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أخبار  نرشية  من  العرشين  و  السادس  العدد  يصدر        
الجامعة  مديرية  نيابة  إصدارها  عىل  دأبت  التي  الجامعة  
القادر  عبد  األمري  لجامعة  التوجيه  و  االسترشاف  و  للتنمية 
للعلوم  االسالمية ، و الذي يتزامن مع تخرج  الدفعة الثامنة  
و العرشين التي  تترشف  بحمل  اسم  الدكتور  أحمد  عروة  
الجزائر         قامات  أحد  بصفته  لذكراه  تخليدا    ،  » الله  » رحمه 
و رموزها العلمية و الوطنية ، و عرفانا ملا قدمه لجامعة األمري 

عبد القادر للعلوم االسالمية يف فرتة ترأسه لها .
      ميثل هذا العدد مرآة تعكس مدى التطور العلمي و املعريف 
للجامعة ، حيث تزايد عدد الطلبة املتخرجني سنة بعد أخرى 
التدرج مع فتح عروض تكوين  التدرج و ما بعد  يف مرحلتي 
جديدة باإلضافة إىل اعتامد مشاريع بحث يف العلوم و املعارف 
املختلفة ، و لتجسيد األهداف املسطرة تعمل إدارة الجامعة 
جاهدة عىل توفري كافة اإلمكانيات املادية و املعنوية من خالل 

العمليات االستثامرية املسجلة .
      نظرا للمكانة التي تحظى بها جامعة األمري عبد القادر 
املجال  ، يف  الدويل  الوطني و  للعلوم االسالمية عىل املستوى 
انجاح  أجل  من  جهد  أي  تدخر  مل  فهي   ، املعريف  و  العلمي 
امكانياتها  العربية من خالل تسخري  الثقافة  فعاليات عاصمة 
التنوع  يربز  ثريا  برنامجا  وضعت   فقد   ، البرشية  و  املادية 
خالل  من  ذلك  و   ، لقسنطينة  الحضاري  البعد  و  الثقايف 
امللتقيات العلمية و الندوات و املعارض التي أقيمت باملناسبة 

، كام عرفت الجامعة زيارات مكثفة من داخل 
الوطن و خارجه باعتبارها معلام علميا و حرضيا متميزا .

أ .د/ عبد اهلل بوخلخال 

qsxcvbn,,l

إفتتاحية العدد
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حفل افتتاح السنة الجامعية 2014/ 2015

    احتضنت قاعة املحارضات الكربى » عبد الحميد 

بن باديس » بالجامعة فعاليات حفل افتتاح املوسم 

القادر  عبد  األمري  لجامعة    2015  /2014 الجامعي 

للعلوم اإلسالمية،  وذلك يوم 18 سبتمرب 2014 .

   ألقى مدير الجامعة أ.د/عبد الله بوخلخال كلمة 

افتتاحية استعرض من خاللها انجازات الجامعة طيلة 

املدير عن  السيد  الفارط. وكشف  الجامعي  املوسم 

مرشوع تعاون بني وزارة املجاهدين ووزارة االتصال 

يف  الباحث  للطالب  قيمة  جوائز  رصد  يف  يتمثل 

مجال تاريخ الثورة الجزائرية،  بغية تشجيع الطلبة 

عىل البحث واالنتاج، وللمساهمة يف حفظ الذاكرة 

الجامعية، داعيا من هذا املنرب طالبات وطلبة جامعة 

للظفر  والتنافس  الجهد  لبذل  القادر  عبد  األمري 

للموسم  الرسمي  االفتتاح  .ليعلن عن  الجوائز  بهذه 

الجامعي.

اآلداب  كلية  عميد  سامعي  اسامعيل  أ.د  قدم      

عنوان  تحت  افتتاحيا  درسا  االسالمية  والحضارة 

من  العرب  استلهام  حول  متحور  والتغيري«،  الثورة   «

أحداث ثورتنا املجيدة. 

جانب من فعاليات حفل االفتتاح

أ.د اسامعيل سامعي يلقي 

محارضة باملناسبة.
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الجامعة في أرقام

تربز الجداول التالية تعداد طلبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية يف مرحلتي التدرج وما بعد التدرج وكذا تعداد األساتذة الباحثني 

للموسم الجامعي 2014/2015:

التعداد اإلمجالي لطلبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم 
اإلسالمية للسنة اجلامعية 2014 /2015

تعداد طلبة الليسانس جبامعة األمري عبد القادر للعلوم 
اإلسالمية للسنة اجلامعية 2014 /2015

تعداد طلبة املاسرت جبامعة األمري عبد القادر للعلوم 
اإلسالمية للسنة اجلامعية 2014 /2015

املجموعإناثذكور                    

3318891220كلية أصول الدين 

كلية اآلداب و الحضارة 

اإلسالمية
38110641445

68415662250كلية الرشيعة و االقتصاد

139635194915املجموع

املجموعإناثذكور

128494622كلية أصول الدين

كلية اآلداب و الحضارة 

اإلسالمية
205780985

46012371697كلية الرشيعة و االقتصاد

79325113304املجموع

املجموعإناثذكور                                  

82275357كلية أصول الدين

كلية اآلداب و الحضارة 

اإلسالمية
83213296

131268399كلية الرشيعة و االقتصاد

2967561052املجموع

الجنس
الكلية

الكليةالكلية

الجنس

الرتبة

الجنس

تعداد طلبة املاجستري جبامعة األمري عبد القادر للعلوم 
اإلسالمية للسنة اجلامعية 2014 /2015 

املجموعإناثذكور                                  

100414كلية أصول الدين

كلية اآلداب و الحضارة 

اإلسالمية
161430

050308كلية الرشيعة و االقتصاد

312152املجموع

الجنس

تعداد طلبة الدكتوراه جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية للسنة اجلامعية 2014 /2015

الوضعية االمجالية لألساتذة الباحثني  جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية للسنة اجلامعية 2014 /2015

املجموعإناثذكور     

330538أستــــــــــاذ

321446أستاذ محارض قسم "أ"

201333أستاذ محارض قسم "ب"

6454118أستاذ مساعد قسم "أ"

100818أستاذ مساعد قسم "ب"

15994253املجموع

الجنس

الشهادة والجنس

الكلية
املجمـــــــــــوعدكتوراه ل.م.ددكتوراه علوم

املجموعإناثذكورإناثذكورإناثذكور

87662450111116227أصول الدين

745703/7757134اآلداب و الحضارة اإلسالمية

745014088858146الرشيعة و االقتصاد

2351734158276231507املجموع 1

40899507املجموع 2

507املجموع الكيل )2+1(
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ملتقيات الجامعة

الحضارة  بهم  تفخر  الذين  العلامء  أحد  خلدون  ابن  يعترب     

اإلسالمية، فهو مؤسس علم االجتامع وأول من وضعه عىل أسسه 

الحديثة، وقد توصل إىل نظريات باهرة يف هذا العلم حول قوانني 

الدولة وأطوار عامرها وسقوطها،  وبناء  العصبية  العمران ونظرية 

وقد سبقت آراؤه ونظرياته ما توصل إليه الحقا بعدة قرون عدد 

من مشاهري العلامء كالعامل الفرنيس أوجست كونت. 

أو  الحضارات  قيام  اإلنسان؛ ألنَّ  ابن خلدون هو  تحليل  مركز  إن 

الرُّوحية  واالجتامعية يف تفاعلها مع  القيم  ُسقوطها مرتبط بدور 

ترى  يا  فامهي  والّدميغرافية،  واالجتامعية  الّسياسية  سات  املؤسَّ

الرُّوحية عند ابن خلدون يف بناء الحضارة أو سقوطها؟  القيم  أثَر 

القيم، كمؤثّرات رافعة  التَّكوينية والتَّكاملية بني  الّصلة  ما حقيقة 

وحافزة، والعوامل االقتصادية والّسياسية يف الحضارة؟ هل ميكن أن 

تَكون القيم الرُّوحية موّجهة وضابطة للفعل الّسيايس واالقتصادي؛ 

وتحّقق  الحضاري  واالنحطاط  والرّتف  االستبداد  من  تُحّررهام  يك 

التّنمية والعدل؟ 

بجامعة  الدين  أصول  كلية  نظمت  األسئلة  هذه  عىل  لإلجابة     

األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية املؤمتر الدويل الرابع حول » دور 

القيم الروحية يف بناء الحضارة وسقوطها نحو الدراسات الخلدونية 

التطبيقية« يومي 23 و24 فيفري 2015 بقاعة املحارضات الكربى 

»عبد الحميد بن باديس »بالجامعة، شارك فيه نخبة من األساتذة  

والباحثني من الجامعات الجزائرية والعربية واإلسالمية.

البناء  فعل  يف  الرُّوحية  القيم  دور  معرفة  إىل  املؤمتر  يهدف      

ور الذي تؤثر به القيم  الحضاري ويف سقوطه أيضا، وإىل حجم الدَّ

العالقة  طبيعة  رصد  إىل  باإلضافة  الُعْمرانية،  اإلنسان  مسرية  عىل 

بني القيم ونُظم االقتصاد و السيّاسة، وهذا كلّه من منظور الرؤية 

الَخلُْدونية يف الفهم والتّشخيص. 

املحاور  املشاركون  األساتذة  ناقش  امللتقى  جلسات  مدار  عىل     

التالية:  

المؤتمر الدولي الرابع حول » دور القيم الروحية في بناء الحضارة 
وسقوطها نحو الدراسات الخلدونية التطبيقية« 

عميد كلية أصول الدين يترأس الجلسة االفتتاحية
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ملتقيات الجامعة

 املحور األول: 

القيم الروحية ودورها يف قيام الحضارات أو سقوطها. 

املحور الثاين:

 التكامل املعريف بني العلوم عند ابن خلدون.

املحور الثالث: 

ابن خلدون وأزمة اإلنسان املعارص .

املحور الرابع: 

تطبيق أفكار ابن خلدون يف وقتنا الراهن: املخاطر والفرص.

توجت مناقشات األساتذة بالتوصيات التالية:

العرب  بأعالم  بالتعريف  تهتم  الكلية  مستوى  عىل  لجنة  تشكيل   .1

شتى  يف  وذلك  خاصة،  اإلسالمي  الغرب  وشخصيات  عامة  واملسلمني 

املجاالت.

2. عىل مخابر الكلية،  البحث يف الرتاث العلمي ألعالم الحضارة العربية 

اإلسالمية.

مشاريع  إعداد  عىل  املراحل  مختلف  يف  الباحثني  الطلبة  تشجيع   .3

بحوث أكادميية حول الفكر الخلدوين.

4. عقد ملتقيات علمية متخصصة حول ابن خلدون، يتعلق كل ملتقى 

بجانب محدد من الفكر الخلدوين تعريفا وتحليال وإثراء.

5. عقد ندوات تهتم بتبسيط الفكر الخلدوين للطلبة لتنمية القدرات 

التحليلية والنقدية واملنهجية لديهم.

6. إيجاد آلية للتنسيق بني كل املؤسسات املهتمة بالفكر الخلدوين عىل 

املستوى الوطني والعريب واإلسالمي والغريب.

مختلف  يف  الدراسية  املناهج  يف  الخلدوين  الفكر  تضمني  اقرتاح   .7

التخصصات، بحيث يتضمن كل تخصص ما يناسبه من الفكر الخلدوين.

8. إنشاء جناح يف مكتبة الجامعة خاص بكل ما يتعلق بالفكر الخلدوين 

من دراسات عىل مستوى العامل.

9. إعداد بيبلوغرافيا شاملة حول ما أنتج عن الفكر الخلدوين يف العامل.

جانب من ضيوف الملتقى
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العرشين  القرن  من  األول  النصف  طوال  الجزائريون  تطلع            
إىل تعديل وضعيتهم السياسية و القانونية و تعديل مركزهم االجتامعي 
بالقدر الذي يتامىش مع املعنى الكبري للتاريخ الحديث و املعارص ، فقد 
الحرية  و  العدالة  و  باملساواة  تطالب  أن  الجزائرية  النخب  قدر  كان 
من أجل تعميمها كقاسم مشرتك للجميع تشيد عليه مؤسسات الدولة 
النخبة  . و ينرصف مفهوم  املواطنة  األمة و نظام  الجزائرية و تطلعات 
يف التجربة الجزائرية إىل الفئة التي متيزت مبرجعية معينة أو منط تفكري 
سيايس أو ثقايف أو ديني محدد، و رغم اختالف النخب الجزائرية إال أن 
االستعامر، و  االتفاق  عىل مبدأ مواجهة  و  التواصل  هذا مل مينعها من 
لعل أهم هذه النخب : النخبة اإلصالحية ذات املرجعية الدينية و التي 
تواصلت مع كافة النخب و التشكيالت و التنظيامت الجزائرية كام أنها 
عربت عن نصيب الجزائر يف النهضة  اإلصالحية العامة التي شملت العامل 
و  الفرنسية  الفئات  بعض  لدى  اإلنسانية  النزعة  مع  اإلسالمي  و  العريب 

األوروبية التي حاربت الوجه االستعامري يف النظام الفرنيس .
         و بهدف إعادة االعتبار إىل كافة الذين ساهموا، كل يف مجاله و 
منصبه ووضعيته لسعيهم الحثيث إىل التغيري و تحسني الرشوط املادية 
و املعنوية لإلنسان  الجزائري ، و الوقوف عىل مركزية و محورية النشاط 
إبراز  إىل   إضافة  السياسية  و  االجتامعية  تجلياته  و  الديني  اإلسالمي 
دور الحركة اإلسالمية يف بلورة خطاب إسالمي معارص يتعامل مع دولة 

املؤسسات و يسعى إىل تخليصها من مفارقاتها و تناقضاتها ، كام يحرص 
عىل تخطي النظم الطرقية و النزاعات املذهبية  والعقليات الجهوية و 
القبلية و الطائفية، كأفضل اجتهاد للتوفيق  بني رسالة اإلسالم و قيم و 
مبادئ و روح العرص، و كذلك قراءات تاريخ الجزائر زمن االحتالل ، من 
خالل أدبيات النخب و نشاطها و إبراز دور هذه النخب يف نرصة   قضايا 
العامل العريب و اإلسالمي و القضايا اإلنسانية ، نظمت جامعة األمري عبد 
القادر للعلوم اإلسالمية بالتنسيق مع دائرة املؤمترات و امللتقيات بوزارة 
الثقافة و يف إطار فعاليات قسنطينة عاصمة للثقافة العربية ملتقى دويل 
حول  » النخب الجزائرية و الحركة اإلصالحية يف النصف األول من القرن 
العرشين » احتضنت فعالياته قاعة املحارضات الكربى عبد الحميد بن 
ثلة من  ، شارك فيه  أفريل 2015  أيام  20 – 21 – 22  باديس و ذلك 
، قدموا  الدولية  الوطنية و  الجامعات  الباحثني من مختلف  األساتذة و 
خالله مجموعة من املداخالت القيمة و التي متيزت باملوضوعية و اإلملام 

مبختلف عنارص املوضوع و شملت املحاور التالية : 
- املحور األول : النخب الجزائرية و العامل العريب و اإلسالمي. 

األول من  النصف  الجزائرية يف  الوطنية  الحركة  تاريخ   : الثاين  املحور   -
القرن العرشين.

- املحور الثالث : موقف النخب الجزائرية من االستعامر الفرنيس داخل 
الوطن و خارجه .

ملتقيات الجامعة

المؤتمر الدولي » النخب الجزائرية و الحركة اإلصالحية 
في النصف األول من القرن العشرين« 
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- املحور الرابع : تاريخ النخب الجزائرية يف العهد الفرنيس و موقف 
اإلدارة االستعامرية منها. 

- املحور الخامس : النخب الجزائرية و الثورة و التحرير.
    توج امللتقى مبجموعة من التوصيات متثلت يف :

-1 انجاز معجم مفهرس للنخب الجزائرية.
-2 دعوة الباحثني و املراكز البحثية و املخابر العلمية باالهتامم بدراسة 

النخب و نرش أعاملهم 
و تحقيق تراثهم و خاصة املغمورين منهم.

و  االجتامعي  و  الثقايف  الحراك  يف  الجزائرية  النخب  دور  تفعيل   3-
السيايس و استعادة مكانتها يف املجتمع.

-4 طبع أعامل رواد النهضة العلمية و الفكرية و األدبية و الوطنية يف 
الجزائر خاصة غري املنشورة سابقا.

-5 استعادة األرشيف املتعلق بالنخب الجزائرية املتواجد يف الداخل و 
الخارج و االهتامم به و توظيفه يف مواصلة كتابة 

     تاريخ الجزائر الثقايف .
-6 طبع أعامل امللتقى ورقيا والكرتونيا و الحرص عىل توسيع نرشها 

لتكون يف متناول الباحثني والطلبة .
-7 توجيه طلبة الدراسات العليا عرب رسائلهم الجامعية باالهتامم برتاث 

النخب الجزائرية.
-8 ترسيم امللتقى الدويل للنخب الجزائرية بصفة دورية عىل أن يكون 
الثوابت  و  الجزائرية  »النخب  )الثاين(  القادم  الدويل  امللتقى  موضوع 

الوطنية«
قبل  ما  للبحوث يف عصور  الوطني  املركز  امللتقى نظم  •عىل هامش 
التاريخ – علم االنسان و التاريخ- معرضا للكتب حول تاريخ الجزائر.

انطباعات بعض المشاركين بالملتقى:

أ .د/ يوسف عابد 
أستاذ بقسم التاريخ 

بجامعة األمير عبد القادر 
للعلوم اإلسالمية 

د./ شارلوت كوري 
- باحثة من فرنسا- 

• أوال املجال التنظيمي : مل نلحظ أي تقصري سواء عىل مستوى تقديم الخدمة و التنظيم أو عىل مستوى استقبال االساتذة املحارضين 
الذين بلغ  عددهم 39 محارضا فقد تم استيعاب الضيوف ،و ترتيب املحارضات حسب املحاور 

• املجال املعريف : لقد تناول السادة املحارضون قضايا محددة و منضبطة بأسلوب مبارش ومخترص األمر الذي سهل متابعة الجمهور 
لهذه املحارضات بكل اهتامم ، رغم رصدنا لبعض العموميات الواردة يف بعض املصطلحات ، كالنخب ، و مجال اإلصالح بدقة ......إلخ.

• التقييم : أرى أن ملتقى النخب الجزائرية  املنعقد بجامعة األمري عبد القادر و املنظم يف إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية  قد 
حقق نتائج مقبولة نأمل أن تكون مؤرشا للملتقيات قادمة.

• أنا مترشفة مبشاركتي يف هذا امللتقى  املفيد و املهم ، كانت املحارضات و النقاشات رائعة و االستقبال 
جميل ، شكرا لجامعة األمري عبد القادر عىل كل ذلك.

أمتنى أن تنظم املزيد من هذه التظاهرات العلمية،  فباالستمرار بالبحث و تنظيم مثل هذه امللتقيات 
نستطيع أن ندفع بالحراك الثقايف و العلمي إىل األفضل خاصة يف الفرتة الراهنة .

د /عبد الرزاق قسوم  
رئيس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين 

• إن مام الشك فيه أن تنظيم ملتقى ملعالجة موضوع النخبة الجزائرية كافتتاح لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية إمنا هو مقدمة 
سليمة ستؤدي إىل نتائج سليمة ، و مام يؤكد ذلك دعوة نخبة متميزة من داخل الوطنو خارجه ملناقشة هذه القضية املهمة إميانا من 
الجميع بأن األزمة الوطنية و العربية و اإلسالمية اليوم هي أزمة نخبة، و متى فكت هذه األزمة أمكن تحديد آفاق املستقبل بكل وضوح 

وواقعية.
آن األوان ألن ينتقل املثقفون عىل الخصوص من لغة األقوال إىل لغة األفعال، فإصدار توصيات مهمة ينتهي مفعولها بانتهاء امللتقى لن 
يكون من ورائه أي فائدة ، والوسيلة الوحيدة لتنزيل ما نتفق عليه عىل أرض الواقع  هو أن نعي هذا النقص الذي ظل يصاحبنا و أن 

نتسلح بدل ذلك بعقد العزم عىل النزول إىل امليدان، و تجاوز مرحلة الكالم للوصول إىل مرحلة اإلنجاز و االنسجام.  
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      لقد شهدت أقطار الوطن العريب بصفة عامة و بلدان املغرب 

إصالحات  املعارص   و  الحديث  العرص  يف  خاصة  بصفة  العريب 

دستورية كلية  و جزئية، تتويجا لحراك اجتامعي و سيايس مس 

البنى التقليدية للكثري من هذه الدول وطبيعة نظامها السيايس، 

العربية  الدول  و جدت  العريب  بالربيع  يعرف  ما  ثورات  بعد  و 

و املغاربية نفسها مجربة إلحداث تغيريات جديدة عىل مستوى 

الدول  هذه  هل  لكن   ، الجديدة  واملعطيات  متاشيا  دساتريها 

تحاول أن تحدث تغريات فعلية قامئة عىل الفصل بني السلطات و 

التداول السلمي و الدميقراطي عىل السلطة أم أنها مجرد مسايرة 

للشعوب ضمن هذا يأيت هذا امللتقى املغاريب ليحاول من خالل 

تساؤالت  مجموعة  عن  اإلجابة  علمية  أكادميية  نقدية  مقاربة 

متمحورة حول التطورات التاريخية يف املغرب العريب و مرجعياتها 

الفكرية ، و مدى نجاح تجارب اإلصالحات الدستورية يف تكريس 

املواطنة  اإلنسان و قيم  الحفاظ عىل حقوق  العامة و  الحريات 

بجامعة  باديس  بن  الحميد  بقاعة عبد  امللتقى جرت فعالياته   .

األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية أيام 11 و 12/05/2015، و قد 

كذلك  و  كبرية  مغاربية  و  وطنية  لشخصيات  قويا  عرف حضورا 

ألساتذة من مختلف الجامعات الوطنية و املغاربية وسط اهتامم 

وسائل اإلعالم و الصحافة املكتوبة و املرئية.

أهداف الملتقى
 امللتقى يهدف إىل:

• عرض مختلف تجارب اإلصالحات الدستورية الحديثة و املعارصة يف أقطار 

املغرب العريب و التعرف عىل ظروف صياغتها التاريخية و االجتامعية و 

السياسية و مرجعياتها الفكرية .

• عرض تقييم نقدي للوثائق الدستورية املغاربية الحديثة و املعارصة يف 

عالقتها مع منظومة حقوق اإلنسان و الثوابت و القيم الوطنية و األنظمة 

السياسية املقارنة.

و  الشعوب  لتطلعات  مستجيب  حديث  دستور  ملعامل  تصور  تقديم   •

يكرس  مبا  العاملية  القانونية  املنظومة  و  الحوكمة  ومقتضيات  متناغم 

الحرية و يؤسس ملبدأ الفصل بني السلطات و آليات الرقابة.

• تحقيق التقارب و التعاون األكادميي املغاريب. 

الملتقى المغاربي حول 
‘ اإلصالحات الدستورية في المغرب العربي و آفاق التحول الديمقراطي ‘
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انطباعات السادة المشاركين في الملتقى

• نجالء سعداوي / 
محامية و نائب بمجلس 
نواب الشعب التونسي

أ.د/ بوروبي عبد 
اللطيف أستاذ محاضر 

بقسنطينة 2 

أ.د/ محمد العابدة  كلية 
الحقوق بجامعة القاضي 

عيافي – مراكش –

كان ملتقى جيد جدا و ثري جدا من الناحية العلمية و التنظيمية أيضا، تم تبادل عدة أفكار سياسية   
و التعرف عىل التجارب املغاربية املختلفة واثراء زادنا العلمي ، جميع املداخالت كانت قيمة وكانت مازجة 
بني الجانب النظري األكادميي و الجانب التطبيقي كام كانت التعقيبات ثرية و ذكية و حتى طرح األسئلة عىل 
املتدخلني يوحي بفهم و تركيز الحضور و إرصارهم عىل التعرف عىل التجارب املختلفة . كل الشكر للجميع عىل 

االستضافة و الرتحاب بنا. 

، جاءت مفرسة وفق دور وظيفة  الدميقراطي  االنتقال  بإشكالية  املرتبطة  األفكار  و  املواضيع  أغلب          
املؤسسات     و األفراد، رغم انها يجب أن تكون مسنودة بالقانون و اإلعالم.

، حيث  املغاربية  الدول  باملنفعة عىل  تعود  للتكامل  مجال  و  للوحدة  كقضية  الدميقراطي  االنتقال   
تساهم يف ظهور  أفكار متثل الثقافة السياسية، ثقافة املواطنة والثقافة اإلعالمية ، كمكونات لالنتقال الدميقراطي.
موضوع االنتقال الدميقراطي يف الجزائر بالرتكيز عىل االختالف، هذا النوع من الوعي يجعلنا نفكر يف   

االختالف أكرث من الوحدة ،و من تم يجب طرح قضايا كموضوع الثقافة الدميقراطية إليجاد فرص لالتفاق. 

لقد مرت مجريات امللتقى يف أحسن الظروف ، و توجت أعامله بالنجاح ، من حيث حفاوة الرتحيب   
اإلصالحات  ملسألة  شافية  أجوبة  ايجاد  يف  كلها  تصب  التي  املداخالت  أو  التنظيم  يف  الدقة  حيث  من  أو 
الدستورية يف املغرب العريب، و أريد أن أكد عىل أن مخرجات هذه امللتقيات العلمية مهمة لرجل السياسة 
ولصانعي القرار السيايس و بالتايل فهناك معطى اسرتاتيجي تاريخي الستيعاب توصيات امللتقيات العلمية ألنها 

ملهمة لتدبري الشأن العام  و يف مختلف املجاالت 

محاور الملتقى 

• املحور األول: األسس و املفاهيم.

• املحور الثاين : إشكالية تنظيم السلطة يف الدساتري العربية.

• املحور الثالث : اإلصالحات الدستورية و حقوق اإلنسان و الحريات العامة. 

• املحور الرابع :  انعكاسات اإلصالحات الدستورية عىل حقوق اإلنسان و الحريات 

العامة. 

• املحور الخامس :  التقييم و اآلفاق. 
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        تاريخ كفاح هذا الوطن غني باألحداث و املحطات، وها هي 

اليوم تستوقفنا محطة مهمة أال و هي الذكرى  70 ملجازر 8 ماي 1945 

يف القطاع  القسنطيني ، و التي تزامنت مع افتتاح تظاهرة »قسنطينة 

عاصمة للثقافة العربية 2015 » و يف هذا الصدد ارتأى قسم »املؤمترات 

و االتفاقيات » تنظيم ملتقى دويل حول » املجازر االستعامرية – مجازر 

القادر  عبد  األمري  جامعة  من  كل  مع  بالتنسيق   « منوذجا   45 ماي   8

للعلوم االسالمية أيام 05، 07، 8 ماي 2015 ، جامعة 8 ماي 1945 بقاملة 

يوم 07 ماي 2015، جامعة محمد ملني دباغني – سطيف – يوم 09 ماي 

2015 ، و جامعة عبد الرحامن مرية – بجاية – يوم 10 ماي 2015 .

      جاء هذا املؤمتر لإلجابة عىل العديد من األسئلة بخصوص الظاهرة 

االستعامرية الحديثة عموما ،و املجازر االستعامرية و االبادة و املذابح 

الجامعية خصوصا ، حيث نجد أن الدول املستعمرة تنتهج يف سياستها 

انطباعات السادة المشاركين في الملتقى

 – William gallois .د
جامعة اكستر – انجلترا

أ. عبد المجيد الجامل   
جامعة صفاقس - تونس 

وسعيد  بالجزائر،  هنا  بتواجدي  جدا  سعيد 
امللتقى،  بلغه  الذي   العلمي  باملستوى  أكرث 
كانت النقاشات ثرية ، وأكرث ما ميزه االحتكاك 
جاؤوا  الذين  املشاركني  األساتذة  بني  االيجايب 
نجاح  يف  ساهم  ما  وهو  الدول  مختلف  من 
 . النجاح  من  املزيد  للجامعة  أمتنى  امللتقى، 

وشكرا    

عىل  كبري  نجاح   - محكام   كان  التنظيم   
 – املوضوع  مع  التفاعل  و  الحضور  مستوى 
بنفس  يتم  امللتقى  أهداف  تجسيد  أن  أظن 

نسق املداخالت التي تم تقدميها .
القادمة أن يقع إرسال   - أمتنى يف امللتقيات 
املوضوع و الدعوات مبكرا  قبل 40 يوما حتى 

نقدم امللخصات ليتم نرشها .

ملتقى دولي حول » المجازر االستعمارية «

االبادة  و  املجازر  يف  أكرب  بشكل  يتجسد   عنيفا  منهجا  االستعامرية 

و  طبيعة  املجازر  تعكس  هل  هو  املطروح  السؤال  لكن   ، الجامعية 

بنية املرشوع االستعامري رغم أنه يفرتض أن تكون القوى االستعامرية 

ملتزمة رسميا و فكريا باملبادئ الدميقراطية فها هي الظروف التي أدت 

و التزال إىل نهج خيار استخدام املجازر أي اللجوء إل العنف و القتل 

الجامعي.  

الدول  الباحثني من مختلف  امللتقى عدد كبري من األساتذة و  حرض  

العربية االفريقية و حتى الغربية نذكر منها : الجزائر ، تونس ، مرص 

، قطر ، السنغال،  فلسطني ، تركيا ، فرنسا ، انجلرتا، الواليات املتحدة 

األمريكية .

من خالل سجالت و مناقشات علمية هادفة تتسم باملوضوعية أحاط 

األساتذة املتدخلون مبختلف محاور امللتقى و التي نوجزها فيام ييل: 

املحور األول : املجازر االستعامرية  كمرتكز للبنية العقلية للمستعمر 

  ) م   1962  –  1830  ( الجزائر  يف  االستعامرية  املجازر   : الثاين  املحور 

مجازر 8 ماي 45 منوذجا 

املحور الثالث : طوبوغرافيا املجازر االستعامرية ) مدغشقر – كينيا – 

السنغال – جنوب افريقيا – فلسطني ...( 

املحور الرابع : تقييمية لحصيلة و آثار املجازر االستعامرية.
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تبنته  الذي  املذهب  األشعرية  والعقيدة  املاليك  املذهب  يعترب      

عرف  أنه  حيث  عقود،  منذ  الدينية  مرجعيتها  يف  واعتمدته  الجزائر 

انتشارا واسعا يف معظم بالد املغرب العريب من بينها ما يعرف باملغرب 

األوسط وهو الجزائر حاليا منذ الفتح االسالمي إىل يومنا هذا، ويعود 

متاىش  ما  وهو  واالعتدال  بالوسطية  متيزه  إىل  املؤرخني  حسب  ذلك 

وطبيعة سكان هذه املناطق. ولقد عملت مختلف الخالفات والدول 

عليها  الناس  وجمع  بدراستها  املرجعية  هذه  ترسيخ  عىل  املتعاقبة 

األمة  كلمة  توحيد  يف  البالغ  األثر  من  ذلك  يف  ملا  وصيانتها  وحفظها 

وحفظ االستقرار وتحقيق السلم واألمان. 

يف  واملساهمة  املرجعية  بهذه  أكرث  وللتعريف  اإلطار  هذا  ويف      

وابراز دورها يف حامية  عليها،  والحفاظ  وتفعيلها وتطبيقها  ترسيخها 

ومخرب  الدين  أصول  كلية  نظمت  بهم،  املحدقة  األخطار  من  أبنائنا 

الدراسات الرشعية بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ملتقى 

دويل حول » املرجعية الفقهية و العقدية يف الجزائر واقعها و آفاقها« 

»عبد  الكربى  املحارضات  بقاعة   2014 نوفمرب   17،18،19 أيام  وذلك 

الحميد بن باديس« بالجامعة.

رأسهم  عىل  املتخصصني  واألساتذة  العلامء  من  جمع  امللتقى  نشط 

فضيلة الشيخ الحسن ولد ددو من موريطانيا، واإلمام املريب واملصلح 

الشيخ توايت بن توات من الجزائر، كام عرف تغطية إعالمية ملختلف 

وسائل اإلعالم الوطنية والخاصة، بحضور الوجه اإلعالمي كريم بوسامل.     

  يسعى امللتقى إىل تحقيق جملة من املقاصد نذكر منها:

 - تعريف الباحثني والطلبة بأجيال األعالم  من فقهاء ومتكلمني خدموا 

املذهب املاليك والعقيدة األشعرية يف الجزائر واملغرب العريب مؤسسني 

ملرجعية واضحة يف الفكر واالجتهاد.

- إلقاء الضوء عىل عنارص وأركان ومؤسسات هذه املرجعية يف تاريخ 

الجزائر.

العقيدة  املاليك ورشح  املذهب  الجزائر يف صيانة  إبراز دور علامء   -

األشعرية ودفع الناس بهام إىل التعايش والوحدة.

يف  للجزائر  والفقهية  العقدية  املرجعية  عىل  النص  أهمية  إبراز   -

النصوص الترشيعية.

متحورت جل املداخالت حول النقاط التالية:

1.    أعالم وتراث املرجعية الفقهية والعقدية يف الجزائر.

2.  عنارص التوحيد والوسطية يف املدرسة املالكية األشعرية املغاربية.

3. مؤسسات املرجعية وآفاقها.

4.  الوحي والتجديد املعارص يف املرجعية الفقهية والعقدية.

5. ترقية املذهب املاليك اجتهادا وتقنينا.

التي  التوصيات  عىل  باملصادقة  امللتقى  فعاليات  عىل  الستار  ليسدل 

نوجزها فيام ييل:

)املالكية(  والفقهية  )األشعرية(  العقدية  املرجعية  وتفعيل  بعث   1-

السائدة يف الجزائر حفاظا عىل الوحدة السياسية والفكرية واالجتامعية 

للمجتمع.

-2 حامية املرجعيات األصلية يف البلدان املغاربية عن طريق التوعية 

والتكوين املستمر واإلرشاد والتوجيه والدراسة والبحث والنرش.

ملتقيات الجامعة

ملتقى دولي حول
 » المرجعية الفقهية و العقدية في الجزائر واقعها وآفاقها«
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انطباعات السادة المشاركين في الملتقى

أ.د/علي نجم: جامعة 
المدينة اإلسالمية الرباط 

– المغرب- 

أ.د/ سمية أحمد محمد عبد اهلل: مركز المؤتمرات 
للتدريب والتنمية البشرية -السودان-        

        الشكر موصول للشعب الجزائري الذي يغدق علينا بحفاوته يف كل مرة نحل فيها بالجزائر، وال أخفي سعاديت  العارمة 
بتواجدي بني أحضان إخواين بهذه الجامعة املباركة التي أطلق  عليها اسم أزهر الجزائر.                             

       مستوى البحوث كان راقيا جدا، دارت بني األساتذة والباحثني نقاشات وسجاالت ثرية ، أملت مبختلف جوانب امللتقى، من 
وجهات نظر مختلفة مقاصدية، أصولية، فقهية،.... إلخ، يف جو طيب أضفى عليه حضور بعض األعالم نكهة خاصة. يف إعتقادي 
تحقيق أهداف امللتقى يقع بالدرجة األوىل عىل عاتق اللجنة املنظمة التي عليها أن تتفاىن يف إيصال مثاره إىل املجتمع، فلألسف 
العديد من امللتقيات تنتهي بانتهاء فعالياتها وال تنزل إىل أرض الواقع، أمتنى أن يكون األمر مختلفا هنا، لتستفيد األمة كافة من 

جهود أعالمها وعلامئها من خالل مثل   هذه اللقاءات العلمية القيمة، وال تبقى مجرد حرب عىل ورق.                             
               أمتنى للجميع املزيد من التوفيق والسداد وشكرا

     السالم عليكم ، أشكر القامئني عىل الجامعة عىل دعويت لهذا امللتقى املهم، و  أرى أنه حقق 
الفرصة  تفوتني  وال  املشاركني،  والعلامء  بالباحثني  احتكايك  من خالل  الكثري  تعلمت  فقد  أهدافه، 
ألعرب عن رسوري بوجودي بني أخوايت الجزائريات ملا لهم من حسن خلق، وطيبة وتهذيب وثقافة 
إسالمية أصيلة، أمتنى للجامعة السري قدما ، وأن تكون منارة للعلم وقبلة للمتعلمني من جميع بقاع 

العامل.                  

ملتقيات الجامعة

التعليمية تستند إىل  -3 إعداد مقررات دراسية يف مختلف املستويات 

املرجعية العقدية والفقهية املحلية.

موضوعا  وقضاياه  العرص  مع  يتناسب  مبا  اإلسالمي  الفقه  تجديد   4-

وتأليفا.

البحث  مناهج  عىل  والفقهية  العقدية  والدراسات  البحوث  انفتاح   5-

العلمي املعارصة لتجاوز االنغالق والتعصب والتقليد.

-6 تبادل االحرتام والتقدير بني املرجعيات العقدية والفقهية اإلسالمية 

وتجاوز الرصاعات املفتعلة بينها.

مناقشة قضايا  والفكري يف  العلمي  النضج  توفر  بأهمية  التحسيس   7-

املرجعيات الفقهية والعقدية يف بلداننا العربية واإلسالمية.

يف  به  لحقت  التي  الشوائب  من  اإلسالمي  الفقهي  املوروث  تنقية   8-

مراحل تاريخية سابقة.

يف  للجزائر  والعقدية  الفقهية  املرجعية   عىل  النص  إىل  الدعوة   9-

الترشيعات الوطنية.

-10 إنشاء مخابر بحث متخصصة يف املرجعية الفقهية والعقدية الوطنية.

-11  إقامة عالقات تعاون علمي بني الجامعات ومخابر البحث املغاربية 

يف مجال املرجعية املالكية والعقدية.

-12 إنشاء مجمع فقهي جزائري.

-13 إنشاء مجمع فقهي ماليك مغاريب.
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ملتقيات الجامعة

            تعد دراسة السرية النبوية من السنة التي تشمل أقوال و 

أفعال و تقريرات النبي محمد صىل الله عليه وسلم كام أنها مصدر من 

املصادر التي ينبغي الرجوع إليها يف تفسري القرآن ، و رشح الحديث 

و  الجزائر  علامء  أوىل  فقد  أهمية  من  تكتسبه  ملا  نظرا  و   ، النبوي 

أدباءها دراسة السرية اهتامما كبريا و لرصد إسهاماتهم يف هذا املجال 

كتابة  يف  أدباءها  و  الجزائر  علامء  إسهامات   « الوطني  امللتقى  جاء 

الذي أرشفت عىل  الحديث » و  الوسيط و  العرص  النبوية يف  السرية 

القادر  تنظيمه كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية بجامعة األمري عبد 

للعلوم اإلسالمية ، و قد احتضنت فعاليته قاعة املحارضات الكربى يوم 

18 و 19 نوفمرب 2014 وسط حضور طاليب و إعالمي كبري. 

         أعلن أ.د/ عبد الله بوخلخال رئيس الجامعة عن االفتتاح الرسمي 

للملتقى قد دعا من خالل كلمته إىل رضورة الرتكيز عىل تعلم اللغات   

القرآن يف نرش  لغة  بعد  استعامال  األكرث  اإلنجليزية بصفتها  و خاصة 

الفرتة  بالنبي )ص(  يف  الجزائريني  اهتامم  أن  أكد عىل  ، كام  اإلسالم 

االستعامرية كان كبريا و هذا ما أحبط املخطط االستعامري التنصريي.

ملتقى وطني 
‘‘ إسهامات علماء الجزائر و أدبائها في كتابة السيرة 

النبوية في العصر الوسيط و الحديث ‘‘
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ملتقيات الجامعة

      يهدف هذا امللتقى إىل :
1 – تقوية الصلة بالرسول)ص( من خالل ما ألف عنه و االرتباط به و 

االقتداء بشخصيته .
2 – التعريف بجهود علامء الجزائر يف كتابة السرية النبوية و حشدهم 

الجيل الحارض للسري عىل ما سار عليه أسالفهم.
3 –  كشف اللثام عن هذه املصنفات التي كتبت يف السري النبوية ، أو 

ما لها صلة بها ليتمكن الباحثون مستقبال من االستفادة منها.
      وقد تناول األساتذة املحارضين عىل مدار خمس جلسات املحاور 

التالية.
1 –ا ملحور األول : التطور التاريخي لكتابة السرية النبوية عند علامء 

الجزائر و أدباءها.
2 – املحور الثاين : مظاهر التأليف يف السرية 

3 – املحور الثالث : املنظومات الشعرية و القصائد و املدائح .

توصيات الملتقى

التي دامت يومني متتاليني خلصت لجنة        بعد فعاليات امللتقى 
التوصيات إىل صياغة التوصيات اآلتية :

1 – تثبيت امللتقى بصورة وطنية أو دولية سنويا       
2 – تخصص كل دورة منه إلشكالية معينة يف السرية النبوية ) مضمونا 

و شكال و منهجا ...( عىل أن تكون الدورة املقبلة لالسترشاق و دراسات 
يف السرية النبوية.

3 – توجيه الباحثني إىل قراءات عميقة يف املدونات الجزائرية يف السرية 
النبوية 

4 – العناية بجمع الرتاث الجزائري الخاص بالسرية النبوية و رشحه و 
تحقيقه

و  األدب   « لطالب  النبوي  باألدب  خاص  مقياس  تدريس  اقرتاح   –  5
اللغة« 

السرية  يف  الجزائريني  العلامء  مؤلفات   « مقياس  تدريس  اقرتاح   –  6
النبوية و التاريخ اإلسالمي » لطالب قسم التاريخ.

7 – اقرتاح مشاريع دكتوراه يف تخصص » السرية يف املغرب العريب و 
املغرب األوسط خصوصا«.

8 – ترجمة مؤلفات يف السرية إىل لغات أجنبية ) اإلنجليزية خاصة و 
الفرنسية (

9 – إحداث بوابة يف موقع جامعة األمري عبد القادر خاص بجهود علامء 
الجزائر يف السرية النبوية

10 – تنظيم مسابقة سنوية تزامنا مع املولد النبوي الرشيف يف اإلبداع 
االديب و العلمي حول السرية النبوية الرشيفة

11 – طبع أعامل امللتقى
النبوية  السرية  يف  كتب  ما  لكل  موسوعات  و  معاجم  اعداد   –  12

الرشيفة جزائريا أوال و مغاربيا ثانيا

انطباعات الحاضرين حول الملتقى

األستاذ : خليفي رفيق 
)جامعة خنشلة (

إبراهيم لقان :أستاذ مساعد 
.أ. / المركز الجامعي عبد 
الحفيظ بوالصوف – ميلة –

 ، و موضوعه  امللتقى  عنوان  اختيار  بالجامعة عىل  العلمية  النشاطات  املرشفون عىل  أحسن  لقد   
فهو موضوع يتعلق بشخصية أعظم إنسان تعلق بها تاريخ العرب و األمازيغ و بقية الشعوب املكونة للعامل 
اإلسالمي ، كام تعلق باإلنتاج املحيل لعلامء الجزائر ، مام يسمح لنا مبقارنة اهتامم الجزائريني مبوضوع السرية 
مع غريهم ، و كون الجامعة اإلسالمية هي الجهة املنظمة للملتقى فهذا إىل ذليل عىل متثيلها املرجعية الدينية 
يف الجزائر ، كام أشيد بحسن التنظيم و االستقبال و كذلك مداخالت امللتقى القيمية و التي خدمت محاوره.

الجزائر          إسهامات علامء  بـــ  املوسوم  امللتقى  إن هذا  بركاته  تعاىل و  الله  السالم عليكم و رحمة   
و أدباءها يف كتابة السرية النبوية يف العرصين الوسيط و الحديث ، يعد مبادرة علمية قيمة فتحت موضوعا 
لرئيس  ، فهنيئا  املستقبل  ، يستحق أن يكون مجاال لبحوث مستفيضة يف  الجزائري  الرتاث  ما زال بكرا يف 

الجامعة و اللجنة العلمية
 و التنظيمية  هذا النجاح الذي يضاف إىل رصيد جامعة األمري عبد القادر ، و مزيدا  من التوفيق إن شاء الله.
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الدول األوروبية ضد  التي شنتها  يف ظل الحملة الصليبية املتكالبة 

ظاهرة  تنامي  و  وسلم’’  عليه  الله  ‘‘صىل  محمد  النبي  و  اإلسالم 

املقيمني يف  املسلمني و خاصة  انعكاساتها عىل  و  ‘‘باإلسالموفوبيا’’ 

هذه الدول ، و بعد أحداث ‘‘ شارىل إيبدو’’ و ما نتج عنها نظمت 

كلية الرشيعة و االقتصاد ندوة علمية بعنوان ‘‘ االساءة إىل األديان بني 

الرشيعة و القانون ’’ من أجل تسليط الضوء أكرث عىل هذا املوضوع 

و بيان وجهة نظر األكادمييني و الباحثني و املختصني و ذلك يوم 08 

فيفري  2015 م بقاعة املحارضات الكربى يف وسط حضور قوي لرجال 

اإلعالم و ممثيل السلطات املحلية و األساتذة و الطلبة إضافة إىل األب  

الكاثوليكية  و أسقف  الكنيسة  ‘‘MICHEL GUILLAUD’’ عن 

الكنيسة الربوتستانتية  األب ‘‘ كامل سواعدية’’. 

تسليط  األساتذة  خاللها  من  حاول  قيمة  مداخالت  الندوة  عرفت 

الضوء عىل مختلف محاورها حيث تناول النحور األول مقام النبوة يف 

األديان السملوية و مقامها يف الرسالة و القرآن الكريم أمت املحور 

الثاين فقد ناقش من خالل األساتذة موقف األديان اليهودية املسيحية 

/ اإلسالم من اإلساءة إىل األنبياء و املقدسات و تناول املحور الثالث 

تاريخية اإلساءة إىل املقدسات و تناول املحور الثالث تاريخية اإلساءة 

إىل املقدسات و األديان و تطوراتها ليسلط الضوء من خالل املحور 

الرابع عىل مسؤولية اإلعالم و موقفه من اإلساءة إىل املقدسات  أما 

املحور الخامس فقد تناول حدود حرية التعبري ليتطرق آخر محور إىل 

تجريم اإلساءة إىل و األنبياء و األديان من خالل : 

1 – تجريم اإلساءة إىل  الرسول ‘‘صىل الله عليه و سلم’’ و عقوبتها 

يف الفقه اإلسالمي.

2 – موقف الترشيع الجزائري من اإلساءة إىل األنبياء و املقدسات 

3 – موقف القوانني العربية من اإلساءة إىل األنبياء و املقدسات 

إىل  اإلساءة  مسألة  و  اإلنسان  لحثوث  األوروبية  املحكمة   –  4

األديان.

املداخالت  مختلف  حول  النقاش  باب  بفتح  الندوة  اختتمت 

املقدمة و تكريم األساتذة املشاركني يف الندوة.

من هذا املنرب طالبات الجامعة لطرح أفكارهن وابداعاتهن يف هذا 
املجال  ، ليعلن عن افتتاح الجلسة العلمية برئاسة د/ زكية منزل غرابة 

أستاذة بالجامعة.
      املداخلة 1 : د/ نورالدين تنيو  بعنوان » الخطاب االصالحي مقاربة 
بني املرشق و املغرب ، حاول من خاللها إثارة مختلف القضايا التي 

تهم املرأة .
     املداخلة 2 : لــــــــ أ/ فريدة قايس تحت عنوان » قاسم أمني و 
املرأة الجديدة » قدمت من خاللها دراسة مخترصة لكتابه  » املرأة 

 الندوات العلمية 

‘‘ اإلساءة إلى األديان بين الشريعة      و القانون ‘‘ 

ندوة بمناسبة ‘‘ عيد المرأة ’’ 

        أبت جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية إال أن تشارك نساء 
الجامعة عيدهن العاملي املصادف للثامن من مارس من كل عام  ،وهو 
تقليد دأبت الجامعة عىل احيائه، عرفانا منها مبا تقدمه املرأة من تضحيات 

و أعامل جسام تساهم مساهمة كبرية يف رقي املجتمع و النهوض به .
       و بهذه املناسبة نظم قسم التاريخ لجامعة األمري عبد القادر بقاعة 
التعليم املتلفز بالجامعة ندوة علمية باملناسبة  تحت عنوان  » املرأة يف 

الخطاب االصالحي مرشقا و مغربا «   
     افتتح فعالياتها أ.د/ عبد الله بوخلخال مدير الجامعة بكلمة أشاد 
االستقالل  بعد  الجزائرية  املرأة  حققتها  التي  التقدمية  بالخطوات  فيها 
خاصة يف مجال التعليم ، بفضل جهود علامئنا األجالء الذين قادوا الحركة 
االصالحية بالجزائر عىل رأسهم الشيخ العالمة » عبد الحميد بن باديس« ، 
لتواصل املرأة مسريتها يف ظل تعاليم ديننا الحنيف، و كشف السيد املدير 
يف السياق ذاته أن الجامعة تعتزم طبع سلسلة بعنوان» قيم االسالم«داعيا 
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املتدخل من خالله واقع الرياضة الجامعية يف الجامعات الجزائرية ، 
و التي تعرف نقصا فادحا يف الهياكل و املنشآت الرياضية ، إضافة إىل 
نقص الوعي لدى غالبية الطلبة ، و إهامل هذا النوع من النشاط 
يف الربامج البيداغوجية من طرف الوزارة الوصية ، أما الشق الثاين 
فكان حول » دراسة حالة حول الرياضة النسوية بجامعة قسنطينة ، 
و ركز فيها األستاذ عىل الرياضة الجامعية يف اإلقامات الجامعية ، و 
حاول أن يلقي الضوء عىل نسبة املشاركة النسوية فيها ، حيث  خلص 
املتدخل من خالل دراسة قام بها حول واقع تسيري الرياضة الجامعية 

الجديدة » مستعرضة مسرية قاسم أمني الذي يعترب رمز الحداثة خاصة 
فيام يتعلق بقضايا املرأة .

     املداخلة 3 : لـــــــ أ . دوفاين سعاد و التي حملت عنوان » واقع املرأة 
بني خطاب اإلصالح و القيم التقليدية » ، تطرقت فيها إىل قضية كينونة 

املرأة يف القرآن الكريم مستشهدة يف ذلك بسورة » املجادلة ».
     املداخلة 4 : أ.د/ زهرة لحلح ، عنوانها » املرأة يف فكر الطاهر حداد 
بني جدلية البناء و التفعيل » ركزت فيها عىل  رصد الطاهر حداد ملعاناة 
املرأة يف ذلك الوقت، و محاربته للتطرف الديني الذي جاء مبا مل يرد يف 
الدين اإلسالمي الحنيف ، مام قيد املرأة و أعاق تطورها و أهانها ، عكس 

ما يدعوا اليه الله تعايل 
   املداخلة 5 : لـــ أ.حنان لطرش ، تحت عنوان » رشيد رضا و مميزات 
خطابه االصالحي » عرجت املتدخلة يف طرحها عىل التعريف بشخصية 
الرجل ومشواره االصالحي و متيزه يف أفكاره باالستقاللية و القوة حيث 
جمع بني األصالة و الحداثة معا، و كان دامئا يدعو بنات املسلمني بعدم 

تقليد الغربيات يف حياتهن و أفكارهن ، و السعي نحو التطور و التحرر يف ظل الفضائل و القيم . 
   املداخلة 6 : لـــــــ أ.د/ زكية منزل غرابة و التي عنونتها بــــ : » املرأة عند أعالم الدعوة و االصالح بوادي ميزاب – أبو اليقضان منوذجا – » تحدثت 
املتدخلة عن الشيخ » أبو اليقظان » و الذي يعد أحد أهم رواد الحركة االصالحية بالجزائر الذين دعوا إىل االهتامم بقضايا املرأة خاصة التعليم الذي 

يراه مفتاح تحررها  و رقيها خاصة تفقهها يف دينها. 
    املداخلة 7 : لألستاذتني سكينة لعابد  و بن رقية حسينة بعنوان » صورة املرأة يف فكر الشيخ » عبد الحميدبن باديس » تطرقتا فيها إىل صورة 
املرأة يف الخطاب االصالحي للشيخ العالمة » عبد الحميد بن باديس »  و الذي كان ينظر إليها مبنظور إسالمي  معتدل ، و كانت له آراء يف مختلف 

قضايا املرأة كالتعليم و الحرية و الحجاب و االختالط ،ليكون ختامها مبجموعة تكرميات للنساء املشاركات .

ندوة حول الرياضة الجامعية

     
 نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية و الرياضية  لجامعة 
األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية يوم 15 فيفري 2015 ، ندوة علمية 
حول » الرياضة الجامعية » و ذلك بقاعة التعليم املتلفز بالجامعة بحضور 
كل األطراف الفاعلة يف هذا املجال عىل رأسهم نائب رئيس بلدية قسنطينة  

و مدير  النشاط الريايض للوالية. 
    نشط فعالياتها السيد جكريف عبد الكريم رئيس مصلحة األنشطة 
الرياضية و الرتفيهية بجامعة األمري عبد القادر إىل جانب د/ سياف فؤاد 
أستاذ محارض مبعهد الرتبية البدنية و الرياضية بجامعة عبد الحميد مهري 
بقسنطينة 02 و أ.بوريو محمد أستاذ مبعهد التكوين الطارات الشباب 

والرياضة
    املداخلة األوىل  لـــ د./  سياف فؤاد ، و التي عرفت شقني ، الشق 
األول حمل عنوان  » الرياضة الجامعية بني فرصة النهوض و التعرث » رشح 
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يف االقامات الجامعية و مدى مشاركة اإلناث إىل ضعف كبري يف اسرتاتيجية التسيري املعتمدة 
حاليا و التي مردها إىل أربع نقاط : 1 - نقص الهياكل الرياضية  /2 – نقص التأطري الريايض 

النسوي / 3 – مشكل التحويل /4 - غياب  الثقافة الرياضية لدة الطالبات .
أما فيام يخص الرياضات األكرث مامرسة من قبل الطالبات املقيامت فقد ذكر األستاذ رياضة 
الكرة الطائرة كأكرث الرياضات الجامعية مامرسة أما بالنسبة للرياضات الفردية فتعد رياضة 

األيروبيك األكرث إقباال من قبل الطالبات
املداخلة الثانية : للسيد جكريف  عبد الكريم بعنوان » دور مديرية األنشطة العلمية و 
الثقافية و الرياضية يف التأطري » ، متحورت مداخلته حول اسرتاتيجية االستثامر يف العنرص 
البرشي، و حسن التسيري، و الذي يعتمد بالدرجة األوىل عىل : التكوين و التدريب و التأهيل 
حتى يتسنى لنا إنتاج مؤطرين يقدمون خدمات ذات نوعية تعتمد يف األساس عىل التنبأ، 

التخطيط  االسرتاتيجي التنظيم و حسن القيادة » Le Bon Pilotage« نحو الهدف املحدد حسب اإلمكانات املتاحة و هو ما يسمى بفن التسيري.
 و قد خلص املتدخل إىل مجموعة من التوصيات  التي لقيت املصادقة من قبل الحضور تتمثل يف : 

  1 – رضورة توفري البنية التحتية الرياضية 
   2 – إنشاء مرافق رياضية ذات جودة 

   3 – زرع الثقافة الرياضية يف األوساط الجامعية و تحفيز الطلبة  عىل مامرسة الرياضة الجامعية 
   4 – تنويع الرياضة 

   5 – تنظيم أحداث رياضية و ندوات لفائدة الطلبة لتحسيهم مبدى أهمية الرياضة الجامعية 
   6 – وضع برنامج لصيانة املرافق الرياضية املتاحة داخل الحرم الجامعي 

   7 – توظيف املختصني املؤهلني يف مجال الرياضة
   8 – ضامن تكوين ذو جودة للمسريين و املؤطرين مع تحفيزهم 

   9 – العمل بالتنسيق بني الجامعات لضامن مامرسة الرياضة يف ظروف جيدة 

      يف أجواء مميزة طبعها االحتفال بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة 
العربية 2015 ، احتفلت جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بيوم 
العلم املصادف لـــــ 16 أفريل من كل سنة ، بتنظيم ندوة علمية بالتنسيق 
مع مؤسسة عبد الحميد بن باديس ، و ذلك يوم 16 أفريل 2015  بقاعة 
املحارضات الكربى » عبد الحميد بن باديس » بالجامعة ، شاركها احتفالها كل 

من معايل وزيرة الثقافة السيدة نادية لعبيدي ، معايل وزير االتصال السيد 
محمد  قرين ، معايل وزيرة السياحة السيدة نورية ميينة زرهوين  ، إىل جانب 
وايل والية قسنطينة ، السلطات املحلية و العسكرية للوالية ، و شخصيات 
فاعلة يف مؤسسة عبد الحميد بن باديس عىل رأسهم السيد فياليل رئيس 
مؤسسة عبد الحميد بن باديس، وشقيق  الشيخ عبد الحميد ، عبد الحق بن 

ندوة بمناسبة يوم العلم 
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        إحياء لرتاث علامئنا األجالء و حرصا منها عىل بعث فكرهم 
اإلصالحي يف أوساط شبابنا وطلبتنا ، نظمت جامعة األمري عبد القادر 
للعلوم اإلسالمية ممثلة باملديرية الفرعية للنشاطات العلمية و الرياضية 
لكلية الرشيعة و االقتصاد بالجامعة ، ندوة علمية  حول مآثر الشيخ 
العالمة عبد القادر املجاوي التلمساين ، و ذلك يوم 25 سبتمرب 2014 
حيث تم باملناسبة تدشني قاعة املحارضات الكربى للكلية و التي حملت 

اسم الشيخ عبد القادر املجاوي التلمساين .
        ترأس الجلسة االفتتاحية  أ.د/ ساعد تبينات ممثال لعميد الكلية 
نائب  أ.د/السعيد دراجي  الجلسة  أ.د/كامل لدرع و شارك يف تنشيط 
مدير الجامعة للعالقات الخارجية و التعاون و التنشيط و االتصــــــال 
و التظاهرات العلمية  ممثال لرئيس الجامعـــة أ.د/عبد الله بوخلخال 
و أ.د/نذير حامدو رئيس املجلس العلمي للكلية ألقت خاللها د/ سمية 

وملان حفيدة الشيخ ممثلة عن عائلته ،كلمة باملناسبة .
       انطلقت أشغال الندوة بجلسة علمية ترأسها د/ بوبكر بعداش 
رئيس قسم الفقه و أصوله بالكلية ، عرفت الجلسة 3 مداخالت لكل من 
د/ نور الدين ميساوي ، د/مراد حشوف و د/سمية وملان حفيدة الشيخ  
       ركز املتدخلون من خاللها عىل ابراز مناقب الشيخ االمام عبد القادر 
املجاوي التلمساين و مساره العلمي و االصالحي ، و مساهمته الفاعلة يف 

وضع اللبنة األوىل لإلصالح بالجزائر إبان االستعامر الفرنيس.
      لتختتم الندوة بتوزيع شهادات و جوائز تكرميية عىل املشاركني.

باديس كضيف رشف الندوة .
     افتتحت فعالياتها بنشيد شعب الجزائر مسلم الذي حمل بني طياته 
نفس الشيخ العالمة »عبد الحميد بن باديس » ، ليليه كلمة لــ أ.د/ عبد 
الله بوخلخال مدير الجامعة ثم كلمة لــ أ.عزيز فياليل ليعلن عن االفتتاح 

الرسمي للندوة.
     الجلسة العلمية من تنشيط أ.د/ أحمد ساري و أ.د/ السعيد دراجي ، 
عرفت مداخلتني لكل من أ.د/أحمد عبد اليل بعنوان » النشاط االعالمي 

لجمعية العلامء املسلمني الجزائريني » ، و أ.د/ كامل لدرع عميد كلية 
الرشيعة و االقتصاد بالجامعة ، بعنوان » البعد الوطني يف فكر الشيخ 
العالمة عبد الحميد بن باديس » ، تخللها عرض رشيط وثائقي حول حياة 

و مشوار كفاح الشيخ » عبد الحميد بن باديس » رحمه الله .
      لتختتم الندوة بقراءة شعرية للشاعر عبادي عوابدية 

ندوة حول الشيخ العالمة ‘‘ المجاوي التلمساني ‘‘

 الندوات العلمية 
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يف اطار  فعاليات تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية2015 ، نظمت جامعة األمري 
عبد القادر للعلوم اإلسالمية بالتعاون مع سفارة فلسطني بالجزائر ، ندوة علمية بعنوان 
» واقع مدينة القدس بني الثقافة و التعليم » بقاعة املحارضات الكربى عبد الحميد بن 
باديس  بالجامعة ، و ذلك يوم 30 أفريل 2015 ، بحضور وفد دبلومايس من دولة فلسطني  
الشقيقة، و تعترب الندوة خامتة لألسبوع الثقايف الفلسطيني الذي احتضنه قرص الثقافة 

مالك حداد بقسنطينة.
الذي كشف يف كلمته عن  الجامعة  الله بوخلخال مدير  أ.د/ عبد  الندوة  افتتح        
مرشوع تخصيص ركن للثقافة و الرتاث الفلسطيني يف مكتبة الجامعة ، كمساهمة منها 

يف املحافظة عليه .
      ترأس الجلسة العلمية أ.د/ منصور مغريب مندوب سفارة فلسطني بالجزائر ، ليتناوب 

عىل املنصة كل من: 
 ، فلسطينية  سينامئية  مخرجة  و  ،أستاذة  برزيت«    « جامعة  من  السامن  دمية  أ.د   -
اختريت شخصية القدس لعام 2013 من قبل وزارة الثقافة الفلسطينية ، مداخلتها بعنوان 
الطالب  يعانيها  التي  الكبرية  الصعوبات  ابرزت من خاللها  ... فلسطيني »  » منهاجي 
الفلسطيني يف مدينة القدس تحديدا و التي تعرف حصارا خانقا ، فمن جدار العزل الذي 
يفصل املقدسيني عن اخوانهم إىل املناهج التي تقدم للطلبة ، و التي تسعى إرسائيل من 
خاللها إىل تكريس فكرة االستيطان و إهانة كل ما هو فلسطيني بشكل صارخ و أمام 
أعني املجتمع الدويل الذي يبقى يراقب بتواطئ دون تحريك ساكن الظلم الذي يعيش 
فيه املقدسيون، ، و مع هذا يبقى الفلسطيني يقاوم كل ما من شأنه طمس هويته. ليليها 

الثقافة  عاصمة  تحديدا  بقسنطينة  بالجزائر  هنا  بتواجدي  فخورة 
العربية 2015 ، و ال يفوتني باملناسبة أن أقدم شكري لدولة الجزائر 
الشقيقة عىل الدور الذي تلعبه لدعم القضية الفلسطينية عىل كل 
عىل  دليل  إال  هنا  تواجدنا  ما  و   ، الدولية  و  اإلقليمية  املستويات 
املجهود الذي تبدله للتعريف بقضيتنا و تراثنا و املساهمة يف الحفاظ 
عىل هويتنا و ثقافتنا العربية األصلية ، حيث كان األسبوع الثقايف 
الفلسطيني الذي احتضنته مدينة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 
ثريا ضم مناذج عديدة من الفن الفلسطيني كاللوحات الفنية الخط 
العريب ، املنحوتات ، اللباس التقليدي ، األكالت التقليدية والتحف 
الفنية الحرفية التي تعكس ثقافتنا و تحيك تاريخنا العريق ، لتختم 
بهذه الندوة القيمة التي تربز معاناتنا و تروي صمودنا ، كل هذا من 

شأنه أن ميدنا بالدعم املعنوي لنواصل قصة كفاحنا.
فالشكر موصول لكل القامئني عىل هذه التظاهرة و لجامعة األمري 

عبد القادر خصوصا و كل متنيايت بالتوفيق و النجاح

تكريم المشاركين في الندوة

د.ديمة السمان تلقي محاضرتها

 السيدة ‘‘ أم خليل ‘‘ حرم سعادة 
السفير الفلسطيني بالجزائر 

طلبة معهد الحياة بغرداية يشاركون الجامعة فعاليات الندوة

األستاذ جميل سلحوت ، كاتب و صحفي فلسطيني بارز ، شارك يف تأسيس العديد من املؤسسات الثقافية ، و له عدة مؤلفات قيمة ، متحورت مداخلته 
حول املرشوع االستيطاين االرسائييل ملدينة القدس الرشيف مستعرضا أساليبهم الوحشية و االنتهاكات العديدة للمنظومة الدولية ، حاول وصف الواقع 

املعيش ملدينة القدس التي ترزح تحت الحصار، املرض ، القصف االرسائييل الهمجي دون أن يحرك العامل ساكنا.
      عرفت الندوة حراكا فكريا خاصة من قبل الطلبة الذين مل يرتددوا بطرح أسئلتهم و استفساراتهم ، لتختتم فعالياتها بتكريم املشاركني بحضور حرم 

سعادة السفري الفلسطيني لؤي عيىس، السيدة أم خليل 

انطباع السيدة ‘‘ أم خليل ‘‘ حرم سعادة 
السفير الفلسطيني بالجزائر 

ندوة علمية حول واقع مدينة القدس بين الثقافة والتعليم 

 الندوات العلمية 
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        نظمت كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية  بجامعة األمري عبد 

اإلعالمية  الوظيفة   « بعنوان  علمية  ندوة  اإلسالمية  للعلوم  القادر 

للقدس يف الشعر العريب الحديث و املعارص » بقاعة املحارضات الكربى 

عبد الحميد بن باديس و ذلك يوم 04/03/2015 ، و بعد تالوة آيات 

افتتاح  عن  بوخلخال  الله  عبد  أ.د/  أعلن  الكريم  القرآن  من  بينات 

الندوة ، و الذي أكد عىل أن القضية الفلسطينية هي قضية الشعب 

الجزائري منذ أن كان يكافح من أجل استقالله و أن القدس هي جزء 

منا و هذا ما أكده أ / اسامعيل سامعي يف كلمته حني رصح أن القدس 

يف قلوبنا و عقولنا فالقدس قضية العروبة و اإلسالم.

      أرشف  عىل تنشيط الندوة أ.د/ أمال لوايت  التي أكدت عىل أن 

الغرض من هده الندوة هو إنشاء  ما ميكن تسميته بالتعارفية األدبية 

و تشكيل الوعي القومي من خالل االهتامم بقضايا األمة .

عرب  »القدس  بعنوان  فرقاين  أ.د/محمد  قدمها  األوىل  املداخلة   -      

التاريخ »، قدم من خاللها نظرة عامة عن تاريخ القدس  فتطرق إىل 

اليهود يف فلسطني  مختلف الحضارات املتعاقبة عىل القدس و تاريخ 

إىل غاية التوقيع عىل وعد بلفور 1917 و إعالن دولة إرسائيل 1948، 

ليخلص أن التاريخ أثبت أن القدس ما فتئت تسقط يف يد ألعداء إال 

إذا كان  هناك فاتحا يعيدها إىل حضن الدولة اإلسالمية.

     - املداخلة الثانية قدمتها أ/بلهامل مفيدة عنونتها بـــ » القدس 

يف اإلعالم العريب » هذا اإلعالم املصاب بالغيبوبة الحضارية فهو غائب 

عن االنفعال و التفاعل الوقتي و الزمني مع قضايا فلسطني فاختالط 

املقدس باملدنس يف اإلعالم  العريب ، و اعتامده عىل املصطلحات امليتة 

خلف رشخا كبريا بني اإلعالم الرسمي و اإلعالم اإلسالمي و هذا ما أثر  

سلبا عىل القضية الفلسطينية .

    -  املداخلة الثالثة قدمها أ.د/ أحمد عبد اليل و التي حملت عنوان 

و  اإلنرتنيت  ثورة  أن   أكد  االجتامعية »حيث  الشبكات  عرب  »القدس 

الدعاية عرب الشبكات االجتامعية خلقت ما يعرف باإلعالم البديل ، و 

الذي قدم القدسبصورة  مختلفة عام تقدمه وسائل اإلعالم التقليدية 

حيث أعاد هذا اإلعالم التوازن اإلخباري و سلط الضوء عىل املسكوت 

عنه  يف أجندة وسائل اإلعالم التقليدية.

     -  اختتمت الندوة أ.د/ أمال لوايت مبداخلة بعنوان » القدس يف 

الشعر العريب املعارص« أكدت من خاللها أن الشعر القديم كان يصور 

القدس عىل أنها هي السحر و الجالل لكن بعد الهجمة الصليبية عليها 

حولها الشعراء العرب إىل تعبري عن اآلالم و التضحية ، لكن رغم هذا 

تبقى النظرة التفاؤلية هي أن القدس ستعود يوما.

       لتقدم بعدها قراءات شعرية من طرف مجموعة من األساتذة و 

الشعراء الذين أبدعوا يف أشعارهم.

مندوب السفارة الفلسطينية بالجزائر يلقي كلمة بالمناسبة

  ندوة بعنوان 
» الوظيفة اإلعالمية للقدس في الشعر العربي الحديث و المعاصر «

 الندوات العلمية 
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       نظمت جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية و بالشاراكة مع أرشيف رئاسة الجمهورية و يف إطار فعاليات قسنطينة  عاصمة للثقافة 

العربية ندوة علمية مبناسبة اليوم العاملي لألرشيف و ذلك يوم 09/08/2015 بقاعة املحارضات الكربى عبد الحميد بن باديس ، نشطها ثلة من 

األساتذة و املختصني .

       افتتح الندوة أ.د/ عبد الله بوخلخال و الذي أكد عىل أهمية األرشيف الذي ميثل ذاكرة الشعوب املسلوبة من طرف الدول االستعامرية 

القدمية ، و أن هذه الشعوب لن تحقق استقرارها إال باسرتجاعها ألرشيفها ، كام دعا إىل رضورة تكوين املواطن الصالح و هذا ما ينعكس باإليجاب 

عىل الدول و يحقق تنميتها و تطورها . 

        عرفت الندوة مداخلتني قيمتني : 

     املداخـــلة أألولــى: قدمتها أ.د/ سامية بوغنوط ممثلة أرشيف والية قسنطينة ، تطرقت من خاللها إىل عالقة األرشيف بالتاريخ و اعتربت أن 

األرشيف هو األمني عن ذاكرة األمة و حارسها كام قدمت مجموعة من الرشوحات لكيفية العمل يف مصلحة األرشيف الجهوي.

      املداخـــلة الــثانية : سلط فيها أ.د/ تنيو نور الدين الضوء عىل تجربته امليدانية يف مجال األرشيف كام تطرق إىل عالقة الباحث القوية 

باألرشيف ، فهو يلح باألسئلة حتى يتوصل إىل إجابة وافية لكل تساؤالته كام أن لألرشيف دور كبري يف عملية التنمية التي تعتمد عىل ما يقدمه 

لها من مادة تاريخية .

     اختتمت الندوة بنقاشات ثرية حول املوضوع.

التلفزيون الوطني الجزائري يغطي أحداث الندوةاألساتذة يحاضرون حول الموضوع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

معــرض ألرشيـف الجــزائر ببهـــو الجـــامعة

                ندوة بمناسبة   اليوم العالمي لألرشيف 

 الندوات العلمية 
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للتعريف  العاملية  الهيئة  توليه  الذي  االهتامم                 يف ظل 

التابعة لرابطة العامل اإلسالمي للتعاون مع الجامعات  بالرسول )ص( 

النجاح الذي  الهيئة، و يف ظل  و املؤسسات األكادميية يف نرش رسالة 

تحققه جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية فقد بادرت الهيئة 

بالتنسيق مع الجامعة ممثلة يف كلية أصول الدين – إىل إقامة ندوة 

علمية بعنوان »قضايا اجتامعية يف ضوء السرية النبوية » و ذلك يوم 

23/11/2014  بقاعة املحارضات الكربى عبد الحميد بن باديس  .

        عرفت الندوة أربع مداخالت قدمها أساتذة من مختلف الدول 

العربية:

      - املداخلة األوىل سلط فيها أ.د/ عيل خرض الضوء عىل التعامل مع 

الثقافات الدخيلة عىل املجتمع يف السرية النبوية 

      - املداخلة الثانية عنوانها أ.د/ أبو بكر كايف بالتعامل مع ظاهرة 

االنحالل و التفريط يف ضوء السرية النبوية و الذي أكد عىل أن الظواهر 

املنترشة يف مجتمعنا اليوم هي مخالفة متاما للسرية النبوية وأن النبي 

)ص( جاء لتتميم مكارم األخالق كام دعا إىل جعل القيم عامال مشرتكا 

عىل  الفائدة  تعم  أن  أجل  من  املسلمني  دون  من  غرينا  بني  و  بيننا 

املسلمني و البرشية جمعاء.

        - متحورت مداخلة أ.د/ محمد عبد الله محمد حول املواطنة 

النبي )ص(  النبويةحيث ركز  السرية  املسلم يف  املجتمع  االنتامء يف  و 

عىل االنتامء اإليجايب و بناء وطن عىل أساس العقيدة، و هذا ما حاول 

الصحابة إكامله و االهتامم بإنجاحه.

        - املداخلة الرابعة تطرق فيها أ.د/ محمد العريب الشنقيقي إىل 

اهتامم النبي )ص( باألرسة ، فقد ركز عىل مجموعة من أسس بناء 

األرسة و أولها الكفاءة يف الدين ، كام أعطى النبي )ص( قيمة كبرية 

للمرأة بصفتها النواة األوىل لألرسة .

           أما أ.د/ إبراهيم بن مهية فقد قدم دراسة حول استثامر السرية 

النبوية يف حل مشكل البطالة .

         اختتم الندوة أ.د/عامر طسطاس مبداخلته التي عنونها بتهديب 

العادات و األعراف يف ضوء السرية النبوية ،

 و بعد مناقشة مختلف املداخالت كرم األساتذة املشاركني يف الندوة . 

ندوة دولية بعنوان » قضايا اجتماعية في ضوء السيرة النبوية«

 الندوات العلمية 
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      يف اطار تفعيل العالقات الخارجية بالجامعات األخرى ، استقبلت 

جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية االمام الدكتور » يحي هندي 

 ، العاملي »  السالم  بناء  » إللقاء محارضة علمية حول » دور االسالم يف 

و ذلك يوم 30 جوان 2015 بقاعة املحارضات الكربى » عبد الحميد بن 

باديس » بالجامعة.

     االمام  » يحي هندي » أمرييك مسلم من أصول فلسطينية ، 

يشغل حاليا منصب ملحق ديني بجامعة » جورج تاون » بواشنطن ، و 

باملجلس  العضوية  يحمل  كام  األمريكية   الجامعات  أوىل  من  تعد  التي 

ألف   ، األديان  مبقارنة  متخصص  أستاذ  و هو   ، بأمريكا  للفقه  اإلسالمي 

العديد من الكتب نذكر منها » املرأة و االسالم »،« االسالم و أخالقيات 

الطب »، » االسالم يف الواليات املتحدة » التقى بأهم القادة األمريكيني 

منهم : الرئيس السابق للواليات املتحدة األمريكية  بيل كليتون، وولكر 

جورج بوش 02 ، و شغل منصب مستشار الرئيس الحايل باراك أوباما .

   سنة 2015 اختري من بني أكرث الشخصيات االسالمية األكرث تأثري 

بالعامل.

     متحورت محارضته حول روح االسالم التي تدعوا إىل الوسطية 

و االعتدال  بعيدا عن التطرف واملغاالة ،مركزا عىل البعد االنساين للدين 

االسالمي ، فاإلسالم دين القيم و األخالق و الفضائل ، و هو دين السالم 

و الرحمة و العفو ، حيث أن االسالم يعترب االختالف نعمة من نعم الله 

علينا ال نقمة تجرنا للحروب و الدمار و العنرصية و التفرقة ، فالحوار هو 

من صميم ديننا الحنيف الذي يدعوا إىل السمو و التحرض يف كل أحكامه .

األساتذة و  أمام  النقاش  و  الحوار  باب  بفتح  املحارضة  لتختتم     

الطلبة.  

محاضرة علمية بعنوان » دور االسالم في بناء السالم العالمي «

 الندوات العلمية 
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       كام عودتنا  دامئا أحيت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية 
و الرياضية لجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية اليوم العاملي ملرض 
السيدا ، بتنظيم يوم تحسييس بالتنسيق مع كل من : املستشفى الجامعي 
بن باديس بقسنطينة ، الهالل األحمر الجزائري للوالية ، و ذلك يوم 01 
ديسمرب 2014، بقاعة التعليم املتلفز و التعليم عن بعد بالجامعة ، أهم 
ما ميز هذا اليوم هو إطالق حملة تربع بالدم ببهو الجامعة و التي عرفت 
إقباال واسعا ، مع توزيع مطويات و منشورات تعرف باملرض و مخاطره و 

طرق انتشاره و كذا الوقاية منه.
     نشط فعاليات الندوة السيد / حمودي سعد الله مدير الديرية الفرعية 
لألنشطة العلمية و الثقافية و الرياضية للجامعة ، و التي عرفت تغطية 

إعالمية من طرف مؤسسو التلفزيون الجزائري و اإلذاعة الوطنية.
     متحورت أشغال الندوة يف 3 مداخالت:  

     - املداخلة األوىل : للد / خالف داودي طبيب مختص و عضو بالهالل 
املسطرة من  األهداف   مداخلته  بني من خالل  الذي   ، الجزائري  األحمر 
تنظيم مثل هذه الحمالت التحسيسية خاصة يف األوساط الجامعية ، و قدم 
املتدخل نبذة تاريخية عن املرض و مراحل اكتشافه، مع عرض احصائيات 
يقدر  يومنا هذا حيث  إىل  العامل منذ سنة 1981  املصابني يف  حول عدد 
عددهم اليوم يف العامل حوايل 35 مليون مصاب، و تعترب الجزائر من بني 
الدول التي تسجل أقل نسبة إصابة ومع ذلك يبقى خطر تنامي انتشاره 
قامئا مبا أنه تم تسجيل تزايد يف عدد املصابني سنة بعد أخرى ، ليتطرق 

الدكتور إىل العوامل املساعدة عىل انتشاره و طرق الوقاية منه.  

     - املداخلة الثانية : لألخصائية النفسية بالهالل األحمر الجزائري ، السيدة 
/ بورحلة سامح ، و التي ركزت يف مداخلتها  عىل رضورة التكفل النفيس 
باملريض و الذي من شأنه املساهمة يف الحد من انتشار املرض ،كام سيساعد 
املريض عىل االندماج يف حياته الطبيعية و مساعدته عىل تخطي الصدمة 

النفسية و الشعور باملهانة و الرفض من محيطه و هي مسؤولية الجميع.

     - املداخلة الثالثة : لـــد / كامل عريف و د / نور الدين ميساوي، أستاذين 
للمرض،  الرشع  نظرة  تناوالألستاذان  الذين  القادر  عبد  األمري  بجامعة 
مؤكدين عىل أن ديننا الحنيف بني لنا طرق الوقاية منه و كيفية التعامل 
لبعض  بابا  األستاذان يف مداخلتيهام  أفرد  و  املصاب دون  خلفيات،  مع 
األحكام الفقهية منها ، وجوب الوقاية الرشعية من املرض، و وجوب تجنيد 
كل قطاعات املجتمع بشكل إلزامي للحد من انتشاره، وجوب وجوبا قطعيا 
بعث الوازع الديني بني فئات املجتمع ، وجوب العالج بالنسبة للمرىض...... 

و غريها من األحكام الرشعية يف هذا املجال.
         لتختتم أشغال الندوة لفتح باب النقاش أمام الحضور 

السيد فؤاد سعد اهلل المدير الفرعي لألنشطة العلمية 
والثقافية والرياضية للجامعة يترأس الجلسة

التلفزيون الوطني يغطي أشغال اليوم الدراسي

حملة للتبرع بالدم ببهو الجامعة

يوم تحسيسي حول مرض السيدا

 الندوات العلمية 
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الثالثاء  يوم  علمية  ندوة  واالتصال،  واالعالم  الدعوة  قسم  نظّم           

21/10/2014، تحت عنوان« توجيهات منهاجية يف ضبط مذكرات التخرج«. 

أدار الجلسة الدكتور بشري بن طبة الذي قام  بتحديد عناوين األوراق التي 

اعتمدها بعض أساتذة القسم وهم: الدكتور نور الدين سكحال، الدكتورة 

ليىل فياليل، الدكتورة رقية بوسنان، واألستاذة صليحة العابد.

قدمت الدكتورة ليىل فياليل ورقة تحت عنوان »توجيهات يف ضبط موضوعات 

البحث«، حيث اعتربت أن اختيار أي موضوع مناسب للبحث أحد املهام 

الصعبة التي تواجه الباحث املبتدئ ألن هذا التحديد و االختيار سينعكس 

عىل نوعية الدراسة التي يستطيع الباحث أن يقوم بها، وطبيعة املنهج املتبع 

و أدواته وبناء خطة البحث، باإلضافة إىل نوعية البيانات واملعلومات التي 

ينبغي عىل الباحث أن يحصل عليها، و تحديد املجال واإلطار العام للموضوع.

تحدثت األستاذة صليحة العابد عن هيكلة البحث وهي  مرحلة  تأيت  بعد 

ضبط تصور املوضوع ونضج فكرته من حيث تحديد االشكالية والتساؤالت 

ومربرات االختيار و اختيار املنهج املناسب للدراسة وبعد القراءة االستطالعية 

ألدبيات البحث والدراسات السابقة، وهي خطوة أساسية يف عملية البحث إذ 

من خاللها ينقل الباحث بحثه من مرحلة التصور الذهني إىل مرحلة التطبيق 

الفعيل لبناء منت البحث . 

العلمية  الكتابة  »أصول  ورقتها،  يف  بوسنان  رقية  الدكتورة  تناولت  بينام 

وضوابطها«، قواعد هذه الكتابة والتي شملت، قواعد تخص اللفظة، والجملة، 

والفقرة، وقواعد الرسم، وخلصت إىل جملة من التوصيات هي: أن الكتابة 

العلمية تحتاج إىل التمرن الدائم وقراءة املؤلفات ذات الخصائص املذكورة 

سابقا، كام تحتاج إىل همة الباحث املعرفية، وأنه عىل الباحث ان يكرر كتابة 

إىل  الدكتورة  ودعت  الخربة،  أهل  عىل  وعرضه  الخصائص  بذات  املقاالت 

اإلقبال امللح  عىل قراءة الكتب املنهجية للتمكن من هذا النوع من الكتابة، 

واالستناد إىل الرتاكم املعريف يف مجال التخصص او االهتامم الذي يساعد عىل 

اكتساب الخربة يف املجال نفسه، كام أكدت عىل رضورة االبتعاد عن نزعات 

الخوف والشك فيام يكتبه الباحث أو الطالب، باعتبار أن االخفاق يف البداية 

هو النجاح يف النهاية.

ويف ورقة  الدكتور نور الدين سكحال التي كانت بعنوان »أخطاء منهجية 

شائعة يف البحث العلمي«، نّبه يف البداية إىل أنّه ال يخلو بحث مهام سام 

إىل  أشار  ثّم  وقصور،  خلل  جوانب  من  واملنهجي  املعريف  صاحبه  تكوين 

عدد من األخطاء املنهجية الشائعة يف بحوث الطلبة يف املاسرت واملاجستري 

والدكتوراه، فصّنفها إىل ثالثة أقسام، قسم يتعلق بالشكل كالخلل يف تنظيم 

فقرات البحث، وقلة االهتامم بتوظيف عالمات الرتقيم، وقسم ثان يتعلّق 

باملحتوى كضعف الرتابط بني فصول البحث واألخطاء الكثرية يف اللغة والخلل 

يف طريقة التعبري عن أفكار البحث، والقسم الثالث أخطاء تتعلق بالجانب 

إشكالية  صياغة  يف  تقع  التي  األخطاء  منها  ذكر  كثرية،  وأمثلته  املنهجي، 

السابقة  الدراسات  عرض  يف  تقع  التي  األخطاء  وكذا  وتساؤالتها،  الدراسة 

وعدم توظيفها، واألخطاء التي تقع يف تحديد مفاهيم الدراسة بدءا باملفهوم 

واألخطاء  اإلجرايئ،  باملفهوم  وانتهاء  االصطالحي  باملفهوم  ومرورا  اللغوي 

املتعلّقة باالقتباسات يف البحث بني اإلفراط يف توظيفها وقلة اإليجابية يف 

التعامل معها، وختم بالحديث عن األخطاء التي تتعلّق بالتهميش. 

ندوة علمية حول المنهجية من تنظيم قسم الدعوة واالعالم واالتصال  

 الندوات العلمية 
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 مبناسبة اليوم العاملي للصحافة املوافق لــــــ  3 ماي من كل سنة نظمت جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية بالتعاون مع محافظة 

باديس وسط  بن  الحميد  عبد  الكربى  املحارضات  بقاعة   2015 ماي   3 يوم  وذلك  علمية  ندوة   ،2015 العربية  الثقافة  عاصمة  قسنطينة 

حضور إعالمي كبري ملختلف وسائل اإلعالم الجزائرية ، أرشف عىل افتتاح الندوة السيد وزير االتصال / حميد قرين.
      عرفت الندوة مداخلتني قيمتني :

      - املداخـــــلة األوىل قدمها أ.د/ أحمد عبديل و التي عنونها بـــ » حرية التعبري اإلعالمي خلفية تاريخية و فلسفية » 

قدم من خاللها التطور التاريخي لحرية التعبري و عملية التقنني لها يف الدساتري و املواثيق الدولية .

      - املداخــــــلة الثانية و عنونتها أ.د/ فياليل ليىل بــ » تجليات القيم الدميقراطية : حرية الرأي و التعبري اإلعالمي الجزائري » تناولت من خاللها 

حرية التعبري و اإلعالم يف الجزائر ، و ذلك بتسليط الضوء عىل الترشيع اإلعالمي الجزائري  يف مختلف املراحل التي مرت بها الجزائر املستقلة ، و القيود 

التي تتعرض لها حرية الصحافة يف الجزائر    و خاصة يف ظل التطور التي يعرفه العامل يف املجال التكنولوجي  اإلعالمي .

ندوة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة

مدير الجامعة يستقبل وزير االتصال بالقاعة الشرفيةالمشاركون بالندوة في صورة جماعية

 الندوات العلمية 
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 تطور البحث العلمي 

    تسعى جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية إىل دعم وتطوير البحث العلمي من خالل توفري كل الرشوط والظروف املالمئة لذلك، ويتجىل 

هذا من خالل البيانات التي نقدمها كام ييل:

1 / املخابر:

مل تعتمد مخابر بحث جديدة لسنة 2014/2015 وبذلك يبقى عدد املخابر املعتمدة يف جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية خمسة )05(  

وهي:

- مخرب البحث يف الدراسات األدبية واالنسانية

- مخرب البحث يف الدراسات العقدية ومقارنة األديان

- مخرب البحث يف الدراسات الدعوية واالتصالية

- مخرب البحث يف الدراسات الرشعية

- مخرب البحث يف الدراسات القرآنية والسنة النبوية

:cnepru 2/ تطور فرق البحث الجامعي

فرق البحث المعتمدة 
فرق البحثفرق البحث المنتهيةمن 1987 إلى 2015

السارية المفعول
15110345

البحث  العلمي

السنة

1987

1988

1994

1996

1997

1998

2000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

عدد 
11328125852865788231451415الفرق

151المجموع
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3/ قامئة فرق بحث اللجنة الوطنية لتقييم مشاريع البحث الجامعي cnepru املعتمدة يف سنة 2015:

رئيس الفرقةتاريخ االعتمادالرمزعنوان الفرقةرقم

01
استخدام المشاهد الجزائري لبرامج الفتوة في الفضائيات اإلسالمية 

منزل غرابة زكية S*010201400132015 /01/01واإلشباعات المحققة منها

02
فرقاني سمير   W*010201400062015 /01/01مفهوم الدولة ومعالمها في تصورات وآراء الفرق واألحزاب اإلسالمية قديما

03
أسس النظرة الغربية إلى العالم من عصر النهضة إلى اليوم )دراسة تحليلية 

طسطاس عمارW*010201400072015 /01/01نقدية للرؤى الدينية والفلسفية العلمية

04
أحاديث وآثار كتاب الفتح الرباني شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 

نصيرة مختارW*010201400082015 /01/01تخريج ودراسة ألبواب األسرة والمعامالت 

05
معاشي عبد W*010201400122015 /01/01جهود المغاربة واألندلسيين في الرسم القرآني، دراسة وتقييم

الرحمان 

06
شبايكي الجمعي W010201400032015 /01/01الفكر الديني التكفيري، قراءة في خطاب األديان السماوية

العقود التجارية، عقد النقل، دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والتشريعات 07
شريبط وسيلةW*010201400042015 /01/01الجزائرية

08
دراجي السعيد M010201400932015 /01/01دور األمالك الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة، دراسة حالة الجزائر

09
جاب اهلل سمير M010201400942015 /01/01نحو صياغة مؤسسية جديدة لتفعيل الدور التنموي للزكاة والوقف بالجزائر

10
ثنيو نور الدين W*010201400012015 /01/01الحركات اإلصالحية الحديثة في بلدان المغرب العربي

11
عومار صالح W*010201400022015 /01/01آراء أعالم جمعية العلماء المسلمين في قضايا السنة النبوية

12
الظواهر اللغوية عند القراء الحمصيين )أبو حيوة وابن أبي عبلة وابن قطيب 

بن طناش عبد U010201400012015 /01/01السكوني وأبو بحرية وعمران بن عثمان، دراسة وصفية تحليلية
الناصر 

االستدالل بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في معجم العين للخليل بن 13
بورويس ذهبية U010201400022015/ 01/01أحمد الفراهيدي )175 هـ(

14
الظواهر اللغوية في تفسير "الجواهر الحسان في تفسير القرآن" لعبد الرحمان 

دوب رابحU010201400032015 /01/01الثعالبي الجزائري 1471 م، دراسة وصفية تحليلية

15
قدور عبد المجيد O010201400032015 /01/01تاريخ الجزائر بعد االستقالل، بناء الدولة وتطور المجتمع

البحث  العلمي
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احتضنت قاعة املحارضات الكربى عبد الحميد بن باديس بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية فعاليات الندوة العلمية » التكوين 

فيام بعد التدرج بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية الواقع و اآلفاق » و ذلك يوم 20 أكتوبر 2014. 

»التكوين فيما بعد التدرج بجامعة األمير عبد القادر للعلوم 
اإلسالمية الواقع و اآلفاق«

        أرشف عىل افتتاح الندوة  أ.د / عبد الله بوخلخال رئيس الجامعة، 

بعدها قدم أ.د/ سعيد دراجي نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية  

والتعاون و التنشيط و االتصال و التظاهرات العلمية من خالل كلمته 

لطلبة  بالنسبة  بالخارج  بالتكوين  الخاصة  االحصائيات  من  مجموعة 

األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ، و جاءت كلمة أ.د/جمعي شباييك 

نائب مدير الجامعة للتكوين العايل يف الطور الثالث والتأهيل الجامعي 

و البحث العلمي و كذا التعليم العايل فيام بعد التدرج، لتسليط الضوء 

التأهيل  و  الثالث  الطور  العايل يف  للتكوين  الجامعة  نيابة  عىل مهام 

و كذلك  التدرج  بعد  فيام  العايل  التكوين  كذا  و  البحث  و  الجامعي 

عرف بالنصوص القانونية التي تخضع لها عملية التكوين.

أما أ/ بوشعري مرزوق قدم عرضا للتكوين يف ما بعد التدرج كام أثنى 

عىل برامج الوزارة الوصية بالنسبة لتحسني التكوين فيام بعد التدرج.

       شملت الندوة ثالث مداخالت : 

       - املداخلة األوىل قدمها أ.د/ عبد الله بوجالل عميد كلية أصول 

بعضها  و عالقة  – دورها  املختلفة  العلمية  الهيئات   « بعنوان  الدين 

ببعض« 

       - املداخلة الثانية قدمها أ.د/ إسامعيل سامعي عميد كلية اآلداب 

والحضارة اإلسالمية بعنوان » دور اإلرشاف يف عملية التكوين فيام بعد 

التدرج » 

       - املداخلة الثالثة قدمها أ.د/ كامل لدرع عميد كلية الرشيعة 

واالقتصاد بعنوان » دور لجان التكوين يف الدكتوراه » 

       اختتمت الندوة مبناقشة مختلف محاورها من طرف األساتذة و 

الحارضين 

ندوة تقييمية لطلبة 
» الدكتوراه ) ل . م . د ( «

       عقدت نيابة مديرية الجامعة للتكوين العايل يف الطور الثالث 

و التأهيل الجامعي و البحث العلمي و كذا التعليم العايل فيام بعد 

التدرج ندوة علمية تقييمية حول سري تكوين طلبة الدكتوراه ل.م.د 

مدير  بوخلخال  الله  عبد  أ.د/  الندوة  حرض   13/05/2015 بتاريخ 

الجامعة و عمداء الكليات إضافة إىل نائب مدير الجامعة للعالقات 

الخارجية والتعاون       و التنشيط و االتصال و التظاهرات العلمية  

أ.د/ السعيد دراجي و السادة نواب العمداء للدراسات العليا و البحث 

العلمي و رؤساء لجان التكوين يف الدكتوراه .

 افتتحت  الندوة بجلسة افتتاحية نوقشت خاللها مجموعة املسائل 

املتعلقة بالتكوين، حث األساتذة فيها الطلبة عىل الحرص و اإلرساع 

يف انجاز العمل .

       انطلقت بعدها أشغال تقييم التكوين بعد ما وزع الطلبة عىل 
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3 فئات:

مستوى السنة الثالثة دكتوراه دفعة 2012/2013 : و عددهم 25   -

طالبا تم االستامع إليهم و تقييم كل واحد فيهم عىل حدى و كذلك تقييم 

نسبة تقدمهم يف البحوث .

مستوى السنة الثانية دكتوراه 2013/2014  -

مستوى السنة األوىل دكتوراه 2014/2015  -

لتوزع عليهم استامرة التقييم، يف حني أجل تقييمهم إىل وقت الحق.

نظمت كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية بتاريخ 20/60/2015 ، بقاعة 

املحارضات الكربى يوما توجيهيا لطلبة الجدع مشرتك . أطر الندوة كل 

األول  الطورين  يف  العايل  للتكوين  املكلف  الجامعة  رئيس  نائب  من 

والثاين والتكوين املتواصل والشهادات وكذا التكوين العايل يف التدرج 

أ.عزيز حداد، نائب عميد الكلية الدكتور عز الدين نابتي، رئيس قسم 

اللغة العربية الدكتور محمود بن زغدة، رئيس ميدان العلوم اإلنسانية 

الدكتورة آمال لوايت، باإلضافة إىل رؤساء الشعب األستاذتني، الدكتورة 

زينب بوصبيعة والدكتورة ليىل لعوير.

يف جو هادئ وبحضور نائب رئيس الجامعة للتكوين العايل يف الطور 

الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العايل فيام 

بعد التدرج  أ.د/ الجمعي شباييك،  و نائب مدير الجامعة للعالقات 

الخارجية و التعاون و التنشيط و االتصال و التظاهرات العلمية أ.د/

يف  املفتوحة  الفروع  إىل  التوجيه  استامرة  عرض  تم  دراجي،  السعيد 

وفرع  اللغوية،  الدراسات  وفرع  األدبية،  الدراسات  فرع  الليسانس، 

األساتذة  طرف  من  املداخالت  عرض  بعد  و  النقدية،   الدراسات 

املسؤولني و املؤطرين، ورشح كيفية االختيار والرتتيب حسب املعدل 

والرغبات، فتح النقاش للحضور.

 ركز أ.د/ سعيد دراجي وبصفته أيضا رئيس ميدان االقتصاد عىل نقطة 

هامة، وهي أن أي نقص يف التكوين أو الحصول عىل عالمات ضعيفة 

سيحرم الطلبة من االنتقال إىل الدراسة يف مستويات أعىل وهي املاسرت 

والدكتوراه.

التكوين  أعطيت الكلمة لبعض الطلبة ليدلوا بشهاداتهم عىل طبيعة 

الذي يتلقونه، وقد القت كلامتهم القبول والتشجيع من طرف الحضور 

وعىل رأسهم السادة األساتذة.

يف الختام ألقى رئيس الجامعة الذي التحق بالنشاط التوجيهي كلمة 

أكد من خاللها عىل أهمية قسم األدب واللغة العربية مشيدا بنوعية 

املؤطرين فيه، ورصح أن اللغة العربية عنرص مهم وجوهري من عنارص 

االقبال ملثل هذا  الطلبة عىل  املحافظة عليها، كام حفز  الهوية يجب 

النوع من التخصص.

يوم توجيهي لطلبة الجذع مشترك
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رســــالة العـــدد

قسم  من  دكتوراه  لرسالة  مناقشة  العدد  هذا  تصدر  لقد           

يف  التجديد  عالقة  بعنوان  عمرياوي  رياض  للطالب  والسنة  الكتاب 

وعلوم  التفسري  تخصص  يف  القرآنية  املناسبات  بعلم  التفسري  علم 

للعلوم  القادر  األمري عبد  تناقش يف جامعة  أول رسالة  القرآن وهي 

)التفرس  التخصص  الجزائر يف هذا  االسالمية وثاين رسالة دكتوراه يف 

القرآنية  املناسبات  أثر علم  تتلخص حول  الرسالة   ... القرآن(  وعلوم 

يف التفسري وعالقتها به باعتباره علم من علوم القرآن، عىس أن تكون 

اىل كتب وأبحاث  التفسري بشكل خاص وجهد يضاف  اضافة ملكتبة 

العلوم االسالمية بشكل عام .

الرسالة تتلخص حول أثر علم املناسبات القرآنية يف التفسري وعالقتها 

به باعتباره علم من علوم القرآن، عىس أن تكون اضافة ملكتبة التفسري 

بشكل خاص وجهد يضاف اىل كتب وأبحاث العلوم االسالمية بشكل 

عام .

الرسالة تحت ارشاف الدكتور رابح دوب ولجنة املناقشة من أساتدة 

فضالء وهم 

الدكتور/ رمضان يخلف، الدكتور/ شباييك الجمعي من جامعة االمري 

والدكتور منصور كايف ونادية وزناجي وصالح عسكر من جامعة باتنة 

وقد أعطيت عالمة تقديرية مرشف جدا لهذا البحث .

صباحا   9 الساعة  يف   19/03/2015 يوم  السنة  هذه  مطلع  نوقشت 

بقاعة املحارضات الكربى ابن باديس بجامعة األمري عبد القادر.

علم  التجديد يف  بني  العالقة  أبواب حددت  ثالثة  الرسالة جاءت يف 

التفسري وبعض علوم القرآن وبالتحديد علم املناسبات القرآنية، حيث 

عنونت الباب األول بـ: التجديد يف علم التفسري وهو الجانب النظري 

األول للبحث، وفيه ثالثة فصول حيث تحدثت يف الفصل األول عن 

العلم مع تحرير بعض  بهذا  الخاصة  املفاهيم واملصطلحات  تحديد 

الثاين وقد  الفصل  ثم جاء  املوضوع،  بهذا  لها عالقة  التي  التعاريف 

كان  ثم  وضوابطه،  التفسري  أصول  يف  التجديد  مراحل  فيه  ذكرت 

الفصل الثالث حول اتجاهات التفسري التي تحتاج إىل نظرة جديدة.

أما الباب الثاين والذي يعترب الجانب النظري الثاين تحت عنوان علم 

ثالثة  فيه  فعقدت  املصحفي  الرتتيب  ومفهوم  القرآنية  املناسبات 

فصول أيضا تكلمت يف الفصل األول يف تعريف علم املناسبات وبعض 

التعريفات وتحديد أهم املصطلحات الخاصة بهذا العلم، ثم كتبت 

الفصل الثاين يف أهمية ومكانة علم املناسبات القرآنية وأهم مصادره..

يف  الواردة  الشبه  ورد  املصحفي  الرتتيب  يف  الثالث  الفصل  ودونت 

ذلك.

وأما الباب األخري  فكان يف الجانب التطبيقي وهو محل إبراز وإظهار 

تفسريية  أمثلة  خالل  من  التفسريية  العملية  يف  املناسبة  علم  أثر 

حديثة حسب ما اقتضته التقسيامت الفنية لعلم املناسبات القرآنية.

ومن نتائج هذا البحث:

االطالع عىل ما استجد يف علم التفسري من خالل تطور علم   1-

املناسبات القرآنية.

إبراز أهم التطورات الحاصلة يف التفسري سواء من الناحية   2-

النظرية أم من الناحية التطبيقية.

إظهار أوجه التجديد يف تفسري القران الكريم والتي تضاف   3-

إىل األوجه السابقة.

الكشف عن إعجاز الرتتيب املصحفي، ورد بعض الشبه التي   4-

تحوم حول حول ترتيبه. 

رسالة دكتوراه من قسم الكتاب والسنة للطالب رياض عميراوي
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أصدرت كلية اآلداب و الحضارة االسالمية بجامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية العدد 17 من مجلة اآلداب و الحضارة 
االسالمية ، ضمت املجلة بني طياتها مجموعة من الدراسات القرآنية و اللغوية و األدبية و التاريخية إضافة إىل دراسات أجنبية  .

صدر عن كلية أصول الدين بجامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية العددين 35 و36 من مجلة املعيار، التي تعنى بالدراسات 
االسالمية و االنسانية، فيام ضم العدد 36 أعامل امللتقى الدويل حول » املرجعة الفقهية و العقدية يف الجزائر واقعها و آفاقها« .

أصدرت نيابة مديرية الجامعة للتنمية و االسترشاف والتوجيه العدد الخامس و العرشون من نرشية  »أخبار الجامعة«، ضمت 
بني طياتها تغطية إعالمية لكل النشاطات العلمية والبيداغوجية للجامعة.  

مبناسبة مرور ثالثينية الجامعة، صدر عن نيابة مديرية الجامعة للتنمية و االسترشاف و التوجيه كتاب بعنوان » جامعة األمري 
عبد القدر للعلوم االسالمية أرقام و صور يف ثالثني سنة «

وضعت كلية اآلداب و الحضارة االسالمية بني أيدي القراء كتاب لــــ أ.د/ بلقاسم فياليل بعنوان 
» تاريخ املغرب االسالمي يف العرص الوسيط من الفتح االسالمي إىل قيام الدولة املوحدية « تطرق فيه إىل املراحل التي مر بها 

املغرب العريب يف الفرتة املمتدة من الفتح إىل غاية وفاة محمد املهدي بن تومرت.

أصدرت جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية كتاب تحت عنوان » الدكتور أحمد عروة » املجاهد الحكيم املفكر األديب 
مبناسبة تخرج الدفعة الثامنة و العرشين التي حملت اسمه.

صدر عن نيابة مديرية الجامعة للتكوين العايل يف الطورين األول و الثاين و التكوين املتواصل    و الشهادات و كذا التكوين 
العايل يف التدرج،  التقرير السنوي البيداغوجي و العلمي للسنة الجامعية 2014 – 2015 .

صدر عن كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية بجامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية كتاب  بعنوان » مسرية جامعة األمري عبد 
القادر للعلوم االسالمية خالل ثالثني سنة 1984 – 2014«

صدر عن كلية الرشيعة واالقتصاد العدد الثالث من نرشية »أصداء الكلية«، ضمت مختلف نشاطات الكلية

صدر عن كلية الرشيعة واإلقتصاد العدد الرابع ملجلة الرشيعة واإلقتصاد ، تضمن العدد مواضيع مختلفة يف الفقه والقانون. 

أصدرت جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية العددين 33 و 34 من » مجلة جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية »، 
و هي دورية أكادميية متخصصة محكمة تعنى بالدراسات االسالمية و االنسانية.

اإلصدارات 
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ندوة بمناسبة االحتفال بيوم
‘‘الطالب 19 ماي 1956’’

     أحيت جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ممثلة يف املديرية 

الذكرى  للجامعة،  الرياضية  و  الثقافية  و  العلمية  لألنشطة  الفرعية 

الثانية و الستني ليوم الطالب املوافق لــــ 19 ماي من كل سنة ، و 

ذلك يوم 19 ماي 2015 بقاعة التعليم املتلفز بالجامعة .

     نشط الندوة أ.د/ اسامعيل سامعي عميد كلية اآلداب و الحضارة 

االسالمية مبشاركة أ.عزيز حداد نائب مدير الجامعة املكلف للتكوين 

العايل يف الطورين األول والثاين والتكوين املتواصل والشهادات، وكذا 

التكوين العايل يف التدرج.

    املداخلة األوىل كانت لــ: أ/ محمد أوجرتني أستاذ بقسم التاريخ 

بالجامعة ، ركز من خاللها عىل أربع نقاط هي: 

    - جذور االتحاد .

    - تأسيس االتحاد العام لطلبة الجزائريني.

    - موقف االتحاد من الثورة و دوره فيها. 

    - الواقع الراهن للطلبة الجزائريني و محاولة ربط الحارض باملايض. 

بعنوان  الجامعية  الرياضة  حول  سياف،  د/فؤاد  لـــ  الثانية  املداخلة 

»Quelle place pour le sport dans notre Université« حاول 

من خاللها مترير رسالة للطلبة الجامعيني بالرتكيز عىل الجانب الريايض 

و إعادة بعث الرياضة الجامعية ملا لها من الفائدة عىل الصحة النفسية 

و الجسمية للطالب مام يساهم يف تحسني تحصيلهم العلمي و الرفع 

من لياقتهم البدنية .

      لتختتم أشغال الندوة بتكريم املشاركني بها، كام عرفت سلسلة 

من التكرميات للطلبة الرياضيني والفرق الرياضية لجامعة األمري عبد 

القادر 

ندوة علمية تاريخبة حول
» أحداث 17 أكتوبر 1958 يوم الهجرة «

       يعد 17 أكتوبر 1958 نقطة تحول يف تاريخ الثورة الجزائرية، ففي 

املعركة  بنقل  االسرتاتيجية  درسا يف  العامل  مهندسوها  لقن  اليوم  هذا 

ألرض العدو ، ليكأدوا  له أن ال استقرار يف فرنسا إال باستقالل الجزائر .

        إحياء لهذه الذكرى و يف إطار االحتفاالت بالذكرى الستني الندالع 

ثورة نوفمرب نظمت مصلحة النشاطات العلمية و الثقافية و الرياضية 

ندوة علمية تاريخية و ذلك يوم 16/10/2015 بقاعة  التعليم املتلفز 

و التعليم عن بعد بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية .

         أرشف عىل تنشيطها أ/ عزيز حداد و عرفت 4 مداخالت: 

أ.د/ أحمد صاري أستاذ  قدم من  املداخلة األوىل:  قدمها    -

خاللها ملحة تاريخية عن هجرة الجزائريني إىل فرنسا كام تناول ردود 

فعل املهاجرين الجزائريني حول اندالع الثورة.

و  بوحجرية  الرحامن  عبد  املجاهد  قدمها  الثانية:  املداخلة   -

الذي أدىل بشهادته حول الحدث بصفته أحد من عايشوه، و كيف هب 

املهاجرون الجزائريون من كل النواحي يف فرنسا ليثبتوا للفرنسيني و 

العامل أجمع أنهم ليسوا بعيدين عام يحدث إلخوانهم يف وطنهم  األم، 

الطرق  بأبشع  بالحرية  املطالب  الصوت  هذا  فرنسا  قمعت  كيف  و 

فطاردت املتظاهرين يف الشوارع ، و جمعتهم يف السجون و ألقت بهم 

يف نهر السني الذي تحولت مياهه إىل اللون األحمر فكان شاهدا عىل 
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بشاعة ما حدث.

الثالثة و الرابعة: تطرق فيها كل من أ.د/ ثنيو نور  املداخلة   -

الدين و املجاهد األستاذ حمرويش محمد الصغري إىل السياق السيايس 

الفرنسية طمس حقيقة ما  السلطات  الفرتة، ومحاولة  السائد يف تلك 

حدث من خالل حرب دعائية خاضتها فرنسا ضد املتظاهرين و تكتم 

وسائل إعالمها عىل الحقيقة.

           يف ختام الندوة فتح املجال أمام الحضور لطرح استفساراتهم، 

لتوزع يف األخري جوائز عىل املشاركني. 

ندوة تاريخية بمناسبة 
  » اليوم الوطني للشهيد « 

القادر للعلوم اإلسالمية تواصل             ال تزال جامعة األمري عبد 

مرشوعها الرامي إىل املحافظة عىل الذاكرة الوطنية    و يظهر هذا جليا 

مناسبة  كل  الجامعة يف  تقيمها  التي  امللتقيات  و  الندوات  من خالل 

الذكرى  و  إلنشائها  الثالثني  بالذكرى  تحتفل  اليوم  وهاهي  تاريخية 

الستني الندالع الثورة املجيدة، يف هذا اإلطار نظمت املديرية الفرعية 

بقاعة  الرياضية يوم 18/02/2015  والثقافية و  العلمية      لألنشطة 

تاريخية  ندوة  بالجامعة  باديس  بن  الحميد  عبد  الكربى  املحارضات 

السلطات  ممثيل  بحضور  متيزت   ، للشهيد«  الوطني  اليوم   « مبناسبة 

و  الوطني  املجلس  نواب  إىل  إضاقة  قسنطينة  وايل  يتقدمهم  املحلية 

رجال الصحافة و اإلعالم و أساتذة و طلبة الجامعة .

         بعد تالوة آيات بينات من القرآن الكريم أعلن أ.د/ عبد الله 

بوخلخال عن افتتاح الندوة و التي دعى من خاللها إىل الحفاظ عىل 

رسالة الشهيد ، و متنى أن يكون اليوم دفعا لنا جميعا للعمل من أجل 

الوطن .

       شملت الندوة مداخلتني: 

      - املداخلة األوىل قدمها أ.د/ عبد املجيد قدور: تطرق فيها إىل 

تأسيس  أهمها:  من  التي  و  للشهيد  يوما  فيفري   18 اختيار  أسباب 

الكفاح  لخيار  مهدت  التي    1947 18فيفري  بتاريخ  الرسية  املنظمة 

املسلح ،إضافة إىل طرح القضية الجزائرية أمام الجمعية العامة لألمم 

املتحدة، و قيام فرنسا بأول تجاربها النووية السطحية يف رقان بتاريخ 
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ندوة علمية بمناسبة
ذكرى أحداث » ساقية سيدي يوسف « 

      يف إطار إحياء الذكرى الستني الندالع الثورة التحريرية املظفرة ، 

القادر  و الذي تزامن مع الذكرى الثالثني لتأسيس جامعة األمري عبد 

للعلوم اإلسالمية ، نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية 

تاريخية مبناسبة  » ذكرى أحداث ساقية  ندوة  للجامعة  الرياضية  و 

سيدي يوسف -  8  فيفري 1958 – » يوم  09 فيفري 2015 ، بقاعة 

املحارضات الكربى عبد الحميد بن باديس .

        عرفت الندوة حضور متميز لطلبة جامعة الصديق بن يحي 

بجيجل ، عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة جيجل، طلبة 

جامعة سطيف 02 ، طلبة جامعات قسنطينة ، السيد / عمر بخوش 

مدير مديرية املجاهدين  لوالية قسنطينة و كذلك تالميذ ثانوية ابن 

باديس بقسنطينة و جمع من املجاهدين و األساتذة و الباحثني، كام 

قناة   ، الجزائري  التلفزيون  من  لكل  إعالمية  بتغطية  الندوة  حظيت 

الوطن T V  ، إذاعة قسنطينة الجهوية .

و  اآلداب  كلية  عميد  اسامعيل سامعي  أ.د/  من:  كل  نشطها         

الحضارة اإلسالمية بالجامعة ، األستاذين : أ.د/ أحمد ساري، و أ. عاشور 

بوشامة  من قسم التاريخ بالجامعة ، املجاهد مصطفى بن زغدة.

النقاط نوجزها        متحورت مداخالت املحارضين حول جملة من 

فيام ييل : 

13 فيفري 1957 ،و جرائم ساقية سيدي يوسف يوم 8 فيفري 1958، ووصول املفاوضات 

مصادقة  ثم   1962 فيفري   19 و   11 بني  ما  األخرية  مرحلتها  إىل  الفرنسية  الجزائرية 

املجلس الوظيفي للثورة الجزائرية عىل مسودة محادثات » يل رووس » يف نفس الشهر 

و الدخول يف مرحلة املفاوضات النهائية. 

     - املداخلة  الثانية قدمها أ/ عاشور بوشامة  كشف من خاللها عن دراسة أجراها 

حول تعداد الشهداء خالل ثورة التحرير ، حيث أكد أن الجيش االستعامري قتل أكرث من 

مليون مدين و حوايل 225 ألف عسكري من جيش التحرير و أن الثورة قتلت ما يقارب 

313 ألفا و 920 جنديا فرنسيا مبن فيهم الحريك و هذا ما يكذب أرقام العقيد   » لوغي 

» التي قدمها من أرشيف فرنسا.
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القادر للعلوم اإلسالمية ، ذكرى عيد النرص  أحيت جامعة األمري عبد 

املوافق لـــ19 مارس 1962، بندوة تاريخية نظمتها املديرية الفرعية 

لألنشطة العلمية و الثقافية و الرياضية للجامعة ، يوم 18 مارس 2015 

بقاعة املحارضات الكربى » عبد الحميد بن باديس » بالجامعة .

         شارك يف تنشيط فعالياتها ، أ. عزيز حداد ، أ.د /محمد فرقاين، أ.د/ 

عبد املجيد قدور ، املجاهد األستاذ حمرويش محمد الصغري، بحضور 

و  املجاهدين  من  ثلة  و   ، تيمية  ابن  ثانوية  تالميذ  و  الجامعة  طلبة 

األساتذة املتخصصني.

        متحورت مداخالت املحارضين حول مفاوضات إيفيان و التي 

انتهت بالتوقيع  عليها يوم 19 مارس 1962 ليعلن عن وقف القتال، 

يف هذا اليوم  عرف الكثري منهم العلم الجزائري ألول مرة لذى يعد 

19 مارس 1962 يوم االنتصار الذي كان مستحقا، لتعم الفرحة العارمة 

استثنائية ال  الجزائريون فرحة  الجزائري عاش خاللها  القطر  عىل كل 

تتكرر ، ويبدأ الشعب صفحة جديدة بآفاق واعدة لهذا الوطن األيب 

الشهداء  من  املليون  والنصف  مليون  استقالله  أجل  من  مات  الذي 

عدى األرامل و اليتامى و املعطوبني و املفقودين. 

     لتختتم فعاليات الندوة يف جو يعبق بذكريات االنتصار و الحرية.

     1 – العالقات الجزائرية التونسية يف ذلك الوقت و الدعم الذي لقيه 

جيش التحرير الوطني من دولة تونس الشقيقة 

     2 – تقديم احصاءات حول التعداد العسكري الفرنيس أثناء تنفيذ 

تلك العمليات عىل الرتاب التونيس .

      3 – كشف نوايا فرنسا من تلك العمليات عىل الحدود التونسية 

لجيش  اسرتاتيجية  مناطق  تهدف إىل رضب  كانت   التي  و  الجزائرية 

التحرير ، و خلق توتر مع الشقيقة تونس ، غري أنها فشلت يف بلوغ 

أهدافها .

الهامة ، كون       4– رضورة االهتامم بجمع أرشيف هذه األحداث 

معظمه موجود بتونس و فرنسا.

      لتختتم الندوة بنقاشات ثرية حول املوضوع من الطلبة و الحضور.

ندوة بمناسبة
 » عيد النصر 19 مارس  1962«
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باديس  بن  الحميد  عبد  الكربى  املحارضات  قاعة  احتضنت          

العلمية  الندوة  فعاليات  اإلسالمية  للعلوم  القادر  عبد  األمري  بجامعة 

ألحداث   الخمسني  و  الرابعة  الذكرى  مبناسبة  أقيمت  التي  التاريخية 

الستني  بالذكرى  االحتفاالت  اطار  يف  وذلك   ،«   1960 ديسمرب   11  «

الندالع الثورة املجيدة.

      أرشف عىل تنظيمها املديرية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية 

و ذلك يوم 11 ديسمرب 2014، عرفت الندوة حضور كبري من األساتذة 

ممثيل  إىل  إضافة  األحداث  عايشوا  الذين  املجاهدين  و  املختصني 

الصحافة املكتوبة و املرئية.

   افتتحت الندوة بعرض رشيط وثائقي صور املظاهرات و الطريقة 

الوحشية التي تعامل بها املستعمر مع املتظاهرين.

    نشطها أ.د/إسامعيل سامعي و الذي أكد عىل أن هذه املظاهرات 

شدد  الحكم  إىل  ديغول  فبوصول   ، خاصة  وطنية  ظروف  يف  جاءت 

الخناق عىل الثورة و فرض حصارا عىل املدن الجزائرية.

   املداخلة األوىل قدمها أ/ حمروش محمد الصغري تناول فيها أطروحات 

ديغول ، الذي حاول خلق قوة ثالثة تحكم الجزائر لتكوين الجمهورية 

الفرنكو جزائرية و إبعاد جبهة التحرير عن الحكم ، لكن مظاهرات 11 

ديسمرب أفشلت هذه املخططات وساهمت يف طرح القضية الجزائرية 

أمام األمم املتحدة التي صوتت لصالح حق الشعب الجزائري يف تقرير 

مصريه واالعرتاف بالحكومة الجزائرية املؤقتة و مبمثليها  .

 املداخلة الثانية قدم فيها املجاهد / زعاف العريب شهاداته الحية حول 

مظاهرات 11 ديسمرب يف قلب قسنطينة و كيف حرض القسنطنيون 

لها، و كيف واجهتهم السلطات االستعامرية .

 املداخلة الثالثة أدىل من خاللها املجاهد أ/لخرض بوطمني بشهاداته 

حول صمود الجزائريني و محاوالت فرنسا قمع الشعب الجزائري الذي 

احتضن الثورة و أرص عىل االستقالل ، كام دعا الجيل الحايل إىل دراسة 

التاريخ و أخذ العرب منه  مؤكدا عىل أن فرنسا تبقى دامئا تنظر للجزائر 

و الجزائريني بنظرة االحتقار . 

 اختتم املداخالت أ.د/ عبد املجيد قدور بدراسة تقييمية للمظاهرات 

التي اعتربها انتفاضة املدن يف وجه املحتل ،    و التي تدخل يف اطار 

املقاومة املدنية السياسية .

 يف األخري افتتح النقاش حول مختلف املداخالت لتوزع جوائز تكرميية 

عىل املشاركني يف الندوة.

ندوة علمية و تاريخية حول
»11 ديسمبر 1960«
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التعريف:
البرصي هو أحد املصالح املشرتكة  السمعي  الطبع و  إن مركز 
املؤرخ يف 08  املشرتك  الوزاري  القرار  ذلك حسب  و  للجامعة 
يحدد  الذي  2004م  أوت   24 املوافق  هـ   1425 عام  رجب 

التنظيم اإلداري ملديرية الجامعة.
و يتكون من فرعني هام:  فرع الطبع و فرع السمعي البرصي.

فرع الطبع :  •
يسهر فرع الطبع للجامعة عىل املساهمة يف األداء البيداغوجي 
التكفل  خالل  من  للجامعة  اإلداري  التسيري  كذا  و  العلمي  و 
مصالح  كل  من  ترده  التي  الطبع  طلبات  مبختلف  املستمر 
إعالمية  و نرشيات  إدارية  و  بيداغوجية  وثائق  من  الجامعة، 

و دعائية.
و يسهر عىل االطالع بهذه املهام مجموعة من األعوان التقنيني، 
اكتسبوا عرب الوقت مهارات عالية يف األداء و استغالل مختلف 

األجهزة و اآلالت املتواجدة باملطبعة.
كام و أن للفرع عالقات تعامل خارجية و ذلك يف إطار القانون الذي يخول ملؤسسات البحث و التعليم و التكوين القيام بنشاطات و أشغال و خدمات 
زيادة عن مهامها الرئيسية. معظمها مع مؤسسات التعليم العايل و البحث العلمي ) مديريات الخدمات الجامعية و اإلقامات الجامعية، مدارس و مراكز 

بحث ...الخ( و كذا مؤسسات التكوين و التعليم املهنيني ) معاهد و مراكز التكوين املهني( و جهات أخرى عرب الوالية.
فرع السمعي البرصي :  •

يتكفل فرع السمعي البرصي مبهام عدة :
و  احتفالية  تظاهرات  و  علمية  ندوات  و  ملتقيات  من  الجامعة  تشهدها  التي  التظاهرات  و  األحداث  ملختلف  البرصي  السمعي  التسجيل  أوالها   -

مناسباتية و زيارات وفود وطنية و أجنبية. . .إلخ
و قد تكون من خالل هذا رصيد هام أصبح مبثابة ذاكرة أحداث حية ملسار جامعتنا و استوجب منا العمل الحثيث عىل صيانته و الحفاظ عليه.

- مرافقة العملية البيداغوجية بالجامعة من خالل تجهيز الهياكل ) مدرجات و قاعات تدريس( بالتجهيزات املساعدة عىل استغالل الطرق الحديثة يف 
التدريس و كذا إصدار األرشطة التعريفية بالجامعة و املساهمة يف الحمالت اإلعالمية و الدعائية للجامعة.

- السعي الدائم و املستمر عىل استغالل التكنلوجيات الحديثة قصد تحسني األداء العام و جعل الجامعة و هي منارة علم، مواكبة لكل ما هو عنوان 
للتطور، و هذا ما قمنا به مثال من خالل تزويد الجامعة بنظام مراقبة بالكمريات و آخر للتنبيه املبكر عن الحرائق. 

و كعملية نوعية يقوم بها مركز السمعي البرصي منذ 2010م، وجب التذكري بها : هي تسجيل شهادات مجاهدي ثورة التحرير ملنطقة قسنطينة و التي 
نقوم بها تجسيدا لالتفاقية املربمة بني جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية و مديرية املجاهدين لوالية قسنطينة. و إىل غاية كتابة هذا املقال 

وصلنا لتسجيل حجم من الشهادات وصل إىل 151 ساعة و 29 دقيقة خاصة بـ 62 مجاهد.

تطلعات و آفاق تطوير املركز :
إن من أهم عنارص الجودة يف التسيري هو التطور املستمر و هذا ما يدفعنا للسعي الدائم لتحسني أداء املركز و ذلك عبد عنرصين هامني هام :

- العنرص البرشي : حيث نهدف من خالله لتحسني و تطوير قدرات و مهارات التقنيني العاملني باملركز بشقيه املطبعة و السمعي البرصي، و هذا عرب 
استغالل الدورات التكوينية قصرية املدى داخل و خارج الوطن املقرتحة من خالل برنامج التكوين السنوي ملديرية املوظفني للجامعة. كام و نسعى 
لتدعيم الفريق العامل بعنارص جديدة و ذلك قصد تحضري الخلف للموظفني الذين مل يتبقى لهم سوى بضع سنوات للخروج عىل التقاعد و هذا ما تم 

يف قسم السمعي البرصي السنة املاضية بالتحاق مهندس يف اإلعالم اآليل و تقني سامي يف التصميم و تركيب الفيديو.  
- العنرص املادي : و نعني به تدعيم املركز باآلالت و العتاد الالزمني لتحسني و تطوير األداء، و هذا عرب استغالل ميزانيات التسيري السنوية وعمليات 

برامج التجهيز كام هو الحال يف هذه السنة مع العملية الخاصة باقتناء »طابعة رقمية Presse numérique« و املسجلة لفائدة املطبعة.
و فيام يخص املطبعة دامئا و نظرا للعائق الكبري الذي ميثله املقر الحايل لها )عىل مستوى كلية الرشيعة و االقتصاد( من حيث عدم متايش حجمه و 
موضعه مع متطلبات املطبعة، تبقى كل التطلعات مرهونة بإيجاد فضاء الئق يوفر املواصفات الالزمة. و هنا نتطلع بشغف تجسيد مرشوع مبنى مخابر 

البحث العلمي، الذي انطلقت األشغال فيه منذ قرابة السنة و الذي من املفرتض أن يتم تهيئة مقر مناسب للمطبعة به.  

مركز الطبع و السمعي البصري

أضواء على مصالح الجامعة
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حفل إختتام السنة الجامعية  2014 - 2015 

        متيز حفل اختتام السنة الجامعية 2014 2015- بتزامنه مع تتويج قسنطينة 

عاصمة الثقافة العربية  و احتفال الجزائر بالذكرى الستني الندالع الثورة التحريرية  .

      احتضنت فعالياته قاعة املحارضات الكربى » عبد الحميد بن باديس » و ذلك 

يوم 01 جويلية 2014 ، عرف الحفل حضور متميز للسيد وايل والية قسنطينة مصحوبا 

عامل  و  طلبة  و  أساتذة  إىل  إضافة   ، للوالية  العسكرية  و  املدنية  السلطات  مبمثيل 

الجامعة  ووسط تغطية ملختلف وسائل اإلعالم الوطنية .

أ.د/  العرشين ستحمل اسم  الثامنة و  الدفعة  الله بوخلخال أن  أ.د/ عبد       أعلن 

أحمد عروة رحمه الله الذي أفنى حياته يف خدمة هذا البلد و ساهم يف مسرية تطوره 

و إمنائه بفضل جهاده و كتابته و أعامله ، كام متنى للطلبة املتخرجني كل التوفيق و 

النجاح و طالبهم أال يقطعوا صلتهم بالجامعة.

حفل إختتام السنة الجامعية 
 2015 - 2014 

والي الوالية يلقي كلمة افتتاحية بالمناسبة

   تخلل الحفل عرض رشيط وثائقي حول مسرية الدكتور أحمد عروة، واإلنجازات التي حققها للوطن وللجامعة عىل وجه الخصوص.

     و يف الختام كرمت الجامعة  عائلة أ.د/ أحمد عروة ممثلة بنجله، بهدايا رمزية عرفانا ملا قدمه الرجل من إسهامات و أعامل ساعدت يف تطور 

جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية و الرقي بها.

   لتنطلق سلسلة تكرميات للطلبة املتفوقني بجوائز و شهادات تقديرية عرفانا لهم مبجهوداتهم التي بذلوها طيلة مشوارهم الدرايس. 

رئيس الجامعة يكرم الطلبة المكفوفين

السلطات  يستقبل  الجامعة  رئيس 
للوالية والعسكرية  المحلية 

جانب من التكريمات جانب من التكريمات

من فعاليات حفل االختتام الجامعة تكرم نجل الدكتور أحمد عروة
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- مجلة أخبار الجامعة :  ألف مربوك النجاح ، بداية نود 
أن نتعرف عليك 

- بن حميدة أسامء: أنا طالبة جامعية بجامعة األمري عبد 
القادر للعلوم االسالمية ، قسم االقتصاد و االدارة ، من مواليد 
شهادة  عىل  تحصلت   ، قسنطينة  بوالية   1992 سبتمرب   08
 ،  2015/  2014 الجامعية  للسنة   «  LMD  « نظام  ليسانس 

مبعدل 16,02.
بجامعة  الدراسة  اخرتت  كيف  الجامعة:  أخبار  مجلة   -

األمري عبد القادر ؟
- بن حميدة أسامء: الدراسة بجامعة األمري عبد القادر 
تتميز  الجامعة  هذه  أن  و  خاصة   الصغر  منذ  راودين  حلم 
بحفاظها عىل أصالة العلم و املعرفة و يكفي أنها تسعى دامئا 
لتوفري الجو العلمي املالئم ألي طالب علم يطرق أبوابها . دون 
فكان   ، بها  لاللتحاق  األساتذة  من  العديد  استشارة  أنىس  أن 

ذلك يف سنة 2012 .
- مجلة أخبار الجامعة: أحرزت أعىل معدل عىل مستوى 
دفعتك ، ما هي األسباب التي ساعدتك لتحقيق هذا النجاح ؟ 
- بن حميدة أسامء:  ما حفزين عىل ذلك ، مساندة والدي 
االتقان  احب  طموحة  أنني  إىل  إضافة   ، املستمرة  و  الدامئة 
 ، الحياة  مجاالت  كل  يف  النجاح  أعشق  و  العمل  يف  والتفاين 
ولهذا كان التفوق حليفي منذ بداية مشواري الدرايس و الحمد 

لله .
الدرايس  مشوارك  كان  :كيف  الجامعة  أخبار  مجلة   -
بجامعة األمري عبد القادر ؟ هل واجهتك عراقيل ؟ و هل من 

اقرتاحات لتحسني مستوى الجامعة ؟
- بن حميدة أسامء : مشواري الدرايس متيز بالسري الحسن 

خاصة و أن أساتذيت ساعدوين بالتوجيه و املعلومات الطيبة.
العلمي  املجال  يف  شامخ  رمز  القادر  عبد  األمري  جامعة 
العاملية              و  العربية  الساحة  يف  الجامعات  أرقى  من  تعترب   ،
و أقرتح عىل مسؤوليها افتتاح شعب جديدة إىل جانب الشعب 

املتوفرة.
- مجلة أخبار الجامعة :ما هي وجهتك ، و األهداف التي 

تسعني لتحقيقها بعد الجامعة ؟
امتام  طموحي  الحايل  الوقت  يف   : أسامء  حميدة  بن   -
دراستي العليا و تحصيل البحث العلمي ، كام أنني أهدف إىل 
أن أكون أستاذة و أن أحظى بفرصة التدريس يف هذه الجامعة 

إىل جانب أساتذيت ووسط أرسيت الثانية.
توجيهات  و  نصائح  من  :هل  الجامعة  أخبار  مجلة   -

لزمالئك حتى  يحدو حدوك و يحققوا مثل هذا النجاح ؟ 
- بن حميدة أسامء : أقول لكل من يزاول دراسته بجامعتنا 
أن يصب كافة جهوده لتحصيل العلم و الحرص عىل النبوغ و 

التفوق، حتى تظل جامعتنا رصحا شامخا بني الجامعات .
- مجلة أخبار الجامعة :كلمة ختامية 

لوالدي        شكري  أوجه  الختام  يف    : أسامء  حميدة  بن   -
هذا  صنع  عىل  سهر  و  ساهم  من  كل  إىل  و  العائلة  كافة  و 
النجاح، و إىل جميع أساتذتنا الذين أغدقوا  علينا  بعطائهم 
و أوجه عظيم الشكر و التقدير لزماليئ و زمياليت دفعة أحمد 

عروة و خصوصا قسم االقتصاد و االدارة.

شخصية العدد 
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متفرقات

تحرص املديرية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية والرياضية تفعيل النشاطات 

بعث  الرتفيهية  و  الرياضية  األنشطة  مصلحة  تسعى  ، حيث  بالجامعة  الرياضية 

الثقافة الرياضية يف أوساط طلبة الجامعة وذلك من خالل: 

ضامن مامرسة كل أنواع الرياضات الفردية لصالح الطلبة حسب رغباتهم،   -

حيث سجلت هذه السنة الجامعية 2014/2015 إقباال عىل كل من : رياضة كامل 

األجسام، الجيدو، الكارايت2، التايكواندو، الفول كونطاكت . 

تنظيم دورات رياضية يف عديد املناسبات كاالحتفال بذكرى عيد النرص   -

19 مارس واالحتفال بذكرى عيد الطالب19 ماي ، وإحياء يوم العلم 16 أفريل.

املشاركة يف مختلف البطوالت الوطنية والوالئية من خالل:   -

املشاركة يف البطولة الوطنية للشطرنج )ذكور و إناث(.  •

املشاركة يف الربع نهايئ للبطولة الوطنية  للكارايت دو )ذكور وإناث(.  •

طورش ياسمين مدربة الكاراتي دو •  إحراز املرتبة الرابعة يف البطولة الوالئية لكرة القدم. 
ومنشطة األيروبيك بالجامعة

رقاني عبد هللا ممثل فريق كرة 
القدم لجامعة األمير عبد القادر

مدرب و أعضاء فريق كرة القدم 
للجامعة رفقة المدير

الطالب أسامة أحمد صاحب المراتب األولى في 
ألعاب القوى على المستوى الوالئي والوطين

الطالبة يحياوي شيماء صاحبة المرتب�ة 
األولى في فنون القتال على مستوى 

الوالية

مدرب سباحة ثاني بجامعة األمير عبد 
القادر

مدرب السباحة بالجامعة

الحسن بيرش -صاحب المراتب األولى 
في العدو ونصف الماراتون

الطالب لعرابة أحمد صاحب المرتب�ة الثاني�ة 
في الكاراتي على مستوى قسنطين�ة

األمري  جامعة  ،نظمت  ملوظفيها  مستوى  أحسن  منها عىل ضامن          حرصا 

والتكوين  للمستخدمني  الفرعية  املديرية  ممثلة يف  اإلسالمية  للعلوم  القادر  عبد 

الصناعية  والتنمية  لإلنتاجية  الوطني  املعهد  مع  بالتعاون  التكوين-  مصلحة    –

الوطن لسنة 2014/ 2015   بلغ عدد  – بومرداس- 07  دورات تكوينية داخل 

املشاركني فيها 99 موظفا : 

 SQL Server 2008-( ديسمرب 2014 :-  دورتان تكوينيتان يف مجال اإلعالم اآليل  •

                                                                      )Maintenance de l’équipement informatique

  »Assistanat de la direction »دور تكوينية يف-

».Gestion et techniques de négociation des contrats»دورة تكوينية  يف-

»L’assurance Sociale »دورة تكوينية يف -

• مارس2015:  - دورة تكوينية يف »تسيري ميزانية الجامعة« 

»Management situationnel« دورة تكوينية يف الــــــــ-

دورات تكوينية لموظفي الجامعة   

حصيلة النشاط الرياضي لجامعة األمير عبد القادر لسنة 2014-2015
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متفرقات

لقاء ممثلي جمعية البصيرة مع مدير الجامعة 
أجرت جمعية البصرية للمكفوف املثقف ، يوم 28 أفريل 2015، لقاءا مسجال مع رئيس جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية أ.د/ عبد الله 

بوخلخال مبكتبه . اللقاء أجرته املكلفة باإلعالم بجمعية  البصرية كنزة طبيش، وأحد الفاعلني بالجمعية.  

مسابقة فكرية من تنظيم جمعية البصيرة
إحياءا لليوم العاملي لذوي االحتياجات الخاصة املصادق لـــ 03 ديسمرب من كل سنة، نظمت جمعية البصرية للطالب املكفوف يوم 02 ديسمرب 

2014، مسابقة فكرية لألطفال املكفوفني احتضن فعالياتها قاعة املحارضات الكربى« عبد الحميد بن باديس« بالجامعة. 

معرض خاص بأدوات المكفوفين
   نظمت جمعية البصرية للمكفوف املثقف لجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، يوم 27 أكتوير 2014 ببهو الجامعة،  معرضا خاصا 

باألدوات البيداغوجية التي يستعملها الطالب املكفوف يف دراسته،   

نشاطات جمعية البصيرة
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نظمت مكتبة أصول الدين لجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية يوم 28 أفريل 2015 معرضا للكتب ، ضم يف أحد 
أجنحته مكتبة الرباي للمكفوفني . 

 المعارض

       

مبناسبة يوم العلم املوافق لـــ 16 أفريل من كل سنة نظمت املكتبة املركزية  د./ أحمد عروة معرضها السنوي للمقتنيات 
الجديدة و الذي تزامن هذه السنة مع انطالق فعاليات عاصمة الثقافة العربية 2015 ، و قد أرشف عىل افتتاح املعرض أ.د/ عبد 
الله وخلخال رئيس الجامعة، كام عرف املعرض يوم 17 أفريل 2015 زيارة كل من السيدة /نادية لعبيدي وزيرة الثقافة و السيد/ 

حميد قرين وزير االتصال و السيدة / نورية ميينة زرهوين وزيرة السياحة مرفقني مبمثيل السلطات املحلية .
      هذا و قد قام الوزراء و الوفد املرافق لهم بجولة تفقدية يف محالف أقسام املكتبة ، قدمت لهم رشوحات حول طبيعة 

العمل بها ، و قد عربت الوزيرة مادية لعبيدي عن إعجابها بقسم املخطوط الذي خصصت الجامعة باملكتبة 
     و دعت الجميع إىل التكاثف من أجل تقديم املادة العلمية للقسم .

      اختتمت الجولة بتوقيع الوزراء يف السجل الذهبي للجامعة.

المعرض السنوي للمقتنيات الجديدة 

 معرض مكتبة أصول الدين 
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أبرمت جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية ومؤسسة دار املنظومة – الرياض- باململكة العربية السعودية اتفاقية تعاون، وذلك يوم 
29 أفريل 2015 مبقر الجامعة.

عقدت جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية اتفاقية تعاون مع جامعة تونس وذلك يوم 30 ماي 2015 بكلية الرشيعة واالقتصاد 
بالجامعة

اتفاقية تعاون بين جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية ومؤسسة   
دار المنظومة المملكة العربية السعودية : 

اتفاقية تعاون بين جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية وجامعة تونس

االتفاقيات
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للعلوم االسالمية عددا من  القادر  العربية  2015، استقبلت جامعة األمري عبد  الثقافة      تزامنا مع إحياء تظاهرة قسنطينة عاصمة 
الشخصيات الهامة نذكر منهم:

• معايل وزير االتصال السيد حميد قرين   • معايل وزيرة الثقافة السيدة نادية لعبيدي   • معايل وزيرة السياحة السيدة ميينة زرهوين

الزيارات

بمناسبة افتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية  2015 
المصادف ليوم16 أفريل 2015، زار الجامعة  كل من:

زيارة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
السيد الطاهر حجار للجامعة، يوم 29 جويلية 2015.

زيارة سعادة السفير الفلسطيني السيد لؤي 
عيسى للجامعة ،يوم 31 جانفي 2015

يوم 20 سبتمبر 2015، استقبلت الجامعة سعادة 
سفيرة الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر .

زيارة معالي وزير المجاهدين السيد الطيب زيتوني للجامعة، يوم 18جانفي2015

الزيارات
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يوم 02 فيفري 2015، زار الجامعة 
وفد من تركيا

يوم 05 ماي 2015، 
استقبلت الجامعة
 وفد من اندونيسيا

يوم 30 أفريل  2015، 
أدى وفد من ممثلي وطلبة  

معهد الحياة بغرداية 
زيارة مجاملة للجامعة.

في إطار إلقاء محاضرة 
علمية حل بالجامعة يوم 
30جوان2015  ،الدكتور 
األمريكي اإلمام يحي 

هندي

الزيارات

يوم 07 جانفي 2015، حل بالجامعة وفد من تايالندا
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 X17 el acil
 n0 6469 le
02-12-2014

16النصر عدد 14548 يوم
2014 -11- 26 

 le quotidien n0 6249
le 20-06-2015

الخبر عدد 7850 يوم 

12 جويلية 2015

النصر عدد 14624 يوم 

25 فيفري2015

الشروق عدد 4700 يوم 
07 أفريل 2015 الشروق عدد 4645 يوم 

11فيفري2015

الجامعة في عيون الصحافة
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مشاريع تطوير الجامعة

مشاريع تطوير الجامعة

    تسعى نيابة مديرية جامعة األمري عبد القدر للعلوم االسالمية  للتنمية واالسترشاف والتوجيه إىل متابعة وانجاز مختلف مشاريع 
الجامعةنذكر منها: قطب جامعي جديد بعيل منجيل، مجمع 15 مخربا للبحث العلمي، عملية اقتناء عتاد إعالم آيل موجه لفئة الطلبة املكفوفني  

) براي(، مساكة الجامعة.

تنفيذا للمخطط الخاميس الثاين لفخامة رئيس الجمهورية السيد » عبد العزيز بوتفليقة«، انطلقت أشغال إنجاز مرشوع القطب الجامعي 
ومطعم  جامعية  إقامة  بيداغوجي،  مجمع  القطب  ضم  دج.  ماليةبلغت:1.925.000.000,00  منجيل،بتكلفة  عيل  الجديدة  باملدينة  الجديد 

مركزي. 

انطلقت أشغال إنجاز مجمع مخابر البحث العلمي لجامعة األمري عبد القادر والذي بلغت تكلفته املالية 315.286.000,00دج.
القدرة االستيعابية: 15 مخربا للبحث العلمي  -

تاريخ انطالق املرشوع: سبتمرب 2014  -
مدة االنجاز: 20 شهرا  -

 SARL. ESCO:املؤسسة املكلفة باإلنجاز  -
BET.SPA.SAU:مكتب الدراسات املكلف باملتابعة  -

نسبة االنجاز:25%  -

املجمع البيداغوجي: 
E.T.P. Bourouag.   :القدرة االستيعابية:2000مقعد بيداغوجي.          – املؤسسة املكلفة باإلنجاز -

B.E.T. Ait Wali: تاريخ انطالق املرشوع: أوت 2013 .                  – مكتب الدراسات املكلف باملتابعة -
- مدة االنجاز: 24 شهرا.                                   –  نسبة االنجاز: 20% 

االقامة الجامعية:
S.N.C.  Bahnesse  :القدرة االستيعابية:1000 رسير.                       – املؤسسة املكلفة باإلنجاز -

BET. S P A .SAU : تاريخ انطالق املرشوع: أوت 2013 .                 – مكتب الدراسات املكلف باملتابعة -
- مدة االنجاز: 24 شهرا.                                  –  نسبة االنجاز:40%

القطب الجامعي الجديد بعلي منجلي

مجمع خمسة عشرة مخبرا للبحث العلمي

أشغال انجاز االقامة الجامعية بالقطب الجامعي

أشغال انجاز القطب الجامعي بعلي منجليمشروع القطب الجامعي بعلي منجلي
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مشاريع تطوير الجامعة

 أنجزت نيابة مديرية الجامعة للتنمية واالسترشاف والتوجيه عملية اقتناء تجهيزات إعالم آيل خاص بفئة املكفوفني و املتمثل يف مطبعة 
براي مبختلف لواحقها لصالح املكتبة املركزية بالجامعة » أحمد عروة« ، بلغت تكلفتها 5120.973,00 دج.

 انطلقت يوم 03 ماي  2015أشغال انجاز مساكة الجامعة بتكلفة مالية قدرت بــــ 31.536.000.00 دج   : 
مدة االنجاز: 75 يوما

نسبة االنجاز:40%
ACAS. SARL .:املؤسسة املكلفة باإلنجاز

BET.DEHILI :مكتب الدراسات املكلف باملتابعة

عملية اقتناء عتاد إعالم آلي موجه لفئة المكفوفين ) البراي(

مساكة الجامعة 

مشروع مجمع 15 
أشغال انجاز مشروع مخبرا للبحث العلمي

مجمع 15 مخبرا للبحث 
العلمي
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