتوجيه: بداية السالم عليكم ورمحة 
اهلل تعاىل وبركاته، هل لنا أن نتعرف عليكم ؟

الطالب األول: جبار إبراهيم طالب بالسنة اخلامسة قسم 
اإللكرتوتقين.

الطالبني: خالد عبد العزيز وبن مريم أمحد سنة خامسة 
قسم االكرتونيك ختصص  اتصاالت.

خامسة  سنة  فوزي  وحدوش  حيي  محدوش  الطالبني: 
قسم الكهروتقين ختصص حتكم كهربائي.

شرح  تقديم  بإمكانكم  هل  والتوجيه:  اإلعالم  مصلحة 

لإلجنازات اليت تقومون بها وفيما تستخدم ؟
ذو  حملرك  حتكم  لوحة  عن  عبارة  مشروعي  جبار: 
تيار مستمر يف اجتاهني ميكن استخدامها يف األجهزة 

االلكرتونية كآلة غسيل أو األبواب األوتوماتيكية.
عبد العزيز وبن مريم : هذا اجلهاز عبارة عن نافورة 
تعتمد  حتكم  لوحة  تصاحبها  الوقت،  إىل  تشري  مائية 
على معاجل دقيق وينقسم املشروع إىل ثالث ختصصات، 
األول إلكرتونيك متمثل يف لوحة التحكم، الثاني الري 
هو  الثالث  التخصص  أما  املائية،  النافورة  يف  متمثلة 

امليكانيك واملتمثل يف جتهيز األنابيب. 
محدوش وحدوش: املشروع عبارة عن مربمج آلي يوجد 
الصناعة  يف  االستعمال  كثري  وهو  املصانع  يف  غالبا 
الكهربائية  اآلالت  من  جمموعة  يف  يتحكم  العصرية 
العقل االلكرتوتقين هلذه اآلالت باإلضافة إىل   وميثل 

الربنامج اخلاص به.
اجناز  مدة  دامت  كم  والتوجيه:  اإلعالم  مصلحة 

هذه املشاريع؟
6 أشهر من العمل  جبار: استغرق اجنازي ما يقارب 

اجلاد واملستمر. 
من  أشهر   6 خالل  اللوحة  هذه  اجناز  مت  الطالبني: 

العمل املستمر واجلاد.
عبد العزيز وبن مريم: دامت 6 أشهر متاما.

مصلحة اإلعالم والتوجيه: ما هي العراقيل اليت واجهتكم 
خالل إجنازاتكم ملشاريع نهاية دراستكم؟

على  نطرحها  أن  نود  االنشغاالت  بعض  هناك  جبار: 
مسئولي اجلامعة بغية معاجلتها وسد النقص فيها، حتى 
من  املخابر  نقص  يف  وتتمثل  بعدنا  الطلبة  فيها  يقع  ال 

بعض املعدات اهلامة السيما قلة املعاجلات 
.)PIC 16F8XX( مثل

كلية العلوم وعلوم املهندس  الطلبة يعرضون
 انـجازات قيمة كمشاريع  نهاية الدراسة

 يف جو من اإلبداع والتجديد الفكري والعلمي، اقرتبت مصلحة اإلعالم والتوجيه من طلبة السنة اخلامسة لقسم اإللكرتونيك 
بكلية العلوم وعلوم املهندس من أجل التعرف على مشاريع واجنازات نهاية الدراسة، وقد متحور اللقاء الذي مجع بني املصلحة والطلبة 

حول ثالثة اجنازات علمية.

ميكرفون الطالب
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أجهزة  يف  غياب  وهنالك  الكايف  الغري  التموين  إىل  باإلضافة   
اإلعالم اآللي إذا تعطل أي جهاز يصعب احلصول على آخر، وكذا 

غياب اإلنرتنت يف خمابر نهاية الدراسة.
هذا  ألن  املكاني  احليز  ضيق  من  نشتكي  مريم:  وبن  العزيز  عبد 
املشروع الينجز يف املخرب، هلذا اضطررنا إىل إجنازه خارج اجلامعة، 
حيث وجدنا مساعدات من الثانوية التقنية حاج ميلود عبد احلميد، 
وخنص بالذكر أستاذ قسم اإللكرتونيك السيد مصطفى شريفي 

وأستاذ قسم امليكانيك دقيش حممد.
التجهيزات  املادية، وكذا نقص  املساعدات  انعدام  إىل  باإلضافة 

االلكرتونية وجتهيزات كيميائية خاصة باجناز دارة مطبوعة 
 PIC( نقص املراجع يف اجلانب النظري اخلاص باإللكرتونيك -

.)16F8XX

- نقص العتاد  اخلاص باملركبات االلكرتونية.
العمومية  املنجزات  لتحقيق  املعنوي  والدعم  التأطري  نقص   -

للطلبة.
- يف األخري نتقدم جبزيل الشكر لألستاذ لطرش.

املركبات  هو  والوحيد  األول  العائق  وحدوش:  محدوش 
االلكرتونية.

مصلحة اإلعالم والتوجيه: هل هذه االجنازات تفتح للطالب باب 
الشغل؟

جبار: بالفعل تساعد هذه االجنازات على فتح باب واسع للشغل  
أمام الطلبة ألنها مشاريع يف املستوى.

عبد العزيز وبن مريم: نعم هذه خطوة حنو عامل الشغل. 

قدراتنا  تطوير  يف  تساهم  االجنازات  وحدوش:هذه  محدوش 
وعرضها على اخلواص.

مصلحة اإلعالم والتوجيه: هل وجدمت تنسيق بني ما درستموه 
يف النظري والتطبيق؟

جبار: لقد ساعدنا النظري كثريا على تطبيق أعمالنا يف الواقع.
عبد العزيز وبن مريم: فعال النظري جسدناه يف التطبيقي.  

محدوش وحدوش: على الطالب البحث أكثر واالطالع من أجل 
تنمية معارفه الفكرية 

مصلحة اإلعالم والتوجيه:  من أين جاءتكم هذه الفكرة ) فكرة 
الربنامج (؟

املواقع االلكرتونية مت  التكنولوجي والبحث يف  جبار: مع التطور 
الوصول إىل الفكرة وتبلورت يف هذا العمل.

تنتجه  برنامج  فكرة  من  اقتبسناها  لقد  مريم:  وبن  العزيز  عبد 
شركات أجنبية وطورناها بربناجمنا.

األساتذة  بعض  مبساعدة  وحدوش:  محدوش 
امليدان، وبعد  وخاصة أولئك الذين لديهم خربة يف 

إتباع نصائحهم توصلنا إىل فكرة املشروع .
تقديم  بإمكانكم  هل  والتوجيه:  اإلعالم  مصلحة 

مشاريعكم ملختلف املؤسسات االقتصادية؟ 
جبار: نعم لقد مت ذلك. 

تغيب  لألسف  لكن  نعم،  مريم:  وبن  العزيز  عبد 
هذه األفكار الطموحة إىل جانب غياب اتفاقيات بني 
هذه  حتمي  اليت  االقتصادية  واملؤسسات  اجلامعة 

االجنازات.

ميكرفون الطالب
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ميكرفون الطالب

و إلـى خـلــِفــنــا  بـحـــــــــــٌرقبل النــــــوم
هــل ُتـرى مـعــنــــــــــاُه أنَّـــا
نـيــا فـعـــــــال و َمـَلـكـنـا الـدُّ
أم  بـأنـــــــا قــد َغــَلــبــنــــــــا
قـال :« َمـعـنـاُه ســـــأذهــب

فـــإذا جـــاء  الـنـعـــــــــــــاس 
و اْحــمـــــــِد الـلـَه  ِبــأنــــــي
إّنـــُه  وعـــــٌد  فـحــــــــــــاِذر
ــْلـَت  وعـــــــــــــده فــإذا  أجَّ
ُقـلــُت يف نـفـسـي لـمــــاذا
حــَوَة فـيـنـــــــا أنـَكــَر الصَّ
ــَل مـا املـعــــــــالــي لـو تـأمَّ
أو تـحــوََّل عــن ِبـــــالدي
َر نـصــــــــــــرًا طـــاِرٌق قـــرَّ
كـيــف  يـا هـــذا  أنــــــــاُم
ــر ِحـصنــــي َمن َبـغـى دمَّ
فـجـع اإلحـســاس حـتــى
لـســـُت يا نــوُم َنعـــــــــامـــًا
َمـبـَدئـي أن أحـيــا حـــــــراًّ
كـيــف يغـشـاني ُنعــاٌس
أنـا لـن أطـَعـــــــــَم  نـومــــًا
ســوف يف يــوٍم َتـرانـــــــي
قـبــل ذا َأهـُجـــُر نــــــومـــًا
فـَغــداً  أشـَبـــُع  نـومـــــــــــًا
َم الـنَّــوُم  احـِتـجـاجــًا قــدَّ
قـال يف يـأٍس : »وداعـــــــًا
مـا ِبـِه الـنَّــوُم َتغـــــاَضــْب

لـيــس  ُيـنجـيـنـا انـقـســــام
قـد ُجِعـلـنــا مـن الِكــــــرام؟
ـيـــــــام حـيـنـمــا ُذقــنــا الصِّ
عــنـدمــا صـاروا ِلـئــــــــــام؟
ال تـَــر  فـعــلـي  ظـــــــــــــالم
فـالـتـمـس بـعـدي املـنـــــــام
لـسـُت مـن أجـِل  احِلـمـــام
أن ُتـبــاِدلــُه  اخِلــصـــــــــــام
ِشـــْدَت ُبـنـيــاَن  احلـــــرام«

هــكــــــذا  يـســــــــعى  إالم ؟
هـل ُتـرى يـهـوى النِّـيـــام ؟
الرتــقــى فـيــِه  و هــــــــــــام
ـهـــــــام مـا َجـَرْت فـيـنــا السِّ
و أنــا ِشــئــُت  انـِهـــــــــــــــزام
و عـلى َصدري  ُحـســــــام؟
تـاِركــًا  قـلــبــي ُحـطـــــــام
حـــّوَل الـنَّــفـــَس ُركـــــــام
و ال ِمـن أهـــِل انــتــقـــــــــام
َمــثــلـــي  دومــــًا  إمــــــــــــام
و أخي ُيـجـري  اعـِتصــــام
نـــا  حــولي ِصـــــــدام و الـدُّ
ســالـكـــا نـهـــج العـظـــــــــام
ـعـــــــــــام ُربُّــمـــا حـتــى الـطَّ
و عـلـى الـنَّــوِم  الـســــــــالم
َبـعــد أن  ذاَب  احــِتــــــــــرام
مـا أرى  ُيـجـدي الكـــــــالم
ُربَّـمـــا َعـيـنـي تـنــــــــــــــام ؟!

زاَرنـي النـــــــوُم مــســــــــاءاً 
م مـوِعـــدُ  الَيـــــــوِم َتـقـَــــدَّ
أيـهــا النــــــــــــوم  تـمــهــــل
رُت طـوعـــــًا فـأنـــا قــــــــــرَّ
فـي ِسـجــــالتي  ُقــُصـــوٌر
راِئــدي دومــــــــًا ُمـقـيـــــٌم
أنـــا ال أســعــــى ِلــُضـــــــــٍر
قـبــــل أن أتـلـــــوا دعــائــي
غــــــادَر الـنَّــــــوُم  قــلـيـــــال
بـعـَد أوقـــــــاتٍ  قـصـيــــرة
نـظـــــــر الـوجــــــُه  إلــــــــيَّ 
بـاِلـــــَغ الَغــضـبــِة مـنــــّـــي
يـــا أخــــي الـّنـوُم تـصـبَّـــــْر
قـبـل أن أمـضــي لـنـومــي
أبـتـغـي عـِلـمـــــًا غــــــزيــرًا
أبـتـغـي مـجــداً و فـضـــال
لـيــس للـــّراحــِة  طــعــــٌم
عـنـدهــا ســـــوف تـرانـــــي
ُشــلَّـِت األوقــاُت عـنــــــدي
و سرى يف احِلسِّ ِشعري
قـلـمـي  يــروي سـعـيـــــــدًا
ُكــلَّ ما صاغـْتـه ُ نـفـسي
فـإذا السـاعــات تـمـضــــــي
بـيـنـمـــا الِزلـــــُت صــــــــاحٍ 
يـسـأل الّضـيــُف أخـيـــــــرًا
أرجـو من صرِبك حلظـة
وا حـيـنـمـا قـال اســتـِعـــــــدُّ
أيــن يا قــومـي الـمــفــــــــرُّ

ـــــــــــالم قــائــــال بـعـــــَد السَّ
وَغــــــــداً  يــدنـــــــو املُــــــــرام
ليــــس ذا وقـت  الـمــــــنـــام
سـهـــراً  َيـجـلـــو الـغــــــمــام
و أنـــــا أهـــــوى  الّنـــــــظـــام
فـي أقـاصيــص الِعـــــظـــام
إنـمـــــــا أرجــــو الـقــيــــــــــام
فـهـو لي مـســُك اخلــتــــــام
جـال  مــن حـولـــي و حــام
جـاءنـي و الـلَــّحــــــــُظ  الم
بــاديــــًا مـنـه ابـتــــــــــســــــام
بـيـنـمـا ُيـبــدي احـتـــشــــام
إنَّ  لــي ألــَف  الـِتـــــــــــــزام
يـنـَبـغـي شــــدُّ احلــــــــــــزام
كــِب انـِضمــام و إلـى الرَّ

فــإذن  كــيـــف  أنــــــــــام ؟
إال مـن بـعـــد  الـّتــمــــــــــام
نـائــمـــًا دون اخــتـصـــــــــام
حـيــنـمــا ُغـصـُت  اهتمـــام
ِمـثـلـمــا يـســري الغـمـــــام
بـعــَد أن ذاَب انـســـجــــــــام
حتـت أســـراِب احلــمــــــام
و إذا يـحــلـــو اهــتــمـــــــــام
قـد مضـــى جـل الظـــــالم
هــل تـرى حـان املـنــــــــــام؟
مـا عـنـى حـيــَن  تـســـــــام؟
أيُّـهـا  اجَلـيــُش الـتــحـــــام
فــالـعـــُدوُّ غـــدا األمـــــــــام
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متفرقات

ملرحلة  بالنسبة  الطويل  املدى  يف  التكوين  مدة  إن 
أربع  التسيري هي  االقتصادية وعلوم  العلوم  التدرج بكلية 
سنتني  و  املشرتك  اجلذع  يف  التكوين  من  سنتني  سنوات، 
قسم  كل  حسب  التخصص  خيتلف  حيث  التخصص  يف 
العلوم االقتصادية، قسم علوم  الثالثة )قسم  من أقسامها 

التسيري، قسم العلوم التجارية(.
يف  الليسانس  شهادة  االقتصادية  العلوم  قسم  ومينح 
اقتصاد  وبنوك،  مالية  )نقود،  التالية  التخصصات  إحدى 
علوم  قسم  يضمن  كما  دولي(،  اقتصاد  املؤسسة،  وتسيري 
التسيري شهادة الليسانس يف  إحدى التخصصات )احملاسبة، 
املالية، إدارة األعمال ( أما قسم العلوم التجارية مينح شهادة 

الليسانس يف التخصصيني التاليني تسويق، مالية .
الكلية تكوين قصري املدى ملدة ثالث سنوات  كما متنح 

التطبيقية، وذلك بعد  الدراسات اجلامعية  بتقديم شهادة 
إجراء تربص تطبيقي يف إحدى املؤسسات ختتم مبذكرة 
للتسيري،  اآللي  اإلعالم  فرع  التاليني:  الفرعني  يف  خترج 

فرع احملاسبة و الضرائب. 
الكلية  تفتح  التدرج   بعد  فيما  التكوين  خيص  فيما 
العلوم  قسم  يف  ختصصات  عدة  يف   املاجستري  مسابقة 
اقتصاد وتسيري مؤسسات،  االقتصادية وهي نقود ومالية، 
دولي  اقتصاد  تطبيقي،  إحصاء  و  اقتصاد  قروض،  و  نقود 
وأيضا قسم علوم التسيري يفتح التخصصات التالية إدارة 
يفتح  التجارية  العلوم  وقسم  وحماسبة  مالية  أعمال، 

ختصصني هما تسويق و جتارة دولية.
هما  شعبتني  يف  الدكتوراه  يف  التكوين  الكلية  تضمن 

فرع علوم التسيري، فرع العلوم التجارية. 

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
فتية النشأة ثرية العطاء

يعود إنشاء فرعي احملاسبة والضرائب واإلعالم اآللي للتسري سنة 1989 يف إطار هيكلة املعاهد واألقسام املتواجدة آنذاك إىل مركز 
ارتقاء املركز  التسيري، ومع  ثم فرع علوم  العلوم االقتصادية  الطويل فرع  للتكوين يف املدى  1992، حيث مت فتح فرعني  جامعي سنة 
اجلامعي إىل مستوى جامعة سنة 2001 أدرجت هذه الفروع ضمن كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية مبوجب املرسوم التنفيذي 
رقم 115/06 املؤرخ يف 11 مارس 2006 املتضمن إعادة هيكلة جامعة الشلف، ومت خالل  املوسم اجلامعي 2004/2003 فتح  

فرع العلوم التجارية.
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مشال متفرقات اقتصاديات  مبجلة  التعريف 
إفريقي:

حمكمة  متخصصة  دورية  جملة 
واقتصاديات  العوملة  خمرب  عن  تصدر 
دولية،  لتكون  تطمح  إفريقيا،  مشال 
اليت  االقتصادية  املواضيع  بنشر  تهتم 
وتطوراته  االقتصادي  الفكر  تشغل 
مشال  دول  بقية  و  اجلزائر  يف  خاصة 
اليت  املواضيع  إىل  باإلضافة  إفريقيا، 
وهي  الدولي  و  العربي  باالقتصاد  تهتم 
داخل  من  األساتذة  لبحوث  مفتوحة 
بنشر  تهتم  كما  وخارجها،  اجلزائر 
وإقليميا  عربيا  االقتصادية  املعطيات 
تطوير  يف  يساهم  ما  وكل  ودوليا 
عليها  يشرف  االقتصادية،  الثقافة 
الدكتور  األستاذ  اجلامعة  رئيس 
اجمللة  مدير  أما  مصطفى  بصديق 
الدكتور  األستاذ  هو  التحرير  ورئيس 
حممد راتول، صدر عددها األول خالل 
وقد   2004 سنة  من  الثاني  السداسي 

أصدرت حتى اآلن العدد اخلامس .

واقتصاديات  العوملة  مبخرب  التعريف 
مشال إفريقيا

مشال  واقتصاديات  العوملة  خمرب 
مبوجب  جاء  علمي  خمرب  إفريقيا، 
 2002 ماي   28 يف  املؤرخ  الوزاري  القرار 
مببادرة  للبحث،  خمابر  إنشاء  املتضمن 
من الدكتور راتول حممد أستاذ بقسم 
التسيري  وعلوم  االقتصادية  العلوم 
بالشلف،  بوعلي  بن  حسيبة  جبامعة 
اقتصاديات  يف  البحث  إىل  املخرب  يهدف 
دول مشال إفريقيا وهي اجلزائر، تونس، 
املغرب، موريتانيا، ليبيا، مصر والسودان، 

االقتصادية  التوجيهات  واقع  واختبار 
اقتصاديا  تكتلها  جتسيد  وإمكانية 
كأعلى  سياسي  تكتل  إىل  للوصول 
مرحلة من التكتالت، كما يهتم املخرب 
الدول  باقي  اقتصاديات  يف  بالبحث 
جلميع  يسمح  و  واألجنبية،  العربية 
وخارجها  اجلزائر  داخل  من  الباحثني 

بتقديم أنشطة مفتوحة. 
االقتصادية  العلوم  كلية  تتوفر 
06 مشاريع للبحث  وعلوم التسيري على 

وتتمثل يف: 
مزيج  استخدام  األول:  املشروع 
واملالية  النقدية  السياستني 
املناخ  لتحسن   POLICUMIX
افاق2007- اجلزائر  يف  االستثماري 

.2017

وتكييف  دراسة  الثاني:  املشروع 
ملتطلبات  واالسرتاتيجيات  السياسات 
ظل  يف  اجلزائرية  االقتصادية  املؤسسة 

التنافسية الدولية.
أداء  تفعيل  متطلبات  الثالث:  املشروع 
اجلهاز املصريف اجلزائري يف ظل العوملة 

املالية أفاق 2015.
املصريف  اجلهاز  دور  الرابع:  املشروع 
األوراق  سوق  وتفعيل  تنشيط  يف 
اجلزائر-دراسة  يف  )البورصة(  املالية 

استشرافية.
مصادر  حمددات  اخلامس:  املشروع 
النمو االقتصادي وقياس أثرها   –حالة 

االقتصاد اجلزائري- 
أساليب  دراسة  السادس:  املشروع 
تفعيل األسواق املالية يف الدول العربية.
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عميد كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
 األستاذ عاشور أكتوش يكشف

غياب العالقة بني اجلامعة واملؤسسات.

متفرقات

فضلكم  من  العميد،  سيدي  عليكم  السالم  خ.إ.ت: 
حملة عن كليتكم؟

وعلوم  االقتصادية  العلوم  كلية  إن  الكلية:  عميد 
لكلية  تابعة  أقسامها  كانت  إذ  النشأة  حديثة  التسيري 
بالكلية  الطلبة  عدد  يبلغ  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم 

4074 طالب، مقسمني على األقسام التالية:

قسم العلوم االقتصادية، قسم علوم التسيري وقسم العلوم 
التجارية وأيضا قسم ل.م.د )تنظيم داخلي(، ويتخرج من 
الكلية عدد هائل من الطلبة سنويا يف خمتلف التخصصات 

مما مسح بتوظيفهم.
اجلامعة  بني  العالقة  ترون  كيف  خ.إ.ت 

واملؤسسة؟

جد  واملؤسسة  اجلامعة  بني  العالقة  إن  الكلية:  عميد 
مهمة، خاصة يف ظل التحوالت االقتصادية اليت تشهدها 

تفضلت  إذا  املرجو  اهلدف  إىل  الوصول  وميكن  البالد، 
مستواها،  على  امتيازات  بفتح  االقتصادية  املؤسسات 
باخلصوص مع اجلامعة أو الطلبة الذين هم حباجة ماسة 

لدورات تكوين تطبيقية. 
خ.إ.ت هل بدأمت بتنفيذ اخلطوات األوىل؟ 

ندوات  ثالث  نظمنا  فقد  احلال،  بطبيعة  الكلية:  عميد 
يف  كذلك  وعاجلنا  دوليتان،  اثنان  منهم  االقتصاد  يف 
اثنني منهما الوضع السائد عل مستوى م.ص.م ) املؤسسات 
الرقمي  االقتصاد  يف  ومعلومات  واملتوسطة(  الصغرية 
وحصته يف خلق مزايا تنافسية، وهذا ينبثق بصراحة عن 
املعلومات  حتسني  جيب  هلذا  للجامعة،  مصريي  اهتمام 
ورفع التحديات يف امليدان، كما نتمنى أن تأخذ السلطات 
املعنية بعني االعتبار التوصيات اليت مت تـدوينها من طرف 

متخصصني يف امليدان.
خ.إ.ت: نشكر سيادتكم على هذا احلوار. 

عميد كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري:
وعالقتها  كليته  عن  حيدثنا  كتوش  عاشور  األستاذ  بوعلي   بن  حسيبة  جبامعة 

باملؤسسات االقتصادية
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وقد عرف املعهد منذ نشأته توافد هائل للطلبة، مما استوجب 
تطوير نظام الدراسة والتنظيم البيداغوجي، ويف هذا الصدد 
هما  منطني  أساس  على  علميا  تربويا  تكوينا  املعهد  يقدم 
والرياضية  البدنية  الرتبية  ختصص  يف  الكالسيكي  النظام 
وتكون مدة التكوين فيه أربع سنوات، باإلضافة إىل التكوين 
يف النظام اجلديد ل م د، الذي مت تطبيقه يف املوسم اجلامعي 
2007/2006 يف ختصص علوم وتكنولوجيات نشاطات الرتبية 
إحدى  يف  الليسانس  شهادة  لتحضري  والرياضية  البدنية 
اإلدارة  والرياضية،  البدنية  )الرتبية  التالية  التخصصات 
والتسيري الرياضي وختصص التدريب الرياضي( ملدة ثالث 
سنوات، وقد عرفت سنة 2009 خترج أول دفعة يف الليسانس، 
ليتم الدخول يف املرحلة الثانية أال وهي املاسرت، حيث ميكن 
النشاطات  وتكنولوجيا  علوم  مبيدان  يلتحق  أن  للطالب 

البدنية والرياضية ختصص تربية بدنية و رياضية.
التدرج  بعد  ما  مرحلة  يف  نوعية  قفزة  املعهد  عرف  كما 
والبحث العلمي حيث مت فتح فرع للتكوين فيما بعد التدرج 
شهادة  حتضري  أجل  من   2008/2007 اجلامعي  للموسم 
املاجستري يف نظرية ومنهجية النشاطات البدنية والرياضية 
 384 مبشاركة  والرياضية  البدنية  النشاطات  ختصص 
 20 مرتشح من خمتلف واليات الوطن وبلغ عدد الناجحني 
طالبا حسب املناصب املفتوحة لتكون أول دفعة ماجستري يف 

معهد الرتبية البدنية والرياضية.
املعهد  يوفر  الرياضيني  الطلبة  وتدريب  لتكوين  وتسهيال 
مغطاة  قاعة  وهي  االختصاص  خمتلفة  رياضية  هياكل 
باملركب االومليب، قاعة خمصصة لتنشيط العضالت، قاعة 
حوض  للمالكمة،   خمصصة  قاعة  للجمباز،   خمصصة 
للسباحة وقاعة متعددة الرياضات باجلامعة،  أما يف ميادين 

الرمي يوجد اجللة، القرص واملطرقة.
للمعهد   جديد   عتاد   اقتناء  مت  اهلياكل   هلذه  وتدعيما 
يتمثل يف وسائل طبية، عتاد خاص بقاعة تقوية العضالت 
للمالكمة  حلبة  إنشاء  إىل  باإلضافة  التنس،  وقاعة 
مبستلزماتها إىل جانب بعض الوسائل اليت حيتاجها املعهد يف 

األعمال التطبيقية. 
وفيما خيص اهلياكل البيداغوجية فإن املعهد  يتوفر على 
قاعات خمصصة إللقاء احملاضرات  تتمثل يف  عدة هياكل 

مكتبة  إىل  باإلضافة  املوجهة،  لألعمال  خمصصة  وقاعات 
فتية حتتل موقع اسرتاتيجي بالنسبة لألقسام البيداغوجية 

واإلدارة حيث مساحتها اإلمجالية ب 165م2، 
الدوريات  الكتب،  من  متنوع  رصيد  على  تتوفر  وهي 
العربية  باللغة  والبدنية  الرياضية  الرتبية  يف  واملذكرات 
والفرنسية الذي يساعد الطالب والباحث على اجناز حبوث 
ومذكرات، كما تقدم خدمات منها اإلعارة بنوعيها داخلية 
مستويات  كل  فيه  موزع  توقيت  جدول  وفق  وخارجية 

الدراسة. 
والرياضية  البدنية  الرتبية  معهد  يتوفر  ذلك  على  زيادة 
على قاعة لالنرتنت مما يتيح للطالب االطالع على خمتلف 

املواقع التعليمية.
البيداغوجي  التأطري  املعهد فيما خيص  وسدا الحتياجات 
يتوفر  العالية حيث  الكفاءات  اختيار  األخري على  يسهر هذا 
أستاذ  و143  مشارك  أستاذ   19 حماضر،  أستاذ   33 على 
اجلامعي  للموسم  احلالي  النقص  لتغطية  وهذا  مؤقت 
اتفاقيات  بإبرام  املعهد  يقوم  آخر  جانب  ومن   ،2010/2009
باريس، سان  ليون،  دولية مع خمتلف اجلامعات كجامعة 
اتيان، امبري، بواتية وجامعة فاس املغربية، واتفاقيات وطنية 
مع جامعة مستغامن واجلزائر وينتظر تدعيم املعهد مبخرب 
وهو ما سيساهم يف تطوير البحث العلمي، وأخريا فإن معهد 
اللبنة اجلديدة يف ميدان  والرياضية يعترب  البدنية  الرتبية 
كل  يضع  حيث  املعريف  لإلنتاج  املوضوعية  الشروط  توفري 

إمكانياته البشرية واملادية يف متناول الطلبة.

معهد الرتبية البدنية والرياضية 
مركز إشعاع علمي تتفجر فيه القدرات والكفاءات الرياضية

يف  إطار تنشيط احلركة الرياضية الوطنية يسعى معهد  الرتبية البدنية والرياضية إىل أن يكون مركز إشعاع علمي تتفجر فيه القدرات 
والكفاءات الرياضية، وهذا لن يتم –حسب مدير املعهد- إال بالتكفل التام بالطلبة الراغبني يف اقتحام اجملاالت املتاحة باملعهد، ويف 
هذا اإلطار قامت جامعة حسيبة بن بوعلي بتأسيس معهد الرتبية البدنية والرياضية مبقتضى املرسوم التنفيذي 2006/112 املؤرخ يف   
11 مارس 2006 املعدل واملتمم مبوجب مرسوم تنفيذي رقم 2004/257 املؤرخ يف 28 أفريل 2004 واملتضمن إنشاء جامعة الشلف. 

   متفرقات
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الكلمات األفقية:

1 ـ خمرتع آلة الطباعة /  توجع وتأوه . 
2 ـ مطرب مصري .  

ـ رال /  أمت .    3
4 ـ منازل /  عدم انضباط .  

ـ نعاتب /  سهد .    5
6 ـ مجع /  إحكام .  

7 ـ متاع بيت /  طائر ليلي يسكن اخلراب .  
ـ للنفي /  التقارب واالحتاد يف أمر .    8

9 ـ أضاء /  الوجع ) معكوسة (.  
10 ـ ولد احلصان /  احليوان األسطوري جيمع بني 

الزواحف والطري.

الكلمات الرأسية:
1 ـ قنطرة /  األوجاع .  

2 ـ سليل /  كيس أسفل البطن يتجمع فيه البول .  
3 ـ عاصمة استونيا /  نهر بسويسرا .  

4 ـ وشي /  ماخلفها السابقون .  
ـ توابل .    5

6 ـ طليق )  معكوسة (/  قف ) معكوسة (/  رجاء .  
7 ـ تلهب )  معكوسة (/  تندت باملاء . 

8 ـ فيلسوف يوناني .  
9 ـ مدينة تركية /  عاصمتها باماكو .  

أنثي  معكوسة (/   حبرية )   ضد  ـ   10
مجل ) معكوســة (. 

1*   أكرب قصيدة يف العامل هي قصيدة لفكتور هوقو، وقد كتبها 
 2002 للشاعر سنة  الثانية  باملائوية  احتفاال  الفرنسيني  املعجبني  أحد 
مرت   1500 مساحة  غطت  املضيئة،  األشرطة  من  مرت   500 مستعمال 

مربع.
*  أن أقوى حاسوب يف العامل هو الذي شرعت احلكومة اليابانية يف 
استغالله يف مارس 2002، وهو عبارة عن 640 من احلواسيب املرتابطة 

اليت تستطيع القيام بــــ 4000 مليار عملية حسابية يف الثانية الواحدة.
*  أكرب حمل يف العامل لبيع الكتب هو موقع أمازون الذي حيتوي 

على 4 ماليني عنوان

هل تعلم؟

حل العدد السابق الكلمات القاطعة:

الكلمات األفقية: 

-1 ميشيكو- برا.-2 جنون- يتأجل -3 هو-أنوبيس.
-4 فرانك وف- نب.-5 مجهورييت. -6 را- ميل.

-7 بيام دبليو.8 – دب-سيالن.-9 لوار-يصهره.-10 
هجروه- هالل

الكلمات الرأسية:

-1 مج- فج- باله .-2 أمروني-وو. -3شوهاه- أدار. 
بسة.-7   يونيو-  أكراد.-6    نورمربج.-5   ين-   4-
نيجر-يواصل                   متيلها.-9  باب-  تويف-لرية.-8  

.-10  السبيل- نيه 

من هو؟

كاتب أموي، أول من أنشأ أسلوب الرسائل يف األدب العربي، تويف 
حنو 750م/133هـ.
1+2+3= ضد حر 

4+5+7+9= الشكر 
12+14+15= دّون 

123

101112131415 9 8 7 6 5 4

متفرقات
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d’utilisation intégrée durable des ressources en eau.

- Créer un réseau national pluridisciplinaire d’experts 
de l’eau.

- Concernant les données caractéristiques des 
ressources hydriques :

• Réactualiser ou compléter les données existantes, 
politique indispensable pour formalisation de 
rapports.

• Constituer une banque de données consultables par 
les organismes accrédités.

• Faire annuellement un bilan officiel, l’éditer et le 
diffuser auprès de tous les ministères.

- Définir et mettre en œuvre des normes de pénalisation 
en matière de rejets industriels (pollution chimique, 
élévation de températures, variation de pH, …) et 
contrôler systématiquement leur applicabilité.

- Instaurer des dispositifs d’analyse et de contrôle de 
contamination de l’eau ou de sa consommation par 
secteur d’activités industrielles et agricoles.

- Effectuer des études spécifiques pour chaque bassin 
versant pour mieux maîtriser le processus d’érosion, 
de transport solide et de sédimentation pour mieux 
protéger les retenues de barrages, pour réduire 
l’envasement, pour minimiser les pertes de terres 
arables, pour éviter le déséquilibre écologique.

- Prendre des mesures concertées sur le plan technique 
comme sur le plan environnemental pour la gestion 
des déchets produits par les unités de dessalement 
des eaux saumâtres.

- Faire des études concernant les barrages visant 

la végétalisation du bassin versant par des espèces 
adéquates, l’aménagement des abords et leur 
entretien pour limiter l’envasement.

- Rechercher et mettre en œuvre des stratégies 
assurant la protection des ressources superficielles 
et des nappes contre toutes formes de pollution mais 
aussi pour réduire le niveau des pollutions de toutes 
origines.

- Contrôler régulièrement toutes les caractéristiques 
(techniques, économiques, sanitaires,…) du réseau 
national de distribution de l’eau de la source à 
l’utilisateur

 - Privilégier les rencontres scientifiques sur des 
thèmes ciblés et orientés vers des actions concrètes, 
suivies et évaluées.

- Engager une réflexion universitaire devant conduire 
à des programmes de recherche et d’enseignements 
universitaires pluridisciplinaires sur la problématique 
générale de l’Eau. Le domaine d’éducation concerné 
prendra en compte à la fois :

• La sensibilisation à une «culture de l’eau» 
pour les étudiants de toutes les disciplines.

• La formation de l’expertise pluridisciplinaire 
nécessaire.

• Des formations visant la double compétence 
(Hydrologie et Droit, Hydrologie et économie, …).

• Le recyclage de l’expertise existante.

- Elaborer des spots publicitaires omniprésents, 
persuasifs et adaptés à toute la population les invitant 
à mieux à économiser l’eau, à préserver les sources 
d’eau et stimuler leur vigilance.

Animation Scientifique
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La faculté des sciences et sciences de l’ingénieur de l’université Hassiba Benbouali a organisé à la salle de 
conférence de la bibliothèque centrale, les 09 et 10 décembre 2009, un séminaire national ayant pour thème:  
«eau - environnement». 

Après avoir souhaité la bienvenue à 
l’ensemble des participants, Monsieur le 
Recteur a annoncé l’ouverture officielle 
des travaux du séminaire, il a tenu à 

remercier vivement toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de ce séminaire national «eau 
- environnement», Il a tenu également à affirmer 
L’objectif principal est de permettre l’échange 
de nouvelles données scientifiques et techniques 
acquises en matière de protection de l’environnement 
et de contribuer à une meilleure gestion de l’eau.

Plus de Trente-quatre communications ont été 
animées par des enseignants chercheurs venus des 
établissements universitaires du pays (Alger, Sidi 
Bel-Abbès, Oran, Blida, Médéa, Mostaganem, 
Ouargla, Jijel, Taref, Tébessa, Ain Defla et Chlef).

 Les communications ont traité de plusieurs 
thèmes tels que: «Procédés innovants sur l’eau 
et l’environnement», «Dégradation des sols et 
indicateurs de qualité», « qualité des eaux» et  les 
Déchets»

Cette manifestation scientifique s’est surtout 
singularisée par la plate-forme de recommandations 
où Les participants du séminaire national ont soumis 
aux décideurs institutionnels et acteurs économiques 
les recommandations spécifiques et générales 
suivantes  issues de leur réflexion collective : 

- Favoriser la mobilité interne des chercheurs et des 
universitaires et demander la création d’un cadre 
officiel pour cela.

- Créer une commission interministérielle de l’eau 
veillant à la coordination des actions et des décisions 
de tous les ministères concernant l’utilisation 
durable et la préservation des ressources en eau. 
Au niveau des wilayas et des collectivités locales, il 
sera créé des commissions ayant des responsabilités 
semblables. Toutes ces commissions étant dotées 
d’un pouvoir d’action suffisant.

- Créer des commissions indépendantes des pouvoirs 
institutionnels, contrôlant et faisant respecter les 
normes et/ou règles nationales de protection et 

Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur :

Séminaire national
 «eau - environnement».

 Animation Scientifique
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Les exigences recensées entre l’offre et la demande en 
absence d’une exploitation rationnelle de la ressource 
hydrique, souterraine en particulier, les dégâts causés 
par les inondations à cause d’aménagement inadéquat, 
la pollution des eaux, la réapparition des maladies 
hydriques, sont autant de contraintes à surmonter et 
qui sont posées aux pays en voie de développement 
et même aux pays développés.
Cette rencontre scientifique organisée par le 
département d’Hydraulique de La Faculté des 
Sciences et Sciences de l’Ingénieur a connu une 
participation de plusieurs établissements du pays, 
comme elle a permis à travers les thèmes proposés 
à la communauté universitaire, aux chercheurs et 
aux experts nationaux et internationaux, d’échanger 
l’expérience et de proposer les solutions appropriées 
en vue d’une meilleure gestion de la ressource en eau, 
ses thèmes sont : « Gestion intégrée des ressources en 
eau », «Qualité des eaux et santé», « Dessalement des 
eaux de mer».
Enfin Les participants du séminaire national 
soumettent les recommandations suivantes  issues 
de leur réflexion collective : - Mettre en œuvre une 

meilleure gestion pour la mobilisation de la ressource 
en eau.
- Instruire et sensibiliser les industriels, les agriculteurs 
et les citoyens afin de protéger la ressource en eau.
- Réhabilitation des réseaux d’assainissement avec 
l’utilisation d’outils d’aide a la décision.
- Réalisation des retenues collinaires et le 
développement de la recharge artificielle.
- Création d’une banque de données et faciliter 
l’accès.
- Augmenter le nombre de station hydro 
climatologique.
- Faire le bilan de l’ensemble des recherches par 
domaine de spécialité dans le but de normalisation.
- Les études d’aménagements doivent être fondées 
sur des recherches théoriquement justifiées.
- Approfondir les études des crues pour les zones 
inondables.
- Identification des processus de genèse de l’érosion.
- Etablissement de coût de vulnérabilité de l’érosion 
et les zones inondables.
- Etablissement des cartes hydrologiques.
- Approfondir les études sur le ruissellement.
- Sensibiliser les décideurs sur l’importance des 
études scientifiques dans le domaine de l’hydrologie 
et l’hydraulique afin de prendre en charge les 
prédictions d’aménagement.
- Protection des ouvrages hydraulique contre les 
inondations.
- Réalisation des stations STEP prés des unités 
industrielles polluantes.
- Exploitation des végétaux marins dans le domaine 
de l’épuration.
- Mobilisation rationnelle des apports hydriques.
- Réutilisation des eaux usées épurées dans le domaine 
agricole et industriel.
- Développement des procèdes de valorisation des 
résidus au niveau des STEP.
- Associer les chercheurs nationaux dans les 
programmes globaux d’aménagement.
    Les responsables du séminaire ont souhaité un autre 
« international » ayant des préoccupations identiques 
de participation afin d’échanger les expériences.     

Le Département d’Hydraulique organise
Animation Scientifique

Un Séminaire
 National 

d’hydraulique 

La gestion de l’eau se veut actuellement un défi 
national et mondial, dont les enjeux portant sur 
l’approvisionnement, la distribution et l’exploitation 
de la ressource sont énormes. Dans ce cadre La Faculté 
des Sciences et Sciences de l’Ingénieur, de l’Université 
Hassiba Benbouali a abrité, sous le haut patronage de 
Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, un séminaire national 
d’hydraulique SNHYC 2008, les 23 et 24 novembre 
2008, 
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Le département de génie Civil de la Faculté des sciences et Sciences 
de l’Ingénieur a organisé a la salle de conférences de la bibliothèque 
centrale les 15 et 16 décembre 2008, le premier séminaire national 

pour «La commémoration du 28è anniversaire du séisme de Chlef 1980». 

Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble 
des participants, Le Recteur a annoncé l’ouverture 
officielle des travaux du séminaire, il a remercié 
vivement tous les organisateurs parmi lesquels les 
chercheurs, les sponsors, les membres des comités 
scientifiques et d’organisation. 
Il a tenu à souligner son entière 
disponibilité et son aide pour le 
développement de la recherche 
scientifique. 

Ce séminaire SNGC08, était 
l’occasion pour exposer les 
différentes  préoccupations et offrir 
aussi un espace d’expression aux 
enseignants chercheurs  algériens et pratiquants 
des secteurs utilisateurs, à savoir:

- modèles pour la simulation numérique de 
structures 

- conception parasismique des bâtiments 

- analyse des réponses des sollicitations sismiques 

- pathologie d’endommagement des structures 

- Risques et catastrophes naturels

- nouveaux procédés de réalisation

- comportement différé des structures

- la rhéologie, la microstructure, les propriétés 
physiques et mécaniques du béton

- la durabilité des bétons utilisés dans la 
construction

- Comportement et modélisation des sols

- Traitement et renforcement des sols

Durant ces deux jours, des animateurs venus de 
13 établissements universitaires ont débattu deux 
thèmes Structures : «comportement des structures, 
simulations, Dynamique des structures génie 
parasismiques,  risques, catastrophes naturels» et 
Matériaux de constructions

et Matériaux de constructions : «Technologie de 
béton, valorisation des matériaux locaux, 

bétons spéciaux  mécanique des matériaux», 
Géotechnique : «comportement des sols, traitement 
et renforcement des sols, interaction sol Structures, 
dynamique des sols». 

 Cette manifestation 
scientifique a été reprise 
sous forme de synthèse dans 
laquelle pas moins de dix 
recommandations ont été 
adoptées parmi les quelles 
nous citons :Création d’un 
institut d’architecture, risque et 
catastrophes naturelles (Filières, 
options, programmes LMD, 

etc.…), Coordination de toutes les universités et 
laboratoires de recherche afin d’organiser des 
séminaires périodiques et annuels à l’échelle 
nationale, Collaboration entre universités en terme 
de moyens humains et techniques, Introduction 
du risque au feu dans les règlements algériens, 
Création d’un fichier de base de données sur la 
recherche nationale en Génie Civil, Le choix des 
axes de recherche doit se faire conformément 
aux thèmes proposés par la direction générale de 
la recherche du Ministère, Création d’une équipe 
d’experts au niveau national pour l’aide de la 
décision après et avant le risque, Exploitation 
rationnelle de la pouzzolane locale, Prise en 
compte des communications nationales au niveau 
des différentes promotions de l’enseignant et du 
chercheur.

L’avenir de la recherche à l’université doit sa 
réussite à la bonne collaboration avec le secteur 
utilisateur auquel on demande l’ouverture de ses 
portes aux différents chercheurs de l’université 
pour la prise en charge de leurs problèmes.

Séminaire
 National 

de Génie Civil 

Animation Scientifique



42

Faculté des sciences Agronomiques et des sciences Biologiques :

séminaire national, les 5 et 6 avril 2009 ayant pour thème : «Les premières journées 
Nationales sur la Reproduction Animale». 

Après avoir souhaité la bienvenue à 
l’ensemble des pa rticipants, Monsieur le 
Recteur a  annoncé l’ouverture officielle 

des travaux du séminaire, il a tenu à remercier 
vivement toutes les structures et personnes qui ont 
contribué à la réussite de ce séminaire national sur 
la «reproduction Animale et Biotechnologie».

 Plusieurs communications ont été faites par des 
enseignants chercheurs venus des établissements 
universitaires nationaux (Alger, Blida, Ouaragla, 
taraf, Tizi-Ouzou, Sidi Bel-Abbès, Sétif, Laghouat, 
Mascara, Tiaret et chlef), 

Les communications ont traité de plusieurs 
Thèmes tels que «reproduction des espèces 

domestiques», «conduite de la reproduction», 
«les biotechnologies et leurs applications à la 
reproduction animale», « alimentation, nutrition 
et reproduction animale» et «santé animale et 
reproduction».     

 Cette manifestation scientifique usait plusieurs 
objectifs parmi lesquels  mesurer l’impact de cette 
pratique dans le cas des élevages laitiers agrées, 
qui bénéficient des différentes aides prévues par 
le dispositif de soutien a la production laitière, 
contribuer à une meilleure connaissance de la 
conduite de reproduction en zones steppiques ou 
l’élevage revêt toujours le caractère extensif.   

Animation Scientifique
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Le département d’informatique de 
l’université Hassiba Benbouali de Chlef a 
organisé Les 14 et 15 Avril 2009, et ce, pour 
la troisième fois, les journées scientifiques 
INFØ Days’2009.

Cette manifestation scientifique était 
une opportunité de rencontre entre 

enseignants, étudiants, organismes et les opérateurs  
économiques ayant un lien avec l’informatique.  

Le programme des journées comporte des 
conférences, des expositions et  des  démonstrations 
relatives aux sujets d’informatique d’intérêt général 
et touchant surtout les domaines suivants : 

• Sécurité informatique

• Technologie internet/intranet

• Informatique distribuée

• Téléinformatique, informatique mobile.

• E-commerce, E-Learning.

•Systèmes d’informations de gestion, progiciels.

• Systèmes d’informations géographiques.

Intelligence artificielle, Reconnaissance des 
Formes, Traitement du Langage Naturel.

Parmi les thèmes des communications        nous 
Citerons : «Le Web sémantique : web de demain», 
«La cryptographie», «Data mining spatial», 
«Energy efficient cross-layer Protocole design 
for Wireless Sensor Network » », « Protocole 
à économie d’énergie dans un système de 
communication hybride GSM+AD HOC ».

Ces   conférences   ont   été   animées 

Respectivement par les enseignants: 

MM. M.LOUKAM,  M.ARIDJ,  N.DENNOUNI, 
A.LOUAZANI,  M.TAHAR ABBES. 

Un débat fructueux s’en est suivi entre les orateurs, 
les enseignants  et  les étudiants présents.

A la marge de la manifestation, un concours 
« triathlon informatique » a été organisé    pour  
désigner L’étudiant « Lumière » du Département. 

Il s’agit d’un concours à trois épreuves exigeant 
de meilleure Connaissances et une grande rapidité, 
et  concernant les modules programmés pendant le 
cursus universitaire.

 La première épreuve : était sous forme de QCM 
auquel il fallait répondre en 02 minutes.

  La seconde épreuve : comportait des 
questionnaires thématiques, était proposée aux 06 
candidats ayant subi la première épreuve.

 La réponse aux questionnaires devait s’est faite 
en 2 minutes.

* Questionnaire «Bases de Données».

* Questionnaire «Compilation».

* Questionnaire «Génie-logiciel».

* Questionnaire «Merise».

* Questionnaire «Systèmes d’exploitation».

* Questionnaire «Systèmes Experts».

 La  troisième épreuve consistait à réaliser en 
direct un programme. Cette épreuve était ouverte 
aux 03 candidats ayant passé la seconde épreuve. 
Le vainqueur du concours était celui qui a réalisé un 
programme correct et le plus rapidement possible.

Les Lauréats  étaient :

Falahi Ali : Premier.

Bahria Mohamed : Deuxième.

Younssi  Nadia : Troisième.  

Animation Scientifique
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Dans le cadre des échanges scientifiques entre l’Université de Chlef et celle de Metz, le Professeur Jean-Pierre 
Charles a donné une conférence sur le thème « la physique des matériaux ». 

Dans le cadre de l’exposition de ses activités, la société espagnole EDUINTER a fait une présentation à la 
bibliothèque centrale en présence des vices recteurs, des directeurs  de laboratoires, des enseignants de et 
plusieurs autres responsables de l’université. Le siège d’EDUINTER se trouve à Madrid, elle est spécialisée dans 
le domaine des équipements universitaires. Elle a équipé plus d’une centaine d’universités en Amérique du Sud, 
en Europe et en Afrique.

Jean-Pierre Charles donne une conférence sur :
La physique des matériaux. 

Après la présentation de la société espagnole « EDUINTEUR »   
Possibilité d’un partenariat à l’horizon

La rencontre, a réuni  enseignants, responsables 
et étudiants de l’Université locale, et  de  nombreux 
chercheurs.

Le Professeur Jean-Pierre Charles a présenté 
le laboratoire de l’université de Metz et les 
activités des groupes qui concernent spécialement 
les énergies renouvelables et l’environnement, 
puis il a fait une présentation générale sur les 
problèmes d’évolution climatique qui sont liés aux 
accroissements de la population et à la pollution 
qui, provient de la consommation d’énergie, «plus 
de la moitié de la pollution dans le monde est 
causée par le transport» devra-t-il préciser.

Le problème de pollution associé aux limites de 
ressources en énergie a amené les chercheurs et les 

politiques à envisager des solutions pour l’avenir. La 
solution «propre» est l’utilisation de l’hydrogène. 
Cet hydrogène doit lui-même être fabriqué à partir 
de ressources non polluantes comme l’énergie 
solaire. Notre pays avec ses étendues désertiques 
possède un potentiel considérable. Dans ce sens, 
l’orateur a déclaré «un millième de la surface des 
déserts dans le monde suffirait pour la production 
de l’électricité». Avec l’énergie solaire, il est 
possible de produire directement de l’électricité ou 
de l’hydrogène. Cela constitue un potentiel qui doit 
être développé. Dans ce sens, «des programmes 
doivent être mis en place dès maintenant pour 
aboutir à une économie de l’hydrogène en 2050» a 
précisé le professeur Jean-Pierre Charles.

Elle est une filiale du groupe Planéta (équivalent 
du groupe Hachette en France). Ce dernier est 
l’un des dix principaux groupes éditoriaux et 
médiatiques dans le monde et possède plus de 50 
ans d’expérience.

EDUINTER s’est introduite récemment en 
Algérie pour équiper certaines universités de 
l’Ouest du pays ainsi que d’autres structures 
étatiques.

Concernant les laboratoires d’universités, elle 
prend en charge l’ensemble des équipements 
permettant l’amélioration des installations et 
services de l’université et/ou la création de nouvelles 
facultés, l’installation de ces équipements,  la  
formation  pour  l’usage  et la

Maintenance dans le but d’assurer une utilisation 
correcte de l’équipement et une formation 
pédagogique afin que les professeurs et les 
chercheurs puissent tirer profit des capacités 
pédagogiques et analytiques nouvelles de 
l’équipement fourni, ainsi que la maintenance 
pour garantir la durabilité du projet et un support 
institutionnel accompagnant les équipements.

Après la présentation de la société, les trois 
représentants d’EDUINTER ont présenté une 
évaluation des besoins de l’université de Chlef, 
de même qu’ils ont discuté longuement avec 
les responsables de l’université concernant un 
éventuel partenariat avec les deux établissements 
prochainement.
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La faculté des sciences Agronomiques et des sciences Biologiques de l’université Hassiba Benbouali de Chlef a 
organisé à la salle de conférence les 29 et 30 novembre 2008, un séminaire national ayant pris thème: «Les contraintes 
à la production du blé en Algérie», le séminaire s’est déroulé en  présence du  Recteur de l’université Mr Mostafa 
Bessedik, du chef du département de biologie Mr Boutiba. A, des Vice-recteurs, d’un nombre important de professeurs 
chercheurs  et de plusieurs enseignants et étudiants invités.

Faculté des Sciences Agronomiques et Biologiques  
«Les contraintes à la Production du Blé en Algérie»

 Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble 
des participants, Monsieur le Recteur a annoncé 
l’ouverture officielle des travaux du séminaire.

 Cette manifestation scientifique avait au menu 
plusieurs conférences animées par des enseignants 
chercheurs venus de plusieurs établissements 
universitaires du pays (Ain Defla, Constantine, 
Alger, Sétif, Mascara, Sidi Bel-Abbès, Tiaret et 
chlef). Les communications ont parlé sur cinq 
Thèmes: « Enjeux économique », «Contraintes 
liées a la plante», «Contraintes liées au climat», 
«Contraintes liées au sol» et « Stockage et 
conservation».

Mr Boutiba a déclaré à propos de la culture du 
blé   dans la région de chlef  que les rendements 
sont faibles.

Ces faibles rendements sont dus à la 
conduite générale de la culture, aux conditions 
pédoclimatiques du périmètre, qui ne permettent 
pas d’assurer à la plante une alimentation en eau 
suffisante et régulière car les précipitations sont 
faibles par rapport aux besoins de la culture et en 
dehors de tout apport complémentaire;

Évalué en fonction des besoins en eau de chaque 

cultivar, ces conditions limitent ou interdisent 

l’introduction de variétés à haut potentiel de 
production.

 Enfin, Mr Boutiba a conclu que le type variétal 
n’est pas généralement considéré dans les  
recommandations en irrigation. La plupart des 
études sur les besoins en eau d’irrigation, selon 
le groupe de maturité, ont été entreprises sur la 
culture de maïs. A titre d’exemple, Howell et al. 
(1998) dans le Texas (USA), ont conclu qu’un 
hybride ayant une période de maturation courte,  
peut réduire son évapotranspiration et ses besoins 
saisonniers d’irrigation de 16 %. 

Le coefficient cultural varie considérablement 
avec la saison et la culture du blé. 

Les valeurs maximales des coefficients culturaux 
varient de 0.91 à 0.94 pour les quatre saisons et 1.0 
(Vitron), 0.97 (Waha) et 0.89 (Chen’s) pour les 3 
cultures. 

Les participants du séminaire national soumettent 
plusieurs recommandations issues de leur réflexion 
collective. 

Animation Scientifique
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l La revue Affak el Ouancharis revient dans ce deuxième numéro 
pour vous rendre compte des nouveautés et des principales 
mutations vécues au niveau de l’université Hassiba Ben Bouali. 

Surtout que cette dernière a déjà à réalisé de grands progrès dans divers 
domaines, ce qui aura fait d’elle un pôle actif et un grand acquis pour toute 
la wilaya.

   Face à l’accroissement du nombre d’étudiants et du personnel, 
il paraissait nécessaire de réfléchir, dès l’entame, à l’extension de 
l’infrastructure de l’université, en élaborant un programme à moyen et 
long termes, et en projetant notamment de créer près de 13 000 places 
pédagogiques, dans la perspective de la rentrée universitaire 2010/2011, 
au pole universitaire Ouled Fares. 

   A noter, aussi, que dans le cadre des réformes en cours que connait le 
secteur de l’Enseignement supérieur et de la recherche, notre université 
a inauguré plusieurs nouvelles spécialités, au nombre total de 74 dans 
le cycle licence et une trentaine dans le cycle Master durant l’année 
universitaire 2009/2010. 

   Eu égard au nombre croissant d’étudiants, et dans le souci de garantir un 
taux d’encadrement pédagogique acceptable, l’université de Chelef a décidé 
cette année de créer 171 poste budgétaire pour recruter des enseignants. Et 
dans ce contexte d’extension que connait l’université Hassiba Ben Bouali 
à tous les niveaux, une stratégie globale de recrutement, concernant les 
différents postes administratifs et techniques, a été mise en œuvre. Ainsi 
; 70 cadres administratifs et techniques ont pu être recrutés au cours de 
cette année.     

  S’agissant de la formation en post-graduation, il faut souligner la sortie 
de la première promotion Magister de l’institut de l’Education physique 
et sportive, composée de 20 étudiants. Ce qui est considéré comme une 
avancée notable dans le développement de la recherche. 

  Par ailleurs, l’université a bénéficié de 59 postes magister et de 26 
postes pour les écoles de doctorat : une chose que tout le monde perçoit 
comme un acquis indéniable pour notre l’université. 

   Pour le développement et la promotion de la recherche, l’université 
Hassiba Ben Bouali place parmi ses priorités le soutien, matériel, moral et en 
suivi, qu’elle s’attache à fournir à l’ensemble des chercheurs. Enfin, dans le 
cadre de la coopération et d’échanges avec les universités européenne, notre 
université veille au développement de ses relations extérieures.  
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