
تفقدوعملزیارةفيالوالیةوالي
الجامعيبالمركز
بوعریریجبرج

المركزمجھودات
الطورفيالجامعي
بفتحتثمنالثالث
.المادةكیمیاءتخصص

LMSE a organisé
une journée d
étude sur le
thème :
Matériaux et
environnement

والعلوماالدابقسم
ینظماإلنسانیة
األولالوطنيالملتقى
وجدیدالتراثحول

.النقدیةالقراءات

.مجاني-بوعریریجبرجالجامعيللمركزوالتوجیھاإلعالمخلیةعنسنةكلتصدرإعالمیةدوریةنشریة7العدد

2011جوان

الجامعيالمركز

بوعریریجبرج

ننن

بوكلوةعاشورالجزائريالشاعر:الخليةضيف
أصداء

األجانبالطلبةمعشیقحوارفي

Le 3ème séminaire
national

d’informatique



الثالثالطورفيالجامعيفيالجامعيالمركزمجھودات
.كیمیاءالمادةتخصصبفتحتثمن

الجامعيالمركزعنتصدرإعالمیةدوریةنشریة
بوعریریجبرج

دعاس بن الرحمان عبد الدكتور األستاذ النشر: مدیر

الجامعيالمركزمدیر

المالك عبد خضور العام: المشرف

فاطمة معوش التحریر: رئیس

برجالجامعيبالمركزواإلتصالباإلعالممكلفة
.بوعریریج

ف.معوش واخراج: تصمیم

والتوجیھ اإلعالم مصلحة المراسالت:

بوعریریجبرجالجامعيالمركز

216566035: الفاكس016366035:الھاتف

الحدث

بیداغوجيالالنشاط

العلميالنشاط

اتـــــــــــــــمتفرق

 اإلفتتاحیة
 2010/2011الدخول الجامعي

بوعریریجبرجالجامعيالمركزتسییرحولتقریر
2010المالیةللسنة

الثقافیةالنشاطات

األساتذةفضاء

الخلیةضیف

بوعریریجبرجالجامعيللمركزالوالیةواليزیارة

 Le 3ème séminaire national d
informatique.

 Journée d étude : matériaux et
environnement.

اإللكترونیكحولمفتوحةأبواب.
القراءاتوجدیدالعربيالتراثحولاألولالوطنيالملتقى

.النقدیة
تحدیاتمواجھةفياإللكترونيالتعلیمحولعلمیةندوة

.العولمة
 یوم دراسي حول المخطط الجھوي لتھیئة اإلقلیمSRAT
 شركاء في التنمیة االقتصادیة للوطن :یوم دراسي حول

2010/2011الجامعیةالسنةافتتاححفل
2009/2010الجامعیةالسنةاختتامحفل.
للجماركالعالميالیومبمناسبةاحتفالیةتظاھرة.
الذكرىعلىیقفبوعریریجلبرجالجامعيالمركز

الثامنةالذكرىوالطالبلعیدوالخمسینالخامسة
.الغربیةالصحراءفيالمسلحالكفاحالندالعوالثالثین

بوكلوةعاشورالجزائريالشاعر.

الجامعةتأسیسعنتاریخیةلمحة
. الجزائریة

والخطیبالشاعرالشھید،: الذاكرةمنوجوه
.العقونالكریمعبد
الذاكرةمنأمان:la mosquée d’ouled

sidi brahim .
وغرائبعجائب.

العدد: ھذا في تطالعون

الطالبمیكرفون
القدراستجابة.
01العربدیوانالروایة.

 Valorisation des accumulateurs aux
plomb

العولمةظلفيالعربيالمصطلح.
المعاصرالجزائريالشعرفيالكریمالقرانتوظیف



3

االفتتـــاحیـــة
نشاطاتھوأحداثھحوصلةیختزلأنبوعریریجلبرجالجامعيالمركزاعتاد

.عنوانمنأكثرصفحاتھاعلىتحملسنویة،مجلةفيوالثقافیةمنھاالعلمیة

التنمیةإحداثفيالمساھمةالعواملأھمأحدھيالجامعةبأنمناوإیمانا

سبلإتباعإلىسنةبعدسنةیوم،بعدیومانسعىفإننااالجتماعیةواالقتصادیة

.الجامعةمصافإلىالمركزبھذاترقىأنشأنھامنومناھج

معوالمتزامنةبوعریریجبرجالجامعيالمركزلتأسیسالتاسعةالذكرىوبحلول

بوعریریجلبرجالجامعيالمركزاإلعالمي،المولودھذامنالسابعلعدداصدور

أوالمنشاتوبالھیاكلاألمرتعلقسواءشاملةتوسعبحركةیشھدلبرنامجیجسد

فيملحوظاتطورااألخرھوعرفالذيالبیداغوجيبالجانباألمرتعلقما

تستقطبعلمیةمؤسسةمنھجعلتالثالثة،األطوارمستوىعلىعدیدةتخصصات

.كثرطلبةأنظار

مصافإلىالجامعيمركزناترقیةعلىللعملعھداعاتقناعلىنأخذأنالبدولھذا

تقییمبمواصلةذلكوجمیعالناتحدیااإلنجازعھدیبقىھذامقابلوفيالجامعات،

مراجعةمعوفعالیتناوانسجامناجدیتنامنالمستمرالتحسینبھدفمجھوداتنا

األفكاروالبناءةاآلراءجمیعبتظافرإالیتمالذلك و،األمرلزمإنقراراتنابعض

الالنبیلةالمؤسسةھذهتسییرألن،األسرةمنعضولكلوالموضوعیةالسدیدة

بلالتسییرفيعبقریتھاكانتمھمامحددةمجموعةأوواحدفردعاتقعلىیكون

.الجامعیةاألسرةجمیععاتقعلىیكون

متمنیةتحیاتھا،بخالصالجامعیةاألسرةجمیعإلىتتقدمأنإالمجلتنایسعاللذا

الدراسة،فيوالتفوقاالزدھارالنجاح،الصحة،ملؤھا2011سنةتكونأنلھم

.القلیلبالشيءولوتفیدكمأنورضاكمالعددھذاینالأنتأملكما

ف.معوش 
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:2011–2010الدخول الجامعي 

بعد انتھاء عملیة و، 2011-2010طالبا جدیدا  للموسم الجامعي 2760بلغ عدد الطلبة المسجلین 

لیرتفع العدد اإلجمالي ،طالب جدید3000التحویالت وتسجیل بعض الطلبة المتأخرین فقد أصبح عددھم حوالي 

.طالب7500: لطلبة المركز في كل التخصصات إلى

:الھیاكل البیداغوجیة-

جدید و مقعد بیداغوجي2000في إطار برنامج تنمیة الھضاب العلیا سیستلم المركز الجامعي عن قریب 

.مقعد600مخبرا و قاعة للمحاضرات سعتھا 20مقعد و 250مكتبة جامعیة سعتھا 

:ھیاكل اإلیواء-

.مقعد800سریر جدید ومطعم مركزي سعتھ 1000ستستلم مدیریة الخدمات الجامعیة عن قریب

عدد الطلبة
ماجستیر

عدد الطلبة 
طور ماستر

عدد الطلبة
طور لیسانس

المعھد

/ 321 2508 معھد العلوم والتكنولوجیا

17 / 1243 معھد العلوم االقتصادیة ، 
التجاریة وعلوم التسییر

/ 174 667 معھد الریاضیات و اإلعالم 

اآللي

/ 60 2243 معھد اآلداب و اللغات و 
العلوم االجتماعیة

17 555 6661 المجموع

ع.رحالي
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، تمیز باإلستمراریة  في التطبییق المیداني 2010إن تسییر المركز الجامعي برج بوعریریج خالل السنة المالیة 
یھدف .ومجلس المدیریةجیھالتولبرامج التنمیة الذي رسمھ المجلس العلمي للمركز وتم اعتماده من طرف مجلس

إلى والجو المالئم للتحصیل البیداغوجي و العلمي والتنشیط الثقافي والریاضي،في مجملھ إلى توفیرھذا البرنامج
كبیرة من بمجھوداتمن جھتھا ھي األخرىحیث قامت إدارة المركز الجامعيللمؤسسةتحسین الوضع العام

.أجل تسجیل نسبة نمو معتبرة في مختلف جوانب النشاط

السنةحصاد

2010المالیةللسنةبوعریریجلبرجالجامعيالمركزتسییرحولمفصلتقریر

منھااستفادالتيالمتاحةاإلمكانیاتفكل
وكذابوعریریج،برجالجامعيالمركز

مختلفعلىالمبذولةالمجھودات
لمعظمباإلستجابةسمحتالمستویات،

فيتبقىوالتيالجامعیةاألسرةحاجیات
وصلحیثالطلبةعددبزیادةدائمارتفاع

الجامعيالدخولعنداإلجماليالطلبةعدد
2956منھمطالب،7500إلى2010/2011
األربعةالمعاھدعلىموزعینجدید،طالب

.المركزمستوىعلىالمتواجدة
تراجعاالكالسیكيالتدریسنظامعرفكما

التياإلصالحاتإلىراجعوھذاملحوظا،
فالمركزالعالي،التعلیموزارةبھاباشرت

حداثتھمنوبالرغمبوعریریجلبرجالجامعي
LMDنظامتجربةتطبیقاستطاعأنھإال
وطنیةجامعیةمؤسساتعشرةبینمن

یعرف ھذا النظامأنقبلالریادةمشعلحملت
السنتینفيیشھدھاالتيالتوسعحركة

LMDنظامأنمعروفھوفكمااألخیرتین،
.ككلالجزائریةالجامعةعنجدیدنظامیعد
للتنمیةالمساعدةالمدیریةسجلتكما

2010/ 31/12غایةإلىواإلستشراف
:یليفیمانلخصھامتعددة،مشاریع

انجازومتابعةدراسةانطالق-
علوملمعھدبیداغوجيمقعد2000

.والحیاةالطبیعة
مخابر5انجازومتابعةدراسة-

بحث علمي لفائدة األساتذة، والتي 
%97تصل بھا نسبة اإلنجاز

مخابر 5دراسة و متابعة انجاز -
ألبحاث الطلبة، والتي تقدر نسبة 

%60اإلنجاز بھ حوالي 
انطالق دراسة وتابعة أشغال -

مقعد بیداغوجي لمعھد 1000
مقعد 1000والعلوم األجتماعیة

،لمعھد الریاضیات واإلعالم اآللي

وبرنامجالخماسيالمخططإطاروفي
لتنمیةالراميالجمھوریةرئیس

الجامعيالمركزاستفاد. العلیاالھضاب
مقعد6000منبوعریریجلبرج

سیفتحالذياألمرجدید،بیداغوجي
معاھدثالثةإلعتمادواسعاالمجال
.جدیدة
انتظارفيللوزارةاقتراحھاتموالتي

المركزاستفادكمابھا،الخاصةالھیاكل
بالتوثیقخاصمركزمنالجامعي
15قدرهبغالفالعلميبالبحثالمرتبط

الثانيالمركزیعتبرالذيوسنتیمملیار
والرابعالجزائريالشرقمستوىعلى
سیمھدمماالوطنيالمستوىعلى

إطارفيأما. الجامعيلمركزناالطریق
،2010المالیةللسنةالتسییرمیزانیة
:التالیةالمحاورفياإلنجازاتنلخص
للتأطیرالنوعیةالترقیة

واإلداريالبیداغوجي
الوسائلوتدعیمتسخیر

للتسییرالضروریة

للتاطیرالنوعیةالترقیة:أوال
:واإلداريالبیداغوجي

التأطیروالطلبةتعداد-أ
:البیداغوجي

المالیة،للسنةالطلبةتعدادمعمقارنة
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2009/20102010/2011
الطلبةعددالطلبةعددالتكوین

في
التدرج

53396873

بعدفیما
التدرج

280600

المجموع
الكلي

للطلبة
بالمركز

56197473

العددالرتبة
03بروفیسورأستاذ

11أصنفمحاضرأستاذ

السنةحصاد

%1.97یقارببيسنبارتفاعالسنةھذهتمیزت
حیث،بوعریریجبرجالجامعيبالمركزالطلبةلتعداد

بتاریخوصلللطلبةالكليالمجموعأن
علىموزعینطالب7473إلى31/12/2010

.التخصصاتمختلف
برجالجامعيالمركزطلبةتعدادیبینالتاليوالجدول

.2010/2011و2009/2010للسنتینبوعریریج

وإدخالللمؤسسةالجدیدةاإلداریةالھیكلةوحسب
دكتوراه،مستر،لیسانس،الجدیدالبیداغوجيالنظام

جاء،2010/2011الجامعیةللسنةالطلبةتوزیعفإن
:التاليالنحوعلى

الجامعـــــــــــــيالطــــــــــــورالمعھد
دكتوراهمسترلیسانس

235860االجتماعیةوالعلومواللغاتاآلدابمعھد
196مستر755والریاضیاتاآللياإلعالممعھد

04ماجستیر
18ماجستیر1292التسییروعلوموالتجاریةاالقتصادیةالعلوممعھد
33212مستر2446والتكنولوجیاالعلوممعھد

ثالثةاعتمادتم2010/2011الجامعیةالسنةوبحلول
والتجاریةاالعلوممعھدمستوىعلىجدیدةتخصصات

:كاآلتيوھيااتسییر،وعلوم
الدولياإلقتصاد.
وبنــــــوكنقود.
المؤسسةمالیة.

احتیاجاتلتلبیةالمركزإدارةمنومحاولةالشأنھذاوفي
دائماأستاذا240اعتمادتمالبیداغوجي،والتأطیرالتدریس
الجدولفيمبینھوكماالدرجاتمختلفعلىمصنفین

:اآلتي

09بصنفمحاضرأستاذ
103أصنفمساعدأستاذ
113بصنفمساعدأستاذ

01مساعد
240المجموع

:التدرجبعدماالدراسات-ب
فیماالتكوینتمیزالبیداغوجي،التأطیرتدعیمإطارفي
:یليبماالتدرجبعد

المسترمستوىعلىتخصصاتخمسةفتح-
:كاآلتيوھي

اإللكترومیكانیك.
الطاقویةالمیكانیك.
اإللكترونیك.
الغذائیةالموادومراقبةتحلیل.
التنمیةاجتماععلم.

لسنةالمدىقصیرتربصا75منح-
2010.
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مستوىعلىتمفإنھبالخارجاألساتذةبتكوینیتعلقفیماأما
معھدأساتذةلصالحملفات05قبولللشرقالجھویةالندوة
.بالخارجالعلیادراستھملمواصلةوالتكنولوجیاالعلوم
2010لسنةPNEمنحبرنامجمناثنینأستاذیناستفاد

.شھرا18لمدةبالخارجوالتكوین
التحضیرمعبالخارجللتكوینوطنیةمنحمناستاذیناستفاد
:كالتاليوھمBAFالدكتوراهلشھادة

وفي مجال البحث العلمي، یتواجد بالمركز الجامعي بـــــــــرج 
مشروع بحث معتمد من20بوعریریج أكثر من  وزارةطرف

مجاالتفيبحثفرقعدةیضمالعلميوالبحثالعاليالتعلیم
البیداغوجیة فقد بلغ مجموع بالھیاكل یتعلقفیماأمامختلفة،

2010ة ـــــــلسنالقدرة النظریة لكل من المدرجات 2011/
ات ــــ، مجموع القدرة النظریة لقاع)مقعد بیداغوجي3530(

ة ــ، مجموع القدرة النظری)مقعد بیداغوجي3380الدروس بـ
625بـللمكتبةالنظریةالقدرةومجموع، )مقعد620(للمخابر 

.مقعد

20101.79لسنةالجددالطلبةنسبةمؤشر%
201026.72لسنـــةالتأطیرمؤشرمعــــــــدل%
201011لسنةالتأطیرنوعیةمعدلمؤشر%

201046.30لسنةالبیداغوجیةالھیاكلمؤشر%

مجالت موسوعات بیولوجیا اقتصاد إلكترونیك كیمیاء فیزیاء تاریخ أليإعالم
وریاضیات

علم
اجتماع

عربيأدب
ولغة

فرنسیة

عربیة

/ / / 740 / / / / / 740 عربيأدب
1084

النسخعدد
بالعربیة

/ / / 185 / / / / / 185 عربيأدب
271

العناوینعدد
بالعربیة

مجالت موسوعات بیولوجیا اقتصاد إلكترونیك كیمیاء فیزیاء تاریخ أليإعالم
وریاضیات

علم
اجتماع

عربيأدب
ولغة

فرنسیة

فرنسیة

72 / 474 160 204 411 456 / 471 / لغة
فرنسیة
556

النسخعدد
بالفرنسیة

24 / 158 40 68 137 152 / 157 / لغة
فرنسیة
139

العناوینعدد
بالفرنسیة

الكترونیكتخصص مصطفىصارة
كیمیاءتخصص حوریةكبیش

الجامعيفي الدخولالجامعيالمركزسیتعززكما
.مقعد600لـتتسعمحاضراتبقاعة2011/2012

لبرجبالمركز الجامعيالبیداغوجيالتأطیرعرفوقد
%24بلغملحوظا،تحسنا2009لسنةبوعریریج

،2010لسنةالتأطیرمعدلمؤشرحسب بلغحینفي
2.72یقاربنسبيارتفاع2010لسنةالتأطیرمعدل

% 24حواليبلغ2009لسنةالتأطیرمعدلألن %
لتغطیةالمركزإدارةبذلتھاالتيالجھودإلىراجعوھذا

أساتذةبتوظیفوذلكاإلطارھذافيالمسجلالعجز
2010لسنةمشاركاأستاذاخمسینعددھمبلغمشاركین

. 2009سنةأساتذةالعشرةیتجاوزالعددھمكانبعدما
تحسنا االخرالتأطیرھونوعیةعرف معدلھذامقابلفي

1ـبنموهمعدلمؤشرملخوظا حیث ارتفــــع  % أنأي
11تبلغالجامعيبالمركزالتأطیرنوعیةمعدل % ألنھ،

كان 10ھناك % یحملونالدائمیناألساتذةمنفقط
فيتحسنكذلكالمؤشرھذاویعكسالدكتوراه،شھادة
إلىالمركزإدارةعمدتكما، العلميالبحثإنتاجنوعیة
ترقیةبغیةوذلكللمكتبةالمعلوماتيالرصیدإثراء

.الطلبةومؤھالتقدراتوتحسین
فياألخیرةھاتھاستفادتحیثالبیداغوجي،المجالفي

بثالثةقدرماليغالفمن2010/2011میزانیةاطار
معتتماشىجدیدةكتبباقتناءسمحسنتیممالییر

مستوىعلىمؤخرافتحتالتيوالفروعالتخصصات
.الجامعيالمركز

.2010/2011الجامعيالموسمخاللالمركزیةالمكتبةمنھاستفادتالذيالكتبرصیدیبینالتاليوالجدول

السنةحصاد
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مجالت موسوعات بیولوجیا اقتصاد إلكترونیك كیمیاء فیزیاء تاریخ أليإعالم
وریاضیات

علم
اجتماع

عربيأدب
فرنسیةولغة

عربیة

80 221 174 9899 108 421 930 663 1524 6097 عربيأدب
2026

النسخعدد
بالعربیة

58 87 36 1869 15 100 214 221 328 1076 عربيأدب
423

العناوینعدد
بالعربیة

مجالت وسوعاتم بیولوجیا اقتصاد إلكترونیك كیمیاء فیزیاء تاریخ أليإعالم
وریاضیات

علم
اجتماع

عربيأدب
فرنسیةولغة

فرنسیة

216 / 1391 1913 1709 1611 2352 801 5451 169 فرنسیةلغة
1654

النسخعدد
بالفرنسیة

72 / 437 625 478 454 789 229 1834 44 فرنسیةلغة
473

العناوینعدد
بالفرنسیة

:یليكما2011سنةإلى2001سنةمنالمركزیةللمكتبةاإلجماليالرصیدبذلكلیصبح

الھیاكلمؤشرحسبھو األخرالقاعاتمعدلشھدوقد
الطلبة،عددفينسبيارتفاع2010لسنةالبیداغوجیة

لسنةالقاعاتمعدلبلغحینفيطالب9.37حواليبقدر
استالملتأخرراجعھذاوالقاعةفيطالب37بـ2009

في حین عرف البیداغوجیةبالھیاكلالخاصةالمشاریع
البیداغوجیةالھیاكلمؤشرحسبالمدرجاتمعدلأیضا
طالب50بحواليقدرالطلبة،عددفيارتفاعا2010لسنة

الجامعيالمركزاستالملعدمكذلكراجعوھذاالمدرجفي
.2010/2011الجامعيللدخولبیداغوجیةھیاكلألي
انجازأشغالبانطالق2010لـالمالیةالسنةتمیزتكما

واللغات والعلوم باآلدابخاصبیداغوجيمقعد1000
مقعد بیداغوجي خاص 1000إنجاز معھد بـ اإلنسانیة، و

250بالریاضیات واإلعالم اآللي، ومكتبة مركزیة سعتھا 
مقعد، ومطعم مركزي 600مقعد، وقاعة للمحاضرات بـ 

مقعد، 800سعتھ 
160لبناء وتسھیال لحیاة اجتماعیة كریمة تستعد الجامعة

.مسكن وظیفي لفائدة أساتذة التعلیم العالي والبحث العلمي
األفاق: ثالثا

الرقيھيوواحدةغایةتحقیقفيجمیعانختلفال
أبداھاأمنیةفھيالجامعات،مصافىإلالجامعيبمركزنا

واألساتذةوالمسؤؤلینمنكلالمراتمنالكثیرفي
.الوالیةسكانكذاوالطلبةوالعمال

إلىنسعىوالمتطلباتھذهتجسیدعلىجمیعنانحرصلذا
المرجوةاألھدافبلوغاجلمناإلمكانقدرالتحديرفع
.االجتماعیةواالقتصادیةوالعلمیةاإلبعادذات

بوضعمرتبطاألھدافھذهتحقیقبانیقینعلىإدارتناو
لھذاالفتيالمركزبھذاللوصولكفیلةإستراتیجیةوخطط

بوضعبوعریریجبرجالجامعيالمركزباشرلذاالمبتغى،
:فيوالمتمثلة،الخططمنالعدید
:االجتماعیةالھیاكلوالبیداغوجیةمستوىعلى

فيالمقررةبیداغوجيمقعد6000تجھیزوانجازانطالق

فيأخرىوتخصصاتالدكتوراهمدارسوالمسترواللیسانس
.الماجستیر

.للغاتالمكثفالتعلیممركزإنشاءـ
.البصريالسمعيوالطبعمركزإنشاءـ
)االنترنت(اآللياإلعالمشبكاتواألنظمةمركزإنشاءـ

.واالتصال
والدقیقةالعلومفيللتعلیمالتكنولوجيالبھوإنشاءـ

.التكنولوجیا
.الثقافیةوالعلمیةبالنشاطاتخاصجناحتجھیزوزاأنجـ
العاليالتعلیملصالحمسكن50انجازأشغالوتیرةتسریعـ
).األولالشطر(
التعلیملصالحمسكن50انجازأشغالوتیرةتسریعـ

).الثانيالشطر(العالي
الشطر(العاليالتعلیملصالحمسكن60انطالقبدایةتسجیلـ

).الثالث
:العلميالبحثمستوىعلى

الطلبةأوباألساتذةالخاصةالعلميالبحثمشاریعتفعیلـ
والمؤسساتمختلفبینالتبادلوالمبادرةروحبتشجیع

.الجامعیةالمؤسسة
.الجامعيللمركزالعلمیةالمكانةتحسینـ
.ثقافیةوعلمیةملتقیاتعدةبرمجةـ

:البشریةالمواردمستوىعلى
العددلتوفیرالمستویاتكلعلىجدیدةشغلمناصباستحداثـ

.البشريالعاملمنالكافي
اكتسابوالمستوىتحسیناجلمنالبشریةالمواردتكوینـ

.البشريالعاملنوعیةلترقیةالمستویاتكللجدیدةمعارف
معوش.ف
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الحدث

وتفقدعملزیارةفيالوالیةوالي
بوعریریجبرجالجامعيبالمركز

المركزمدیررأسھاوعلىالجامعیةاألسرةاستقبلت
یومدعاسبنالرحمانعبدالبروفسورالجامعي
الدینعزمشريالسید2010دیسمبرمنالخامس

زیارتھإطارفيوذلكبوعریریج،برجالوالیةوالي
ھذهالزیارة. الجامعيالمركزإلىقادتھالتيالتفقدیة

ھذاتولیھمنذنوعھامناألولىتعدالمركزإلى
وأثناءالواليالسید. الوالیةرأسعلىالمنصب
خاصة،تنمویةمشاریععدةعاینبالمركزتواجده

شروحاتتلقىحیث، االنجازقیدھيالتيمنھا
معھدإنجاز: فيوالممثلةالمشاریعھذهحولخاصة

االجتماعیةبالعلومخاصبیداغوجيمقعد1000بـ 
بـمعھدإنجازاإلنسانیة،والعلومواللغاتواآلداب

واإلعالمبالریاضیاتخاصبیداغوجيمقعد1000
قاعةمقعد،250سعتھامركزیةمكتبةاآللي،

سعتھمركزيمطعممقعد،600بـ للمحاضرات
أساتذةلفائدةمسكن50إنجازوكذامقعد،800

ھذهفيالواليالسیدشددوقد. الجامعيالمركز
المشاریعتسلیمآجالاحترامضرورةعلىالزیارة

ھذهإنجاز وتجھیزفياألشغالوتیرةتسریعوكذا
مناستكمالھافيالتأخیربعضتعرفالتيلمرافقا

مستوىعلىاالكتضاضعلىللقضاءاستالمھاأجل
تحسینضرورةعلىالواليالسیدحثكما.المركز
یلیقمظھرًاوإعطائھالجامعيالمركزواجھة

.بسمعتھ
ع.رحالي
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مجھودات المركز 
الجامعي في الطور 

الثالث تثمن بفتح 
تخصص كیمیاء المادة

للشرق الجھویةصادقت الندوة 
على مشروع فتح تخصص كیمیاء 
المادة في طور  الدكتوراه تحسبا 

.2010/2011للدخول الجامعي 

ولإلشارة فإن ھذا المشروع یعد 
من نوعھ فیما یخص رابعال

الشھادات المفتوحة على مستوى 
الدكتوراه بالمركز الجامعي برج 

فقد شھد ھذا األخیر بوعریریج،
ین اثنین فتح تخصص2009سنة 

على مستوى شعبة اإللكترونیك 
وتخصص واحد على مستوى 

.العلوم والتقنیاتشعبة

تسعى إدارة ھذا وبالموازاة مع 
المركز الجامعي لبرج بوعریریج 
جاھدة إلى توسیع التكوین في 

الطور الثالث وكذا بتوسیع نظام 
، دكتوراه وذلك مسترلیسانس، 

باألداء لالرتقاءسعیا منھا
البیداغوجي و العلمي للمركز بما 
یضمن بلوغ المستویات المأمولة 

في مجال نوعیة التخصصات 
.الممنوحة وجودة األبحاث

النشاط البیداغوجي

ف.معوش
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Le 3ème séminaire national
d’informatique

Le département d informatique du centre
universitaire de Bordj  Bou  Arreridj à organisé
le 28 Nouvembre 2011, et ce pour la troisième

fois, le séminaire national d’informatique

Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble
des participants, Mr Salmani Laarbi a annoncé l

ouverture officielle les travaux du séminaire

Cette manifestation scientifique était une
opportunité de rencontre entre étudiants et

enseignants chercheurs venus  des
établissements universitaires nationaux.

Durant le séminaire les animateurs
ont débattu dans les domaines

suivants :

_      Informatique générale.

_  Informatique décisionnel.

_ traitement d’image.

Animation scientifique
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Animation scientifique

Laboratoire des matériaux et des systèmes
électroniques a organisé

Une Journée d’étude

sur le thème :

Matériaux et environnement

Dans le but de  Vulgariser la dynamique de recherche du LMSE,
Permettre aux doctorants de s’habituer à la prise de la parole en
publique , renforcer les relations avec le monde extérieur et Susciter des
vocations de recherche chez les étudiants de la graduation . Laboratoire
des matériaux et des systèmes électroniques du centre universitaire de
Bordj Bou Arreridj a organisé à la salle de conférence de l’institut des
sciences et de la technologie une journée d’étude ayant pris thème
matériaux et environnement, la journée s’est déroulée en présence de
directeur du centre universitaire de Bordj Bou arreridj Mr Ben daas
abdrahmane  , de directeur de laboratoire Mr Chelali Abdnacer, de Chef
de l’équipe Matériaux et Procédés Mr bouzid Abderrazek, a des vices
recteurs, d’un nombre important de professeurs chercheurs et de
plusieurs enseignants, responsables et étudiants invités.

Après avoir souhaité le bien
venu

à l’ensemble des participants,

Monsieur le directeur a annoncé

L’ouverture officielle des travaux

de la journée d’étude.

Il a tenu à remercier vivement

Tout les organisateurs parmi
lesquels

les chercheurs, les membres des

Tout les organisateurs parmi
lesquels les chercheurs, les
membres des

Comités scientifiques et

D’organisation, il a tenu à
souligné son entière
disponibilité et son aide pour
le développement
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de la  recherche scientifique.Cette manifestation

Scientifique a été animé Respectivement par des

enseignants  chercheurs etde nombreux étudiants

doctorants.Les communications des Enseignants
chercheurs  ont été parlés sur 02 thèmes :
Comment réussir la recherche scientifique et
l’énergie et développement Durable.

La première communication a été présentée par

Mr Bouzid Abderrazek ayant pris le thème :
(Comment réussir la recherche scientifique ?)
qu’elle avait au menu plusieurs problématiques
relative  au travaux de cette journée d’étude :

- Introduction.

- Enjeux de la recherche scientifique.

- A propos de la journée d’étude.

- conclusion.

La 2ème conférence a été animé par Mr
A.Chelali ayant pris le thème : Énergie et
développement durable :

1-Qu’est-ce que l’énergie ?

2-Ressources énergétiques de la planète.

3-Énergie électrique : consommation et
production à partir des sources renouvelables.

4-Conclusion

Cette journée d’étude était l’occasion aussi
pour exposer les différentes préoccupations
des  participants et offrir un espace de
communication et d’expression aux  étudiants
doctorants.

Parmi les thèmes d’animation de ces
étudiante  nous citerons : Lina Rezzouk(
l’absorption de quelques polluants sur le
kaolin kt2). Noufel Kamel(contribution à la
récupération du matériaux à partir des piles
usagées). Djebri Nesma(traitement de
dépollution des eaux usées : adsorption sur
l’argile). Baya Kriba(étude de la
caractérisation d’une jonction métal/semi
condicteur………………..ect. F.MAOUCHE
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نشاطات علمیةـــواب مفتوحـــــــة أبـــ

إحیاءا لیوم العلم، نظم معھد اإلعالم األلي 

والریاضیات، قسم اإللكترونیك بالمركز الجامعي 

برج بوعریریج أبوابا مفتوحة حول اإللكترونیك 

وذلك تعریفا بھ وباألھمیة التي یكتیسھا ھذا األخیر 

بالمركز إذ یعد من بین التخصصات الثقلیة 

.المفتوحة على مستوى المركز الجامعي

التظاھرة ھاتھ التي أشرف على افتتاحھا والي 

الوالیة رفقة عدد كبیر من المسؤولین المحلیین،

تعد ثاني زیاراتھ الرسمیة للمركز الجامعي برج

والي الوالیة إذ قام منذ تقلده المنصببوعریریج 

الوفد المرافق لھ بمعاینة المخابر الخاصة رفقة 

على بعض التعرفتمبقسم اإللكترونیك أین

األدوات المخبریة و كیفیة استخدامھا كما قام 

خالدرئیس قسم اإللكترونیك السید روابح

بتقدیم شروحات حول بعض التجارب المنجزة 

.داخل المخابر

وإعجابھ وقد أبدى والي الوالیة ارتیاحھ التام 

الكبیر للقفزة النوعیة التي حققھا المركز في ھذا 

كما تخلل الحفل ھذا تكریم ألحد . المجال

الشخصیات السیاسیة التي أنجبتھا المنطقة، من 

طرف النخبة الطالبیة لبرج بوعریریج في جو 

مفعم بالبھجة والسرور أین تم التعرف عن قرب 

ھ بالمجاھد محمد الطاھر بوزغوب ومسار حیات

،ةـــــــــــــــــة والنضالیـــــــــــــــــــالتعلیمی
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كـــــى اإللكترونیــــعل
والسیاسیة والتي تستحق كل التكریم والتبجیل لھ 
ولكل من ضحى بالنفس والنفیس من أجل أن تحیا 

والسطور الموالیة تبرز أھم . الجزائر حرة  ومستقلة
المحطات والمناصب التي تقلدھا المجاھد ابن والیة

برج بوعریریج

فیفري    7من موالید ینحدرالمجاھد الطاھربوزغوب
أوالد المایلببلدیة 1937

طالب التحق بجیش التحریر الوطني بالوالیة األولى 
1956ماي 19األوراس بعد إضراب الطلبة في 

من أوائل الطیارین المقاتلین الجزائریین بعد 
االستقالل

:الموجھة إلىقائد القوى الجویة الجزائریة *

1967مصر أثناء حرب جوان -

)بنغازي حمایة  الجویة(لیبیا -

1973مصر أثناء حرب أكتوبر -

قائد مجموعة الطیران الجزائري أثناء حرب *
1974االستنزاف بسوریا 

رئیس أركان القوات الجویة الجزائریة*

مدیر عام سابق للخطوط الجویة الجزائریة*

sntaـ عام سابق لمدیر *

وزیر سابق للصناعات الخفیفة*

)معین(عضو سابق بمجلس األمة *

رئیس الجمعیة الوطنیة لمتقاعدي الجیش الوطني *
الشعبي سابقا

.نائب بالمجلس الو طني الشعبي سابقا*
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قسم اآلداب والعلوم اإلنسانیة ینظم الملتقى 
:الوطني األول حول

وجدیدالنقديراثـــــــالت
القراءات النقدیة

نشاطات علمیة

یعالج موضوع التراث العربي وجدید القراءات 
القائمة بین الموضوعات العالقةالنقدیة

التراثیة على مستوى اللغة والبالغة والنقد 
األدبي والقصیدة الشعریة ومدى مالءمتھا 

.للبحث اللغوي والنقدي المعاصرین

وفي ھذا اإلطار نظم قسم اآلداب والعلوم 
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الرحمان بن دعاس وأساتذة من جامعات وطنیة 
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فرصة إقامة تظاھرة علمیة ممثلة -برج بوعریریج–الجامعي 
التراث العربي وجدید القراءات –في الملتقى الوطــني األول 

وھو عمل نحسبھ خدمة جلیلة للعلم والمعرفة نأمل -النقدیة 
.منھ النفع العمیم لجمیع الباحثین والدارسین والمتعلمین 
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وقد عرف الملتقى  مداخلة أكثر من ثالثین 
أستاذا  مثلوا مؤسسات جامعیة مختلفة 
كمسیلة، سطیف، باتنة، بجایة، قالمة،  

تبادل من خاللھا األساتذة قسنطینة وعنابة
الحاضرون مجموعة من األفكار واألراء 

صبت في محتوى موضوع الملتقى الخاص 
.بالتراث العربي وجدید القراءات النقدیة 

وقد تمحور الملتقى الذي قسمت أشغالھ إلى 
:ورشتین حول ثالثة محاور أساسیة

:المناھج النقدیة بین التنظیر و التطبیق 
اضیع متنوعة وثریة، نذكر والذي عرف مو

:من بینھا

، العمل النقدي بین التجدید و اإلستیراد
النقد العربي بین األصالة والمعاصرة، 

المناھج العربیة الوافدة واشكالیة المثاقفة، 
تعدد القراءات و أحادیة المنھج، القراءات 

الجدیدة للنقد العربي القدیم في ضوء 
.المنجز الغربي

: المصطلح النقدي بین الوضع واإلستعمال

وقد عرف ھذا المحور اثني عشر مداخلة 
تنوعت بھا المواضیع والمضامین، نذكر 

ظاھرة التلقي عند النقاد القدامى : من بینھا
والمحدثین، اشكالیة ترجمة وتوظیف 
المصطلح النقدي في التراث النقدي، 

المرتكزات المعرفیة في قراءات التراث 
. يالشعر

: المناھج الحدیثة وجدید قراءات التراث
البنیویة تناول فیھ المشاركون موضوع

النقدیة وتطبیقاتھا على التراث، قراءات في 
...........خطاب المنامات

: وتكاد تنقسم البحوث في الملتقى إلى فكرتین

تؤكد على مدى أھمیة التراث : الفكرة األولى
المفاھیم العربي القدیم وأنھ غني بكل 

والمصطلحات والشروح والدراسات وھي كافیة 
أن تفید الباحث العربي المعاصر للعودة إلیھ 

.والتوسع فیھ

تعتبر أن اإلستفادة من البحوث : الفكرة الثانیة
والدراسات اللغویة واألدبیة المعاصرة تخدم 

تراثنا بطریقة جدیدة وھذا ال یعني أن 
أسالفنا القدامى لم یؤسسوا اتجاھات 

لتختتم فعالیات الیومین .علمیة ثابتة
:الدراسیین بتدوین  التوصیات التالیة

توسیع أفاق الموضوع-
أبعاد إلى " التراث العربي"

إنسانیة أدبیة ونقدیة ال 
تختصر فقط في قضایا النقد، 
بل تخص كذلك قضایا الفكر 

السیر والفن واالعتقاد و
..................وغیرھا

توجیھ الملتقى في طبعتھ -
الثانیة إلى صبغة دولیة یكون 

فیھا الحضور اإلستشراقي 
والعربي دافعا لتفھم التراث 

.أكثر
سبة منح التراث الجزائري ن-

معتبرة من المداخالت وتفعیل 
الذاكرة األدبیة المحلیة 

وترشید الفكر الجزائري 
وكونھ جزءا من التراث 

.العربي و اإلنساني
تمكین المتطلعین  والمھتمین -

واالكادیمیین من أعمال 
الملتقى بوضعھا في موقع 

.الكتروني
وحبذا لو تترجم الملخصات -

.إلى أكثر من لغة
خاص إعادة تشكیل معجم-

بالمصطلح العربي وما یلحقھ 
من دالالت مقارنة بالمعاجم 

. الغربیة
معوش.ف-
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سبة منح التراث الجزائري ن-

معتبرة من المداخالت وتفعیل 
الذاكرة األدبیة المحلیة 

وترشید الفكر الجزائري 
وكونھ جزءا من التراث 

.العربي و اإلنساني
تمكین المتطلعین  والمھتمین -

واالكادیمیین من أعمال 
الملتقى بوضعھا في موقع 

.الكتروني
وحبذا لو تترجم الملخصات -

.إلى أكثر من لغة
خاص إعادة تشكیل معجم-

بالمصطلح العربي وما یلحقھ 
من دالالت مقارنة بالمعاجم 

. الغربیة
معوش.ف-
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ندوة علمية حول

أھمیة اإلعالم اإللكتروني في المؤسسات اإلقتصادیة 
تحت عنوان أھمیة اإلعالم اإللكتروني في المؤسسات اإلقتصادیة، نظم معھد العلوم 

اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ندوة علمیة، وذلك بحضور مدیر المعھد الدكتور 
.رحیم حسین، وعدد من األساتذة من ذوي اإلختصاص وجمع من الطلبة

تمحور موضوعھا حول التعلیم اإللكتروني في اذة  آمال شوتري بمداخلة نظریة،افتتحت الندوة ھاتھ من طرف األست
مواجھة تحدیات العولمة، حاولت من خاللھا إبراز الكیفیة التي یمكن انتھاجھا لمجابھة تحدیات العولمة والتي أدخلت على 

، مؤكدة في السیاق نفسھ أن التعلیم اإللكتروني یعد األسلوب العالم الیوم ما یعرف بمصطلح الشراسة  والمسایرة واإلنحالل
مع مجتمع المعرفة مشیرة في مقابل ذلك إلى اإلیجابیات والسلبیات التي تمیز الحدیث والوسیلة األنجع في التعامل و اإلندماج

كما عرجت الدكتورة خالل مرتكزاتھالتعلیم اإللكتروني، والسمات الخاصة بمجتمع المعرفة والذي یعد التعلیم اإللكتروني أحد 
طرحھا لمداخلتھا على إشكالیة توجھ وتخصص الطلبة الجزائریین في العلوم اإلجتماعیة على حساب التخصصات العلمیة 

. األخرى

وفي نفس الصدد شرفت الندوة مشاركة األستاذة شیخة لیلى من جامعة باتنة بمداخلة تعنونت حول مدى تقبل المؤسسات 
والتي انطلقت فیھا بالبحث في معرفة مدى mobilisیة للتدریب عبر األنترنیت دعمتھا بدراسة تطبیقیة لمؤسسة الجزائر

لفكرة التدریب عبر األنترنیت ومدى استعدادھم لتبني برنامج كھذا سیما تقبل المؤسسات الجزائریة، بموظفیھا ومدیریھا،
الم واإلتصال والتطور الذي حدث فیھا قد فتح أفاقا جدیدة أمام المؤسسات وأنھ أصبح من الواضح أن استخدام تكنولوجیا اإلع

في الحصول على المعلومة واإلتصال بسھولة مع العالم الخارجي، بل یعرض أمامھا فرصا جدیدة لرفع تحدي التنافسیة وافتاك 
.حصتھا من السوق

.لبةبعدھا فتح المجال للمناقشة والتعقیب من طرف األساتذة والط

معوش.ف
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S R A Tیوم دراسي حول المخطط الجھوي لتھیئة اإلقلیم  
نظم بالمركز الجامعي برج بوعریریج یومًا دراسیًا حول المخطط الجھوي لتھیئة اإلقلیم لمناطق 

بحضور والي 2010جویلیة01برج بوعریریج، سطیف، وذلك یوم : الھضاب العلیا الشرقیة للوالیات
الوالیة ، ممثل وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة، رؤساء المجالس التنفیذیة ، رؤساء المجالس البلدیة، 

خبراء ومختصین في تھیئة اإلقلیم، حیث یھدف ھذا الیوم الدراسي إلى إعداد المخطط الجھوي لتھیئة 
.اإلقلیم الذي یرتكز على التحاور والتشاور مع المعنیین

شغال الیوم الدراسي بمداخلة للسید ممثل وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة الذي أبرز فیھا أھداف المخطط الجھوي لتھیئة استھلت أ
تثمین القدرات مكافحة التصحر، تنمیة الفضاءات الریفیة، المحافظة على السھوب، تطویر الفالحة،: اإلقلیم  والتي نذكر منھا

.، كما أشار مكونات المخطط ومھامھ وكیفیة المصادقة على ھذا المخططالسیاحیة، تحسین ظروف معیشة السكان

كما تحدث السید مكاوي عن أھمیة المحافظة على البیئة وأكد على ضرورة وجود تناسق بین القطاعات من أجل تحدید أھداف 
.المستقبل

.الجھوي لتھیئة اإلقلیمالیوم الدراسي ھذا عرف تقدیم عدة مداخالت تصب في مجملھا حول شرح المخطط 

رحالي.ع

"شركاء في التنمیة االقتصادیة للوطن " یوم دراسي حول

-لبیبانا-ھو عنوان الیوم اإلعالمي الذي نظمتھ غرفة التجارة والصناعة " شركاء في التنمیة االقتصادیة للوطن " 
؛ حیث احتضنت قاعة المحاضرات ثالث مداخالت تمحورت في مجملھا حول بالتنسیق مع المركز الجامعي برج بوعریریج

.2011-02-22التحفیزات المتعلقة  باالستثمار والتشغیل التي أقرھا مجلس الوزراء المنعقد یوم 

حول القادر محاضرةقدم اإلطار السابق بوزارة العمل السید جمال عبد بعد قراءة كلمة االفتتاح من طرف    مبعوث السید الوالي 
یومنا ىإل1990اإلجراءات التي اتخذتھا الدولة في مجال التشغیل تطرق خاللھا إلى مختلف مراحل التشغیل في الجزائر مند 

..لتلیھا محاضرة   للسید بن ناصر عبد المجید حیث أكد على أن برنامج التشغیل موجھ إلى كافة فئات المجتمع،اذھ

وفي األخیر تم تقدیم بعض اآلحصاءات التي .المداخلة األخیرة فكانت حول  اإلجراءات الجدیدة المتعلقة بالعقار الموجھ لالستثمارأما 
حسب الدیوان الوطني 2010سنة 10إلى  20003سنة 23.7أبرزھا انخفاض نسبة البطالة من 2010تخص التشغیل لسنة 

...لإلحصاء
م.بن ھنیة
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2010–2009حفل اختتام السنة الجامعیة 
وذلك بحضور 2010جویلیة 07بالمركز الجامعي برج بوعریریج یوم 2010/ 2009اختتم الموسم الجامعي 

السلطات الوالئیة وعلى رأسھم السید الوالي واألسرة الجامعیة من طلبة وأساتذة وموظفین، الحفل ھذا یمثل تقدیرًا 
المبذولة من طرف أساتذة المركز وطلبتھ المتفوقین خالل الموسم الجامعي، ألقى السید والي الوالیة كلمة بھذه للمجھودات

% 54المناسبة ھَنأ فیھا الطلبة الحاصلین على شھادة الباكالوریا معتبرًا أن نسبة النجاح المحققة بالوالیة والتي وصلت إلى 
جال العلمي، كما ذَكر السید الوالي خالل كلمتھ باإلنجازات المحققة والنشاطات تعد فأل خیر على مستقبل الوالیة في الم

مشیدًا بالتحوالت الھیكلیة 2014–2010والمجھودات المقدمة من طرف المركز الجامعي وكذا محتوى البرنامج الخماسي 
لجامعة في میدان تنشیط البحث العلمي التي تواكب إرادة الطلبة واألساتذة من أجل جعل المركز في مقدمة التنمیة ودور ا

، بعدھا ألقى السید مدیر المركز 2010–2009وعالقتھا بعالم الشغل، لیعلن في ختام كلمتھ االختتام الرسمي للسنة الجامعیة 
یتھم إلى البروفسور عبد الرحمان بن دعاس كلمة قَدم فیھا تھنئة لكافة األسرة الجامعیة خاصة أساتذة المركز الذین تمت ترق

واألساتذة الذین ناقشوا رسائل الدكتوراه، دون أن ینسى الطلبة والطالبات المتفوقین في -ب-مصف أستاذ محاضر قسم
دراستھم وكل المتخرجین لھذا الموسم الجامعي، كما قَدم حوصلة شاملة على جمیع النشاطات العلمیة التي نظمھا المركز 

.قھا واآلفاق المستقبلیة لتطویر ھذا المركز الجامعيخالل الموسم وكذا المكاسب التي حق

في ختام الحفل تم تكریم بعض األساتذة والطلبة المتفوقین في مختلف التخصصات بجوائز معتبرة عرفانًا لھم 
.بالمجھودات المبذولة من طرفھم

2011–2010حفل افتتاح السنة الجامعیة 
بالمركز الجامعي برج 2011–2010مقعد بیداغوجي حفل افتتاح السنة الجامعیة 2000أقیم بمعھد العلوم والتكنولوجیا 

بوعریریج، والذي عرف حضور كل من أساتذة المركز وطلبتھ وكذا السلطات الوالئیة وعلى رأسھم السید رئیس دیوان 
السید والي الوالیة والتي ذَكر من خاللھا األسرة الجامعیة بضرورة تحقیق الوالیة والذي قَدم كلمة بھذه المناسبة نیابة عن

األھداف المرجوة في ظل التحدیات العلمیة والتطلعات المستقبلیة من أجل المساھمة في تطویر المركز الجامعي والرقي بھ 
متمنیًا لجمیع الطلبة 2011–2010مصف الجامعات، لیعلن رسمیًا في ختام كلمتھ عن االفتتاح الرسمي للموسم الجامعي 

.والطالبات كل النجاح والتوفیق

مدیر المركز البروفسور عبد الرحمان بن دعاس ألقى كلمة رحب فیھا بالضیوف الكرام وقَدم أھم  مستجدات المركز للموسم 
.2011–2010الجامعي 

ع.رحالي
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في إطار الشراكة

نظمت مفتشیة األقسام للجمارك

مع المركز الجامعي لبرج بالتنسیق 
بوعریریج تظاھرة احتفالیة بمناسبة الیوم 
العلمي للجمارك تحت شعار الجمارك و 

2011جانفي 26البحث العلمي، بتاریخ 
وذلك بحضور والي الوالیة، ورئیس المجلس 

وكذاالشعبي الوالئي،

االسلطات المدنیة منھا

والعسكریة، ممثلي

األسرة الثوریة ،

.طلبةوجمع من ال

الجامعي برج المركزافتتح الحفل ھذا من طرف مدیر
والذي ألقى على إثره كلمة ترحیبیة أولیة بالضیوف بوعریریج،

تحمل أسمى معاني اإلبجال و التقدیر، وكلمة ترحیبیة ثانیة ذات 
مدلول علمي واقتصادي ترحب بشراكة الجامعة مع الجمارك، 

لھذه السنة للجماركمعتبرا أن الشعار الذي تبنتھ المدیریة العامة
ة الكبیرة التي تقع على جاء مختلفا عن سابقیھ، نظرا للمسؤولی

واصفا إیاه بالعنوان الثقیل، عاتق الجامعة في إنجاح ھذه المبادرة،
وقد أشار الدكتور عبد الرحمان بن دعاس إلى الدور العام الذي 

.في حمایة التجارة و االقتصاد الوطنيلجماركتلعبھ إدارة ا

ارة مركزا في كلمتھ على المنفعة المتبادلة بین الجامعة و اإلد
الجمركیة في ظل تفعیل بنود الشراكة، معتبرا أن البحث العلمي ھو 

الجزء الكامل المكمل ألي إدارة بما فیھا مفتشیة األقسام للجمارك  
نظرا للدور الذي تلعبھ الجامعة في مد مختلف القطاعات بالید 

. العاملة المؤھلة والتي یعول علیھا في عالم الشغل

عبھ المؤسسة في إمكانیة اكساب خریج في مقابل الدور الذي تل
الجامعة بمختلف المھارات و الخبرات مبدیا رأیھ كذلك في الكیفیة 
التي یمكن انتھاجھا لتفعیل ھذه الشراكة كإتاحة عروض تكوینیة 

.في مختلف التخصصات، وتربصات في میدان الجمركي

لتنتقل الكلمة بعدھا مباشرة إلى مدیر مفتشیة األقسام السید عبدلي 
جمال الذي رحب من جھتھ ھو اآلخر بمثل ھذه المبادرة معرفا في 

:وتناولت كلمتھ خمس نقاط أساسیة،السیاق  بجھاز الجماركنفس 

 شرح مھام مجلس التعاون الجمركي وعالقة المنظمة
.الجمركیة مع المنظمات الدولیة األخرى

 شرح مجلس التعاون الجمركي وعالقة المنظمة الجمركیة
مع المنظمات الدولیة األخرى

 دان إثراء المی(ھدف الشراكة بین الجامعة والجمارك
.)في مجال البحث العلميالجمركي

دور إدارة الجمارك في والیة برج بوعریریج.
 مشیرا في األخیر إلى اإلنجازات المحققة والمتعلقة

بالنسبة بالتحصیل الجبائي والقیمة المضافة على الرسوم 
.للواردات
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 2010مشیرا في األخیر إلى اإلنجازات المحققة ببرج بوعریریج لسنة
و القیمة المضافة على الرسوم بالنسبة والمتعلقة بالتحصیل الجبائي

.للواردات

أما الكلمة الثالثة فقد كانت من نصیب والي الوالیة عبر من خاللھا عن ارتیاحھ 
إلھتمام الطلبة  بمثل ھذه األیام اإلعالمیة، منوھا ومشیدا بالدور الكبیر الذي الكبیر

تقوم بھ مصالح الجمارك، مبدیا إعجابھ بالمنھجیة الجدیدة المتبعة من قبل السلطات 
والمؤسسات وربطھا بالجامعة التى تعد العمود الفقريالعلیا في تطویر مثل ھذه

في دعم اإلقتصاد المحلي من حیث جذب المستتثمرین وحمایة وي تنمیةأليألساسا
.المنتوج المحلي والتصدي لمختلف أنواع التھریب ونقل المواد الممنوعة  والضارة

بمناسبة الیوم العالمي 
للجمارك

جانفي من كل 26
.سنة

وقد اختزلت رسالة األطراف المشاركة في 
ضرورة تفعیل شراكة حقیقیة  بین الجامعة 

بما فیھا ومختلف المؤسسات اإلقتصادیة 
أن تتكیف مع إدارة الجمارك شریطة 

دینامیكیة التحول التي أصبحت مالزمة 
تختم فعالیات ل. والمجتمعلتطور اإلقتصاد

ھاتھ التظاھرة بمداخلة كل من السید 
، )تنظیم اإلدارة الجمركیة(القابض الرئیسي 

ومداخلة السید المفتش الرئیسي للطرق 
، والمداخلة )مكافحة ظاھرة التھریب(

الثالثة و األخیرة  التي تدخل بھا رئیس 
قطاع مكافحة الغش حول ظاھرة تقلید 
.العالمات التجاریة

ف.معوش

نشاطات ثقافیة

.الیوم العالمي لعید العمال...........بمناسبة أول ماي

وبالرغم من اإلعاقة یبقى التحدي
من أحد حیث قامت بالتقربالیوم العالمي للعمال والمصادف ألول ماي من كل سنة، اغتنمت مصلحة اإلعالم والتوجیھ الفرصة لتلقي التفاتةبمناسبة

.الذي یعتبر مثال في االجتھاد و حبھ للعمل رغم إعاقتھ التي لم تمنعھ من مزاولتھ لمھنتھ،العمال

البریق الذي یعیش في عینیھ یجعلك تعید التفكیر ألكثر من ......وفي نفس الوقت ألدري كیف أبدأ الكالم عن السید سغني عامر الذي یحمل معاني اإلرادة،
لم و ھذا ما یستطیع أن ال أرید أن أعرف ذالك ألن اإلنسان بقدر ما عیش األمل یعیش األھل ھو بریق الحزن أم ھي لمعة التحدي والقوة؟...مرة في معناه

كانت بدایتھ األولى یجعلھ إنسانا یتحدى األقدار في بعض األحیان،عامر و المدعو سلیم الذي یعمل كموزع ھاتف بالمركز الجامعي لوالیة برج بوعریریج،
سنوات ،ثم بعدھا لیعود لبرج 5لبصر ،درس ھناك في الدراسة بوالیة برج بوعریریج ثم انتقل إلى قسنطینة إلكمال دراستھ بعد إصابتھ بحادث أفقده نعمة ا

وبالرغم من الصعوبات التي وجھھا في العمل و 2006التحق بالمركز الجامعي سنةبوعریریج لیتم دراستھ بالتكوین المھني تخصص موزع ھاتف ،
بن النیة.ح.صعوبة التنقل إال أن اإلرادة تصنع المعجزات
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والي والیة برج بوعریریج یشارك الطلبة في عیدھم 
الوطني و المركز الجامعي في وقفة تضامنیة مع الشعب 

الصحراوي

الندالع الكفاح المسلح في الصحراء الغربیة 38الـ للیوم الوطني لعید الطالب و الذكرى55تخلیدا للذكرى 
ماي و بالتنسیق مع االتحاد الوطني للشبیبة الجزائریة وبحضور الوالي  احتفل المركز 20و19المصادفان لـ 

الجامعي بوالیة برج بوعریریج بھذه الذكرى، حیث تم إلقاء نظرة على المعرض الذي تضمن صور تاریخیة للثورة 
.مجموعة من المالبس و األواني التقلیدیة وكذا و الحركة الطالبیة،الجزائریة

شخصا من 16من قدم وفد مكونوفي إطار التضامن مع الشعب الصحراوي، وتلبیة لدعوة الشبیبة الجزائریة، 
لیعرض بعدھا  شریط بالنشید الوطنيالالجئین الصحراوین حاملین معھم مجموعة من النشاطات، االفتتاحیة كانت 

مواقف عدیدة مع الطلبة الجزائریین، إضافة إلى التكریمات وثائقي لراحل ھواري بومدین، ھذا األخیر الذي كانت لھ 
.ورئیس المجلس الشعبي الوالئي و األمانة الوالئیة و بعض الطلبة الصحراوینتي حظي بھا األمین العام السابقال

.ریة و إیقاعات موسیقیة ، مرفوقة بنشید قدمتھ المجموعة الصوتیة الصحراویةو كان الختام  بأبیات شع
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أصـــــــــــــــــــــداء

دورية تعنى بتغطية التظاهرات نشرية
ة، ــــــــــــالعلمية و النشاطات الثقافي

إضافة إلى مشاركات األسرة الجامعية 

.)أساتذة، طلبة، موظفين ( 
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المصطلح العربي في ظل العولمة
محمد بوادي: الدكتور

ھذه المداخلة محاولة إلمعان النظر في اللغة العربیة الفصیحة في عصر العولمة، وتنبني رؤیتنا 
للموضوع على أساس علمي مفاده الوقوف على حقیقة المشكلة وقوفا علمیا یوضح األسباب الحقیقیة للموضوع 

.وردھا إلى مسبباتھا األصلیة، بكل موضوعیة وحیاد
ھ أذرعة العولمة الممتدة المتمثلة في مجموع التكتالت االقتصادیة والسیاسیة من الواضح أّن ما تحمل

وحتى الثقافیة، وتقنیات االتصال المتطورة عبر الشبكات األخطبوطیة للمعلومات، والقنوات الفضائیة، وغیرھا ، 
ز السلطات التقلیدیة، یلوح بمرحلة جدیدة سوف یعیشھا العالم، تتسم باالختراق الكامل للخصوصیات الشعوب، وتجاو

وإذابة كّل الحدود والحواجز أمام التجارة والعولمة والفكر، ویتبع ذالك سیادة ثقافة جدیدة خادمة لمصالح العولمة 
.وفكرھا

ومن المسلم بھ أن اللغة ھي أبرز مكونات ھذه الثقافة، ومما ال شك فیھ أن اللغة العربیة بوصفھا 
ووعاء للفكر العربي تكون ھدفا من أھداف العولمة الحدیثة، وما تعیشھ اللغة العربیة في أیامنا رمزا للھویة العربیة، 

من مزاحمة شرسة للعامیة ولّلغات األجنبیة، ربما ازدادت شراسة في المستقبل، ولقد بدا ذلك منذ زمن مبكر من قبل 
..الثقافة واالقتصاداللغات صاحبة النفوذ  والسیطرة، التي تحمل معھا العلم والفكر ا و

الصادر عام " قواعد العربیة العامیة في مصر" في كتابھ' ولھلم سبیتا'و لقد اتھم الدكتور 
اللغة العربیة بالصعوبة، أي أّنھا لغة یصعب على األجنبي  والعربّي تعّلمھا، لھذا السبب ھجرھا العرب، ) 1(1880

، ولو كانت سھلة مرنة كما ھي حال اللغات األجنبیة العتمدھا العرب وراحوا یستعملون العامیة في حیاتھم الیومیة
.في تفكیرھم، وكتاباتھم واستعماالتھم الیومیة

ھي التحدي المعادي الذي استمر منذ قرون مضت إلى الوقت '  الصعوبة' وال یشك الباحث في أّن 
الالتینیة بالحروف العربیة واعتماد الّلغات وما الدعوة إلى العامیة وھجر الفصحى واستبدال الحروف . الحاضر

ولیس غریبا أن تعّد الصعوبة جانبا من جوانب ). 2(األجنبیة في التعلیم الجامعي إّال تحدیات فرعیة من الصعوبة
ھل الصعوبة مشكلة لغویة حقیقیة أو وھمیة؟ وإذا كانت حقیقیة : المشكلة اللغویة العربیة، وھذا ما دعا إلى التساؤل

.لم ینصرف جھد الباحثین إلى وضع الحلول المالئمة لھا؟ وإذا كانت وھمیة فلم لم یستطع العرب القضاء علیھا؟فلم 

وھذا أمر مفزع واللغة إحدى مقومات األمة، فمن الواضح أّن العنایة بحاجات المجتمع اللغویة في حاجة 
ء اللغوي الذاتي للمجتمع، دون أن یضطر إلى االقتراض إلى حلول جذریة من داخل اللغة، من شأنھا تحقیق االكتفا

.  وإن كان االقتراض أمر البد منھ فلیكن محدودا مقتصرا على الحاجة ال یتعداھا. واالستعارة من اللغات األخرى

وإذ ننبھ إلى الخطر المحدق باللغة العربیة في عصر العولمة، فإن ذلك ال یثنینا عن بیان ما للغة العربیة 
قدرة فائقة وسعة أفق في استیعاب الجدید مھما كان، فإّن للغة العربیة من القدرة الذاتیة، والمكانة المتمیزة بین من

لغات العالم، بوصفھا إحدى اللغات القادرة على نقل الثقافات والعلوم وشتى المعارف بین األمم والشعوب، ومرونتھا 
ذه حقیقة ال مراء فیھا، فقد اعترف بذلك كبار اللغویین من الغربیین، وھ. في التفاعل أخذا وعطاء مع اللغات األخرى

إّن عبقریة بعض اللغات الھند أوربیة أو السامیة مثل العربیة في االنتشار ھي نتیجة ألسباب عدیدة :" یقول فاندریس
).4"(بال شّك، ولكن القیمة الجوھریة للغة ھي بال شّك أحد ھذه األسباب

الجوھریة للغة العربیة؟ فما ھي القیمة
ألیست ھي الخصائص الفریدة الكامنة فیھا التي أكسبتھا القدرة على التواصل مع كّل الشعوب، واالنتشار 
بینھا، عن طریق نقل المعرفة واإلسھام في إشاعة العلوم، بل نقل الموروث الحضاري بكّل أبعاده، یقول إدوارد 

اللغة الصینیة القدیمة، والسنسكریتیة، : ، ھي:كبرى لنقل الحضارةھناك خمس لغات فقط تشكل أھمیة:"سابیر
إّن من المخّیب للظّن أن نعلم أّن التأثیر الحضاري العام للغة :" ثّم یواصل القول). 5(والعربیة، واإلغریقیة والالتینیة

فضاء األساتذة
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ّن اإلنجلیز استعمروا أعدادا ھائلة من االنجلیزیة لم یكن إّال تافھا، فإّن  اللغة االنجلیزیة نفسھا ما كانت تنتشر إّال أل
إلى أّن إلنجلیزیة قد دخلت القلب المعجمي للغات األخرى، كما -في أّي مكان-األصقاع، ولكن لیس ھناك دالئل تشیر

).6"(تخّللت العربیة الّلغتین الفارسیة والّتركیة

عن غیرھا، فال خفاء أّن اللغة العربیة أمتن ولّما كان لكّل لغة من الّلغات اإلنسانیة خصائص تمتاز بھا
وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحّق :" تركیبا وأوضح بیانا، وأعذب مذاقا عند أھلھا، یقول أبن خلدون

وقد عّدھا ابن فرس من قبل أفضل اللغات وأوسعھا، إذ یكفي ذلك دلیال أّن ). 7"(الملكات وأوضحھا بیانا عن المقاصد
لمین اختارھا ألشرف رسلھ وخاتم رساالتھ، فأنزل بھا كتابھ المبین، ولذلك ال یقدر أحد من التراجم أن ینقل رّب العا

القرآن الكریم إلى اللغات األخرى، كما نقل اإلنجیل عن السریانیة إلى الحبشیة والرومیة، وترجمت التورات والزبور 
كما ذكر ). 8(ى أّن العجم لم تتسع في المجاز اّتساع العربوسائر الكتب السماویة بالعربیة، والسبب ذلك یعود إل

).9(السیوطي أّن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعھا، ویورد مزایا یراھا دلیال على أفضلیتھا
العربیة، وقد ذكر ولقد ُعني العلماء قدیما وحدیثًا بمحاولة الوقوف على خصائص اللغة

:ائصأّن من بین ھذه الخص) 10(الكثیرون
ألف مادة، المستعمل منھا عشرة آالف فقط، والمھجور من أّن الّلغة العربیة تتأّلف من ثمانین-

تستعمل إلى الیوم، وھذه اإلشارة على اختالف أرقامھا، وتعّدد مصادرھا تكشف عن ألفاظھا سبعون ألف مادة لم
مجموعھا تعطي صورة اإلشادة أو المبالغة، وھي فيالّلغة العربیة وتاریخھا، دون حاجة إلى أي قدر من طبیعة

.والّنمو الحیوي في الوقت نفسھالثناء والغنى في الحصیلة الّلغویة، وتكشف عن البعد التاریخي
أللف ملیون من العربیة ھي الّلغة القومیة لمائة ملیون من العرب، وإّنھا لغة الفكر والثقافة والعقیدةأّن الّلغة-

دین، ولغة مدنیة، وساعد على النماء ین، وھي لم تتراجع عن أرض دخلتھا لتأثیرھا الناشئ من كونھا لغةالمسلم
والفكر قرابة ألف سنة، وقد كان لھا أثرھا الواضح في الفارسیة أّنھا كانت لغة السیاسة والتجارة، ولغة العلم

حتى إن اللغة ھا شيء من اللسان العربي المبین،ولم تلق لغة أوربیة واحدة لم یصل.اللغاتوالتركیة وغیرھا من
.بناتھاالالتینیة األم الكبرى قد صارت وعاء لنقل المفردات العربیة إلى

العربیة لغة اشتقاق تقوم على أبواب الفعل الثالثي التي ال وجود لھا في جمیع الّلغات الھند أوربیة أّن الّلغة-
نجد أّن العربیة امتازت ) كاإلنكلیزیة والفرنسیة(ا قابلنا العربیة بالّلغات االشتقاقیة فإذ. وغیرھا من الفصائل الّلغویة

، وكلمات )25000(الفرنسیة خمسة وعشرون ألفًا بخصائص أكفل بحاجة العلوم، فمن ذلك سعتھا فعدد كلمات اللغة
، ولسان العرب )400000(مادة أما العربیة فعدد موادھا أربعمائة ألف،)100000(اللغة اإلنكلیزیة مائة ألف 

ذكره العلماءال كلمة، ومواد اللغة العربیة تتفّرع إلى كلمات وھكذا وفقًا لما)80000(ألف مادة یحتوي على ثمانین
.في ذلك

األسالیب والعبارات فالمعنى الواحد یمكن أن یؤّدى بتعبیرات مختلفة أّن العربیة تتمّیز بتنّوع-
والمجاز، والتصریح، والكنایة، وھي تحسب حساب الفكرة والخاطر والمثال، فمن أھّمكالحقیقة،

فالفرنسیة مثًال ال ُتعنى إال خصائصھا قدرتھا على التعبیر عن معاٍن ثانویة ال تعرف الشعوب الغربیة كیف تعبر عنھا،
ختلف األحاسیس، فضًال عن استعمال المختلفة تعبر عن مبالتعبیر الواحد، أّما في العربیة فالمذاھب واألسالیب

بحیث أّن عبارتھا سلیمة طیعة، تھون على أّن العربیة أقرب لغات الّدنیا إلى قواعد المنطق،-.العربیة للحركات
.من دون تصّنع أو تكلفالناطق الصافي الفكر،أن یعبر بھا عّما یریده

مفاصل الفكر تمییزًا واضحًا وتیة الممكنة، ومیزتأّن اللغة العربیة تقدمت للفكر بكل المخططات الص-
بالنسبة للغة العربیة بأنھا معبرة باألمور النفسیة للعلوم الباطنة مبینًا، قد توصل علم اللغات المقارن إلى حقیقة ثابتة

مرونة، رھاأن جمیع مشتقاتھا تقبل التصریف إال فیما ندر، وھذا یجعلھا طوع أھلھا وأكثر من غیوالظاھرة، وذكروا
الكالسیكیة، وكذلك مفرداتھا في حالة وأوفى بحاجة المتكلمین، وقد وضع علماء اللغة العربیة باجتھادھم أبنیة اللغة

.كمال تام على كثیر من اآلراء
من علماء ذكروا أّن أسباب الترادف في اللغة العربیة، أعمق مما یتصّور بعض الباحثین، بل إّن ھناككذلك-

أصًال، وعّدھا ألفاظًا جدیدة لھا معاٍن، تختلف في قلیل أو الّلغة كابن فارس، وأبو علي الفارسي، َمن أنكر المترادفات
باب تالقي المعاني على اختالف األصول "كثیر بعضھا عن بعض، وقد خّص ابن جني الترادف بباب سّماه

) الطبیعة(و) الخلیقة: (على شرف ھذه اللغة، مثلووصفھ بأنھ حسن كثیر المنفعة قوي الداللة) 11"(والمباني
).12(تؤذن باإللف والمالینة، واإلصحاب والمتابعة: وھذه المعاني بحسب قولھ)...والغریزة) النحیتة(و

تزاد بال نھایة، ذلك أّن االشتقاق أّن خزائن المفردات في الّلغة العربیة غنیة جدًا، ویمكن لتلك المفردات أن-
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یحتاج إلیھ كل إنسان على نظام معین، وأّن اللغة العربیة فیھا ل إیجاد صیغ جدیدة من الجذور القدیمة، بحسب ماُیسھ
بمعاٍن مستقلة، ومعظم ھذه الكلمات توّلدت باالشتقاق منھا ألفاظ كثیرة بنفس المعاني، أونحو مائة ألف كلمة

من اللغات بعض ألفاظ مفردة من باب األسماء، ال ربیة من غیرھاكما ذكر العلماء أیضًا أن غایة ما أخذتھ الع.مختلفة
والعطاء في الّلغات المختلفة سنة لغویة عاّمة ال یمكن أن نجعلھا خاصة من یتجاوز بعض المئیین، وقضیة األخذ

.العربیة، أو منقصة في اللغة العربیةخصائص
لیونان، إّما رأسًا أو نقًال من السریانیة، لم یأخذوا ألفاظ ھذا المنطق من اكما أّن علماء العربیة حین أخذوا علم-
ومقدمة كبرى، موضوع ومحمول، وقضیة وقیاس، واستنتاج ومقدمة صغرى: كما ھي عند الیونان، بل قالواالعلم

ة، وجزئي، وقضیة كلیة، وقضیة كلیة مھملونتیجة، والمقوالت العشر، والقول الشارح والتصویر والتصدیق، وكلي
العربیة عن اصطالحات اللغة الیونانیة بألفاظ من ألفاظھا أدت معانیھا وقضیة كلیة مسورة وھلم جّرا، لذلك استغنت

. "التعریب"أي في إطار قضیة ما ُعرف بــتمام التأدیة،
سنة التي أشار إلیھا العلماء أّن أبنائنا الیوم وبعد ألف وخمسمائةكذلك من أبرز خصائص الّلغة العربیة-

أشعار أبي الجاھلیة والمخضرمین، كما یفھمون أشعار أبي تمام والبحتري، والمتنبي، أو كما یفھمونیفھمون أسفار
.العالء والشریف الرضي، ویفھمون أشعار الفحول المتقدمین

اإلسالمي و لفكرالخصائص التي یشیر العلماء إلیھا أّن الّلغة العربیة لھا سیطرة كاملة على اكذلك من بین-
وتخلت الفارسیة لوقت ما عن مكانھا أصبحت ھي لغة العلم والثقافة، فتالشت اآلرامیة في مناطق الشام والعراق،

والبربریة، واضطر رجال الكنیسة إلى تعریب مجامعھم وصلواتھم، وقد للغة العربیة، وانمحت القبطیة والیونانیة
غنیة في صارت إحدى اللغات الرئیسیة الھامة في العالم، غنیًة في مفرداتھا،الّلغة العربیة حتىرفع القرآن من شأن

).13(اإلسالم في اللغةالعربیةصیغ قواعدھا على النحو الذي أشرنا إلیھ في خصائص اللغة العربیة، وأثر
غة بعد ھذا اإلطناب في بیان خصائص اللغة العربیة والذي أردنا منھ توطئة منطلقا لتناول قضیة بال

التي تعد أھم المیادین التي ) المصطلح العربي: (األھمیة بالنسبة للغة العربیة في عصر العولمة، أال وھي قضیة
یتحدد فیھا مصیر لغتنا العربیة في صراعھا الحضاري مع اللغات الوافدة القویة السائدة في مجاالت العلم واالقتصاد 

بأعداد ھائلة من المصطلحات الدخیلة -وال تزال-التي أغرقتنا تلك اللغات . والسیاسة والفكر والثقافة عموما
. المرتبطة بالحیاة العامة، أو مصطلحات العلوم والتكنولوجیا

ھناك طرق عدة لقیاس قدرة اللغة العربیة على استیعاب العلم الحدیث، أبرزھا الطریقة التي ترى 
: في العلم

دل على مفھومات محددة، تجمعھا في كل حقل معرفي علمي مجموعة تصورات، أي رموز لغویة ت-
منظومة واحدة، ونحن في العادة نسمي التصّور مصطلحا، انطالقا من أّن التصّور أو المفھوم ھو المعنى، وأّن 
المصطلح ھو الشكل، ولھذا السبب إذا أردنا قیاس قدرة اللغة العربیة على استیعاب العلم فنحن مضطرون إلى مالحقة 

وھذا . لمصطلحات العلمیة، أي وجود التصّورات العلمیة ، ونھوض اللغة العربیة بابتداع الرموز اللغویة المالئمة لھاا
.  عمل لغوي صرف، الواجب فیھ مراعاة التنوع العلمي وغزارة التصورات التي تدل علیھ

ت وحدھا، بل ینتشر باللغة غیر أّن العلم ال ینشر بالمصطلحا. تؤلف اللغة جوھر اللغة العلمیة-
.  العلمیة، ألنھا أكثر اّتساعا وارتباطا بما في اللغة من مھارات الحدیث والكتابة والقراءة

إّن ھذه : مّما تقدم ذكر فإّن اإلحاطة التامة بقضیة المصطلحات العلمیة تفرض علینا القول
طلحات، ومرحلة توحیدھا، ومرحلة واستعمالھا  مرحلة وضع المص: المصطلحات تمّر بثالث مراحل أساسیة، ھي

وتعّد المرحلة األولى ھي أصعب وأخطر المراحل، في حین تعّد المرحلة الثالثة الھدف الرئیس من أھداف . تعمیمھا
. المجتمع الطامح إلى استیعاب مختلف العلوم وشتى صنوف المعرفة

لقد شعر العلماء العرب في شتى الحقول المعرفیة أّن وضع المصطلحات العلمیة بالّلغة العربیة 
ومن  ثّم راحوا  یلحقون  . واجب قومي وضرورة حضاریة یفرضھا علیم إیمانھم  بضرورة  مواكبة  المدنیة  الحدیثة

یة  اإلفادة  منھا، وكان  ذلك  فاتحة  الجھود  بخواتیم كتبھم  العلمیة  مسارد  بالمصطلحات  التي وضعوھا  بغ
: الفردیة في وضع  المصطلحات في معاجم  علمیة  مختّصة، منھا

.  د محمود   رشدي  البقلي،  باریس–قاموس طبي  فرنساوي  عربي -
). 1927:الطبعة  األولى( –محمد  شرف . د –معجم  انجلیزي عربي في العلوم الطبیة -
). القطوف  الینیعة في علم  الطبیعة: ملحق  بكتاب(جمیل  الخاني  . د-معجم الفیزیاء -
1934دمشق –أحمد  جمدي  الخیاط .د –معجم األلفاظ  والمصطلحات  الفنیة  في فن الجراثیم -
.1935دمشق  –د حسني  سبح –معجم في أمراض الجملة  العصبیة -
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. 1936دمشق –سبح حسني .د–معجم  في األمراض اإلنتانیة  والطفیلیة -
.1937دمشق  -د   حسني  سبح  –معجم  في أمراض  جھاز التنفس -
.1943دمشق  –األمیر مصطفى الشھابي –معجم  األلفاظ  الزراعیة -

:وقد ظھرت حدیثا قوامیس متخصصة في فروع علمیة جد دقیقة منھا مثال
.معجم األصوات، جورج ناصیف-
.القاموس الموسوعي الجدید، ترجمة منذر عیاشي-

ھذا غیض  من فیض  المعاجم  العلمیة  االختصاصیة  التي صنعھا  علماء عرب  بجھودھم الفردیة  
وضّمنوھا  المصطلحات  العلمیة  التي  وضعوھا  استنادا  إلى خبراتھم في العلم الحدیث الذي تخصصوا فیھ  وقد 

من الدقة  ومجانبة  الصواب  في أثناء  اختیار  المصطلح  المالئم  للتصور  العلمي ، تفاوت  نصیب  ھذه المعاجم
وھذا  ما دفع  أصحابھا  ومن  تالھم  من العلماء  إلى اإلیمان  بضرورة  تالقح  الخبرات  في أثناء وضع  

ربیة  عالمان  أو ثالثة  أو المصطلحات ، وھكذا  ظھرت  معاجم  أخرى  اشترك  في وضع  مصطلحاتھا  باللغة   الع
معجم  المصطلحات "، و)1956(لكلیرفیل  " معجم المصطلحات الطبیة الكثیر اللغات:" أربعة، كما  ھي حال 

).1926"(الجراحیة
وكان  ھذا التعاون  بدایة  التخلي  عن العمل  الفردي  واالتجاه  إلى العمل  الجماعي وتالقح  

لح باللغة العربیة ، ثم انتقل  العمل  في وضع  المصطلحات  خطوة  أخرى مفادھا  تألیف  الخبرات  في وضع  المصط
لجان  تعمل برعایة  إحدى  الجھات الرسمیة  أو المجامع  اللغویة  العربیة ، وقد   ظھرت نتیجة  ذلك  معاجم  

>> فنیة المصطلحات  ال<< ومجامیع  من المصطلحات  تتسم بنصیب كبیر من الدقة ، كمعجم 
، ومجموعة المصطلحات 1926الذي أصدره التدریب  المھني  للقوات  المسلحة  المصریة  عام 

) 1957صدر  منھا ثالثون  مجلدا  ابتداء  من عام (العلمیة  والفنیة  التي أقرھا  مجمع  اللغة  العربیة  في القاھرة 
صدر منھا  سبعة  (>> مصطلحات  علمیة << حت  عنوان ، والمجلدات  التي  نشرھا  المجمع  العلمي  العراقي  ت

،  ومجامیع  المصطلحات  التي  نشرھا  مجمع اللغة العربیة  األردني والمكتب  ) 1976مجلدات  ابتداء من  عام 
).14(الدائم لتنسیق  التعریب  في الرباط  والمنظمة  العربیة  للتربیة  والثقافة  والعلوم

، وأن یھتم  علماء  )المصطلحیة(أثناء  ذلك كلھ أن  ینمو  علم  المصطلح  ومن البدیھي، في
الفعالیات  المتصلة  بجمع  المصطلحات  بوضع " المصطلح  العرب ضمن  ھذا العلم بوضع  المصطلح ، بمعنى 

مرادفاتھا  الفعالیات المتصلة  بجمع المصطلحات  وإعدادھا  وتحلیھا  وتنسیقھا  ومعرفة  " المصطلح، بمعنى 
وتعریفاتھا باللغة  ذاتھا  أو مقابالتھا  بلغة أخرى ، وكذلك  جمع المفاھیم الخاصة  بحقل  معین  من حقول المعرفة 

،ودراسة  العالقة  بین ھذه  المفاھیم ، ثم وصف  االستعمال  الموجود  فعال  للتعبیر  عن المفھوم  بمصطلح  ما ، أو  
، أما  قواعد وضع  المصطلح  فقد  تكاملت  شیئا  فشیئا،  >> الواحد تخصیص  مصطلح  معین  للمفھوم

وتعاورتھا  أقالم  المھتمین  بھذا  الحقل  المعرفي  وشرعت  تطبقھا  بمرونة ، منطلقة  من قید  أساسي  ھو أن 
.یندمج  المصطلح  الجدید  في بنیة  اللغة العربیة  وأال  یؤثر  فیھا تأثیرا  سلبیا 

ھذا  السبب  فضل  العلماء  المجاز  على  االشتقاق، واالشتقاق على الترجمة، والترجمة  على ول
: التعري ، وحدوا  معاییر  فرعیة  ال بد  من مراعاتھا ، منھا 

.توخي  المعنـى اإلصالحي  للفظ األجنبي -
.وضع  المصطلح ألدنى عالقة بالداللة العلمیة-
.ق معناه اللغوي معناه االصطالحيترجمة  المصطلح حرفیا إذا طاب-
.تفضیل المصطلح  المؤلف من كلمة واحدة-
تجنب  تعدد  المصطلحات للداللة  العلمیة  الواحدة -
.عدم تغییر المصطلح  الشائع إذا كان  عربیا  صحیحا  بحجة  عدم  استیعابھ  المعنى كلھ-
.تصحیح المصطلح  الذي  فیھ  خطأ  صرفي أو لغوي-
.الداللة  في المصطلح  الواحدتجنب اشتراك-
.تفضیل المصطلح  العربي  على الدخیل-
.اإلفادة  من األلفاظ المھجورة أو المماتة-
. تجنب األلفاظ المتنافرة الحروف-
.تحري أكثر من لفظ أجنبي في أثناء وضع المصطلح العربي-
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المعجبات  بجھودھم  الفردیة  لقد  وضع العلماء  العرب آالف المصطلحات  العلمیة ، وصنعوا  عشرات 
والجماعیة ، بعون  من الجھات  الرسمیة  والمجامع  اللغویة أو دون عون منھا، واكتسبوا  تجارب  خولت  بعضھم  

ال أعرف  -الحدیث  عنھا حدیث العارف  بأسرارھا  وتاریخھا  وایجابیاتھا وسلبیاتھا، بید أنني  في حدود  ما أعلم  
واحدا  منھم  شكا  من أن  اللغة العربیة  حالت  یوما  دون  وضعھ  مصطلحا  من المصطلحات  العلمیة ، 

المشكل  الذي  ینبغي  أن یطرح  الیوم  بالنسبة  إلى اللغة  العربیة   ال :" قال عبد القادر المھیري
فالتساؤل  عن  مثل ھذا   ...دیثة  وتواكب  ما یبتكره  العلماءیتمثل  في مدى  قدرتھا  على أن  مفاھیم  الحضارة  الح

". ال معنى  لھ  من وجھة  نظر  اللغوي  أو ھو  یدل على نظرة ساذجة لألمور 
اللغویة  العلمیة  على مستوى  مجامع  إن قرنا كامال من المجھودات:" وقال  مصطفى الفیاللي 

اللغة العربیة  قد زود  اللغة  العربیة المعاصرة  باألدوات  الفنیة  الكافیة  انطالقا  من طاقتھا  الذاتیة  ووفق  
اللغویون  والكتاب واأللسنیون  وأصحاب  العلوم الصحیحة  العرب  إلى إثراء  المعجم  العربي بعشرات  آالف  

).16(ت  العلمیة  نحتا وتعریبا واقتباساالمصطلحا
والدلیل على صدق ھؤالء العلماء ذلك الرصید الضخم من المصطلحات العلمیة في الطب والفیزیاء  

ألیس  ذلك  دلیال  على أّن  القول  بصعوبة ...  والكیمیاء  واالتصاالت والزراعة والمواصفات والمقاییس  وغیرھا 
.ب العلم  ومواكبة المدنیة  الحدیثةاللغة العربیة على استیعا

نبعت غزارة  المصطلحات  العلمیة  في الوطن العربي  من  تعدد  الجھود التي نھضت  بھذا العبء  
القومي، وكان  من البدیھي أن تتفاوت  حظوظ  األفراد   من التوفیق   في العثور  على المصطلحات  المالئمة  

یملكون  من ثقافة وتجربة  وقدرة  لغویة ومن ثم  ظھرت  مصطلحات  عدة لمفھوم  للمفھومات  العلمیة ، تبعا  لما 
علمي  واحد ، وأخرى  لكل  منھا عدد  من المفھومات ، وكان  ذلك  كافیا للدعوة  إلى توحید  المصطلحات  العلمیة  

لمیة  لیس جدیدا ، ولكنـھ في الوطن العربي ، والحق  أن شعور  العلماء  العرب  بضرورة  توحید المصطلحات الع
یبدو  كذلك  تبعا  لإلخفاق  المتكرر  في تجسید ھذا  التوحید  وإذا  أھملنا  جھود   األفراد  في توحید  المصطلحات  ال 
حظنا  أن  اإلدارة  الثقافیة في جامعة الدول  العربیة  أدرجت  موضوع  توحید المصطلحات  العلمیة  في جملة  

ثم جمعت  المصطلحات  العلمیة  الموضوعة  في )  1953أیلول–اإلسكندریة (العلمي األول أعمال  المؤتمر  
اختلف  فیھ ، في محاولة  منھا لالنطالق  من صنفا  اتفق   علیھ  وصنفا: األقطار  العربیة  وصنفتھا  صنفین  

إلدارة  نفسھا  على أول  مؤتمر  الموحد  وتأجیل  النظر  في  المختلف  حولھ  إلى فرص أخرى ،كما  أشرفت  ا
بید أن النتائج ... لتوحید  المصطلحات  وقدمت  العون  لمكتب تنسیق التعریب لینھض بجزء  من ھذا العبء الضخم  

التي حققتھا  جامعة الدول العربیة لم ترتفع  إلى مستوى الجھود الطیبة التي بذلتھا في ھذا الحقل أو ھكذا  ظنت فئة 
.لعربمن العلماء ا

والخالصة أننا في عصر كثرت فیھ التحدیات على كّل األصعدة لذلك كان من الواجب علینا أن نستعد لمواجھة 
ھذه التحدیات بتفتح علمي یؤمن بالتدافع الحضاري والتفاعل الخیر بین جمیع الشعوب والثقافات،  وبعقل متفتح عن 

.المثالباآلخر لیفید من اإلیجابیات ویتقي 
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ال یبدو الشعر الجزائري القدیم ذا حضور بارز في ذاكرة الشاعر والمثقف ، وإذا عاد الشاعر الجزائري إلى 

ذاكرتھ الشعریة عموما فإنھ سیجد خطا قصیرا ، أقرب نقطة إلیھ منھ الشاعر عبد الرحمن بن زیاد الذي یعد 

. الباكورة األولى في الشعر 

ولعل السبب في ذلك یعود إلى وجود إشكالیة نابعة أساسا من خصوصیات البیئة الجزائریة نفسھا  

ومظاھرھا البشریة والجغرافیة ، ولعل المتتبع لمسیرة األدب الجزائري في دھوره األولى یدرك األمر بشكل 

ا أمام سرعة انتشاره في تلك البیئة  جلي ، فقد كان التركیب االجتماعي البربري قبل الفتوحات اإلسالمیة عائق

(1).وكان االلتفات أوال الستتباب أمر الخالفة ، ثم بعد ذالك نشر تعالیم الدین والثقافة الجدیدة 

ومع ذلك تالحقت أجیال من الشعراء الذین حملوا لواء الشعر خاصة المعبأ بمالمح الشخصیة الجزائریة 

ین الخمار إلى رمضان حمود وعبد الكریم العقون وغیرھم من الشعراء ابتداء من عمر بن قدور وسعد الد

.األفذاذ الذین مكنوا للشعر الجزائري في القرن العشرین وجودا فاعال 

ومن الطبیعي جدا أن یتلمس ھذا الكیان األدبي معالم طریقة وسط خضم من المتغیرات السیاسیة 

إلى أن یبوؤ مقعده الساحة األدبیة العربیة العالمیة ، وطبیعي أیضا عبر الحقب والسنوات ...... واالجتماعیة

أن یتشبع ھذا الشعر الجزائري بروح الثقافة اإلسالمیة التي تصب في بؤرة الجسم الجزائري بحضور 

.صیاغتھ وتفاصیلھ 

توظیف "ع فإنني أنطلق في معالجتي للثقافة من الجانب الدیني أو اإلسالمي توافقا مع عنوان الموضو

".القرآن الكریم في الشعر الجزائري المعاصر

فال مناص ألي شاعر كان ، وفي أي عصر كان من أن یرجع ویستعین بتراثھ الذي ینتمي إلیھ ، حتى وإن 

تعددت مشاربھ الثقافیة وإبداعاتھ الشعریة فقد یجد نفسھ مجبرا في االرتباط بتراثھ ، في بعض الحاالت في 

.زاویة من زوایاه المتعددة 

ن من الشعراء  المبدعین أثبتت صحة ھذا المنظور ، فالشاعر وال شك أن تجارب السابقین والالحقی

أدونیس على سبیل المثال ، رغم محاوالتھ للتنصل من أشكال التراث إال أنھ ال یجد مناصا من استعمال 

.الرموز التراثیة كمجال إلبداعھ الشعري 

توظیف القرآن الكریم في الشعر الجزائري 
المعاصر

فضاء األساتذة
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لذا فعالقة الشعر العربي المعاصر بالتراث قویة إلى حد أنھا تشكل ظاھرة بارزة ومھمة ، حیث رافقھ ھذا 

التراث منذ بدء النھضة ولم یخف التشابك بینھما بل ازدادت وقویت لحمتھ حتى انتھى إلى االتحاد في شبكة 

.من الرموز داخل العمل الفني في أعمال شعراء القصیدة الجدیدة 

وضمن ھذا المسار نجد أشكال التراث الدیني أو نصوص القرآن الكریم المتنوعة  بدالالتھا المختلفة 

.وطرق توظیفھا في النصوص الشعریة الجزائریة المعاصرة 

ولي أن أقرأ تفاصیل المشھد الجزائري المعاصر في ھذا التكریس الدیني النابع من أصالة الشاعر

:، ویعود ھذا إلى حسھ اإلسالمي المتوھج فیقول)محمد ناصر(

وما توحي بھ من ظالل تاریخیة، قال ) المسد( فمحمد ناصر سیحضر لھذا المقطع آیات من سورة 

(2)"تبت یدا أبي لھب وتب ما أغنى عنھ مالھ وما كسب، سیصلى نارا ذات لھب:" تعالي

وقد اعتمد الشاعر على إیقاعھا الموسیقي في آیاتھا األربعة األولى ، ویأتي ھذا التوظیف على شكل 
الخطاب لتدل ) كاف(مع إحداث تغییر طفیف ھو إدخال ) تبت یدى أبي لھب ( اقتباس حرفي لآلیة القرآنیة 

.على مخاطب معاصر حاضر ولیس أبي لھب التاریخي 
: ظیف نصوص القرآن الكریم في الشعر الجزائري المعاصر ، قول أحمد حمدي ومن مناھج التو

......یاھائما

وحدك في ظالل الموت 

یامضغة 

في جوف حوت 

(3)تبحث عن شعاع النور

فالشاعر في ھدا النموذج الشعري یقابل بین موقفین حیث یشعر صورة من أثر آخر ثم یدمجھا في خطابھ  

جوف ( رة تنشط لتتملى تلك الحالة السابقة عن طریق ذكر إشارة تحیل علیھا ،فذكر الشاعر مما یجعل الذاك

علیھ السالم –یجعل ذاكرة القارئ یستعید مشھدا قرآنیا في قصة یونس ) تبحث عن شعاع نور (و ) الحوت 

ن المدحضین وإن یونس لمن المرسلین إذ أبقى على الفلك المشحون فساھم فكان م: ( في قولھ تعالى –

(1)) . فالتقمھ الحوت وھو ملیم فلوال أنھ كان من المسبحین للبث في بطنھ إلى یوم یبعثون 

ألنھا تمثل مركز الداللة ) جوف الحوت ( على عبارة ) للنص القرآني ( وقد ركز الشاعر في توظیفھ 

ھ الغربة الجسدیة والنفسیة لقصة یونس ، دون أن یفصل الشاعر في المقارنة بین موقفھ الذي یعیش فی

. القاتلة وموقف یونس علیھ السالم 

و من خالل ھذین العلمین حاولنا دراسة فعالیة الثقافة السالمیة في الشعر الجزائري المعاصر  وقد 

توقفت على استخالص قراءة شعرائنا لھا وإعادة كتابتھا في نصوصھم  وفق مستویات تناصیة مختلفة، 

صامت واالمتصاص تراوحت بین االجترار الذي یعید النص القرآني في النص الحاضر على نحو سطحي 
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حیث  یمتص الشاعر الدالالت والدوال اللغویة ویعید توزیعھا في النص الحاضر، ومن ثم یحدث التالقي لنص 

بینما طریقة الحوار التي تنقد النص القرآني وتتصارع معھ لتولید داللة جدیدة، فإن . غائب في نص حاضر

النص الوحید المقدس الذي ال یتعالى على كتابات شعراءنا المعاصرین لم یحاوروه ألن القرآن الكریم ھو 

بل اقتصروا على . الشعراء الذین ینتمون إلى الثقافة اإلسالمیة، ألنھم یخافون محاورتھ وال یستطیعون ذلك

.توظیفھ بغیة إثراء مضمون النص الحاضر ومنحھ جانبا من قداسة الخطاب
مراكشي لمیاء: بقلم األستاذة
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سیاسة :لھذه السنةبھدف التعریف بالمنتوج العلمي واالدبي ألساتذة المركز سطرت مجلة أصداء ھذا الركن و المتزامن مع صدور ثالثة عناوین
األثار اإلقتصادیة الكلیة ورشید زرواتي لألستاذإشكالیة الثقافة في التنمیة بالبلدان المتخلفة ، لحلو موسى بوخاريلألستاذالصرف األجنبي

ولید عبد الحمید عایب ولإلشارة تفید مجلة أصداء كل األساتذة الراغبین في المشاركة بایداع كتبھم لدى لألستاذلسیاسة اإلنفاق الحكومي 
.وجیھمصلحة اإلعالم والت

سیاسة : العنوان
الصرف األجنيب و 
عالقتها بالسیاسة 
النقدیة

تندرج ھذه الدراسة ضمن 
الكلیة و السیاسة اإلقتصادیة 

وتھدف .تحدیدا في النقود الدولیة
إلى دور سیاسة الصرف األجنبي 

في رفع كفاءة السیاسة النقدیة 
من خالل القیام بدراسة تحلیلیة 

للعالقة بین السیاسة النقدیة 
وسیاسة الصرف األجنبي على 

المستوى النظري و من ثم 
محاولة اسقاط ذلك على واقع 
األقتصاد بدایة بدراسة مسار

السیاسة اإلقتصادیة ثم دراسة 
تطور كل من السیاسة النقدیة 

وسیاسة الصرف األجنبي، وبعدھا 
إلى تحلیل وقیاس تطرقت الدراسة

الصرف األجنبي على أثر سیاسة
.السیاسة النقدیة

اشكالیة الثقافة يف : العنوان
التنمیة بالبلدان املتخلفة

تنطلق دراسة الباحث الدكتور رشید زرواتي من عدة تساؤالت 
.تصب كلھا في إشكالیة الثقافة في التنمیة بالبلدان المتخلفة

ھذه الدراسة التي أغرقت الباحث رشید زرواتي سبعة 
توجت بإصدار ھذا المولود العلمي والمعرفي وعشرون سنة،

الذي یعد مكسبا حقیقیا لطلبة علم االجتماع على العموم 
.وللمركز الجامعي لبرج بوعریرج على وجھ الخصوص

وتطرقت الدراسة إلى اشكالیة اقتران وارتباط التخلف بعامل 
.الفكر أو الثقافة أو عامل العلم

.والعلمالفرق بین الفكر والثقافة -
عالقة الفكر والثقافة والعلم بالسیاسة -

اإلقتصادیة واالجتماع والنفس واألخالق 
والمجتمع والوعي والیقظة والنھضة 

.والحضارة
الفرق بین فكر وثقافة وعلم شعوب البلدان -

المتطورة وفكر وثقافة وعلم شعوب البلدان 
.المتخلفة

اشكالیة معرفة المحرك األساسي للنھضة   -
یة والحضارة مرتبط بالفكر أم الثقافة أم والتنم
.العلم

عامل التنمیة والنھضة والحضارة یتطلب -
تظافر جھود كل من العلماء والسیاسیین 

. وجمیع الفئات المجتمعیة

ثار االقتصادية اآل:العنوان
الكلية لسياسة اإلنفاق 

.الحكومي

تندرج ھذه الدراسة في ایطار اإلقتصاد 
macro économieالكلي المالي 
financière- وتھدف إلى توضیح

دور اإلنفاق الحكومي في تحقیق 
اإلقتصادي الكلي بمؤشراتھ األربعة 
والمتمثلة  في معدل النمو، معدل 
التضخم، معدل البطالة و التوازن 

.الخارجي

وتطرقت الدراسة إلى تحلیل وتتبع 
مسار السیاسة اإلقتصادیة 
واانعكاساتھا على مؤشرات اإلستقرار 

فة إلى تحلیل تطورباإلضا.اإلقتصادي

اإلنفاق الحكومي كجزء من السیاسة 
اإلقتصادیة ودراسة تحلیل تطور 
اإلنفاق الحكومي كجزء من السیاسة 
اإلقتصادیة ودراسة أسباب تزایده 
وتطبیق أھم النظریات المفسرة لھذا 

ممثلة في قانون               التزاید على اإلقتصاد
ونماذج التنمیة لروستو و 

معوش.ف.فموسوجری

دةـــــــــأرص





.نشریة دوریة تصدر عن خلیة اإلعالم والتوجیھ للمركز الجامعي برج بوعریریج

36

درــــــــــــــأرأیتم المرأة التي تكلمت فاستجاب لھا الق

ر ــــــــــأسمعتم حدیثھا فقد تكلمت و نطقت بلغة الحج

رـــــــــــــــــــــــمل قدرھا فضجوتكلمت بعد أن ملت 

الرصاص منكم العون قد انتظرمللت و مل أبنائي من

رـــــــــــــــــــــأرادنا و أراد القدر و المولى لنا قد نص

رــــــــــأعینوني ، أنقذوني فأنا و فلذة أكبادي في خط

ونـــــــــــــو نتجرع األلم بقدر كل طیب أنتم لھ شارب

ــونـــاآلالف في الیوم  بنا ال تبالـــنموت بالمئات  و

رونــــــــــبأعراضنا تتاج،بنسائنا،بدمائنااحنا،بأرو

ونــتـــــــــــــالیزال یھتك أعراضي و أنتم علیھ صام

رونـــــــــــــــــــــــــــإلى متى ھذا السبات ؟متى تتفك

ون؟ـــــــــــــــــــــــــــأترضون من بأموالكم ھم سارق

نـــــــــــــــــناظریلماذا رضیتم لي الدمار و أنتم في 

نـــــــــــخلفة األنبیاء و المرسلی،الصالحین،أنسیتم

أنسیتموني؟؟ لم أكن أولى القبلتیــــــــــــــــــــــــــــن

دوري األن أن أتكلم یا سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

بالقضـــــــــــــــــــــــــــــــاءوانتفض لذاتي وارضى 

سقطت أقنعتكم فتوضحت األشیـــــــــــــــــــــــــــــاء

وسأنتصر بعون من رب السمـــــــــــــــــــــــــــــــاء

تكلم الرصاص ودعمھ القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــمفإما الحریة وإما اإلستشھاد أجل نعـــــــ

أما أنا فأزرعكم في جھنــم.........یومھا تتذكرونني

فاستیقظوا وأغیثوني لتكون لي ولكم جنة النعیــــــم

فیستجیب القدر لدعائي كي شعبي من كل عدو انتقم 

رـــــــــــــــــأرأیتموھا حینما رأت الحقیقة خلف البص

رـــــــــــــــــــــــــــــو طیلة الصبملت الوحدة و الیتم

ر ؟ـــــــــــــــفكلمت العرب صارخة أأنتم ذئاب أم بش

ھا قد تكلم أبنائي و ففصل الكالم على الصمت انتصر

ذرــــــبعتم الضمیر ،بعتم الشرف،خلفتم الوعود و الن

ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأكل غیر ما أنتم لھ آكل

ونـــــــــــــــــــــنحتسي دمائنا كل یوم و أنتم صامت

رأیتم عني وقضیتي الھون، تائھون، تتراقصــــــون

رون ـــــــــــــــــأغتصبني اسرائیل و أنتم بالعین تنظ

ونــــــــــــــــــــــــــــــــالى متى بي وبشعبي ال تبال

ون؟ــــــــــــــــــــــــأترضون من ھم بأعراضي ھاتك

لماذا رضیتم ألختكم فلسطین ،لي رضیتم مال تشتھون

ن؟ــــــــــــــلماذا بعتموني ،فیما تقابلون اهللا یوم الدی

ن؟ــــــــأنسیتم الشھداء الصدقین صدام و صالح الدی

ألم أكن وجھة اإلیمان لكم یا مسلمیــــــــــــــــــــــن؟

ألخلع عني سترة الحیـــــــــــــــــــــــاءحان األوان

ال یغرني منكم ال زعماء وال رؤســـــــــــــــــــــــــاء

یأناضل حتى أرجع ھیبة شعبي لھ والكبریــــــــــــاء

وادفع بروحي و أبنائي كل بــــــــــــــــــــــــــــــــالء

ــــــــمحان الوقت الوقت لتطیب الجروح ویزول األل

لكن یوم القضاء سأقاضیكم وأكون أنا الحكـــــــــــم

یومھا ال دموع تنفعكــــــــــــــــــــــــم وال نـــــــــدم

ثورتي ثورة الدم والحســــم.....ثورتي.....فثورتي

ال تخافوني، وخافوا اهللا واستجابة القدر المحتـــــم

ثورتي ثورة الســــــــــــــــــــــــــالح و االراء.......................ثورتي.....................فثورتي

فإما الجنة وأما جھنم..............................................وأنادیكمنادیتكم
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درــــــــــــــأرأیتم المرأة التي تكلمت فاستجاب لھا الق

ر ــــــــــأسمعتم حدیثھا فقد تكلمت و نطقت بلغة الحج

رـــــــــــــــــــــــمل قدرھا فضجوتكلمت بعد أن ملت 

الرصاص منكم العون قد انتظرمللت و مل أبنائي من

رـــــــــــــــــــــأرادنا و أراد القدر و المولى لنا قد نص

رــــــــــأعینوني ، أنقذوني فأنا و فلذة أكبادي في خط

ونـــــــــــــو نتجرع األلم بقدر كل طیب أنتم لھ شارب

ــونـــاآلالف في الیوم  بنا ال تبالـــنموت بالمئات  و

رونــــــــــبأعراضنا تتاج،بنسائنا،بدمائنااحنا،بأرو

ونــتـــــــــــــالیزال یھتك أعراضي و أنتم علیھ صام

رونـــــــــــــــــــــــــــإلى متى ھذا السبات ؟متى تتفك

ون؟ـــــــــــــــــــــــــــأترضون من بأموالكم ھم سارق

نـــــــــــــــــناظریلماذا رضیتم لي الدمار و أنتم في 

نـــــــــــخلفة األنبیاء و المرسلی،الصالحین،أنسیتم

أنسیتموني؟؟ لم أكن أولى القبلتیــــــــــــــــــــــــــــن

دوري األن أن أتكلم یا سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

بالقضـــــــــــــــــــــــــــــــاءوانتفض لذاتي وارضى 

سقطت أقنعتكم فتوضحت األشیـــــــــــــــــــــــــــــاء

وسأنتصر بعون من رب السمـــــــــــــــــــــــــــــــاء

تكلم الرصاص ودعمھ القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــمفإما الحریة وإما اإلستشھاد أجل نعـــــــ

أما أنا فأزرعكم في جھنــم.........یومھا تتذكرونني

فاستیقظوا وأغیثوني لتكون لي ولكم جنة النعیــــــم

فیستجیب القدر لدعائي كي شعبي من كل عدو انتقم 

رـــــــــــــــــأرأیتموھا حینما رأت الحقیقة خلف البص

رـــــــــــــــــــــــــــــو طیلة الصبملت الوحدة و الیتم

ر ؟ـــــــــــــــفكلمت العرب صارخة أأنتم ذئاب أم بش

ھا قد تكلم أبنائي و ففصل الكالم على الصمت انتصر

ذرــــــبعتم الضمیر ،بعتم الشرف،خلفتم الوعود و الن

ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأكل غیر ما أنتم لھ آكل

ونـــــــــــــــــــــنحتسي دمائنا كل یوم و أنتم صامت

رأیتم عني وقضیتي الھون، تائھون، تتراقصــــــون

رون ـــــــــــــــــأغتصبني اسرائیل و أنتم بالعین تنظ

ونــــــــــــــــــــــــــــــــالى متى بي وبشعبي ال تبال

ون؟ــــــــــــــــــــــــأترضون من ھم بأعراضي ھاتك

لماذا رضیتم ألختكم فلسطین ،لي رضیتم مال تشتھون

ن؟ــــــــــــــلماذا بعتموني ،فیما تقابلون اهللا یوم الدی

ن؟ــــــــأنسیتم الشھداء الصدقین صدام و صالح الدی

ألم أكن وجھة اإلیمان لكم یا مسلمیــــــــــــــــــــــن؟

ألخلع عني سترة الحیـــــــــــــــــــــــاءحان األوان

ال یغرني منكم ال زعماء وال رؤســـــــــــــــــــــــــاء

یأناضل حتى أرجع ھیبة شعبي لھ والكبریــــــــــــاء

وادفع بروحي و أبنائي كل بــــــــــــــــــــــــــــــــالء

ــــــــمحان الوقت الوقت لتطیب الجروح ویزول األل

لكن یوم القضاء سأقاضیكم وأكون أنا الحكـــــــــــم

یومھا ال دموع تنفعكــــــــــــــــــــــــم وال نـــــــــدم

ثورتي ثورة الدم والحســــم.....ثورتي.....فثورتي

ال تخافوني، وخافوا اهللا واستجابة القدر المحتـــــم

ثورتي ثورة الســــــــــــــــــــــــــالح و االراء.......................ثورتي.....................فثورتي

فإما الجنة وأما جھنم..............................................وأنادیكمنادیتكم

بقلم الطالبة:

بن زاوي یمینة

سنة ثانیة لغة 
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درــــــــــــــأرأیتم المرأة التي تكلمت فاستجاب لھا الق

ر ــــــــــأسمعتم حدیثھا فقد تكلمت و نطقت بلغة الحج

رـــــــــــــــــــــــمل قدرھا فضجوتكلمت بعد أن ملت 

الرصاص منكم العون قد انتظرمللت و مل أبنائي من

رـــــــــــــــــــــأرادنا و أراد القدر و المولى لنا قد نص

رــــــــــأعینوني ، أنقذوني فأنا و فلذة أكبادي في خط

ونـــــــــــــو نتجرع األلم بقدر كل طیب أنتم لھ شارب

ــونـــاآلالف في الیوم  بنا ال تبالـــنموت بالمئات  و

رونــــــــــبأعراضنا تتاج،بنسائنا،بدمائنااحنا،بأرو

ونــتـــــــــــــالیزال یھتك أعراضي و أنتم علیھ صام

رونـــــــــــــــــــــــــــإلى متى ھذا السبات ؟متى تتفك

ون؟ـــــــــــــــــــــــــــأترضون من بأموالكم ھم سارق

نـــــــــــــــــناظریلماذا رضیتم لي الدمار و أنتم في 

نـــــــــــخلفة األنبیاء و المرسلی،الصالحین،أنسیتم

أنسیتموني؟؟ لم أكن أولى القبلتیــــــــــــــــــــــــــــن

دوري األن أن أتكلم یا سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

بالقضـــــــــــــــــــــــــــــــاءوانتفض لذاتي وارضى 

سقطت أقنعتكم فتوضحت األشیـــــــــــــــــــــــــــــاء

وسأنتصر بعون من رب السمـــــــــــــــــــــــــــــــاء

تكلم الرصاص ودعمھ القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــمفإما الحریة وإما اإلستشھاد أجل نعـــــــ

أما أنا فأزرعكم في جھنــم.........یومھا تتذكرونني

فاستیقظوا وأغیثوني لتكون لي ولكم جنة النعیــــــم

فیستجیب القدر لدعائي كي شعبي من كل عدو انتقم 

رـــــــــــــــــأرأیتموھا حینما رأت الحقیقة خلف البص

رـــــــــــــــــــــــــــــو طیلة الصبملت الوحدة و الیتم

ر ؟ـــــــــــــــفكلمت العرب صارخة أأنتم ذئاب أم بش

ھا قد تكلم أبنائي و ففصل الكالم على الصمت انتصر

ذرــــــبعتم الضمیر ،بعتم الشرف،خلفتم الوعود و الن

ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأكل غیر ما أنتم لھ آكل

ونـــــــــــــــــــــنحتسي دمائنا كل یوم و أنتم صامت

رأیتم عني وقضیتي الھون، تائھون، تتراقصــــــون

رون ـــــــــــــــــأغتصبني اسرائیل و أنتم بالعین تنظ

ونــــــــــــــــــــــــــــــــالى متى بي وبشعبي ال تبال

ون؟ــــــــــــــــــــــــأترضون من ھم بأعراضي ھاتك

لماذا رضیتم ألختكم فلسطین ،لي رضیتم مال تشتھون

ن؟ــــــــــــــلماذا بعتموني ،فیما تقابلون اهللا یوم الدی

ن؟ــــــــأنسیتم الشھداء الصدقین صدام و صالح الدی

ألم أكن وجھة اإلیمان لكم یا مسلمیــــــــــــــــــــــن؟

ألخلع عني سترة الحیـــــــــــــــــــــــاءحان األوان

ال یغرني منكم ال زعماء وال رؤســـــــــــــــــــــــــاء

یأناضل حتى أرجع ھیبة شعبي لھ والكبریــــــــــــاء

وادفع بروحي و أبنائي كل بــــــــــــــــــــــــــــــــالء

ــــــــمحان الوقت الوقت لتطیب الجروح ویزول األل

لكن یوم القضاء سأقاضیكم وأكون أنا الحكـــــــــــم

یومھا ال دموع تنفعكــــــــــــــــــــــــم وال نـــــــــدم

ثورتي ثورة الدم والحســــم.....ثورتي.....فثورتي

ال تخافوني، وخافوا اهللا واستجابة القدر المحتـــــم

ثورتي ثورة الســــــــــــــــــــــــــالح و االراء.......................ثورتي.....................فثورتي

فإما الجنة وأما جھنم..............................................وأنادیكمنادیتكم

بقلم الطالبة:

بن زاوي یمینة

سنة ثانیة لغة 
فرنسیة
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1دیوان العرب:  الروایة

یلحظ المتبع للساحة اإلبداعیة األدبیة والنقدیة على حد سواء احتفاء واھتماما كبیرین ببعض 
األشكال األدبیة الحدیثة ، و تبرز الروایة كأھم ھده األشكال بال منازع فقط حیث ضاللھا عـــــــلى الساحة 

داعیة و مروجة لھا و تصدرت اإلبداعیة في العقدین اآلخرین تخیما ملفتا النتباه فقدت المنابر األدبیة
أســـماء الروایات و الروائیین عناوین الصحف و المجالت و ضجت بھا رفوف المكتبات و عند دور 

وكثیرة ھي  الملتقیات و الندوات التي تتناول الـــروایة وأعالمــــــــــھا بالدراسة "الخبر الیقین "النشر 
الروایة المكانة التي تلیق بھا بــــــــین باقي األجناس األدبـــــیة أي أن تتبوأ "و والتحلیل ســــــاعیة 

،لكن السؤال الذي یـتبادر إلى

ھل ھناك أجناس أدبیة أخرى غیر الروایة على الصعید األدبي حالیا ؟:األذھان 
االھتمام بجمیع إني أطرح ھدا السؤال بموضوعیة تنأى عن أي تعصب لشكل أدبي آخر مؤمنا بضرورة 

فاإلبـــــــــــداع كعنصر ,األجناس األدبیة األخرى بصرف النظر عن أصولھا أو الظروف التي نشأت فیھا
وأي إقصاء أو تھمــــــــــــــــیش ألي جنس أدبي ‘ أساسي في كل شكل أدبي ھو معیار الحكم علیھ 

رفوض فال عیب أن عتابنا یلقى على سیؤدي ال محالة إلى تھمیش اإلبداع والمبدعین  وھدا شيء م
التیار المحافظ الذي سیطر على الساحة الثقافیة أیام االســــــتعمار في اھــتمامھ بالشعر والخطابة 

لكن ھدا ‘ وإقصائھ لجمیع األشكال األخرى و لعل ھدا من أسباب تأخر ظھور الروایة في الجــــــــزائر 
الكبیر بالروایة واالنغالق علیھا في وقت یشھد العالم انفتاحا على التأخر ال یبد لنا الیوم ھدا الولع 

أجناس جدیدة في حقول اإلبداع نسعى إلى دراسة   إلى تضـــــــییق رقعة اإلبداع ووأد بعض األجناس !
والدراسات النقدیة تكاد تكون ‘ فدیوان الشـــــــعر أصبح كالفاكھة  النادرة في غیر موسمھا .األخرى
للشعر و بالخصوص عــــــــندما نرى حمى الروایةاجتاحت الدراسات األكادیمیة و  من ھنا یجب منعدمة

علینا دق ناقوس الخطر و إعادة االعتبار إلى األشكال التي ھمشت عن قصد ؛ فالشعر یبقى دائما ھو 
ــــــا تدعیمھ و عنوان التمیز اإلبداعي عن العرب ،فھم سادتھ و أربابھ و من ھدا المنطق وجب علیـــــ

إثرائھ و المحافظة فھو خصوصیتنا اإلبداعیة إذا قارناه بباقي األجناس األدبیة و أي محاولة لطمس 
معالمھ و تغیب أعالمھ من قائمة اإلبداع ، ھي محاولة تھدیم ھویتنا و تقویض أركانھا ، في ظل صمت 

یلقي ضبابیة على مستقبل األجیال األدبیة رجال المیدان  من نــقاد وأدباء ، وال ندري أھو الصمت الذي 
األخرى غیر الروایة إن الســـــــــــاحة األدبیة الجزائریة تتمیز بقدرتھا و خصوبتھا على نقل  أي جنس 

أدبي على إحساس أدبي كان ،نثرا أو شعرا و ھدا تابع من تنوع الثقافي فما ألدى یدعونا إلى إقصاء 
بشكل أدبي على حساب شكل أخر ،فعلى السادة النقاد واألدبـــــــاء أن األجناس و تھمیشھا و االھتمام

یعلموا حجم المسؤولیة الملقاة على عواتقھم وأن یكبروا المواجھة أي تشویھ یلـحق أي تجربة أدبیة 
.كانت سمتھا األساسیة ھي اإلبداع 

لغ بالروایة على حساب الشعر فكرة مأخوذة عن أحد النقاد في معرض سخریة من االھتمام المبا_     1
.فأصبحت الروایة ھي دیوان العرب ال الشعر على حد تعبیره

بقلم الطالب:

خضور ولید
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1دیوان العرب:  الروایة

یلحظ المتبع للساحة اإلبداعیة األدبیة والنقدیة على حد سواء احتفاء واھتماما كبیرین ببعض 
األشكال األدبیة الحدیثة ، و تبرز الروایة كأھم ھده األشكال بال منازع فقط حیث ضاللھا عـــــــلى الساحة 

داعیة و مروجة لھا و تصدرت اإلبداعیة في العقدین اآلخرین تخیما ملفتا النتباه فقدت المنابر األدبیة
أســـماء الروایات و الروائیین عناوین الصحف و المجالت و ضجت بھا رفوف المكتبات و عند دور 

وكثیرة ھي  الملتقیات و الندوات التي تتناول الـــروایة وأعالمــــــــــھا بالدراسة "الخبر الیقین "النشر 
الروایة المكانة التي تلیق بھا بــــــــین باقي األجناس األدبـــــیة أي أن تتبوأ "و والتحلیل ســــــاعیة 

،لكن السؤال الذي یـتبادر إلى

ھل ھناك أجناس أدبیة أخرى غیر الروایة على الصعید األدبي حالیا ؟:األذھان 
االھتمام بجمیع إني أطرح ھدا السؤال بموضوعیة تنأى عن أي تعصب لشكل أدبي آخر مؤمنا بضرورة 

فاإلبـــــــــــداع كعنصر ,األجناس األدبیة األخرى بصرف النظر عن أصولھا أو الظروف التي نشأت فیھا
وأي إقصاء أو تھمــــــــــــــــیش ألي جنس أدبي ‘ أساسي في كل شكل أدبي ھو معیار الحكم علیھ 

رفوض فال عیب أن عتابنا یلقى على سیؤدي ال محالة إلى تھمیش اإلبداع والمبدعین  وھدا شيء م
التیار المحافظ الذي سیطر على الساحة الثقافیة أیام االســــــتعمار في اھــتمامھ بالشعر والخطابة 

لكن ھدا ‘ وإقصائھ لجمیع األشكال األخرى و لعل ھدا من أسباب تأخر ظھور الروایة في الجــــــــزائر 
الكبیر بالروایة واالنغالق علیھا في وقت یشھد العالم انفتاحا على التأخر ال یبد لنا الیوم ھدا الولع 

أجناس جدیدة في حقول اإلبداع نسعى إلى دراسة   إلى تضـــــــییق رقعة اإلبداع ووأد بعض األجناس !
والدراسات النقدیة تكاد تكون ‘ فدیوان الشـــــــعر أصبح كالفاكھة  النادرة في غیر موسمھا .األخرى
للشعر و بالخصوص عــــــــندما نرى حمى الروایةاجتاحت الدراسات األكادیمیة و  من ھنا یجب منعدمة

علینا دق ناقوس الخطر و إعادة االعتبار إلى األشكال التي ھمشت عن قصد ؛ فالشعر یبقى دائما ھو 
ــــــا تدعیمھ و عنوان التمیز اإلبداعي عن العرب ،فھم سادتھ و أربابھ و من ھدا المنطق وجب علیـــــ

إثرائھ و المحافظة فھو خصوصیتنا اإلبداعیة إذا قارناه بباقي األجناس األدبیة و أي محاولة لطمس 
معالمھ و تغیب أعالمھ من قائمة اإلبداع ، ھي محاولة تھدیم ھویتنا و تقویض أركانھا ، في ظل صمت 

یلقي ضبابیة على مستقبل األجیال األدبیة رجال المیدان  من نــقاد وأدباء ، وال ندري أھو الصمت الذي 
األخرى غیر الروایة إن الســـــــــــاحة األدبیة الجزائریة تتمیز بقدرتھا و خصوبتھا على نقل  أي جنس 

أدبي على إحساس أدبي كان ،نثرا أو شعرا و ھدا تابع من تنوع الثقافي فما ألدى یدعونا إلى إقصاء 
بشكل أدبي على حساب شكل أخر ،فعلى السادة النقاد واألدبـــــــاء أن األجناس و تھمیشھا و االھتمام

یعلموا حجم المسؤولیة الملقاة على عواتقھم وأن یكبروا المواجھة أي تشویھ یلـحق أي تجربة أدبیة 
.كانت سمتھا األساسیة ھي اإلبداع 
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Fait par Salmette meriem Deuxième année doctorat

Valorisation des accumulateurs aux plomb

Plan du travail

 Généralité sur l’accumulateur au
plomb

 Filières de recyclage

 But de la recherche

 La récupération à l’échelle
industrielle.

. GÉNÉRALITÉS SUR
L'ACCUMULATEUR AU PLOMB :

Un accumulateur:

est un élément rechargeable, le
distinguant ainsi de la pile
(élément non rechargeable). Un
accumulateur est donc un
générateur réversible : il peut
stocker (accumuler) de l'énergie,
en convertissant l'énergie
électrique en forme chimique.

 (1) Électrode négative, composée
de4 plaques en plomb spongieux
(Pb)

 (2) Électrode positive, composée
de4 plaques de dioxyde de plomb
(PbO2)

 (3) Séparateur micro poreux
(pochette en polyéthylène)

 (4) Pontet de connexion en plomb

 (5) Borne terminale négative

 (6) Un élément Pb/PbO2

CONSTITUTION DE LA BATTERIE
AU PLOMB

CONSTITUTION DE LA BATTERIE AU PLOMB

But de recherche

fabriquer des produits
chimiques utiles à l’industrie à
partir d’un déchet classé nocif
pour l’environnement « la
valorisation »

la valorisation

Elle consiste dans « le
réemploi, le recyclage ou
toutes autres actions visant à
obtenir, à partir des déchets,
des matériaux réutilisables ou
de l'énergie » (loi du
13/07/1992).

Le four rotatif

Le broyage Le four rotatif Le carrousel

Batterie de plomb

Broyage en poudre

Ajout du coke

(libérer
l’oxygène

Cémentation Extraction par  solvant

voie hydro
métallurgique

voie pyro
métallurgique

attaque en milieu Fonte
1100-1500

Raffinage

میكرفون الطالب
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"أصــــــــــــــــداء"

في  لقاء  شيق مع الطلبة األجانب

ھي فترة قصیرة مرت على والدة المركز الجامعي بوالیة برج بوعریریج غیر  أنھ  استطاع   التقدم  
أمال منھ أن یرقى إلى مستوى الجامعات األخرى و رغم حداثتھ إال انھ تم تطویره من ،في عدة مجاالت
.حیث تم إدخال فروع متعددة سمحت لھ باستقبال عدد ھائل من الطلبة في وقت وجیز،الناحیة الھیكلیة

الخ  و .....نجد من بین ھؤالء الطلبة أشقاؤنا في كل من الصحراء الغربیة و كذا الیمن ، موریتانیا
حسب إحصائیات المركز الجامعي قد بلغ عدد ھم ثالثة و عشرون طالبا أجنبیا منھم  سبع بنات و 

لمتعلقة بالقطب و في التفاتة طیبة من مجلة أصداء و رغبة في معرفة بعض االنطباعات ا،الباقي ذكور
:قمنا بحوار مع  بعض الطلبة األجانب الذین أدلو بتصریحات التالیة

وفي تصریح الشیخ عبد الكریم محمد 
سالم

الذي تحصل على شھادة البكالوریا في 
24الجزائر بوالیة سدي بلعباس عمره 

سنة طالب من الصحراء الغربیة،
لیلتحق 12/20متحصل على معدل 

بمعھد العلوم االقتصادیة  بالمركز 
الجامعي لوالیة برج بوعریریج  و 
حسب قولھ یتم توزیعھم عبر مختلف 
الجامعات بقدر المناصب المتوفرة ،في 
حین یشید الشیخ عبد الكریم وبصفة 
أكیدة على التاطیر الجید  والمستوى 
ا العلمي الراقي لألساتذة   ، ختام

لكالمھ یتقدم بتحیة إكرام و إجالل 
للشعب الجزائري المضیاف  كما یشكر 
المركز على  كافة المجودات و 
اإلمكانیات التي أتیحت لھم من جمیع 
النواحي  و المالحظ ان الشیخ عبد 

وفي ذات .الكریم محب للدردشة
السیاق أدلى

محمد لمین ماء العین محمد الناجم

ماء العین محمد الناجم القادم من الصحراء محمد لمین
سنة ، أتم تحصیلھ العلمي بالطورین  23الغربیة البالغ 

المتوسط  و الثانوي بالجزائر في حین كان معدلھ قریب 
من الجید  لیستأنف دراستھ الجامعیة ببرج بوعریریج 

، lmdتخصص علوم االقتصاد و التسییر سنة أولى 
التعلیم العالي    بخصوص المبعوث من طرف وزارة 

التأطیر البداغوجي  خال ل ھذا العام  یرى بأنھ یسیر على 
أحسن وجھ مقارنة بالمراكز األخرى  بفضل التسھیالت 
التي یقدمھا ھذه االخیلرة التي تدفعني إلى إتمام دراسة 
ما بعد التدرج بنفس المكان  و بصفتھ  طالبا یتقدم 

و تعاطفھ مع أبناء بالشكر للقطب ومن خالل تعاونھ 
.الصحراء الغربیة متمنیا أن یصبح المركز  جامعة

صفوان ھاشم وجیھ الدین وبادي

: یصرح

لب یمني في العشرینیات الحائز طا
تقدیر جید جدا ، انظم بكالوریاىعل

للمركز عن طریق بعثة لیندرج بقسم 
لتي لم تنل وااإللكترونیك ھذه األخیرة

رضاه ، لكن تبقى نظرتھ ایجابیة حول 
. المردود الجامعي إدارة و تسییرا

أخیرا تقدم بالشكر لإلدارة و لوالیة 
برج بوعریریج 
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السالكة الدیة حسنة

الدیة حسنة سنة ثانیة تخصص علوم و السالكة 
سنة، أرسلت من طرف وزارة 21تقنیات ال تتجاوز 

التعلیم العالي بالجزائر ، زارت العدید من الجامعات 
الجزائریة غیر أنھا فخورة بتواجدھا بالقطب الجامعي 
للبرج أشارت الیجابیاتھ و اختیارھا للمركز یعود 

الخدمات : المثاللألسباب متعددة نذكر منھا على سبیل 
المقدمة من طرفھ إضافة إلى ابتعاده عن الشبھات 

.األخالقیة و المساوئ 

بشكري الخالص للبلد الشقیق أتقدمأنأود أخیرا 
ككل و اإلداريالجزائر على كرم الضیافة ، الطاقم 

.مجلة أصداءباألخص

سنة تخصص 22: أمیلة مھدي محمد الشیخ
علوم و تقنیات

2008الثانیة جامعي نالت شھادة البكلوریا عام 
بسیدي

أمیلة مھدي محمد الشیخ

سنة تخصص علوم و تقنیات 22: أمیلة مھدي محمد الشیخ
بسیدي 2008الثانیة جامعي نالت شھادة البكلوریا عام 

بلعباس   بالنظر إلى مضمون فكرھا فان  سیر النظام داخل 
القطب الجامعي على أحسن ما یرام 

و في كلمة نھائیة تقدمت بالشكر لمجلة أصداء و إلى كل 
.الجامعيالفریق العامل بالمركز

.بالنیة.ح/معوش. ف: حوار

زقرار. س:صیاغة وتحریر
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:الشاعر الجزائري عاشور بوكلوة

فعالیات الملتقى الوطني األول حول التراثاحتضن المركز الجامعي لبرج بوعریریج
، 2011وجدید القراءات النقدیة وذلك على مدار یومین التاسع والعاشر من مايالعربي

عرف ھذا الملتقى مشاركة فعالة لوجوه أدبیة معروفة وأساتذة جامعیین جاؤوا من والیات 
الملتقى إقبال غفیر كما عرف.عنابةومختلفة كسطیف، مسیلة، بجایة، سكیكدة،قالمة

ألساتذة وطلبة قسم األداب والعلوم اإلنسانیة بالمركز

وعلى ھامش الملتقى اغتنمت مصلحة اإلعالم والتوجیھ فرصة تواجد الشاعر الجزائري 
عاشور بوكلوة لتجري معھ ھذا الحوار

م  .ف

رحب بك في خلیة اإلعالم نشكرك جزیل الشكر على تلبیة ھذه الدعوة، ونأوال عاشور بكلوة،صباح الخیرأستاذ/م.ف
بكلوة .في البدایة أستاذ عأملین اإلستفادة منك ومن وجھات نظرك، برج بوعریریج،للمركز الجامعي والتوجیھ ل

؟ ممكن كلمة عن شخصكم

على ھذا اإلھتمام، وأتشرف كثیرا بھذا الحوار، إذن عاشور صباح الخیر، أشكر إدارة المركز الجامعي لبرج بوعریریج
إلطاراتالعاليللتكوینالوطنيالمعھدخریج، سكیكدةوالیةقشرةبعین1967فیفري15موالیدمنبوكلوة في سطور، 

الوالئیةالرابطةتقلدت عدة مناصب لھا صلة مباشرة باألدب والفن كرئیس )1993-1990دفعة(قسنطینةالشباب
للشبابوالعلمیةالثقافیةللنشاطاتالوالئیةالرابطةرئیس، 2002منذسكیكدةلوالیةللشبابوالعلمیةالثقافیةللنشاطات

1997منذالجزائریینالكتاباتحادعضو. 2009الحدائقالجدیدةالشبابدارمدیر. 2002منذسكیكدةلوالیة

في ضیافة خلیة اإلعالم والتوجیھ 
للمركز الجامعي برج بوعریریج

ضیف الخلیة
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. 2003منذالعربالكتاباتحادعضو. 2001منذالعربیةوالثقافةالفكرمنتدىعضو.

مھرجانورئیسمؤسس.األدبیةاألمواجسلسلةعلىوأشرفللنشرأمواجدار-دواسحسنالشاعررفقة-أسس
.(13-12-11-10).دوراتالتشكیلیةللفنونالوطنيالمھرجانرئیس.الشعريالشاطئ

متى بدأت رحلتك مع القلم ؟/ب.ح

وھو منظور علمي صحیح ، موھبة الكتابة في منظور علم النفس تظھر بین سن الثانیة عشر وسن الرابعة عشر
بما یشبھ الشعر في سنوات المتوسطة لتتطور أكثر " أھلوس"و" أخبرش"فقد بدأت ، ومنھا حالتي، في كثیر من الحاالت

التي خصص ، عبر المجلة الحائطیة، من محیط األصدقاء إلى الثانویة كلھا" الخربشات"وتنتقل ھذه ، في مرحلة الثانویة
...ثم بعدھا إلى الجرائد الوطنیة ، عدد منھا ألشعاري فقط

من ھو ملھم الشاعر عاشور بوكلوة ؟فكل شاعر ملھمھ الخاص، /ب.ح

باعتبار أن ھذه ، ل والرجل بالنسبة للمرأةالمرأة بالنسبة للرج، الملھم األول واألساسي عند كل كاتب ھو اإلنسان
غیر أن ھذا الملھم یتغیر بحسب العمر والوضع والثقافة التي یكتسبھا الفرد ، الموھبة تظھر في سن تسیطر علیھ العاطفة

فیصیر ، من محیطھ، یتحول الھم العاطفي المسیطر على الموھوب المراھق إلى ھموم شتى، یسیطر في كل مرة ھم ما
لذلك نجد أن لكل نص شعري ملھمھ . م ھو الملھم لكتابة نص جدید وفق الحالة الشعوریة الراھنة للشاعرھذا الھ

.الذي ھو عاطفة ووجدان الشاعر ، الخاص، مع ثبات القاسم المشترك العام

ھل أنت رومانسي أم واقعي في كتاباتك؟/ب.ح

اوالجمع بینھما یعطي نصا رومانسی، المنطلق والغایةوالواقع ھو ، العاطفة ھي الملھم والمحرك، االثنین معا
فالشاعر، مھما حاول، ال یمكنھ التخلي عن .. واقعیا، جذوره في أعماق الواقع وثماره في عنان األفق الحالم 

في ، الفرق بین الشاعر والفیلسوف، وفي الوقت نفسھ ال یمكنھ الخروج عن واقعھ ومجتمعھ اإلنساني العام، رومانسیتھ
.بینما یحسن الفیلسوف بفكره ، ھو أن الشاعر یفكر بعاطفتھ، قدیريت

ھل لدیك منشورات أدبیةَََ؟/م.ف

2002شعر، والحالزینالحشاش:لھصدر:الكتب

2004شعر، واألمنیاتالنبضكسوف .
2005شعر، سفرجوازات .
2006شعر، الشفاعات .

:مشتركةكتب

2007تونس، شعر، االنفالتات
2007المغرب، ر، شعرالبحلھاث
2009تونسشعرر، البحبابمراتیج

:المخطوطاتولھ

شعر، برقھاخاصمتالتيالرعود
نقد، زالمجافیوضات..الشعرفیض
نقدوقصائدشعراء
..مختلفةأخرىوإسھامات.

:منھاالشعریةالجوائزعدیدنال:الجوائز

. 1987قسنطینة-النصرجائزة
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. 1995سكیكدة-الوطنیةاألدبیاتجائزة

. 2003العاصمةالجزائر-وثقافةفنونجائزة

. 2003العاصمةالجزائر–المغاربیةزكریاءمفديجائزة

. 2009سكیكدة-األدبیةسكیكدةأوراقجائزة

. 2011قسنطینة–دیساببنالحمیدعبدجائزة

اإلمارات،العربللشعراءالكبرىالموسوعةمنھاوالعربیةالجزائریةالشعریةالموسوعاتعدیدفياسمھذكر
2009العربیة .

جزائریةجامعاتعدةفيالتخرجبحوثمدونةالشعریةمجموعاتھاعتمدت.
والعربیةالجزائریةوالثقافیةاألدبیةالملتقیاتمختلففيالزمنمنالعقدینعنیزیدمامنذباستمراریشارك.

ما ھو تقییمك لفعالیاتھ ؟"  " وأنت تحضر الیوم الثاني الملتقى األول /م.ف

دعیني أوال أوجھ تحیة محبة وتقدیر للصدیقین األستاذ عزوز زرقان واألستاذ ناصر معماش على ھذه الدعوة 
وھذه المحاور لتسلك علیھا مزیدا من وأشد بكل قوة على أیدي اللجنة العلمیة التي اختارت ھذا الموضوع ، الكریمة

ولكني أقول بكل ثقة أن ، في الحقیقة ال یمكنني أن أمنح لنفسي سلطة التقییم. البحث والنقاش العلمي المفید بال شك 
وكان یمكن أن یكون أكثر نجاحا في مناقشاتھ ، ناجحا من حیث موضوعھ ومحاوره وتنظیمھ، في اعتقادي، الملتقى كان
فال یمكن ألي أستاذ أن یقدم بحثھ أو دراستھ في ربع ساعة بالكیفیة التي یستفید ، للمداخالت وللنقاش، أطوللو منح وقتا

.. ُمِنعت القاعة من المناقشة المباشرة ، وبحكم الوقت، ثم أیضا، منھا الطلبة استفادة كاملة

أتصور أنھ ، ألساتذة المجتھدینوتفاجأت فرحا للمستوى الجید لبعض ا، ُصِدمت في المحاضرة األولى، علمیا
..وعلى جامعاتنا التخلص من الطفیلیات واألعشاب الضارة ، حان وقت الغربلة

كانت مشاركتك بقراءة شعریة سریعة، ھل لك أن تعید ما قرأت ؟/م.ف

:قرأت استھالال من بیتین ، بكل فرح

ووھبت حبك موتتي وحیاتي** وطنت في القلب المحبة أضلعي 

لما جعلتك قبلتي وصالتي** استجدي اإللھ وعفوه وسجدت 

:ثم مقطع قصیر 

مثقل رأسي بھموم الثقافة والصحافة والسیاسة

والبشاعة والخساسة، حد البالھة، مرھق، متعب

مبھورة لطریقة النھب والحراسة، وعیوني جاحظة

فاختر إذا ما أردت النجاة

أو فراشة زاھیة، ربطة عنق

ودراسة، وعنایة، بدقة

،واستعن بعطر مستورد
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كي ال تالحقك كالب الحراسة

من ذلك طلب منك قراءة قصیدة أخرى، لكنك فضلت ھذین المقطعین، ما المغزىمعماشاألستاذ ناصر/م.ف
؟یاترى

كنت أنوي قراءة ، القراءةمعماشوحین طلب مني الصدیق ناصر، في الحقیقة لم أكن مھیئا للقراءة بسبب الوقت
فأعتقد أنھ وصل ، أما المغزى، غیر أن الحالة الشعوریة التي كنت علیھا فرضت علي ھذا المقطع، ب حدیثانص كت

.من األساتذة والمتابعین للملتقىللكثیر

؟الجزائریینبصفتك شاعرا جزائریا، ما ھي الصعوبات التي تواجھ الشعر والشعراء/م.ف

:سأقتصر على رؤوس أقالم أرى أنھا األكثر أھمیة لذلك ، یحتاج لصفحات كثیرة، ھذا سؤال كبیر

وال نعرف كیف نصنع الشاعر ، نحن في الجزائر ال نعرف كیف نسوق نصوصنا بالشكل الذي یلیق بھا:اإلعالم
بل إننا نبحث عن ھذه ، بل إننا نبرع في االنتقام من الناجح منا في أول فرصة تتاح، وال نعیر لذلك أدنى اھتمام، النجم
.ص لنتیحھا ألنفسناالفر

وأكثرنا ال یملك سقفا ، فأكثرنا ال یملك دخال یعیل نفسھ وعائلتھ، شعراؤنا یعانون الفقر بكل أشكالھ:الفقر
.والسلطان ، الشعراء في الجزائر فقراء إال من رحم ربك. محترما لھ وألبنائھ

راج أصحابھ رغم حركة الطباعة التي مازال الكثیر من الشعر الجزائري یقبع في أد:الطبع ،النشر والتوزیع
.ھما كبیراعائق التوزیع ، یظل ورغم جھد الشعراء في الطباعة على حسابھم، تظھر في المناسبات الكبرى ثم تختفي

كم كتاب نقدي صاحب ھذا الكم المعقول من الدواوین والمجامیع الشعریة الصادرة :غیاب االھتمام والنقد
، في السنوات األخیرة نحو األدب الجزائري-مشكورا–أغفلنا البحث األكادیمي الذي توجھ فإذا ، مؤخرا ؟؟؟ ال شيء

وغیرھا من األمور التي ال تشجع الشاعر والكاتب ..ال نقد على اإلطالق ، حبیس الجامعة-مع األسف -والذي یظل 
.سوى على كسر قلمھ 

النصائح التي تقدمھا للشعراء والكتاب المبتدئین، للوصول إلى كتابة نص جید؟ماھي/م.ف

فأنا مازلت بعد في بدایاتي وأحتاج إلى الكثیر من النصائح لترسیخ ، لست في موضع یسمح لي بتقدیم النصائح
ال شيء یحقق ذلك ، اوإلى حسن التعامل معھ، الكتابة تحتاج إلى موھبة حقیقیة، وتدعیم تجربتي الشعریة المتواضعة

واالعتماد على الموھبة وتطویرھا بالكیفیة التي ، ثم الكتابة بصدق، والقراءة بذكاء، والقراءة بعمق، سوى القراءة بوعي
.فذلك في تصوري ھو السبیل للوصول إلى نص جید ، نریدھا لھا

ما ھي اھتماماتك خارج نطاق الشعر؟/ ب.ح

.. السفراوما یتبقى منھ لألسرة واألصدقاء والسفر، أحب كثیر، العمل الیومي الكثیر من الوقتیأخذ

كلمة أخیرة ؟/م.ف

وأشكر المركز الجامعي برج ، وأتمنى لكما التوفیق والنجاح المستمرین، وھذا االھتمام، أشكر لكما ھذا الحوار
.. إدارة وأساتذة و وعماال وطالبا ، بوعریریج

ممكن مقطع شعري یكون مسك الختام ؟/ب.ح
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:ھذا مقطع من قصیدة عنوانھا الرعود التي خاصمت برقھا ، بكل الفرح الممكن

في الصدر ما یكفي الفراشة من لھب ونور

فكم یوسف یلزمنا

كي تحافظ نسوة الحي على أصابعھن في المعاقل

وكم زلیخة تكفي

لتدرك فاتنتي معنى المالمة في عرف المخاتل

یا شمس اهللا الواحد اقتربي

كي أقص على الناس رؤاي

ضمي حنیني لمزاد العشق المعلن

كي أوزع بالتساوي دمي

لفیني بضفائرك الجدلى

كي أفسر معنى السنابل

لست الذئب یا أبت

ولست من باعد األمواج عن رمل السواحل

الجب أرحم من إخوتي

ومن فاتنة غرھا بریق الجدائل

معوش.ف:حاورتھ كل من

نیةالبن.ح
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عن تأسیس الجامعة الجزائریةلمحة تاریخیة
أنحاء العالم في تكوین الموظفین و األساتذة و الكوادر فالجزائر كلنظرا لألھمیة الكبیرة التي تلعبھا الجامعة عبر

ولإلشارة فإن البوادر األولى إلنشاء ،عقود إلى انتھاج التعلیم العالي ضمن أطوارھا التعلیمیة10عملت منذ أكثر من 
لخطوات التي دیسمبر وبعد سلسلة من ا30وذلك بموجب قانون 1909وظھور الجامعة الجزائریة تعود إلى سنة  

الذي تولى إنشاء أربعة مدارس، كانت بمثابة اإلنطالقة األولیة والحقیقیة  1879دیسمبر20تلتھ وبدایتھا كان قانون 
للجامعة الجزائریة، والتي انبثقت منھا الیوم أقطاب جامعیة ضخمة ومراكز جامعیة كبیرة ذات صدى وطني ودولي،

أساسیة، لكل مرحلة مراحلضمن أربعة الجزائرفي یمكن إیجاز مسیرة التعلیم العالي و البحث العلمي لذا 
:وھي كالتالي.ممیزاتھاالخاصة بھا

متفرقات

المرحلة اإلستعماریة:

عرفت ھذه الجامعة في الفترة 
نوعیة وھیكلیة االستعماریة تطورات

متنوعة ومتعددة لكنھا كانت تصب 
كلھا في خدمة األھداف االستعماریة

كما تمیزت ھذه المرحلة ببروز كل من 
مدرسة الطب والصیدلة، مدرسة 
العلوم، مدرسة االداب والعلوم 

. اإلنسانیة ومدرسة الحقوق
وعرفت خالل ھذه المرحلة أیضا العدید 

. من التحوالت التنظیمیة والھیكلیة
وھي تشكل الیوم قطبا من أقطاب 

فبدایة .العلوم والمعرفة في الجزائر 
التعلیم العالي والمدارس مشوار 

مدرسة الطب المختصة كان بانشاء
حیث تعد ھاتھ األخیرة أول مدرسة 

في العھد االستعماري على أنشئت 
بدأت نشاطھا سنة . أرض الجزائر

وكان یشرف على التدریس 1833،
وذلك في فیھا أساتذة عسكریون،

.مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة
ھ إلى كانت الدروس في البدایة توج

الطلبة األوروبیین فقط إال أن مذكرة
جوان 10لوزیر الحرب صادرة بتاریخ 

سمحت بقبول الطلبة األتراك1833

.والجزائریین المسلمین والیھود فیھا
في كانت ھذه الدروس في ھذه المرحلة 

مرحلة األولى تقتصر على علم التشریح ال
ذلك أوقفت و الفزیولوجیا الوصفیة ، وم

بقرار من 1835الدراسة بھا في سنة 
1854وفي عام .الجنرال كلوزیل

صوت المجلس البلدي للجزائر العاصمة
على قرار یقضي بإعادة فتحھا، وفعال تم 

أوت 04مؤرخ في فتحھا رسمیا بمرسوم
غیر أنھا لم تبدأ نشاطھا الفعلي إال 1857
وضعت ھذه المدرسة في البدایة .1859

تحت إشراف كلیة الطب الفرنسیة
.MONTPELIERبمونبولییھ 

-12-20و بموجب القانون المؤرخ في 
المنشئ للمدارس العلیا بالجزائر، 1879

تحولت المدرسة إلى مدرسة علیا للطب 
و بموجب القانون المؤرخ والصیدلة،

تحولت إلى كلیة للطب 1909-12-30في 
لیھا لت.والصیدلة تابعة لجامعة الجزائر

ولإلشارة مدرسة اآلداب، مباشرة ظھور 
.الدروس األولى في اللغة العربیةفإن

واألدب العربي والشریعة تم الترخیص 
حیث 1832بتقدیمھا ابتداء من عام 

للمترجم العسكري آنذاك لتلقین سمح 
دروس في العربیة لصالح الموظفین 

.والعسكریین

اللغة وعلى الرغم من أن مستوى تعلیم . 
كان ابتدائیا، إال أنھا شكلت النواة األولى 
لمدرسة اآلداب بالجزائر، والتي تم تحویلھا 
إلى كلیة لآلداب والعلوم اإلنسانیة تابعة 

بموجب القانون المؤرخ لجامعة الجزائر
،وقبل ھذا التاریخ كان 1909-12-30في 

االتجاه التاریخي یغطي على االتجاه األدبي 
أن ھذه المدرسة كانت من و الفلسفي غیر

أبرز مدارس االستشراق، و قد احتضنت في
. المؤتمر الثامن للمستشرقین1905سنة 

وبفضل نشاطھا المكثف، تم بالتدریج إنشاء 
مؤسسات تابعة أو غیر تابعة لجامعات 
فرنسیة مثل مدرسة األساتذة لبوزریعة التي 

، ثم 1900برزت إلى الوجود في سنة 
1900مدرسة التجارة التي أسست سنة 

أیضا ومعھد الدراسات الزراعیة الذي أنشئ 
مدرسة بعدھا إنشاءثم تم ، 1905سنة 

ابتداءواالھتمام بدروس القانونالحقوق
1857، من عام
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وذلك العتبارات تاریخیة مرتبطة بالفترة 
االستعماریة بسبب حاجة اإلدارة الفرنسیة 
إلى معرفة القوانین والنظم التي یخضع لھا 

كانت في البدایة مجرد . المجتمع الجزائري 
ملحقة بالقصبة تشرف على برنامج األھلیة 
وتحضیر الطلبة المتحان البكالوریا وشھادة 

ان ھناك أصال الكفاءة في الحقوق، وك
مشروع قانون أعده أحد أساتذة الجامعة 

PAULBEERالفرنسیة وھو بول بیر 
و لكن لم یر 1876و1833في الفترة ما بین 

-12-12النور ،ثم تمت الموافقة على قانون 
الذي سمح بإعطاء دروس في 1879

.الحقوق وإنشاء ھذه المدرسة للحقوق 
ى وبعد سنوات شرعت في إعطاء دروس عل

مستوى اللیسانس و لكن كان على الطلبة 
إجراء االمتحانات بإحدى الكلیات الفرنسیة 

AIX( وال سیما في ایكس أون بروفنس
EN PROVENCE( أو مونبولییھ )
MONTPELLIER.(

-12-05و بموجب القانون المؤرخ في 
تم الترخیص لمدرسة الحقوق 1885

بھا بالجزائر بإجراء امتحانات اللیسانس لطال
وقد اھتمت ھذه المدرسة بالقانون . بالجزائر 

وفي سنة . اإلسالمي و القانون العرفي
شرعت في إصدار شھادة في 1889

وبموجب القانون .الدراسات التشریعیة
تم تحویلھا إلى 1909-12-30المؤرخ في 

كلیة الحقوق، وبقیت على ھذا النمط إلى 
، حیث تحولت، بموجب 1957غایة عام

إلى كلیة 1957-08-26مرسوم مؤرخ في 
الحقوق 

ثم بدأ بعدھا .والعلوم االقتصادیة بالجزائر
بمختلف العلوم األخرى وھذا ما اإلھتمام

حیثمدرسة العلوم یظھر لنا في تأسیس 
وتم 1868أنشئت ھذه المدرسة عام 

الشروع في نشاطاتھا البحثیة ابتداء من عام 
، حیث تولت تدریس علوم الجیولوجیا 1880

والكیمیاء وعلم النبات، ولعبت دورا بارزا 
ونظرا لنقص إمكاناتھا . في تطویر الزراعة 

للتعاون مع مدرسة فإنھا كانت مضطرة
- 30الطب، وبموجب القانون المؤرخ في 

تم تحویلھا إلى كلیة للعلوم 12-1909
باإلضافة إلى ھذه المدارس التي.بالجزائر 

تحولت فیما بعد إلى كلیات فإن ھذا 
د ـــــــعھمال

إنشاء عدة معاھد ومخابر عرف أیضا 
متعددة أصبحت كلھا تابعة إلى الجامعة 

: فیما بعد، وھي
البیومتري المنشأ معھد البیوتقني و -1

1845عام 
معھد النظافة والطب لما وراء البحار -2

1923المنشأ عام 
معھد األرصاد الجویة وفیزیاء -3

1931الكواكب المنشأ عام 
معھد البحوث الصحراویة المنشأ -4

- 20بموجب المرسوم المؤرخ في
07-1937

معھد التعمیر المنشأ بموجب -5
1942-07-11في المرسوم المؤرخ 

معھد التربیة البدنیة والریاضیة -أ
-24المنشأ بموجب المرسوم المؤرخ في 

04-1944
المعھد العالي للدراسات اإلسالمیة -6

1946المنشأ عام 
معھد العلوم السیاسیة المنشأ عام -7

1949
معھد الدراسات الفلسفیة المنشأ-8

- 05-05بموجب المرسوم المؤرخ في 
1952

معھد اإلثنولوجیا المنشأ بموجب -9
1956-03-31المرسوم المؤرخ في 

I- معھد الدراسات النوویة المنشأ عام
1956

معھد التحضیر لألعمال عام -10
1957.

من خالل ھذا العرض السریع یتضح أن 
التعلیم العالي في عھد االستعمار كان 
مسخرا لخدمة السیاسة و الحاجیات 

ویھدف أساسا إلى فرنسة االستعماریة،
التعلیم في الجزائر وربطھ مباشرة 
بالجامعة الفرنسیة األم وذلك منذ األیام 

.األولى من االستعمار 
مرحلة اإلستقالل

إلى یومنا 1962منذ االستقالل في سنة 
ھذا تطورت الجامعة بوتیرة سریعة،ال 
سما بعد إصالح التعلیم العالي في سنة 

تلك السنة تطورت الجامعة ، فمنذ1971
وھي تشكل الیوم قطبا تنظیمیا وھیكلیا

.من أقطاب العلوم والمعرفة في الجزائر 

من خالل عدة مراحل مھمةوذلك 
:نلخصھا فیما یلي
1971إلى1962: المرحلة الثالثة

لقد ظلت الجامعة في ھذه المرحلة
تسیر على النمط الموروث عن العھد 
االستعماري و لم یتغیر إال اإلشراف 
افداري الذي أصبح في ید الجزائریین 
أما الجوانب األكادیمیة و العلمیة فقد 
ظلت مشابھة لما كان موجودا من قبل 

. .ما عدا تغییرات طفیفة غیر جوھریة
تأسیس كما عرفت في ھذه المرحلة

1969جامعة قسنطینة في سنة 
وتأسیس جامعة وھران بالسانیة سنة 

1965.

إلى 1974المرحلة الرابعة من 
یومنا ھذا

1971عرفت المرحلة الممتدة من 
إصالح إدخال في الجزائر1974إلى

التعلیم العالي والتعلیم اإلجباري للغة 
الوطنیة في كل االختصاصات وبدایة 
التعریب الكامل لبعض الشعب من 

االجتماعیة واإلنسانیة بدایة العلوم 
بالتاریخ و الفلسفة قبل أن یشمل كل 

.العلوم اإلنسانیة
الجامعة توسعا 1974وبدایة من سنة 

على المستوى الوطني حیث عرفت 
تأسیس جامعة ھواري بومدین للعلوم 

، جامعة وھران 1974والتقنیة سنة 
، جامعة 1975للعلوم والتقنیة سنة 
، جامعة 1975عنابة تأسست في 
، جامعة 1981البلیدة تأسست سنة 

، 1981بومرداس تأسست سنة 
1974جامعة تلمسان تأسست سنة 

وجامعة فرحات عباس بسطیف 
إلى غیرھا من 1974تأسست سنة 

الجامعات والمراكز الجامعیة التي 
عرفت الظھور في الثمانیات 

.تواأللفنیاتوالتسعینیا
معوش.ف
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D’après, toujours certaines sources, ses origines remontent à
Fatima, fille du prophète et ensuite hammadite. Il fut édifié
au huitième siècle de l’hégire, correspondant au quinzième
siècle de l’ère chrétien ; cette région était parmi les endroits
ou il y ait séjourné.

Plusieurs restaurations et modifications ont été faites sur ce
monument sous l’égide du pacha, de la famille d’El Mokrani.

Le premier endroit qui a été choisi pour cette construction
était non loin à 25 Km Ouest du Village de Ouled Sidi Brahim
qui se trouve prés de Adrar Segane (Bouira).Ensuite son choix
fut l’emplacement  actuel ou s élèvent  les deux mosquées
(ancienne et nouvelle), plus le mausolée.Ancienne mosquée
Sa date de construction remonte au  8ème siècle de l’hégire ;
15ème siècle de notre ère .plus précisément  805 de l’hégire.Nouvelle mosquée
Le monument a subi des restaurations et des modifications,
par l’extension reconnues de la nouvelle mosquée. Et cela à
partir du 17ème. Les caractéristiques  des constructions de
cette  bâtisse sont en moellons. Ses murs, ses murs, très
épais, forment une fortification. Elles avaient gardé,  au fur et
à mesure, le même style. Car les motifs décoratifs
architecturaux démontrent l âge avancé de cette dernière.

Il est celui  de SIDI BRAHIM BEN BOUBAKER. On y trouve son
sarcophage. Il est d’un très beau travail et décoration.

F.M

La mosquée d’ouled SIDI BRAHIM :

Le patrimoine historique et religieux à
Bordj Bou Arreridj

أماكن من الذاكرة
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:أفقیا
-2على ریاضة المالكمة، لقب ریاضة-1

المثل في الخلف اسم رجل یضرب بھ
-4مدرب جزائري، -طلیق-3بالوعد، 

عاصمة جمھوریة الصحراء -طین
-والد-6أبو البشریة،-یلعب-5الغربیة، 

-)م(صوت -8واضح، -7بحر ونوفل،
حیوان -یبدل-9عاصمة عربیة محتلة، 

الیوم الذي خلق -10من األقارب، -قطبي
.فیھ اهللا النور

:عمودیا

الحیوان -ا رملثلث- 2للنداء، -أساعد-1
ثلثا - 3المتولد من حصان وأتان، 

-4الدولة التي أسسھا العبید، -فقر
النبي -5متشابھان، -أول الرسل

الذي حطم أصنام قومھ في یوم 
-7أترك، -عتاب وتثریب-6عیدھم، 

حرضا، اسم یطلق على - شدید البیضا
جمع بدعة، -یحب- 9شھر ماي، 

.عال وارتفع–بلد أمریكي - 10

أمثال وحكم
)صینيمثل(.بالجواھرجسدكتزینأنمنخیربالعلمعقلكسلح

.)ھنديمثل(.ذلكبعدوكصدیقسنین،عشرخاللوكعبدسنوات،خمسطوالكأمیرابنكعامل

.)تشیكوسلوفاكيمثل(.الصمتالناسوعلمنيالكالم،أھليعلمني

.)إسبانيمثل. (الجھلولیدبالنفساإلعجاب

.)إیطاليمثل. (خاویةقلعةمنأفضلعامركوخ

.بھالعملقلةمعالعلممنكثیرمنأنفع.. بھالعملمعالعلممنقلیل

.)ھنديمثل.(الطمعینتھيحیثالسعادةتبدأ

)رومانيمثل.(النجاحیعلمكمماأكثریعلمكإلخفاقإنجلیزيمثل(تنحنيانالحشائشعلىوجبالریحھبتإذا

.خبرتصدقأنقبلسنواتسبعابحث

.فكرایفتحلماذاالقلمفائدةما
..جرحایضمدأو..
..دمعةیرقأأو
یطھرقلباأو
..زیفایكشفأو..

.أو یبني صرحا یسعد اإلنسان في ضاللھ
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عجائب و غرائب

محترف مقلد

) بیریس ادواردز(شخص اسمھ 
یستطیع أن یقلد أصوات الحیوانات و 
الحشرات و الطیور استطاع و ھو ابن 

ن عمره أن یقلد صوت الثالثة م
ثمانمائة أصوات الطیور المختلفة في 

ومن .... رحلة إلى جبال أمریكا 
الغریب ما جرى إن اصدقاؤوه أخذوه 
إلى المناظر الرائعة و الجمیلة و نزل 
الجمیع من السیارة و خطر على بالھ 
إن یطلق صوت كصوت الدب و لكنھ 
جنى على نفسھ إذا أنھ عندما عاد 

یھربون من السیارة شاھدھم و ھم 

أب قاسي

ھل من اآلباء بھذه القسوة ؟؟؟ في دولة 
عاما 14حبس أبوان ابناھما لمدة األرجواي

من عمره حبساه في 19ألنھ عاكس فتاة في 
غرفة منفردة في البیت ال یغادرھا أبدا و قد 

طال شعر ھذا المسجون المدعو أوسكار نافار 
حتى وصل إلى خصره ،و نمت لھ لحیة و 

أظافر طویلة وبدا علیھ العیاء و لم یكتفي والده 
معھ طوال األعوام بسجنھ حبسا بل لم یتحدثا 

األربعة عشر التي قضاھا یا حرام و عندما 
قررا إطالق صراحھ لم یكن ھناك سوى 

اهللا علیھم مستشفى األمراض النفسیة حسبي
البو تربیتھم

دولة بدون أطفال

ھناك دولة في العالم بدون 
أطفال؟ھل تتصورون أن الجواب 
نعم الدولة الوحیدة التي ال تسمع 
فیھا بكاء أو ضحكات أطفال ھي 

ألنھ ال یولد فیھا طفل و ... الفاتیكان
ذلك لعدم  وجود متزوجین 

یبلغ عدد سكانھا!أصال
من نسمة فقط و معظمھم 1000

الرھبان و الرھیبات الذین یحرمون 
....أنفسھم من الزواج

العرجاء المجنونة

امرأة عرجاء و ثریة من 
برشلونة

لكل ) فرنك500(أوصت بمبلغ 
أعرج یمشي في جنازتھا

أسرع لكمة

المالكمة ، أشھر الحدیث في 
أبطال العصر محمد علي في 
إحدى المباریات أرسل ضربة 

إلى خصمھ بیده لیسرى عن بعد 
سبعین سنتمترات بلغت سرعتھا 

كلم في الساعة أدھشت 900
الجمیع  ما عدا خصمھ الذي 

إلى الوعي و نقلغاب عن
المستشفى

في الفلبیبین

في احد األیام تعرفت امرأة على 
رجل في الساعة الواحدة و 
نصف ثم خطبھا في الساعة 

قرانھا عقد...الثالثة و النصف 
في الساعة السابعة من نفس 

الیوم ثم بعد نصف ساعة اختلفا 
و ذھب كل واحد إلى حال 

...سبیلھ

و أتت المرأة إلى المحكمة 
.تطلب الطالق

إیقاف نبضات القلب

كان الجنرال طاونزند اللندني 
... في استطاعتھ المعروف

مراقبة نبضات قلبھ و التسلط 
عند الطلب توقیفھا ... علیھا 

،و قد اطلع على ذلك الطبیبان 
و ) تشابن و بایاردا(الشھیران 

سجاله في تقریرھما ذات یوم 
أوقف الجنرال قلبھ مدة نصف 

ب ساعة و لكنھ توفي بعد ذلك
ثمانیة أیام

غرز الدبابیس

من السكنات الشعبیة الغربیة 
الشائعة في بوھیمیا بین سكان 

منطقة فوتا فا مبارة غرز 
الدبابیس لمعرفة أفضل مدینة 

ملك ) باغرو(بشریة استطاع 
إحدى القبائل الغجریة المحلیة 
أن یضرب الرقم القیاسي سنة 

دبوس 3200بغرزه 1938
في ذراعیھ

صوفیا الموشومة

وولف   أمرت أحد صوفیا
المشھورین لرسم صورة 

زوجھا بالوشم على لسانھا 
ألنھا كانت السبب في موتھ 
بتذمرھا المستمر و لسانھا 

السلیط

مریكانمجانین األ

في بنك بفیرجینیا عقد مسؤولو 
جلسة لدراسة كیفیة حمایة 
موظفي األمن سلسلة من اعمال 
السطو احتدم الخالف بینھم إلى 
درجة انھ تبادلوا إطالق النار و 

و قتل احد الحراسقد جرح ثالث

العسكریة في مصر

كانت العسكریة في مصر على 
درجة كبیرة من القسوة و 
الخشونة بحیث أن المطلوبین عن 
طریق القرعة كانوا یعمدون إلى 
قلع أعینھم للتخلص من الخدمة 
تنبھ إلى تلك الحیلة حاكم مصر 

1840الكبیر محمد علي سنة 
فعمد إلى إنشاء كتیبتین الجیش 
المصري تتألف من العوران طالتا 

مسین سنةأكثر من خ

قوى صوت بشريأ

أقوى صوت بشري لرجل انجلیزي مات في 
العقد الثامن من عمره كان یقف في مزرعتھ 

التي تبعد عن داره ثالث كیلومترات ینادي 
و ما إن یصل إلى ) جھزي العشاء(زوجتھ 

الدار یجد العشاء جاھزا في انتظاره

حالق مزواج

حالق یغو سالفي وھو تزوج
مرة في 25عام 79في سن 

عام واحد

أطول امرأة

أطول امرأة ذكرھا التاریخ 
ھي ماریا فیدا حیث بلغ 

سم و قد ماتت في 255طولھا 
برلین لم تتجاوز السابعة من 

عمرھا

؟؟ !!أم منذ!!!تنملم 

تي لي (امرأة من ھوشي مینھ جنوب الفیتنام اسمھا
عاما ،و 31عاما قالت أنھا لم تنم 54تبلغ من العمر )ھاتنغ

أنھا حاولت االنتحار مرتین بسبب ھذا المرض المؤلم الذي 
وصفھ األطباء بأنھ نادر جدا و قالت أنھا فقدت القدرة على 

الدة طفلھا األول و أخفق الطب اثر و1965النوم في عام 
جمیع األدویة الممنوعة و المسكنة الشرقي و الغربي و 

تمضي اللیل بقیام و ھي....في إعادة النوم إلیھا
بأعمال منزلیة

!!!
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