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، التي تسعى إلى أن تكون "أخبار الجامعة"جدیدا من مجلة  یسرنا أن نقدم للقارئ الكریم عددا
، و یسھم في تحسین األداء -خنشلة –صوتا یعبر عن انشغاالت جامعة عباس لغرور 

البیداغوجي والعلمي، وتوفیر محیط  فكري وثقافي یفتح أبواب اإلبداع والتواصل الحضاري، في 
مال الشاب الجزائري الشغوف العتالء مرحلة تاریخیة حاسمة أوجب أن تستجیب لطموحات وآ

  .منابر التواصل المتنوعة والمختلفة

������ϲѧѧѧϤϠόϟ�˯ΩϷ�ΚѧѧѧϴΣ�Ϧѧѧѧϣ�ˬΎѧѧѧϨΘόϣΎΟ�ϊ ѧѧѧϗϭ�ΔѧѧѧϧΎϣ́Α�ϞѧѧѧϘϨϧ�ϥ�ΕϮѧѧѧμ ϟ�άѧѧѧϫ�ϝϼѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧϣ�ϝϭΎѧѧѧΤϧ
�����ΔѧѧϴϋϮϧ�ΔѧѧΠϴΘϧ�ˬΔѧѧϴϤϫϷ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϳΎϏ�ϲѧѧϓ�έϮѧѧτΗ�ΎѧѧϬϴϓ�ϞΠѧѧδϧ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϠΣήϤϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ˬϲΟϮϏΪѧѧϴΒϟϭ

��ˬΔѧѧϴϤϠόϟϭ�ΔѧѧϳέΩϹ�ϩήѧѧσϭ�ήϴσ΄ѧѧΘϟ���ΎѧѧϴϟϭΩϭ�ΎѧѧϴϨσϭ�ΔѧѧϣΎϫ�ΔѧѧϧΎϜϣ�ϞѧѧΘΤΘϟ�ΎѧѧϬϠ͉ϫ�ϯϮΘѧѧδϣ�ΖѧѧϐϠΑ�ϲѧѧΘϟ
  ).صنفت في المرتبة السادسة و العشرین  من ضمن المؤسسات الجامعیة الوطنیة (

���Δτѧθϧ�ΔѧϴϤϠϋ�ΔϴϛήΤΑ�ΰϴϤΗ�ˬϦϣΰϟ�Ϧϣ�ΪϘϋ�ϲϓ�ΖϟάΑ�ϲΘϟ�ΩϮϬΠϟ�ϰϟ·�άϫ�Ϟϛ�ϲϓ�Ϟπϔϟ�ΩϮόϳ
ΔˬϴϟϭΪϟϭ�ΔϴϨσϮϟ�ΕΎϴϘΘϠϤϟ�Ϧϣ�ΔϠϤΟ�ΎϬϴϓ�ΖϤ͋ψ˵ϧ������ˬΕΎѧϋϮΒτϤϟ�Ϧѧϣ�ϪѧΑ�ϥΎϬΘѧδϳ�ϻ�ΩΪϋ�ΎϬϴϓ�ήθ˶ϧ˵ϭ

�����ΎѧϴϟϭΩϭ�ΎѧϴϠΤϣ�Ύόѧγϭ�ϯΪѧλ �ΎѧϬϟ�ϥΎϛ������������ϲѧϓ�ΎѧϗϼΧ�ΎϣΎϬѧγ·�ΎѧϨΘόϣΎΟ�ϡΎϬѧγϹ�Ύѧπϳ�Ϟѧπϔϟ�ΩϮѧόϳ�ΎѧϤϛ
��ΐ όѧѧѧθϟ�ϒѧѧѧϠΘΨϣ�ϲѧѧѧϓ�ϦϳϮѧѧѧϜΘϟ�ϦϳΩΎѧѧѧϴϣ�Θѧѧѧϓ�ϝϼѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϳήΰΠϟ�ΔѧѧѧϴόϣΎΠϟ�ΔѧѧѧϣϮψϨϤϟ�Ρϼѧѧѧλ ·

والمساھمة الفعالة ). د.م.ل(عالي الجدید والتخصصات في األطوار الثالثة المشكلة لنظام التعلیم ال
�������������ˬϢϟΎѧόϟ�ΕΎѧόϣΎΟ�Ϧѧϣ�ΩΪѧϋ�ϊ ѧϣ�ϲѧϤϠόϟϭ�ϲѧϓήόϤϟ�ϝΩΎѧΒΘϟϭ�ˬΔѧϴϤϠόϟ�ήΑΎѧΨϤϟϭ�ΚѧΤΒϟ�ϊ ϳέΎѧθϣ�ϲϓ

  .الذي وفرت لھ الجامعة الوسائل المادیة والعلمیة بھدف تحسین مستوى التأطیر وترقیتھ

�ΐ Πϳ�Ύϣ�ϖϴϘΤΘϟ�ϥΎϴϔϜϳ�ϻ�ΔϴϛήΤϟ�ϩάϫϭ�ˬέϮτΘϟ�άϫ�ϥ·���ϥΈѧϓ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ�ˬΔόϣΎΠϟ�ϪϴϠϋ�ϥϮϜΗ�ϥ
�ΔόϣΎΠϟ�έΎΒΧ�����ϲѧΘϟ�ˬΔѧϠΠϤϟ�ΕΎϳϮΘΤϣ�˯ήΛ·�ϲϓ�ΔϤϫΎδϤϠϟ�ΎϬϧϮϟ�ϊ ϴϤΠΑ�ΔϴόϣΎΠϟ�ΓήγϷ�ϮϋΪΗ

ϒχϮϤϟϭ�ΐ ϟΎτϟϭ�ΫΎΘγϷ�ΕϻΎϐθϧ�Ϧϋ�ΔϴσήϘϤϳΩϭ�ΔϳήΣ�ϞϜΑ�ήΒόΗ�ϥ�ϝϭΎΤΗ����ϰѧϟ·�ϰόδΗ�ΎϤϛ
���ϭΩ�˭ϱήѧϟ�ϝΩΎѧΒΘϟ�ήѧδΟ�Θϓϭ�ˬ˯ ΎϨΒϟ�ΪϘϨϠϟ�˯Ύπϓ�ϖϠΧ�������ϪѧΘϳΎϏ�ήѧΒϨϤϟ�άѧϫ�ϖѧϘΤϳ�ϥ�ϦѧϜϤϳ�ϻ�άѧϫ�ϥ

اإلعالمیة، على الرغم من الجھود الكبیرة التي تبذلھا ھیئة تحریر المجلة، إال أنھا تبقى ناقصة ما 
�έΎδϣ�Ϧϋ�Ϛη�ϥϭΩ�Ϧϣ�ήΒόΘγ�ϲΘϟ�ˬΓ˯ΎϨΒϟ�ϢϬέϭ�˯ήϘϟ�ϡϼϗ́Α�ϢϋΪΗ�Ϣϟ�����έϭήѧϐϟ�α ΎѧΒϋ�ΔѧόϣΎΟ

  . وعن واقعھا وآفاقھا" 

όΠϨϟ�ΎόϴϤΟ�ϰόδϧ�Ϧϣ�Ϟ�ΔόϣΎΠϟ�έΎΒΧ�������ΔѧϴόϣΎΠϟ�ΓήѧγϷ�ΕΎѧϣΎϤΘϫϭ�ΕϻΎϐѧθϧϻ�ΔϴϏΎλ �ΎϧΫ
����ήѧѧμ ϋ�ΪѧѧόΑ�ΎѧѧϤϟ�ΔѧѧϴόϣΎΟ�ΔѧѧδγΆϣ�ϢϟΎѧѧόϣ�Ϣѧѧγήϳ�Ύѧѧϴϣϼϋ·�ΎΗϮѧѧλ ϭ�ˬΔϳέΎѧѧπΤϟϭ�ΔѧѧϴϤϠόϟ�Ύѧѧϫήσ�ϲѧѧϓ

  .العولمة، تستجیب لطموحات وآمال الطلبة والمجتمع

وفقنا اهللا جمیعا لما فیھ خیر البالد والعباد

شیوسف األطر :األستاذ

02 
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  -خنشلة–عباس لغرور  جامعة رئیس*  حفطاري عز الدین.د :السید

رحمة اهللا وبركاتھ أرحب بك في ھذا اللقاء وأستأذنك في والسالم علیكم ... ستاذي الفاضل أ ):ج.أ(خبارالجامعة أ -

  .طرح بعض األسئلة

تفضلوا بطرح تو ،مرحبا بكم في ھذا اللقاء ،ورحمة اهللا تعالى وبركاتھ وعلیكم السالم :)المدیر(الجامعة مدیر  -

  . تكمأسئل

  .عباس لغرور خنشلة، ھل من كلمة تتفضلون بھا جامعةصدرھا تد الثاني من المجلة الفتیة التي ھذا ھو العد - ج.أ -

ه المجلة الفتیة في عددھا الثاني من خالل ھذو ،نیابة عن األسرة الجامعیةعن نفسي و أصالةوبادئ ذي بدأ   :مدیرال -

 إعالنمصاف الجامعات من خالل  إلىطلبة على االرتقاء بالمركز الجامعي ن ودارییوإساتذة أاألسرة الجامعیة  ئأھن

كما أھنئ  2011/2012فخامة رئیس الجمھوریة المجاھد عبد العزیز بوتفلیقة في الحفل المنظم للموسم الجامعي 

  .تنظیمیا بحثیا و ،زات التي تحققت بفضلھا بیداغوجیاالنجااألسرة الجامعیة على ا

، ماذا ترون في ھذه جامعة إلىامعي عباس لغرور خنشلة تفضل فخامة رئیس الجمھوریة بترقیة المركز الج :ج.أ -

  .حجم المسؤولیات التي أضیفت لكمما ھو و ؟النقلة النوعیة

ھذا نظرا مجھود من طرف األسرة الجامعیة و جاء بعد بذلمصاف الجامعات  إلىمركزنا الفتي  ةترقی :المدیر -

كذلك كل التصنیفات الدولیة لجامعات بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ولتصنیف مركزنا ضمن المناصب األولى ل

WORLD RANKING UNIVERSITY  و مؤخرا فيWEBOMETRICS  أین صنف المركز الجامعي في المرتبة

  .لة النوعیة التي عرفتھا المؤسسةقبعد الن اوطنی 26
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لتنظیم حتما ألننا سنلجأ  ؛أما بالنسبة للمسؤولیات التي ستضاف لنا فھي تختلف تماما على ھیكلة المركز الجامعي

ھذا یتطلب منا بذل و ،بكل مرافق ھذه الكلیات ،كلیاتست عددھا و ،ھیكلة جمیع المعاھد الموجودةوإعادة جدید 

  .لنواكب وتیرة الجامعات الموجودة على الساحة كبیرةمجھودات 

  .بتوضیحھا لنا تمتفضل وھال ؟ما رأیك بھذه العبارة'' اإلدارة الناجحة تعطي عمال ناجحا" :ج.أ -

طلبة وتنظیمنا ألبواب مفتوحة للجمیع توصلنا مرافقة األسرة الجامعیة أساتذة ومن خالل متابعتنا الیومیة و :مدیرال -

في ھذا الصدد  أشكر جمیع و ،ع الصعوبات التي قد تكون ھي من العوائق التي تفرمل تنمیة المؤسسةتذلیل جمی إلى

 ،مؤسسة لغرور عباس إلىتفھم ھذا الوضع لنكتسب راحة كل فرد ینتمي ولین في المؤسسة الجامعیة لبذل وئالمس

  .ناجحة في األداء واحد آنفي ن مؤسستنا كانت طوال ھذه المدة وأوضاعھا مستقرة وكما نفتخر بأ

نھ إذلك فمن رغم على ال ،سنوات قلیلة إالبالرغم من أن المركز الجامعي عباس لغرور خنشلة لم تمر علیھ : ج .أ -

  ؟، ما السر في ذلكاملحوظتطورا تطور  قد

على  حدات البحثوتواجدھا في و العلمیة، من خالل نشاطاتھا تفھم األسرة الجامعیة إلىالتطور یرجع  :مدیرال -

 إشعاعلنجعل من مؤسستنا مصدر  .PNRو  CNEPRUكذلك من خالل البرامج الوطنیة للبحث الساحة الوطنیة و

  .ھذا الوطن العزیزل یةجامعالخارطة الیكون لنا مكان في و ،معرفيعلمي و

  .ما نصیحتك ألبنائك الطالب : ج .أ -

ھم في د، ألن وجوجدناه خالل ھذه الفترة من تفھمو اعتزاز بطلبتنا  من خالل كل ما يكلفخور و إني :مدیرال -

لتحضیرھم جید ونھم من التكوین المكیھذا و ،العلميالتركیز على الجانب البیداغوجي والجامعة یتطلب من الجمیع  

في خیر دلیل على ذلك وجود أبنائنا ضمن المتفوقین وظیفیة، و مكانت علمیة أأسواء  ،للمسؤولیات المستقبلیة

  .و مسابقات الدراسة والتوظیف في المؤسسات اإلنتاجیة واإلداریةالجامعات 

نیا لھم التوفیق والنجاح في متم ،یكونوا دائما أحسن سفراء بجامعة عباس لغرور أنائي الطلبة نأنصح أب الذ

حفاظا على لداخلي الذي ھو یصب في مصلحتھم وم ااقابلین للنظمحافظین على جامعتنا وھیاكلھا و ،دراستھم

فالطالب لھ حق كسب المعرفة والتطلع  ؛مواطنین ذوي مسؤولیة انحن دائما في خدمتھم ألن یكونوو .لحة الطالبمص

الداخلي بوجوده م اللنظترام لألسرة الجامعیة ولطالب واجبات االحاعلى كما  ،الى ما ھو جدید في المجاالت العلمیة

  .     ، فھو مكان مقدس مفتوح لألفضلفي الحرم الجامعي

  .الثناءجزیل الشكر و امن ملكو ،في الختام نشكر لسیادتكم التفضل بقبول دعوتنا لھذا اللقاء :ج.أ -

إصدارات عدیدة     متمنیا لھا  .ئما في الصدارة وأن لن تقل علینا بالجھداأتمنى لمجلتنا الفتیة أن تكون د: مدیرال -

  .شكرا لكمو  و دوریة لتبلیغ الرسالة و انشغاالت األسرة الجامعیة
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إن الجامعة أمل األمة المرتجى الذي یسھم في توفیر األرضیة ''

''لنھضة معرفیة تخدم الوطن حاضرا و مستقبال

ھذا ما قالھ رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة أثناء خطابھ بمناسبة 

بجامعة عمار ثلیجي  2012-2011مي للسنة الجامعیة إشرافھ على االفتتاح الرس

ھذا ، حیث أعطى أھمیة كبیرة للجامعة و2011دیسمبر  13باألغواط یوم األربعاء 

  .... االقتصادیة والفكریة وى مختلف األصعدة العلمیةنتیجة للدور الذي تلعبھ عل

طن إلى مصاف جامعیة عبر الومن خالل ھذا الخطاب أعلن عن ترقیة ثمانیة مراكز و

ھذا الحدث الذي یعتبر  ،من بینھا المركز الجامعي عباس لغرور خنشلة جامعات،

التي جاءت ، وخطوة ھامة في مسار المركز الجامعي بل یعتبر من أھم آمالھ المحققة

ي المستمر لتطویر البحث العلمي السعو الدءوبمن خالل سنوات من العمل 

  .مستویات أسمى إلىالوصول بھ و

ا للجمیع ھذا المكسب متمنین المزید من النجاحاتھنیئ
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  معالي وزیر المجاھدین

  ن لعید الطالبعلى إحیاء الذكرى السادسة والخمسییشرف 

عباس  جامعةبزیارة إلى  2012ماي  19محمد الشریف عباس صباح یوم السبت  :قام السید معالي وزیر المجاھدین المجاھد

  .ن لعید الطالبیللذكرى السادسة والخمس ، وذلك أحیاءلغرور خنشلة

ز الدین حفطاري والسلطات األستاذ ع رئیس الجامعة: مجاھدین والوفد المرافق لھ السیدوكان في استقبال معالي وزیر ال

  .عباس لغرور خنشلة جامعةوالسادة نواب المدیر ومدراء معاھد  ،المحلیة

  .إلى الحضور القوي والممیز للطلبةإضافة  عباس لغرور خنشلة والطاقم اإلداري، امعةجإلى جانب الحضور الكبیر ألساتذة 

واستھل السید الوزیر والوفد المرافق لھ مرفوقا باألسرة الجامعیة زیارتھ بإعطاء إشارة انطالق نصف الماراتون الرابع 

  .للطلبة الجامعیین

 

لصالون الطالب وبعدھا قام معالي الوزیر بافتتاح الطبعة الثانیة 

" تحت شعار  ،عباس لغرور خنشلة جامعةالمنظم من طرف 

وھذا بمشاركة عریضة " تواصل األجیال واألفاق المستقبلیة

 للمؤسسات وإدارات عمومیة حیث استقبل المركز الجامعي ما

مؤسسة لعرض خدماتھا وأنشطتھا حتى یتعرف  20یقارب 

  .علیھا الطالب عن قرب

بمشاركة العدید من دور النشر من  كما نظم معرض للكتاب

  .مختلف والیات الوطن
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وفي إطار ھذه المناسبة قام السید معالي وزیر المجاھدین بإلقاء 

ر فیھا بمآثر الطلبة أثناء ذّك ،كلمة أمام الطلبة والحضور الكریم

من خالل قرارھم التاریخي بالتوقف عن  ،ثورة التحریر

إلفشال  سعیاثورة التحریر، وھذا وااللتحاق بصفوف  ،الدراسة

السیاسة الفرنسیة في تفكیك الشعب الجزائري عن طریق نسف 

مرحلة التاریخیة  ھویتھ، ھؤالء الذین أدركوا في وقتھم طبیعة ال

  .التي یمرون بھا

  .فكان ھدفھم الوحید ھو استرجاع السیادة الوطنیة

لى كما حث طلبة  الجیل الجدید الستخالص العبر والحفاظ ع

  .ن یكونوا في مستوى مسؤولیات البناء والتعمیرأالوطن و

كما تخللت ھذه المناسبة عدة تدخالت من شخصیات تاریخیة 

  .ووطنیة فكانت في مستوى الحدث

  .وفي الختام قام معالي الوزیر بتكریم عدد من الطلبة الفائزین في نصف الماراتون ومختلف األنشطة المنظمة إلحیاء الحدث
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  عباس لغرور خنشلة بجامعةالتخصصات المعتمدة 
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2010/2011اتفاقیات الجامعة مع مختلف الھیئات خالل سنة 

عباس لغرور خنشلة عدة اتفاقیات عالمیة بھدف تبادل  جامعة أمضت 2011خالل سنة 

  :ة مع المؤسسات الجامعیة األخرى والتي نذكر منھاالخبرات العلمی

  )رومانیا ( عة بوخارست اتفاقیة مع جام -

فرنسا Reimsو جامعة  Troyesاتفاقیة مع معھد  -

  .فرنسا) 8Parisباریس (اتفاقیة مع جامعة  -

  فرنسا AUFاتفاقیة مع الوكالة الجامعیة الفرانكوفونیة  -

DEGLIاتفاقیة مع جامعة  - STUDI DI LODENA E REGGIO EMILIA ایطالیا 
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:2011نوفمبر /09/10ع البیئي یومي الملتقى الوطني حول الماء والتنو-

الحیاة  وھو كذلك أساس بقاء ،أھم عنصر في وجود الحیاةو ،الماء ھو أول مكون للبیئة

  .، إضافة إلى استعمالھ في منافع أخرى كثیرةبالنسبة لمختلف الكائنات

 ت، وما لوجوده من داللة على عظمة الخالق عز وجل فقد نظمللماءوشعورا بھذه األھمیة 

.وطنیا یبرز ھذه األھمیة ىخنشلة ملتق –عباس لغرور  جامعة

:2011جوان  15/16العنف في الوسط الجامعي  الملتقى الوطني حول-

ن الفئة إن العنف في الوسط الجامعي وتعدد عواملھ وتنوع مظاھره یزید من خطورتھ أل

ستراتیجیة لتحقیق بعض اعنیة ھي فئة الشباب المثقف حیث یصبح العنف عندھم الم

 جامعة تونظرا ألھمیة ھذا الموضوع فقد نظم ،خالقیةاألغیر القانونیة واألھداف غیر 

باب وأھداف ومبررات ھذا ھذه الظاھرة وكشف أس برزعباس لغرور خنشلة ملتقى وطنیا ی

.حضاري الغیر السلوك 

  وطني حول علم طبقات األرضالملتقى ال

ملتقى الوطني حول علم طبقات ال نظم 2011/2012اح السنة الجامعیة خالل حفل افتت

  .األرض بمشاركة مختلف االختصاصیین الدولیین في علم طبقات األرض و الحفریات

:2011دیسمبر  12/13الملتقى الوطني حول الجرائم الماسة بأمن الدولة یومي -

، فكان على بعضھا البعضة أشكاال وصورا متنوعة نتیجة انفتاح المجتمعات اتخذت الجریم

نائیة التي ووضع السیاسة الج ،تعامل المشرع مع الظواھر اإلجرامیة بغرض الحد منھا

عباس  جامعة تونظرا لما یكتسیھ الموضوع من أھمیة بالغة نظم ،تسعى إلى اإلحاطة بھا

ات القانونیة  التي اعتمدھا المشرع الجزائري في لغرور خنشلة ملتقى وطنیا یبرز اآللی

  .ومدى توفیق ونجاعة السیاسة الجنائیة في الجزائر، القضاء علیھا والحد منھا
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:2011نوفمبر  15/16الملتقى الوطني حول المواد یومي -

م ھو دراسة مفاھیم تصنیع المواد وعلى الموضوع الرئیسي الذي تدور حولھ ھذه األیا

في تمثیل ومحاكاة الخواص  المتقدمةالخصوص الطرق الحدیثة والجدیدة والتكنولوجیات 

  :الفیزیائیة لھذه المواد، و ھذا اللقاء ركز على محورین أساسیین

  .انتقاء المعادن وطریقة تصنیعھا /1

.تمثیل ومحاكاة المعادن في ھندسة المواد/2

تقى الدولي حول التنمیة  المستدامة في المناطق الجافة وشبھ الجافة لحوض األبیض المل-

:2011دیسمبر /06/07المتوسط یومي 

الموضوع الرئیسي الذي تدور حولھ أشغال الملتقى ھو دراسة شساعة وتنوع األقالیم 

ذا وذلك باستخدام مختلف الخبرات في ھ ،الموزعة حول بحر األبیض المتوسط المناخیة

المجال، بھدف المساعدة على اتخاذ التدابیر المالئمة التي تسمح لتحقیق التنمیة بجمیع 

.أصعدتھا في ھذه المناطق

:2011أكتوبر  25/26الملتقى الوطني حول الخزف یومي -

من ناحیة التركیب الفیزیائي بمختلف أنواعھ  ل ھذا الملتقى حول الخزفیات سواءتدور أشغا

.ستعماالتھ التطبیقیة الصناعیةوأشكالھ وكذا ا

 المحلیة یومي الملتقى الوطني حول دور الجامعة في إرساء وإنجاح مخططات التنمیة-

:2011نوفمبر  21/22

وذلك من خالل توجیھ ،اھمة في البناء المعرفي  للمجتمعتلعب الجامعة دورا مھما في المس

بجامعة ھذا ما أدى  ،التنمیة االقتصادیة  البحث العلمي في الدراسات  العلیا لتلبیة متطلبات

.عباس لغرور إلى تنظیم ملتقى  وطني حول أھمیة ھذا الدور في إنجاح مخططات التنمیة 
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  ندوة الثالثاء و استضافتھا للمخرج الجزائري محمد حازرلي

ندوة فكریة أدبیة نشطھا المخرج  2012انفيج 24عباس لغرور خنشلة یوم  جامعة تنظم

تحت عنوان السینما و ثقافة الصورة من خاللھا حاول المخرج  محمد حازرليالجزائري  

اللغات كما ، وبخاصة منھم طلبة معھد اآلداب والجزائري تقریب مجال اإلخراج من الطلبة

.جالفتح المجال للطلبة لطرح األسئلة التي كانت تراودھم حول ذلك الم

  الملتقى الوطني الرابع حول موضوع علم البلورات

عباس لغور خنشلة الطبعة الرابعة من الملتقى الوطني حول علم البلورات  جامعة تنظم

CRAK-4  في االختصاص من أساتذة وو ذلك بمشاركة  2011ماي  16.15.14أیام

.مختلف جامعات القطر الوطني و كذا من دول أجنبیة

:2012فیفري23: ني حول األوامر وفقا لقانون اإلجراءات المدنیة واإلداریةالملتقى الوط-

ا طویال قد ، والتي تتطلب وقتبالحقوق ھو الدعاوى القضائیة الطریق التقلیدي في المطالبة 

، لذلك ابتكر المشرع آلیة للمحافظة على الحق حتى الفصل في یھدد الحق في حد ذاتھ

وأوامر األداء واألوامر على  االستعجاليمن القضاء  موضوعھ وھي األوامر القضائیة

.عریضة وأوامر

  الندوة الوطنیة حول تعلیمیة النقد األدبي في الجزائر

تناولت العالقة بین  عباس لغرور خنشلة ندوة فكریة بجامعةاللغات داب ونظم معھد اآل

ئق المعتمدة في تقدیم مدى فعالیة الطرا، والنقد األدبي في الجامعة الجزائریةالتعلیمیة و

.بحضور أساتذة في االختصاص 2012أفریل  09المقاربات النقدیة یوم 
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:2012افریل  29/30 نیة حول اإلعالم اآللي و تطبیقاتھاألیام الوط-

عالم اآللي  وطنیة حول موضوع اإل اعباس لغرور خنشلة أیام جامعة تنظم

من تسییر المعارف وحمایة المعلومات الذي درس كل ما یتعلق بھذا المجال و تطبیقاتھ و

.والذكاء االصطناعي مجال اإلعالم اآللي المحمولواألنظمة الصناعیة و

:2012ماي  7یوم  1945ماي  8لذكرى  أحیاءندوة -

واحتفاال بالذكرى الخمسین  1945ماي  8ن ألحداث یالستبمناسبة الذكرى السابعة و

عباس لغرور خنشلة یوما دراسیا  بجامعةلالستقالل نظم معھد العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

ة الفكر التحرري لدى الجزائریین وكذا مدى  بشاعة ما یبرز أھمیة ھذه األحداث في تنمی

. اقترفتھ فرنسا في حق اإلنسانیة

:2012افریل /10الملتقى الوطني حول المستھلك وقمع الغش 

دولي سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا، سیما في اثر انفتاح الدولة الجزائریة على المحیط ال

مات جعلت المستھلك یجھل في  لى توافد الكثیر من السلع والخد، مما أدى إالعقدین األخیرین

، وحفاظا على صحة المستھلك الذي یعتبر الطرف اغلب األحیان طبیعتھا ومكوناتھا

الضعیف  في عقد االستھالك سن المشرع قانون خاص لحمایة المستھلك وھو القانون 

.والذي نظم الموضوع من جمیع أبعاده 09/03

المحاكمة االفتراضیة الثالثة في جریمة التجمھر الغیر المرخص وتخریب األمالك -

:25/04/2012العمومیة والخاصة

والخاصة في  تطور جریمة التجمھر غیر المرخص المقترن بتخریب األمالك العمومیة 

، ولغرض طني والقیم العلیا في نفوس البعضالسنوات األخیرة بسبب ضعف الوازع الو

محاكمتھا على مستوى الواقع ارتأت  جریمة وتنفیذمحتوى القانوني لھذه الالالكشف عن 

راضیة لجلسة جنایة یتابع الطلبة من خاللھا أطوار المحاكمة إدارة المعھد تنظیم  محاكمة افت

.وذلك من الناحیة الواقعیة بشكل جید 
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2012ماي  14و  13دور التنمیة البشریة في تفعیل الطاقات  الجامعیة یومي : الملتقى الوطني األول حول -

الل و احتفاال بالذكرى الخمسین لالستق 1945ماي  8ألحداث ن بمناسبة الذكرى السابعة و الستی

عباس لغرور خنشلة یوما دراسیا یبرز أھمیة ھذه  بجامعةاالجتماعیة نظم معھد العلوم اإلنسانیة و

األحداث في تنمیة الفكر التحرري لدى الجزائریین وكذا مدى  بشاعة ما اقترفتھ فرنسا في حق 

. اإلنسانیة

2012ماي  15.16یومي  األسرة و التحدیات المعاصرة: ني حولالملتقى الوط -

: إلى إلقاء الضوء على أھم التحدیات التي تواجھھا األسرة الیوم من خاللالذي اتجھ ھذا الملتقى 

. التعرف على شكل األسرة ووظائفھا في ظل التحدیات المعاصرة* 

   .الكشف عن أثر التحدیات المعاصرة على البناء األسري* 

  . رصد أھم النماذج األسریة الناجحة *

.اقتراح بعض الحلول و التوصیات من أجل مواجھة التحدیات المعاصرة لألسرة* 

 



بالجامعةالریاضیة المنظمة النشاطات الثقافیة و
2011خنشلة  –رالي الجزائر 

 باحتضانھا یةلمیكانیكا تللریاضا" عاصمة" 2011ماي  19 الثنینیوم ا خنشلة مدینةكانت 

 ليرا بینھا من لمیكانیكیةا تللریاضا ئریةالجزا یةدالتحاا برعایة من متنوعة تنشاطا

وقد خنشلة و لعاصمةا ئرالجزابین  كلم 500 مسافة على یةرلناا تجارالدا و راتلسیاا

 ةلبلیدوا انرووھ يلیزوإ قسنطینة تالیاو نیمثلو متنافسا 120 ليالرا اذھ في ركشا

 بجایةو سطیفو داسبومرو زةتیباو باتنةو مستغانمو لمسیلةوا ةبسكرو سبلعبا يسیدو

   .عباس لغرور خنشلة جامعةكانت محطة الوصول لھذا الرالي ھي و

  ''جیاللي الیابس''الجامعیة للعدو الریفي  البطولة الوطنیة

 –عباس لغرور خنشلة بالتنسیق مع الرابطة الوالئیة للریاضة الجامعیة  جامعة تنظم

خنشلة الطبعة  السید والي والیةالرعایة السامیة لوزیر الشباب والریاضة و خنشلة تحت

الى  24من '' اللي الیابسجی'' ن للبطولة الوطنیة الجامعیة للعدو الریفي یالعشرالتاسعة و

  .والیة  16بمشاركة  2012فیفري  26

  صالون الطالب

على التوالي  2012و  2011لسنتي ماي  19لعید الطالب  56و  55بمناسبة الذكرى 

عباس لغرور الطبعة األولى  جامعة تنظم'' آفاق مستقبلیة تواصل األجیال و''وتحت شعار 

مؤسسة  25الذي من خاللھ استقبل المركز الجامعي ما یقارب لصالون الطالب ووالثانیة 

لعرض خدماتھا و أنشطتھا حتى یتعرف علیھا الطالب الجامعي كما نظم بالمناسبة معرض 

للكتاب بمشاركة مختلف دور النشر من مختلف والیات الوطن

  الجامعیینللطلبة نصف الماراتون 

وفي  على التوالي 2012و  2011لسنتي ماي  19لعید الطالب  56و  55بمناسبة الذكرى 

عباس لغرور خنشلة نصف  جامعة تإطار النشاطات الریاضیة المنظمة بالمناسبة نظم

یدا لذي أصبح تقلوا 2012لسنة  الرابعو 2011لسنة  الثالثالجامعیین للطلبة الماراتون 

  .اإناثو  اكان ذالك بمشاركة  واسعة من الطلبة ذكورسنویا إلحیاء ھذه المناسبة و
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دور الجامعة في تنمیة المجتمع

نوعیة  وھذا الدور یظھر في ،لمجتمع وتطویره في كافة المجاالتأن الجامعة صرح علمي تلعب دورًا متمیزًا في تنمیة ا

نفرق بین ما ھو كائن ، وطریقة أدائھا لواجباتھا، وفي ھذا الصدد یجب أن العمل الذي تؤدیھ الجامعة، وأسلوب نشاطھا

، ففي كثیر من األحیان وفي كثیر من الجامعات نجد أن ما یحصل في الواقع من وما ھو ممكن، مابین الواقع والمأمول

ال یعبر عن الدور المأمول منھا في االرتقاء بالمجتمع من حالة ورھا الحقیقي في تنمیة المجتمع، ود أنشطة ال یعبر عن

.التخلف إلى حالة التقدم المادي والمعنوي

، فإن فسھا موطئ قدم بین الدول النامیةوطالما أن بالدنا تعد من الدول السائرة في درب التنمیة وتحاول أن تضع لن

تناولھا بالنقاش جب أن تلعبھ الجامعة في تنمیة المجتمع الجزائري یعد من الموضوعات التي یجب موضوع الدور الذي ی

، وفي مجلتنا أخبار الجامعة لكي نستطیع أن نتعرف على حقیقة الدور الذي تؤدیھ الجامعة الجزائریة والبحث والتحلیل

في ھذا الصدد سنتناول عدة عناصر لتنمیة، وطلع بدور متمیز في مسیرة اباعتبارھا من المؤسسات التي یجب أن تض

  .ستمكننا من تسلیط الضوء على دور الجامعة في واقع التنمیة بالجزائر

إن التعلیم والتعلیم الجامعي بشكل خاص یعد من المؤشرات المھمة التي تدخل في قیاس درجة التنمیة التي وصلتھا أیھ 

.دولة في العالم

ذلك لما توفره من رأس المال لوصول إلى مصاف الدول المتقدمة وإلى مرتكزات أساسیة ل إن الجزائر كدولة نامیة تحتاج

تصاد الوطني وتسییر عجلة المادي لتنشیط االقتصاد وبناء مشروعات التنمیة، وبجانب ذلك توفر كوادر  مؤھلة إلدارة االق

التنمیة البشریة وتعني التنمیة عملیة تغییر  ، وتعتبر الجامعات والمعاھد الفنیة والمتخصصة ھي األساس لتحقیقالتنمیة

مستمر في مجاالت المعرفة واالقتصاد والسیاسة وغیرھا من المجاالت بما یؤدي إلى تحول المجتمع من طور إلى طور 

أفضل تزداد بموجبھ دخول األفراد وترتفع مستویاتھم المعیشیة ویزداد حجم وعدد السلع والخدمات المنتجة محلیًا وتزداد 

.معرفة المجتمع ودرجة وعیھ السیاسي واالقتصادي والثقافي واالجتماعي فضًال عن انخفاض نسبة األمیة في المجتمع

، وھذا یعني ع الحلول لكثیر من مشاكل المجتمعإن الجامعة ھي مكان المعرفة ومعمل الخبرات والتجارب العلمیة ومستود

مما یؤھلھا لكي تلعب أدوارا مھمة في الحیاة الثقافیة واالقتصادیة  ،ف على رأس الھرم الثقافي للمجتمعأن الجامعة تق

واالجتماعیة والسیاسیة في المجتمع، ویعتبر إسھام الجامعة في میدان التنمیة من أھم األدوار التي تلعبھا في حیاة 

.المجتمع

وبرامج وسیاسات تعمل على  إن الجامعة لكي تستطیع أن تقدم خدمات جلیلة ونافعة للمجتمع یجب أن یكون لھا خطط

، وتبحث عن حلول مالئمة اصل مستمر مع المجتمع المحیط بھا، تتبنى مشاكلھ وھمومھ، وینبغي أن تكون في توتنفیذھا

، وھذا یعني أن على الجامعة أن تخاطب المجتمع نمیتھ وتطویره في مختلف المجاالتلھا وتبحث في السبل الممكنة لت

.بحث العلميومؤسساتھ بلغة العلم وال

:إن على الجامعة أن تؤدي ثالث مھام أساسیة في مجال التنمیة ھي

ـ مھمة التعلیم والتأھیل1

ـ مھمة البحث العلمي2

ـ مھمة خدمة المجتمع3

یعد التأھیل وإعداد المھارات ھو الدور التقلیدي للجامعة تؤدیھ عن طریق تكوین الطالب والباحثین : ـ التعلیم والتأھیل1

، وقد قامت الجامعات الجزائریة ا في حیاتھم االجتماعیة والعملیةر معارفھم ومدھم بالمعلومات التي یحتاجونھوتطوی

  .عجلة التنمیة في المجتمع  إلدارةبإعداد وتأھیل أعداد كبیرة من الكوادر وإخراجھم لمیدان العمل 

تطویر الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والمعرفیة فھي مھمة أساسیة یجب أن تقوم بھا الجامعة ل :مھمة البحث العلمي -2

.في حل قضایا التنمیة ومشاكلھا اإلسھام لألفراد و
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فھي مھمة أساسیة یجب أن تقوم بھا الجامعة لتطویر الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والمعرفیة  :البحث العلمي مھمة -2

.في حل قضایا التنمیة ومشاكلھا اإلسھام لألفراد و

ة فھي من المھام األساسیة التي یجب أن تؤدیھا الجامعة الحدیثة ، فال یكفي أن تقوم الجامع: مھمة خدمة المجتمع  -3

والتعلیم المستمر ألفراد بمھام التعلیم والبحث العلمي بل یجب علیھا أن تتغلغل في أوساط المجتمع وتقدم خدمات التدریب 

في إنجاح المشروعات  لإلسھام، وتقدم لرجال األعمال والمستثمرین خدمات االستشارات ودراسات الجدوى المجتمع

، كما یجب علیھا أن تقوم بالمشاركة في نقل وتوطین مو والربحیةقدرة على تحقیق الن أكثراالستثماریة وجعلھا 

.التكنولوجیا المتطورة إلى االقتصاد وتھیئة االبتكارات واالختراعات ورعایة العلماء والمبدعین

یجب أن تكون شاملة  اإلستراتیجیة، والمناص من أن تتأثر وتؤثر فیھ وھذه لجامعة جزء مھم في تكوین المجتمعإن ا

ة المجتمع ومتطلباتھ المادیة والبشریة من حیث الكم والنوع وإال فإن التنمیة المادیة لالقتصاد والمجتمع ستسیر في لكاف

.اتجاه والتنمیة البشریة ستسیر في اتجاه آخر

وتوسع تخصصاتھا یدل على أن البالد تتجھ نحو نھضة علمیة ومعرفیة تسھم في  جزائرإن ازدیاد عدد الجامعات في ال

، ومع ذلك فإن ھذا الكم من القتصادیة والسیاسیة واالجتماعیةمیة المجتمع وتطویره في بقیة جوانب المجتمع اتن

و ھذا لن ، وانفتاح على المجتمع أكادیميیعني شیئًا إذا لم یصاحبھا عناصر ثالثة تخطیط تعلیمي وبناء  الجامعات قد ال

، فالتأھیل ھو جزء من مھمة الجامعة وھناك اكبر من ذلك اھناك دور التأھیل ومنح الشھادات الجامعیة ألنیتأتى بمجرد 

االبتكارات  مھمة أخرى منوطة بالجامعة وھي التفاعل مع المجتمع والعمل على تنمیتھ وتطویره وإعداد ونشر

 تي تھم، وصقل وتدریب الكوادر البشریة التي یحتاجھا سوق العمل وبحث القضایا والمشكالت الواالختراعات العلمیة

 سنھناك تحسیكون  ھقامت الجامعة بأداء ھذه المھام على الوجھ األكمل فإن ، وإذا ماالمجتمع في مختلف مجاالت الحیاة

 أساتذة، یقوده العلماء والمبدعون من تمع في شتى المجاالت وسیحصل تغیًر كبیًر على حیاة المجتمعطر على المجسیسی

.خریجیھاالجامعات و

في الحیاة العملیة فحسب بل یتعداه إلى  إدماجھیقتصر بإعداد الطالب بقصد  عي المرتبط بالتنمیة غالبًا الإن التأھیل الجام

إعداد ثقافي وسیاسي وتطویر فكري نتیجة نظام الدراسة في الجامعة بما یؤدي إلى تخریج طالب مثقف یمتلك النقد 

.اقتدار وفعالیةوالتقییم واالبتكار ذا فائدة للمجتمع ویشارك في التنمیة ب

لوب في المجتمع على تستطیع بالفعل أن تلعب أدوارًا مھمة في التنمیة الشاملة وتحقق التغیر المط الجزائریةإن الجامعات 

:سیة وھيی، وذلك من خالل ثالثة عناصر رئطامح المجتمع في التطور والتنمیة، وھي قادرة على تجسید مكافة األصعدة

.د للموارد البشریة بما یواكب احتیاجات التنمیةـ التأھیل النوعي الجی1

، وتخلیص تخدم التنمیة بمجاالتھا المختلفةـ تفعیل البحث العلمي وتحفیز الباحثین على إعداد البحوث التطبیقیة التي 2

 لراھن ال، ومضاعفة میزانیة البحث العلمي التي ھي في الوقت ان الروتین والبیروقراطیة الرسمیةالبحث العلمي من براث

.، مما یجعلھا عامًال محبطًا لتطویر البحث العلمي ومعرقًال للتنمیةت البحث العلمي وتطلعات الباحثینتلبي طموحا

ـ تبني قضایا ومشاكل المجتمع بقطاعاتھ المختلفة والعمل على حلھا وتوطید الصلة بین الجامعة والمجتمع بما یؤدي إلى 3

.ل لقضایا ومشاكل المجتمعالحلو إلنتاججعل الجامعة معمًال 
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بدأ الناس یعرفون الجرائد ویعتادون على قراءتھا في القرن السادس عشر فقبل ذلك -

عتھا ، وتعتبر أول جریدة دوریة تمت طباألخبار تنتقل بین الناس باألفواهالتاریخ كانت ا

وكانت تتضمن أخبار عالمیة من  1621لندن سنة في بعت وقد ط ھي جریدة كورانت

ظھرت أول  1643لتنشر بعد ذلك وتصبح شیئا مألوفا وفي سنة ........فرنسا وایطالیا 

.جریدة مطبوعة مزودة بصور كانت تحمل عنوان سفیك ماركوري

اع حد العقاقیر شائعة االستخدام إلى حد كبیر حیث یستخدم كمسكن للصدأاألسبرین -

بمعرفة  1899واآلالم عموما  وقد دخل األسبرین مجال الطب والعالج ألول مرة في سنة 

طبیب ألماني اسمھ دریزر وكلمة أسبرین ھي في الحقیقة االسم التجاري لھذا العقار أما 

  .اسمھ العلمي أو الكیمیائي فھو استیل سالیسلك

جنود اإلغریق بعدما حققوا تون إلى السباق األسطوري لایرجع أصل تسمیة مار -

قبل المیالد حیث راح الجنود یتسابقون ابتداء  490االنتصار على الجیش الفارسي سنة 

.مت سھل مارتون حتى أثینا إلعالن تحقیقھم لذلك االنتصار العظیم 

أمكنني جعل تیار الكھرباء یختلف في القوة مثلما  لو) جراھام بل (قال  1874في سنة  -

بعد و. ادرا على نقل الحدیث تلغرافیاواء في الكثافة أثناء تولد الصوت سأكون قیختلف الھ

ن خالل ابتكاره آللة التیلیفون في نقل الصوت وفقا لھذه الفكرة م) بل(ذلك بعامین نجح 

كتبھ من م) بل(أجریت أول مكالمة تیلیفونیة في التاریخ أجراھا  1876مارس  10في و

و كان متواجدا في حجرة مجاورة ) بل(مساعد ) س واتسونتوما(كان في الطرف األخر و

بالتالي كان ارات ضعیفة والذي كان یصدر عنھ تیفكان ذاك ھو التیلیفون البدائي و...

توماس (نجح العالم األمریكي  1877في سنة حدیث من خاللھ غیر مسموع بوضوح وال

  .ة على توصیل األصواتجعلھ أفضل قدر) بل(في ابتكار جزء بدیل في تیلیفون ) ادیسون

أمـــــــواج ثقافــــــیة
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لحجر الجیري تحت تأثیر الحرارة والضغط ان الرخام الطبیعي نشأ من حدوث تبلور ا -

التي تؤدي في النھایة الى حدوث تغییر كامل للمادة من والسوائل والتغیرات الكیمیائیة و

معظم  إن) . Metamorphism(یمیائیا بالتحول أو التبدل و ما یعرف كھحالة ألخرى و

یا قد تم تكوینھ بھذه الطریقة على مدى مالیین السنین الرخام الطبیعي المتواجد حال

ق في العامل بھ و تعتبر أغنى المناط... ، والتحف الفنیة ،ویستخدم في أعمال البناء

  ....، المكسیك و النرویج ، ایكالیا، الیونان

حول شأت اللغة الالتینیة في روما فكان أول من تحدث بھا بعض الذین عاشوا داخل ون -

الكبیرة التي تحدثت بالالتینیة القبائل  إحدىالى  إشارة، وقد اكتسب ھذه التسمیة روما

)latini( كانت تسمى قبیلة التیني بالقرب من روما و) تیبر( ي وادي التي عاشت فو

اللغات األوروبیة  أساسھي لوقت لغة المثقفین الرومانیین ومع اأصبحت اللغة الالتینیة و

  .الحدیثة
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