


   إن جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية و هي تواصل 
يف  رسالتها  ألداء  عريضة  و طموحات  حثيثة  بخطى  مسريتها 
املجتمع الجزائري  تستنري بآراء و توجيهات سياسة 
التعليم العايل و البحث العلمي  املعتمدة ، و قد 
مكنها ذلك من ترسيخ خطواتها و توسيع جهودها 
و رفع مستوى برامجها واستقطاب أفضل الكفاءات 

لتحقيق أهدافها .
تشهده  ما  و  الجامعة  املتابع ملسرية هذه  لعل  و 
متألق    نشاط علمي  و  أكادميي مستمر  تطور  من 
الدولية  و توسع يف عالقاتها األكادميية الوطنية و 
و عالقاتها بالهيئات و مراكز األبحاث،يدرك املكانة 
العريب       املستويني  عىل  الجامعة  بها  تحظى  التي 

و الدويل.
الخامس             العدد  صدور  أن  إىل  نشري  أن  يرسنا  
و العرشين من نرشية أخبار الجامعة قد جاء معربا 
عن النشاطات األكادميية و الثقافية التي تعودت 
طموحاتها       عىل  املعربة  و  تفعيلها،  عىل  الجامعة 

و أهدافها.
          عملت الجــامعة خالل املوسـم الجامعي

2013/  2014 عىل تحقيق ما سطرته من أهداف 
يف املجالني العلمي

 و املعريف و املتمثلة أساسا يف اآليت : 
عىل  جديدة  تخصصات  بفتح  الرتبوي  املجال  توسيع   

مستوى املراحل الثالث لنظام التعليم » ل.م.د » .
* احتضان املؤمتر التاسع لرابطة الجامعات اإلسالمية.  

* تنظيم العديد من الندوات و امللتقيات ذات البعد   
الوطني و الدويل .

بحث  مشاريع  باعتامد  العلمي  البحث  تعميق   *  
جديدة.

الحياة  تنشيط  يف  الفعلية  للمساهمة  التخطيط   *  
عاصمة  قسنطينة  تظاهرة  خالل  قسنطينة  مبدينة  الثقافية 

الثقافة العربية لسنة 2015 .
* ابرام العديد من اتفاقيات التعاون العلمي و الرتبوي   

مع مؤسسات جامعية داخل الوطن و خارجه .
الكربى  املشاريع  تنفيذ  لعملية  الفعلية  املتابعة   *  

لتطوير الجامعة بالتنسيق مع املؤسسات و الهيئات املعنية.
سائلني الله عز و جل تسديد خطى الجميع

أ .د/ عبد اهلل بوخلخال 

qsxcvbn,,l إفتتاحية العدد
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 حفل افتتاح السنة الجامعية 2013/ 2014 حفل افتتاح السنة الجامعية 2013/ 2014
حفل تكريم األساتذة الذين رقوا إلى رتبة أستاذ التعليم العالي و أستاذ محاضر قسم أ.

عبد  األمري  جامعة  افتتحت    
موسمها  اإلسالمية  للعلوم  القادر 
الجامعي2013 – 2014 يف حفل بهيج 
الكربى  املحارضات  قاعة  احتضنته 
بالجامعة                   باديس  بن  الحميد  عبد 
و ذلك يوم 18 سبتمرب 2013  بحضور 
لوالية  العسكرية  و  املدنية  السلطات 
قسنطينة مع مسريي و أساتذة و طلبة  

الجامعة .
الجامعة              مدير  الحفل  افتتح       
أشاد  بكلمة  بوخلخال   الله  عبد  أ.د/ 
فيها بالتطور الذي تعرفه جامعة األمري 

يوم  من  سنة   30 مدار  عىل  اإلسالمية  للعلوم  القادر  عبد 
تأسيسها ، و هي اليوم  يف سنة 2014 تحقق إنجازات كبرية ،

هام  جديدين  تخصصني  فتح  عن  املدير  السيد   كشف  و   
تخصصات  إىل  والتأمينات«إضافة  »البنوك  و  الرتكية«  »اللغة 

جديدة يف املاسرت.
     قدم أ.د/ رابح دوب درسا افتتاحيا حول واقع اللغة العربية 
يف ظل التحديات العرصية مربزا مكانتها ومدى قصورنا نحوها 

كام بني أهمية الرتجمة كأداة لتطوير اللغة.
الذين رقوا إىل رتبة       يف الختام كرمت الجامعة األساتذة 

أستاذ التعليم العايل و أستاذ محارض قسم أ.

01 02 03

04

05 06 07

09 08

01-  د. بيطاط سعاد
02-  أ.د. يوسف عابد

03-  أ.د. ذهبية بورويس
04-  أ.د الحاج طاس

05-  د. رشيبط وسيلة
06-  أ.د. ملري طيبات

07-  د. زكية منزل غرابة
08-  د. أحمد عبديل

09-  أ.د. سكينة قدور
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ملتقيات الجامعةالجامعة في أرقام

تبني الجداول التالية تعداد الطلبة يف مرحلتي التدرج وما بعد التدرج وكذا تعداد األساتذة الباحثني للموسم الجامعي 2014/2013.

التعداد اإلمجالي لطلبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم 
اإلسالميةللسنة اجلامعية 2014/2013

الوضعية االمجالية لألساتذة الباحثني
 جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية إىل غاية 2013/12/31

 التعداد اإلمجالي لطلبة ليسانس باجلامعة
 ) السنة اجلامعية 2014/2013(

التعداد اإلمجالي لطلبة املاسرت باجلامعة

التعداد اإلمجالي
 لطلبة ما بعد التدرج

                       

     الكلية
املجموعإناثذكور

57913601939كلية أصول الدين 

كلية اآلداب و الحضارة 

اإلسالمية
3178641181

4637411204كلية الرشيعة و االقتصاد

135929654324املجموع

                       

     الرتبة
املجموعإناثذكور

410344أستــــــــــاذ

271037أستاذ محارض قسم "أ"

181331أستاذ محارض قسم "ب"

5450104أستاذ مساعد قسم "أ"

221840أستاذ مساعد قسم "ب"

16294256املجموع

                                    

     الكلية
املجموعإناثذكور

3519981349كلية أصول الدين

كلية اآلداب 

و الحضارة اإلسالمية
173688861

229454683كلية الرشيعة و االقتصاد

75321402893املجموع

                                    

     الكلية
املجموعإناثذكور

82241323كلية أصول الدين

كلية اآلداب

و الحضارة اإلسالمية
52110162

108224332كلية الرشيعة و االقتصاد 

242575817املجموع

الجنس

الجنس

الجنس

الجنس

الجنس
الكلية

الشهادة 
المجموعإناثذكورالمحضرة

ماجستير

472572كلية أصول الدين
311849كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية

411354كلية الشريعة و االقتصاد
11956175المجموع

دكتوراه

8352135كالسيكيكلية أصول الدين
164460ل.م.د

6148109كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية
7745122كالسيكيكلية الشريعة و االقتصاد

080513ل.م.د
245194439المجموع

364250614المجموع الكلي

الملتقى الدولي األول 

املالية  الدويل يف ظل األزمات  املايل  النظام      يواجه 
املتكررة  العديد من املشاكل و االضطرابات التي متس 
مبارشة اقتصاديات الدول ، و رغم  فشل هذا النظام يف 
حل املشاكل و األزمات التي يتخبط فيها إال أن األسواق 
املالية ال تزال تسري يف نهج العوملة ، و يف هذا الوقت 
ظهر نظام مايل مخالف متاما للنظام الرأساميل و هو ما 
يعرف بنظام املالية اإلسالمية و الذي بدأ يعرف انتشارا 
كبريا يف الدول اإلسالميةو يف الغري اإلسالمية فهل ستكون 
املالية اإلسالمية  هي الحل للمشاكل التي يتخبط فيها 
النظام املايل الرأساميل ؟و هل سيتمكن هذا النظام من 

الصمود يف وجه التحديات التي تواجهه ؟
و لإلجابة عن هذه التساؤالت ، نظمت كلية الرشيعة 
و االقتصاد بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  
امللتقى الدويل األول حول » النظام املايل الدويل و املالية 
اإلسالمية« بقاعة املحارضات الكربى  »عبد الحميد بن 
باديس«  بالجامعة و ذلك يومي11 – 12 نوفمرب 2013 
شارك فيه جمع من األساتذة و االقتصاديني و الطلبة .

      أعلن أ.د/ عبد الله بوخلخال عن افتتاح امللتقى 
و الذي أكد يف كلمته عىل رضورة الرجوع إىل مبادئ        

الحل  فيها  ألن  اإلسالمي  الدين  تعامالت  و 
األنسب الذي يتامىش مع كل األزمنة و العصور .

محاور امللتقى : شمل امللتقى الدويل حول النظام 
املايل الدويل واملالية اإلسالمية املحاور التالية : 

الدويل  املايل  النظام  أزمات  ظاهرة  –تحليل   1
-األسباب و التداعيات-

املالية  النظام  نشأة  و  مقومات  و  –أسس   2
اإلسالمية و عوائق التطبيق امليداين.

3 – التقلبات االقتصادية املالية يف ظل اتفاقيات 
أهمية  و  املرصفية  و  املالية  الخدمات  تحرير 

املالية اإلسالمية.
التحويل  بني  العلمية  و  العملية  املقارنة   –  4
إيجابية  لتحديد  السائد  التحويل  و  اإلسالمي 
تجربةالنظام  من  استفادته  مدى  و  البديل 

الكالسييك.
5 – التمويل اإلسالمي يف الجزائر و آفاقه .

البديل         النظام  لبداية  امليدانية  التجارب   –  6
) املالية اإلسالمية ( يف الدول الغربية و اإلسالمية 

و العربية.
     و قد جاءت هذه املحاور لتحقيق األهداف 

التالية:
التقليدي  املايل  النظام  آليات  دور  إبراز   –  1
املشكالت  تزايد  و  املالية  األزمات  تنامي  يف 

االقتصادية.
بأساليب  املتعلقة  باملستجدات  التعريف   –  2
آفاقها  و  اإلسالمية  املالية  أسس  و  وصيغ 

املستقبلية.
3 – دراسة التجارب التطبيقية للاملية اإلسالمية 

عىل مستوى اآلليات و املؤسسات و النتائج.
4– إقرتاح برامج لتعميم تدريس الصناعةاملالية 

إطار  يف  تطبيقي  مرشوع  صياغة  و  اإلسالمية 
النظام املرصيف و املايل الجزائري.

      اختتمت فعاليات امللتقى بالخروج مبجموعة 
من التوصيات املتمثلة يف :

1 – العمل عىل إيالء الجانب اإلخاليئ و دوره يف 
املعامالت املرصفية و املالية اإلسالمية .

البحث  و  التكوين  و  بالتعليم  االهتامم   –  2
الصريفة     مجال  يف  التطبيقي  و  النظري  العلمي 

و املالية اإلسالمية .
املالية  أدوات  دائرة  توسيع  عىل  العمل   –3

اإلسالمية، و الرفع من كفاءتها.
4–االنفتاح عىل التقنيات الحديثة مع املحافظة 

عىل خصوصية الصريفة اإلسالمية.
اإلسالمية       املصارف  بني  اتصال  قنوات  فتح   –5
قصد  األخرى  الدولية  الهيئات  و  املصارف  و 

تعظيم االستفادة من خرباتها.
بالصريفة  الخاصة  التقنيني  دائرة   6–توسيع 

اإلسالمية  تحت رعاية الهيئات الرسمية.
7– تعزيز التعاون و التكامل بني الدول اإلسالمية 
حوكمة  و  لرتشيد  اإلسالمية  املالية  مجال  يف 

استغالل الوفرات  املالية .
يف  خارجية  و  داخلية  إرشاف  هيئات  8–اعتامد 

مجال الرقابة الرشعية و التقنية.
الرشيعة  كليات  االقتصاد عىل  كليات  9–انفتاح 

حتى يستفيد بعضهم من بعض.
10-مواصلة عقد امللتقيات و الندوات يف الصريفة 
و املالية اإلسالمية و انفتاح كليات االقتصاد عىل 

تخصصات املالية واالقتصاد اإلسالمي .

حول النظام المالي و المالية اإلسالمية

انطباعات الحاضرين :

أحد  وباعتبارنا   ، رأينا  حسب   -
فعاليات  يف  بحثية  بورقة  املشاركني 
املايل  النظام  حول  الدويل  امللتقى 
فإننا  اإلسالمية،  املالية  بديل  و 
للملتقى  العلمية  اللجنة  أن  الحظنا 
اختيار  يف  كبري  حد  إىل  وفقت  قد 
إشكاليته،  ووضع  امللتقى  موضوع 
تتسم  التي  امللتقيات  يعترب من  كام 

بالجدية يف التنظيم .
- كان اإلعالن عن تنظيم امللتقى قبل 
فرتة زمنية طويلة من تاريخ انعقاده 

للباحثني  الكايف  الوقت  أعطى  مام 
بحوثهم       مشاريع  إعداد  أجل  من 

و إرسالها.
اتسم  للملتقى  العلمية  اللجنة   -

عملها بالجدية .
االستقبال كان حافال من قبل كل   -

املسؤولني عن امللتقى.
- اللجنة التنظيمية للملتقى بدورها 
تم  أنه  حيث  جبار  بعمل  قامت 
خصوصا  املسطر  الربنامج  احرتام 
امللتقى  فعاليات  ببدأ   يتعلق  فيام 
واإلعالن الرسمي عن افتتاح أشغاله، 
امللتقيات  نادرا ما يحصل يف  و هذا 

املنظمة من قبل
عىل  املتدخلني  تقسيم  و  ترتيب   -
متكن  ورشات  و  علنية  جلسات 
االستفادة   من  الحضور  و  املشاركني 

أكرث من األوراق البحثية.
املتعلقة  اللوجستيكية  األمور   -
باستقبال الضيوف من خارج الوطن 
قسنطينة  والية  خارج  من  كذلك  و 

كانت منظمة بإحكام.
إعالمية  تغطية  هناك  كانت   -
لفعاليات امللتقى ) صحافة مكتوبة ، 
و إذاعة وتلفزيون ( و هو األمر الذي 
سيسمح بإعطاء صدى أكرب للملتقى.

- متيز امللتقى كذلك بحضور ال بأس 
به للمهتمني و الباحثني يف املوضوع 

و كذلك الطلبة. د. عياش زبير 
 أستاذ محاضر  بجامعة أم البواقي

 11 يوم  املنعقد  الدويل  امللتقى  إن   -
»النظام  بـ  املوسوم  نوفمرب 2013    -12

حسين فؤاد
ملازم  أول للشرطة

أعتربه  املالية اإلسالمية«   الدويل و  املايل 
أن جميع  التنظيم كام  ناجح من حيث 
اإلشكاليات املطروحة و التي تم مناقشتها 
نوعية  إضافة  و   ، مفيدة  و  بناءة  كانت 
للبحث العلمي و للباحث الجزائري كام 
أنها فرصة للطلبة و األساتذة عىل حد سواء 
من أجل االحتكاك و تبادل املعارف و إثارة 

املواضيع التي تعيشها الساحة الدولية .
يف األخري أرجو من األساتذة و الطلبة عدم 
الحضور  و  امللتقيات  هذه  مثل  تفويت 

بقوة.
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الملتقى الوطني ملتقى دولي 
تعاىل  الله  أنزله  الكريم دستور كوين  القرآن     
من  وليخرجها  كافة  األرض  شعوب  به  لتهتدي 
ظلامت الجهل واستعباد الغرائز  إىل نور العلم 
وسمو النفس و رفعتها، فهو يلعب دورا محوريا 
منهجها  وتبيان  اإلسالمية  األمة  فكر  صياغة  يف 

السوي.
القرآين فهام  النص  نفهم     لكن كيف 
مبا  والتناقض  النقص  صحيحا خاليا من 
وآدابه، يف ظل كل  االختالف  فقه  يزيك 

هذه املتغريات التي يعرفها واقعنا؟
   لإلجابة عىل هذا السؤال نظمت كلية 
أصول الدين بجامعة األمري عبد القادر 
حول        دويل  ملتقى  اإلسالمية  للعلوم 
» فهم القرآن بني النص والواقع« وذلك 
أيام 03 و 04و 05 ديسمرب 2014 بقاعة 
بن  الحميد  »عبد  الكربى  املحارضات 

باديس« بالجامعة.
عرف امللتقى حضورا واسعا حيث شارك 
فيه اثنان وثالثون باحثا من اثنتي عرشة 

األردن،  مرص،  السعودية،  هي:  إسالمية  دولة 
الهند،  املغرب،  تونس،  العراق،  سوريا،  اليمن، 

موريتانيا، السودان، الجزائر.
امللتقى يهدف إىل:

البحثية  االتجاهات  عن  شاملة  رؤية  -تكوين 
الحالية حول املوضوع بشتى أطيافها. 

الفهم  بعملية  والدفع  املعريف  البناء  إثراء   -
وتطبيقاته خطوة كبرية إىل األمام. 

العليا يف جامعة عبد  الدراسات  إفادة طالب   -
للملتقى،  املقدمة  العلمية  األبحاث  من  القادر 
بالقرآن  املتعلقة  الدراسات  آخر  عىل  والوقوف 

الكريم. 

الجزائرية رمزا للحركية          الثورة            مثلت 
و التواصل مع الحياة فقد احتلت مكانة مرموقة 
حيث   ، الجزائريةوالعربية  األدبية  املنجزات  يف 
القضية         عىل  انفتحت  نصوص  حولها  كتبت 
و املعنى الرمز و كانت و ال تزال محفزا للقراءة.

الدراسة متحورت حول عدة قضايا أنتجتها الثورة 
الثورة       دالالت  عن  جوهريا  سؤاال  فاستدعت 
و أبعادها، هل شكلت وعيا مختلفا عند املبدع 
يف  الثورة  مالمح صورة  ؟ما  املتلقي  و  الناقد  و 
هل  ؟و  بعدها  و  الثورة  اثناء  اإلبداعي  املنجز 
الكتابة عن الثورة الجزائرية حققت أهدافها يف 
مفتوحا  نصا  تزال  ال  أنها  أم  التشكيل  و  الرؤية 
عىل القراءة و إعادة القراءة؟ومن هذا املنطلق 
أقامت كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية - قسم 
الوطني حول » األدب  امللتقى  العربية-   اللغة 
ذلك  و   « التشكيل  و  الرؤية  والثورةالجزائرية 
املحارضات  بقاعة   2013 نوفمرب  يومي27،28 
بالجامعة،        باديس«  بن  الحميد  عبد  الكربى« 
و قد عرف امللتقى إقباال كبريا من طرف األساتذة 
و املجاهدين و رجال اإلعالم و املهتمني باألدب.

 بعد اإلعالن عن االفتتاح الرسمي للملتقى من 
 ، الله بوخلخال رئيس الجامعة  أ.د/ عبد  طرف 
تعاقب عىل املنصة األساتذة املحارضون يف أربع 
جلسات علمية حاولوا من خاللها إثراء مختلف 

محاوره املربمجة و هي : 
الثورة يف  الفنية ملفهوم  و  الفكرية  التحوالت   -

األدب.
- األدب والثورة:الرؤية و املوقف.

- األدب و الثورة:التغيري و االسترشاف.
- تاريخية النص األديب الثوري.

- انفتاح النص األديب عىل قضايا اآلخر:العريب / 

املهتمني  والعلامء  الباحثني  أمام  الفرصة  إتاحة   -
وعلومه  بأبحاثه  واملشتغلني  القرآين،  بالدرس 
مجال  يف  جهودهم  عىل  واالطالع  األفكار،  لتبادل 

الدراسات القرآنية. 
الوقوف عىل  العليا من  الدراسات  - متكني طالب 
أهم األبحاث والدراسات يف مجال القرآن وعلومه. 

ناقش  علمية  جلسة  عرشة  إحدى  مدار  عىل     
األساتذة والباحثون املحاور التالية:

املحور األول: أسباب وضوابط االختالف يف الفهم. 
املحور الثاين: فهم القرآن يف ضوء اختالف املناهج 

واالتجاهات. 
املحور الثالث: الفهم املقصدي للقرآن. 

الفهم  يف  واملتغري  الثابت  إشكالية  الرابع:  املحور 
والواقع. 

بعد نقاش ثري وحوار علمي هادف خلصت لجنة 
التوصيات إىل النتائج التالية:

-1إثراء الجوانب املتعددة يف فهم القرآن وتفسريه 
من خالل امللتقيات القادمة ومزيد استثامر مدونة 

اإلسالمي / اإلنساين.
- جامليات النص األديب الثوري.

للثورة  األسطوري  السياق  و  األديب  النص   -
الجزائرية.

االستقالل       بعد  ما  نصوص  يف  الجزائرية  الثورة   -
) قراءة ثانية (.

- الثورة الجزائرية يف اإلبداع العريب.
املحارضون من خالل مداخالتهم  هذا وقد متكن 
التي صبت يف صميم املوضوع بلغة علمية أدبية 
امللتقى       من  املرجوة  األهداف  يحققوا  أن  راقية 

و املتمثلة يف: 
العريب               بُعدها  تجلية  و  بالثورة  التعريف   -  

و اإلسالمي و اإلنساين.
 - تأكيد دور األدب يف تفعيل الوعي الثوري.

 - الكشفعن البعد الفكري و الجاميل ألدب الثورة .
  - إبراز مدى إسهام األدب يف الحفاظ عىل الذاكرة 

الوطنية و التاريخية .
املسار  انعكاس  إبراز   -   
الحضاري للثورة يف األدب 

و النقد.
فعــاليـــات  اختتمـــت 
شعرية  بقراءات  امللتقى 
لحيلح   عيىس  للشاعرين 
كام  منارصية  عيل  و 
األستاذ  الجامعة  كرمت 

الدكتور عثامن سعدي .
توصيات امللتقى :

امللتقى  توج  لقد   
التوصيات  من  مبجموعة 

متثلت يف :
-ترقية امللتقى إىل ملتقى 

علوم القرآن وتنمية روح النقد عند الطالب.
-2 أهمية دراسة املناهج الحديثة وتطبيقاتها يف فهم 
نصوص القرآن وتفسريه مبا يتالءم ومتطلبات الحياة 

اإلسالمية املعارصة.
-3إدراج مقرر فهم القرآن الكريم يف الربامج التعليمية 

للدراسات الجامعية.
-4 توسيع مجاالت الدراسات يف أقسام علوم 
بناء  يف  القرآين  الخطاب  يفّعل  مبا  القرآن 

الواقع.
له  مبا  التخصصات  جميع  إرشاك  رضورة   5-

عالقة بفهم القرآن الكريم.
معاين  الستكناه  الكلية  النظرة  التزام   6-
املختلفة  الحياة  مناحي  يف  ومناهجه  القرآن 
وما  اإلسالم  أعالم  بإسهامات  باالستئناس 
يعاضدها من مناهج علمية حديثة مبا يالئم 

الثوابت القرآنية.
لتوجيه  تربوية  اسرتاتيجية  خطة  -7وضع 
الكريم  للقرآن  الفاعل  الفهم  نحو  الشباب 
املشاركة  عىل  الشباب  الباحثني  وتحفيز 

البحثية يف امللتقيات القادمة .
-8 وضع معجم مصطلحي متخصص يف علوم القرآن.
-9 وضع تفسري يشارك فيه جميع أهل االختصاصات 

النظرية والتطبيقية .
-10 إنشاء مراكز بحثية عىل مستوى الجامعات تضم 
باحثني وخرباء ممن لهم صلة بفهم القرآن ومناهجه.

-11 طبع أعامل امللتقى وتبادلها مع الجامعات.
امللتقى نُظمت ورشات عمل بحثية     عىل هامش 
أتاحت للباحثني فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر 
بشكل عميل، الورشة األوىل برئاسة أ.د/ صالح نعامن، 

أما الورشة الثانية فهي برئاسة د/ عامر طسطاس. 

مغاريب يف دورته القادمة.
الجيل  كتابة  لتشمل  امللتقى  محاور  توسيع   -    

الجديد عن الثورة .
     - إدراج محور الثورة بني التاريخ واألدب )كتابة 

التاريخ وكتابة األدب(.
     - إدراج محور يف أدب املذكرات حول الثورة.

       - الثورة من خالل عدسة املصورين) قراءة داللية 
سيميائية(.

      - شخصيات أدبية معارصة للثورة .
بحثي  مرشوع  يف  وطبعه  الثورة  أدب  جمع   -     

علمي.
والثورة  األدب  القادم:  امللتقى  عنوان  اقرتاح   -   

الجزائرية الذاكرة والخيال.
أبدوا  الذين  بالطلبة  التوصيات  لجنة  تشيد  كام 
جدية كبرية يف حضورهم ويف تفاعلهم مع املداخالت 

وتتمنى لهم كل النجاح.

» األدب و الثورة الجزائرية الرؤية و التشكيل«حول فهم القرآن بين النص والواقع

انطباعات المشاركين :انطباعات المشاركين :

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
بـــ:           املوسوم  العلمي  امللتقى  إن 
)) فهم القرآن بني النص و الواقع (( هو 
ملتقى علمي متميز اتسم بسامت فيها 
ميثل  ومعارصا  مهام  موضوعا  عالج  أنه 
تحديا معارصا للمثقف املسلم واالنسان 

املسلم بشكل عام.

امللتقى جهدا  القامئون عىل  فيه  تنظيم مقبول بذل   : التنظيم  - من حيث 
مشكورا و هذا أدى إىل توفري جو مناسب للعمل

- من حيث املادة املقدمة :  تباينت املداخالت بني من تقيد فعال مبضمون 
امللتقى و فيه من خالف أحيانا الخلفية األساسية التي يقوم عليها العنوان 

الرئييس للملتقى لذلك سجلت مالحظة مضمونها :
 - عىل اللجنة املشكلة لقراءة املداخالت التدقيق يف املدخالت املقدمة.

 - أسجل ملجلة » أخبار الجامعة« حرصها عىل الجانب اإلعالمي و هذا جهد 
محمود تشكرون عليه و بالتوفيق.

الثورة  و  األدب   « بـــــ  املوسوم  امللتقى  هذا  إىل  بحضوري  لقد سعدت   -
الجزائرية الرؤية و التشكيل »   يف مدينة قسنطينة  مدينة املقاومة و الثورة 
و اإلصالح، يف الجامعة اإلسالمية بها و التي تعد رصحا حضاريا لجزائر الحرية 
و االستقالل و الذي استطاع أن يوظف الذاكرة و املخيال يف متونه و تحولت 
الثورة يف مضمونه رمزا و معادال موضوعيامعربا عن واقعه الذايت و الجامعي 

املحيل و القومي و اإلنساين.
 نتقدم بالشكر و االحرتام إىل القامئني عىل هذا امللتقى بداءا برئاسة الجامعة 
العربية         اللغة  وقسم  اإلسالمية  الحضارة  و  اآلداب  كلية  اإلسالمية،فعميد 

و اللجنتني العلمية و التنظيمية.   و نتمنى للجميع التوفيق و النجاح.

التي  املحاور  عناوين  أيضا  مييزه  وما 
التي  لإلشكالية  واع  رصد  عىل  دلت 

اشتغل عليها امللتقى.
وأخريا آمل أن يكون هذا امللتقى ضمن 
سبحانه  الله  يتقبلها  التي  التوفيقات 

وتعاىل بأحسن القبول

أ.د / خالد كاظم حميدي
 كلية الشيخ الطوسي الجامعة 

بالنجف - العراق-

د/ جيراب ميهوبي

جامعة الأغواط 

د/ زرارقة الوكال

جامعة الأغواط 

أ.د/ محمد ثناء الله الندوي
 – جامعة عليكرة / الهند- 

أ.د/ حمزة حسن سليمان صالح أورتشي
- جامعة القرآن الكريم والعلوم 

الإسلامية/ السودان- :

قامت  قيمة  علمية  مبادرة  امللتقى 
بها جامعة األمري عبد القادر للعلوم 
اإلسالمية بقسنطينة مكنت أصحاب 
دول  مختلف  من  والعلم  الفكر 
تعزيز  ركب  إىل  ينضموا  أن  العامل 
زمن  يف  الخالد  الله  كتاب  فهم 
املنهجية  املقاربات  فيه  تنوعت 
النص  لفهم  املوافقية  والرؤى 

املقدس .
   مثل هذا املنرب الذي توفره جامعة 
األمري عبد القادر من شأنه أن يزود 
القارئ والباحث برصيد فكري هام 

يعاونه يف فهم كتاب الله العزيز .

مع متنيايت بالتوفيق والسداد

الجامعة  الله لإلخوة األفاضل يف  شكر 
الهادف،  امللتقى  لهذا  تنظيمهم 
لعنوان  اختيارهم  دقة  عىل  وأهنئهم 
امللتقى الذي ضم مداخالت قيمة جدا 
وعناوين بحوث منتقاة بصورة موفقة.

أرى أن امللتقى يحقق أهدافه متاما من 
املقدمة.  والبحوث  املوضوعات  خالل 
طلبة  مشاركات  كانت  لو  وياحبذا 

الجامعة يف امللتقى بصورة أوسع .

ملتقيات الجامعةملتقيات الجامعة
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ملتقى وطني ملتقى وطني   » الثورة التحريرية في الكتابات التاريخية 
  »وضعية غير المسلمين في المجتمع اإلسالميالمعاصرة«

من منظور الشريعة والقانون«

الثورة التحريرية املظفرة كانت وال تزال إىل يومنا هذا تستقطب اهتامم الكثري من املفكرين والكتاب باختالف توجهاتهم ومشاربهم الفكرية 
والثقافية، فام هي يا ترى الكتابات التاريخية التي تناولت الثورة الجزائرية؟ ما نوعها؟ وما هي كميتها؟ وهل غطت كل جوانب الثورة؟ وبأي 

لغة واتجاه فكري درست؟
لإلجابة عىل كل هذه التساؤالت نظم قسم التاريخ بكلية اآلداب والعلوم االنسانية بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ملتقى وطني 
بعنوان » الثورة التحريرية يف الكتابات املعارصة« وذلك يومي 08و09 جانفي 2014 بقاعة املحارضات الكربى عبد الحميد بن باديس بالجامعة، 

بحضور مدير مديرية املجاهدين لوالية قسنطينة مرفوقا بثلة من املجاهدين مع أساتذة متخصصني وطلبة وإعالميني.
يهدف امللتقى إىل جمع ما أمكن جمعه من الكتابات التي تعرضت بالبحث والدراسة للثورة الجزائرية تنمية للرصيد الوثائقي الخاص بها

  تناول املتدخلون عىل مدار الجلسات املحاور التالية:
املحور األول: التنظيم السيايس والنشاط الدبلومايس.

املحور الثاين: الكتابات الخاصة بالجانب اإلعالمي.
املحور الثالث: الكتابات الخاصة بالجوانب الثقافية والرياضية.

املحور الرابع: الكتابات الخاصة بالجوانب االجتامعية.
املحور الخامس: مكانة الثورة الجزائرية بني حركات التحرر.
املحور السادس: عالقات الثورة ودعم الشعوب والدول لها.

خلصت مداخالت األساتذة إىل التوصيات التالية:
- مواصلة عقد وتنظيم مثل هذه امللتقيات مع رضورة االهتامم بكل محطة من محطات مسار الثورة.

- الحرص عىل استضافة وتكريم الشخصيات الثورية املجاهدة وكذلك الشخصيات العلمية.
- تويص اللجنة برضورة طبع جميع االعامل العلمية ليستفيد منها الباحثون والدارسون.

- رضورة االهتامم بالجوانب التي مازال يلفها الغموض ومل تحض بالدراسة الكافية.
- رضورة  فتح خزائن األرشيف ال سيام املتعلق بالثورة أمام الباحثني.

عىل هامش امللتقى كرمت الجامعة وجها من الوجوه البارزة يف الجزائر أال وهو األستاذ الدكتور محمد الصغري غانم مجاهد وأستاذ جامعي 
وباحث يف هذا املجال.

يومنا  إىل  تأسيسه  منذ  اإلسالمي  املجتمع  عرف 
هذا عدة رشائح من أصحاب الديانات والرشائع 
يعيشون  كانوا  الذين  اليهود  األخرى، عىل غرار 
دخول  ثم  اإلسالم،  بدايات  منذ  املسلمني  مع 
النصارى وغريهم كاملجوس يف أوساط املسلمني، 
ولقد حدد الدين اإلسالمي السمح منهج التعامل 
ال  قاعدة  أساس  عىل  املعتقد  يف  املخالفني  مع 
مل  ما  الجانب،  ولني  والتسامح  الدين  يف  إكراه 
بالعدوان  يوحي  ترصف  أي  املخالف  من  يبدر 

والتآمر عىل املسلمني.
غري أن هناك أطرافا كثرية تسعى لتشويه صورة 
عن  واملساواة  والعدالة  للحرية  كدين  اإلسالم 
أنه دين ظلم وتطرف  له عىل  التسويق  طريق 
املنظامت  من  الكثري  أخذت  حيث  وتعصب، 
خطرية  اتهامات  توجه  العامل  يف  االنسانية 
اآلخر  عىل  بالتضييق  االسالمية  للحكومات 
األقليات  حقوق  باسم  والتطرف  والعنرصية 

بهدف تحقيق مآرب استعامرية.
غري  )وضعية  بــ  املوسوم  امللتقى  هذا  يأيت 
املنظور  من  اإلسالمي  املجتمع  يف  املسلمني 
هذه  حول  اللبس  إلزالة  القانوين(  و  الرشعي 
جوانبها  عىل  الضوء  وإلقاء  املهمة  القضية 
ثقافة  وترسيخ  اإلسالم  بإظهار سامحة  املظلمة، 
التعايش الديني والثقايف والحضاري، وكذا إبراز 
إىل  الرشيعة  وسبق  لإلسالم  اإلنساين  التوجه 
املركز  بيان  مع  املسلمة،  غري  األقليات  حامية 
الرشعي والقانوين لغري املسلمينوعرضمختلفضم

إىل  والتنبيه  اناتحاميتهمفياملجتمعاإلسالمي، 
لألقليات  الخارجي  السيايس  التوظيف  مخاطر 

غري املسلمة يف الدول اإلسالمية. 
واالقتصاد  الرشيعة  كلية  تنظيم  من  امللتقى 
اإلسالمية-  للعلوم  القادر  عبد  األمري  بجامعة 
أ.د/ إرشاف  تحت  والقانون-  الرشيعة  قسم 

،احتضنت  الجامعة  مدير  بوخلخال  الله  عبد 
الحميد  عبد  الكربى  املحارضات  قاعة  فعالياته 
بن باديس بالجامعة وذلك يومي 26و27 فيفري 
والباحثني  األساتذة  من  ثلة  فيه  2014،شارك 

من الجامعات الوطنية ومن جامعة األمري عبد 
علمية  مداخالت  بعدة  فيه  أسهموا  القادر، 
رشعية وقانونيةغطت معظم محاور امللتقى يف 

حوار علمي هادئ وهادف، واملتمثلة يف:
املسلمني  لغري  العلمي  التوصيف  األول:  املحور 
يف املجتمع اإلسالمي تناولوا فيه بالدراسة النقاط 

التالية:
1- مفهوم غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي. 
2- تصنيف غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي.

املجتمع  يف  املسلمني  غري  3-وجود 
اإلسالمي:جذوره، تطوره، واقعه.

يف  املسلمني  غري  لوجود  الرشعي  -التأصيل   4
املجتمع اإلسالمي.

لغري  والقانوين  الرشعي  الثاين:املركز  املحور 
الحقوق  لإلسالمي:  املجتمع  يف  املسلمني 

والواجبات ويضم النقاط التالية:
-1الحقوق الفردية

2- الحقوق االجتامعيةواالقتصادية .
3-  الحقوق السياسية ومسألة املواطنة.

4-  واجبات غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي. 
والقانونية  الرشعية  الثالث:اآلليات  املحور 
لحامية حقوق غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي 

و املتمثلة يف :
1- آليات حامية حقوق غري املسلمني يف الفقه 

اإلسالمي.
2- آليات حامية حقوق غري املسلمني يف القوانني 

الداخلية.
3- آليات حامية حقوق غري املسلمني يف القوانني 

واملواثيق الدولية.
املحور الرابع:غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي 

والتغريات الدولية املعارصة: الواقع واآلفاق.
1- دور غري املسلمني يف االستقرار السيايس.                
االجتامعي  التطور  يف  املسلمني  غري  دور   -2

واالقتصادي.
يف  املسلمني  لغري  والحضاري  الثقايف  التأثري   -3

املجتمع اإلسالمي.
الدول  الخارجي لغري املسلمني يف  التوظيف   -4

اإلسالمية. 
انبثقت عن أعامل امللتقى التوصيات التالية:

املفكرين  بني  الجهود  تظافر  إىل  الدعوة   -1
والعلامء واملصلحني من أجل التعريف باألحكام 
املجتمع  يف  املسلمني  بغري  املتعلقة  الرشعية 

اإلسالمي.
2 - رضورة ضبط وتوحيد املفاهيم واملصطلحات 
الترشيع اإلسالمي إلزالة  مبا يتناسب مع قواعد 
املصطلحات  مع  مقارنة  حولها  الدائر  الغموض 

الوضعية املعارصة.
3-  رضورة استمرار االجتهاد يف القضايا املتعلقة 
تطبيقاتها  عن  والبحث  املسلمني  غري  بوضعية 
الداخلية  والتغريات  التطورات  املعارصة يف ظل 

والخارجية.
4-  تعزيز الحوار اإليجايب والتعايش السلمي بني 

املسلمني وغري املسلمني.
إشاعة  يف  املواطنني  بني  الوعي  نرش  5- رضورة 

روح التسامح مع الوافدين من غري املسلمني.
مسائل  يف  الدويل  القانون  إثراء  إىل  الدعوة   -6
العالقات الدولية بني الشعوب واألمم باملنظومة 

الفقهية اإلسالمية يف هذا الشأن.
7- رفض استخدام الدين وسيلة وذريعة لالعتداء 
عىل املقدسات والرتاث الديني لألمم والشعوب.

8- تثمني وتفعيل قانون مامرسة الشعائر الدينية 
يف الجزائر الصادر سنة 2006م.

9-  االرتقاء بهذا امللتقى إىل ملتقى دويل يدعى 
خارج  من  إسالمية  وغري  إسالمية  له شخصيات 
الوطن ورضورة توجيه دعوات لبعض األساقفة 
للمشاركة يف  الجزائر  املوجودين يف بعض مدن 

هذا امللتقى.
)األقليات  بعنوان:  ملتقى  تنظيم  اقرتاح    -10
املسلمة يف البالد غري اإلسالمية( تكميال ألعامل 
)مركز  آخر حول:  ملتقى  وتنظيم  امللتقى،  هذا 

املسلمني ودورهم يف املجتمع الدويل(.
ملخصات  مع  امللتقى  هذا  أعامل  نرش   -11
عىل  وتوزيعها  واإلنجليزية،  الفرنسية  باللغتني 

الهيئات واملؤسسات داخل الوطن وخارجه.

كبرية  إشكالية  يتناول  امللتقى  طبعا 
وخطرية يف نفس الوقت، ذلك أن الكثري 
من األوطان اإلسالمية التي يقطنها غري 
املسلمني تعاين مسألة اخرتاق، وبعبارة 
لرضب  األقليات  هاته  استغالل  أخرى 
فإن هذا  هنا  ومن  واملسلمني.  اإلسالم 
امللتقى يعالج اشكالية واقعية معارصة 
أي  الواقعية  الصبغة  يعطيه  ما  وهذا 
ترضب  معارصة  اشكالية  يعالج  أنه 
عمق األمة االسالمية. أمتنى مزيدا من 

النجاح و التألق والسالم عليكم.
إىل  يحتاج  جدا  مهم  امللتقى  موضوع 
أن  أمتنى  والبحث،  التعمق  املزيد من 

أ.سفيان شتيوي

 إطار بالشؤون الدينية – باتنة-

أ.سعاد نزاري

 - جامعة 08 ماي 45 بقالمة - 

تأخذ التوصيات التي خلص إليها بعني االعتبار 
وتطبق عىل أرض الواقع.

يكون  أن  أرجوا  الطلبة،  عدم حضور  الحظت 
الهامة  املواضيع  هذه  مثل  مع  تفاعلهم 
والقضايا الراهنة أكرث يف املرات املقبلة. أشكر 

القامئني عىل امللتقى والسالم عليكم.  

انطباعات 

ملتقيات الجامعةملتقيات الجامعة
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المؤتمر العالمي الرابع
للعمارة و الفنون اإلسالمية 

» دور العمارة والفنون اإلسالمية في الجزائر 
» التجربة اإلعالمية للقنوات و النهضة األوروبية «

التلفزيونية الجزائرية الخاصة«

ملتقى وطني حول

اإلسالمية  للعلوم  القادر  عبد  األمري  جامعة  نظمت 
بالرشاكة مع جامعة قسنطينة – 3 – و بإرشاف رابطة 
للعامرة     الرابع  العاملي  املؤمتر  اإلسالمية  الجامعات 
العامرة           دور  بـــ«  املوسوم   و  اإلسالمية  الفنون  و 
األوروبية          النهضة  و  الجزائر  يف  اإلسالمية  الفنون  و 
» و ذلك يومي 09 و 10 جوان 2014 ، افتتح امللتقى 
باديس  الحميد بن  الكربى » عبد  بقاعة املحارضات 
فيام  اإلسالمية  للعلوم  القادر  عبد  األمري  بجامعة   «

احتضنت فعالياته جامعة  قسنطينة  - 3 -  .
لألساتذة من مختلف  امللتقى مشاركة واسعة  عرف 
الجامعات العربية و الجزائرية كام حرضه وفد ميثل 
الشيخ   رئيسها  بقيادة  اإلسالمية  الجامعات  رابطة 
الدكتور / عبد الله بن عبد املحسن الرتيك ، و قد جاء 
هذا امللتقى ليعيد االعتبار للعامرة و الفنون اإلسالمية 
السؤال حول مدى إمكانية االستفادة  و يجيبنا عىل 
من الرتاث الفقهي و العلمي و الحضاري اإلسالمي يف 
مجال العامرة و العمران و ما تعلق به من فنون يف 
محاولة إلعادة صياغة منظومتنا العمرانية مبا يتناغم 
مع خصوصيتها الحضارية من جهة ، و اإلسهام يف إثراء 
التنوع الحضاري العاملي يف مجال العمران و الفنون 
إىل  يسعى  املؤمتر  هذا  فإن  لدى   ، ثانية  جهة  من 
توضيح بعض الجوانب العمرانية و الفنية ذات البعد 
الحضاري يف الرتاث اإلسالمي الفقهي منه و العلمي ، 
و ذلك بتقديم جملة من الشواهد و األحكام الفقهية 
يف مجال التعمري و التي تدل عىل مدى أهمية الرتاث 

العمراين يف تفسري التهيئة العمرانية القدمية .
 يهدف هذا املؤمتر إىل  : 

1 – التعريف بالعمران اإلسالمي و خصائصه.
2 –إبـــــــراز أثر القيم و التعاليم اإلسالمية يف 

توجيه العمل اإلبداعي و الفني
     3 – تجلية الجـــوانب األخــــالقية و الجمـــالية               
و العقدية يف فن العامرة اإلسالمية و تخطيط املدن. 
      4 – بيان إمكانية االستفادة من التجربة اإلسالمية 
بعدها  تأكيد  و  تطورها  و  البيئة  و  العامرة  فن  يف 

العاملي.
5 – إظــــهار قدرة و كفاءة األمـــة بصفة عامة 
و الجزائر بصفة خاصة يف مجال العمران حارضا 

و مستقبال.
  و قد ناقش األساتذة والباحثون عىل مدارجلسات 

املؤمتر املحاور التالية:
- املحور األول : مدخل إىل العامرة و الفنون اإلسالمية.
- املحور الثاين: الضوابط الرشعية و العرفية يف تنظيم 

العمران و توجيه الفنون اإلسالمية.
اإلسالمي    والفن  العامرة  : خصائص  الثالث  املحور   -

و معاملها يف الجزائر ) املغرب األوسط(.
التعمري  يف  املستدامة  التنمية   : الرابع  املحور   -

والعامرة اإلسالمية .

يف ظل االنفتاح اإلعالمي الذي صارت تعرفه الجزائر وما نتج 
الخاصة،  الجزائرية  التلفزيونية  للقنوات  كبري  انتشار  من  عنه 
اإلحاطة  اإلسالمية  للعلوم  القادر  عبد  األمري  جامعة  حاولت 
بالظاهرة التي تعد جديدة عىل اإلعالم الجزائري واالقرتاب أكرث 
وما  القنوات؟  هذه  اعتامد  يتم  كيف  ملعرفة  املجال  هذا  من 
هي املعايري املعتمدة يف ذلك؟ ما مصادر متويلها و ما طبيعة 
هذه  ترتكها  التي  اآلثار  وماهي  تواجهها؟  التي  الصعوبات 
القنوات عىل جمهورها ؟ وذلك من خالل ملتقى وطني حول« 

التجربة اإلعالمية للقنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة«
امللتقى من تنظيم قسم الدعوة واالتصال بكلية أصول الدين 
»صحافة  لإلعالم  الجزائرية  الجمعية  مع  بالتعاون  بالجامعة 
الغد« وذلك يوم 15 ماي 2014 بقاعة املحارضات الكربى »عبد 
الحميد بن باديس« بجامعة األمري عبد القادر بحضور إعالميني 

و أكادمييني وطلبة اإلعالم .
    متحورت مداخالت املشاركني حول املحاور التالية:

مربرات القنوات اإلعالمية الخاصة بالجزائر.  1-
املنظومة التي تحكم نشاط هذه القنوات.  2-

آثار هذه القنوات عىل أفراد جمهورها.  3-
خلص امللتقى إىل مجموعة من التوصيات نوردها يف ما ييل:

قانون  عليها  نص  التي  الهيئات  بتنصيب  اإلرساع   -
السمعي- البرصي، لتنظيم عمل هذه القنوات ومراقبته.

مواثيق  وضع  يف  الصحفيني  ملشاركة  آليات  إيجاد   -
وهيئات أخالقية ضابطة للعمل املهني.

االعتناء بتكوين الصحفيني العاملني يف هذه القنوات.  -
رضورة احرتام املعايري املهنية والفنية يف عمل هذه   -

القنوات.
اإلعالمية  الجمهور  واحتياجات  رغبات  مراعاة   -

واملعرفية والرتفيهية.
ضامن حد أدىن من الخدمة العمومية.  -

الحرص عىل انسجام برامجها ومحتوياتها مع البيئة   -
االجتامعية والثقافية الجزائرية.

إىل  الوصول  من  فيها  العاملني  الصحفيني  متكني   -
مصادر املعلومات، وحامية هذه املصادر.

كرم  عىل  املؤمتر  عىل  القامئني  أشكر 
أمر معهود من االخوان  الضيافة وهو 
العرب و دولة الجزائر الشقيقة، املؤمتر 
كان منظام وغنيا باملناقشات والبحوث، 
أعيب فقط عىل أمانة املؤمتر يشء من 
سوء التنظيم خاصة فيام يخص تقديم 
حسن  أشكر  لكني   ، البحثية  األوراق 
مزيدا  وأمتنى  واالستقبال،  الضيافة 
وامللتقيات  املؤمترات  هذه  مثل  من 

العلمية الهادفة. والسالم عليكم. 

للعامرة  الرابع  الدويل  املؤمتر  يعترب 
املؤمترات  أهم  من  االسالمية  والفنون 
الجامعات  رابطة  نظمتها  التي 
األمري  جامعة  مع  باملشاركة  االسالمية 
فعنوان  اإلسالمية،  للعلوم  القادر  عبد 
والذي  املهمة  العناوين  من  املؤمتر 
يختص بدور العامرة والفنون االسالمية 
وكنت  األوروبية،  والنهضة  الجزائر  يف 
العامرة  عن  مهم  ببحث  تقدمت  قد 
وقد  رشعي،  منظور  من  والفنون 
عملية  إيجابية  بروح  املناقشات  متت 

أشكر القامئني عىل املؤمتر لكرم الضيافة 
الكامل  والتكفل  التنظيم  وحسن 
خالل  من  الحظنا  وكام   ، باملشاركني 
مشاركة  هناك  املؤمتر  سريفعاليات 
البلدان اإلسالمية،  واسعة من مختلف 
واملحارضات  البحوث  تنوعت  حيث 
تصب  التي  التخصصات  مختلف  يف 
تدارك  أمتنى  أين  غري   ، املوضوع   يف 
بعض السلبيات يف التسيري، كأن يعطى 
يتسنى  للمحارضين حتى  أطول  وقت 
كاملة  بصورة  محارضاتهم  تقديم  لهم 
مثل هذه  تنظيم  الهدف من  لتحقيق 
والرؤى  تبادالألفكار  وهو  التظاهرة 
التواصل مع  بينهم، كام أعيب ضعف 
e- الـ  عن طرق  املؤمتر   القامئني عىل 

.mail
عىل العموم هي مبادرة قيمة تشكرون 
مثل  تنظيم  االستمرار يف  أرجوا  عليها، 
الفائدة،  تعم  حتى  التظاهرات  هذه 

وشكرا

د. وائل رأفت محمود

 أستاذ بكلية الفنون – جامعة حلوان- 

د.ماهر عليان خضير

 أستاذ الدراسات الاسلامية / فلسطين

أ.فردوس بلقاضي

 جامعة قرطاج – تونس- 

ونسأل الله أن تتجسد توصيات املؤمتر 
العربية  للشعوب  ،خدمة  ألهميتها 
فهو مقدم  الجزائري،  الشعب  وخاصة 
من  التحرر  بعد  عمرانية   نهضة  عىل 
يحافظ  مل  الذي  الفرنيس  االستعامر 
عىل الطابع العمراين الجزائري األصيل 
التوصيات يف  أهم  بالجزائر، وكان من 
يف  االسالمي  بالطراز  االلتزام  املؤمتر 
شهرة  اكتسب  والذي  املعامري  الفن 
النفس يف  تأثري ديني عىل  واسعة وله 
قناة  بإنشاء  االسالمية.كام أويص  البالد 
فضائية معامرية تعنى بالفن املعامري 

االسالمي .
أشكركم عىل جهودكم وبالتوفيق انشاء 

الله

انطباعات  المشاركين

علامء  عند  اإلسالمية  الفنون  و  العامرة  الخامس:  املحور   -
الجزائر.

الجامعات                    يف  اإلسالمي  الفن  واقع  السادس:  املحور   -
و األكادمييات – الواقع املأمول –.

- املحور السابع: التأثري والتأثر بالحضارة األوروبية

ملتقيات الجامعةملتقيات الجامعة
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ندوة حول » األستاذ عبد الرحمان 
شيبان- رحمه اهلل-

المجاهد المربي المصلح األديب«
مبناسبة تخرج الدفعةالسابعة والعرشين للطلبة املتخرجني والتي حملت 
اسم الشيخ العالمة » عبد الرحامن شيبان- رحمه الله-«، نظمت جامعة 
القادر للعلوم اإلسالمية ندوة علمية بعنوان » األستاذ عبد  األمري عبد 
الرحامن شيبان- رحمه الله- املجاهد املريب املصلح األديب«، وذلك يوم 
باديس«  بن  الحميد  عبد   « الكربى  املحارضات  بقاعة  15جويلية2014 

بالجامعة.
   الندوة من تنشيط أ.د/اسامعيل سامعي عميد كلية اآلداب والحضارة 
اإلسالمية بجامعة األمري عبد القادر، مبشاركة ثلة من األساتذة من مختلف 

جامعات الوطن، وقد تناولت مداخالتهم املحاور التالية:
املحور األول: نشأة الشيخ  عبد الرحامن شيبان وحياته.  •

املحور الثاين: نضاله الفكري واإلصالحي، كمرب وكاتب وإعالمي.  •
املحور الثالث:  الجانب األديب لألستاذ عبد الرحامن شيبان.  •

ندوة علمية و تاريخية حول
 زيغود يوسف صانع أحداث

 20 أوت 1955 
املديرية  نظمت   « يوسف  زيغود   « البطل  للشهيد  تكرميا             
الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية و الرياضيةلجامعة األمري عبد القادر 
ندوة علمية وتاريخية  بعنوان » شخصية القائد الشهيد زيغود يوسف » 
بتاريخ 24/09/2013بقاعة املحارضات الكربى« عبد الحميد بن باديس« 
بالجامعةوسط حضور كبري للشخصيات التاريخية و اإلعالمية و الطلبة 

إضافة  إىل عائلة الشهيد .
عىل  أرشف  املجاهدين،  مدير  بخوش  عمر  أ/  بكلمة  الندوة  افتتحت 
تنشيطها أ.د/ إسامعيل سامعي الذي أكد عىل أن الشهيد متيز بالعبقرية 
يف التنظيم السيايس و العسكري وأنه أول من عمم الثورة و طبق قرارات 

مؤمتر الصومام.
    أول مداخلة  كانت لــ أ.د / أحمد صاري الذي تطرق فيها إىل تاريخ 
الحركات الوطنية يف الجزائر و دور الشهيد يف الحركة الوطنية و يف اندالع 
الثورةاملجيدة كام تناول هجامت الشامل القسنطيني التي دفعت بالعديد  

تظاهرة علمية خاصة بالوقاية من 
مرض السيدا  

العاملي للسيدا نظمت كلية الرشيعة و االقتصاد  اليوم           مبناسبة 
باالشرتاك مع مصلحة النشاطات العلمية و الثقافية و الرياضية تظاهرة 
علمية خاصة بالوقاية من مرض » السيدا » و ذلك يوم01 ديسمرب 2013 

حرضها ممثلو الوسائل اإلعالمية والطلبة و األساتذة .
         افتتحت التظاهرة العلمية بتدشني معرض للملصقات و الصور 
الفوتوغرافية حول املرض ، كام أطلقت حملة للتربع بالدم و التي عرفت 

ندوة علمية بعنوان محطات رائدة من 
تاريخ الدولة العثمانية

  
نظم قسم اللغات و الرتجمة بالتنسيق مع املديرية الفرعية لألنشطة 
» محطات  ندوة علمية تحت عنوان  الرياضية  و  الثقافية  و  العلمية 
رائدة من تاريخ الدولة العثامنية » و ذلك يوم 12 ماي 2014 بقاعة 

املحارضات الكربى » عبد الحميد بن باديس » .
      عرفت الندوة جلسة واحدة من تنشيط أ.د/ محمد فرقاين تضمنت 

أربع مداخالت: 
التاريخي          الجانب  فيها  تناول  حامش  خليفة  د./  :لــ  األوىل  املداخلة 
و الجغرايف لألتراك قبل اإلسالم و بعده ، كام تطرق األستاذ إىل كربى 
املحطات التي عرفها األتراك،  بدءا مبعركة »فهج طاالس« بني الصينني     
و املسلمني و موقف األتراك آنذاك ، فاإلمارة القراخانية يف الصني،معرجا 
عىل سفر ابن فضالن مع وفد من املسلمني إىل بالد الرتك يف شامل بحر 
قزوين و الذي ساعد عىل انتشار اإلسالم يف املنطقة ، مرورا بتأسيس 
الدولة السلجقية سنة 1194 م  و فيها حدثت معركة مالسكرد الشهرية 
املتدخل  ليحط  األخرى  املناطق  عىل  للمسلمني  األبواب  فتحت  التي 

رحاله يف الدولة العثامنية كآخر محطة .
املداخلة الثانية  : لــ د/ عمرياوي  أحميدة و الذي تطرق فيها إىل دراسة 
موضوعية للمراحل التي مر بها األتراك منذ أن كانوا بضعة قبائل تركية 

احتضنت قاعة املحارضات الكربى » عبد الحميد بن باديس » بجامعة 
األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية فعاليات الندوة العلمية املوسومة 
بــــــــــ » صحيفة املدينة و فن بناء الدولة » و ذلك يوم : 08 جوان 

.2014
الندوة من تنظيم رابطة الجامعات اإلسالمية بالتنسيق مع جامعة األمري 
عبد القادر للعلوم اإلسالمية، ترأسها أ.د/ جعفر عبد السالم األمني العام 

املحور الرابع: مواقف الشيخ عبد الرحامن من قضايا األمة   •
املحور الخامس: آثار الشيخ ومؤلفاته.  •

مساره  و  العالمة  حياة  حول  وثائقي  رشيط  بعرض  الندوة  لتختتم 
النضايل ، يقدم شهادات حية حول الشيخ شيبان - رحمه الله - .

 عىل هامش الندوة كرمت جامعة األمري عبد القادر عائلة الشيخ عبد 
الرحامن شيبان ممثلة يف أوالده.  

بالثورة  كام بني أهميتها يف  االلتحاق  إىل  السياسية   من األحزاب 
تدويل القضية الجزائرية .

   املداخلة الثانية : قدمها املجاهد حمرويش محمد الصغري الذي 
تناول من خالل مداخلته زيغود يوسف اإلنسان، فقدم لنا صورة عن 

طفولته و نشأته.
   - أما املداخلة الثالثة :للمجاهد لخرض بوطمني فقد تناولت كفاح 

الرجل و فراره من سجن عنابة .
         ليختتم أ.د/ عالوة عامرة الندوة بتقدميه لوجهة النظر الفرنسية 

حول املجاهد، عرض من خاللها مجموعة من الوثائق األرشيفية.
 و بعد مناقشة مختلف محاور الندوة كرمت الجامعة عائلة الشهيد 

ممثلة يف ابنته »شامة«.

إقباال واسعا من الوافدين عىل التظاهرة .
         لتنطلق بعدها أعامل الندوة التي نظمت باملناسبة ،نشطها أ.د/ 
كامل لدرع الذي أكد من خالل كلمته أن تنظيم هذه التظاهرة جاء من 
باب التوعية و التحسيس باملرض كام أنه فرصة لتوعية املجتمع حول 
مخاطره و رضورة الوقاية منه و كذلك دعوة لالبتعادعن نظرة االحتقار 

و الدونية ألصحاب هذا املرض ، ليعلن عن انطالق فعاليات الندوة.
الوهاب  عبد  د/  الجامعة  طبيب  نصيب  من  كانت   : األوىل  املداخلة 
روييل  الذي تناول كيفية دخول الفريوس إىل الجسم و طرق انتشـاره 

و مراحل تطوره .
املداخلة الثانية : قدمتها د/ نادية بولكحل التي قدمت إحصائيات حول 
املرض يف الجزائر تطرقت من خاللها إىل تاريخ املرض وانتشاره عرب العامل 

إىل أن أسسوا امرباطورية عظيمة حكمت ملئات السنني.
املداخلة الثالثة : لــ د/ مفيدة بلهامل حول وسائل التعبري يف الجزائر 
العثامنية » األيالة الجزائرية يف العهد العثامين » حيث اكتست وسائل 
التعبري يف ذلك الوقت الصبغة الجزائرية البحتة و هي أكرث من 12 وسيلة 
من بينها الشعر / الڤراڤوز/ حركة العلامء /الخط العريب / الطرق الصوفية 

/ املوسيقى/النرث األديب  / الراوي أو الحكوايت أو الڤوال .
املداخلة الرابعة :لـــ أ/عزيز حداد تناول فيها املحطات الرائدة يف تاريخ 
الدولة العثامنية و دورها يف الحفاظ عىل الوحدة اإلسالمية ، كام أشار 

إىل الدور الذي لعبته اإلمرباطورية العثامنية يف النهضة األوروبية 

املداخلة الثالثة : كانت لــ د/حياة أرشن التي قدمت باألرقام حصيلة 
ارتفاع  يف  الرئييس   السبب  أن  الجزائرمؤكدة  يف  باملرض  املصابني  عن 
املصابني به يف الجزائر هو عدم االلتزام بالطرق الوقائية املتبعة كام دعت 
إىل رضورة تجنيد كافة الهيئات و املؤسسات من أجل محاربة املــرض 
و دعت املجتمع إىل االبتعاد عن نظرة االحتقار و الدونية ألصحاب هذا 

املرض .
اختتمت الندوة  د/ سمرية حريش طبيبة الجامعة التي أوضحت إىل 
ماذا يرمز شعار مرض السيدا إضافة إىل الشارةاملقطوعةالتي تدل عىل 

أنه سيتم القضاء عليه.
مختلف  نوقشت  كام  املوضوع  حول  وثائقي  عرض رشيط  الختام  يف 

محاور الندوة من طرف املختصني و األساتذة.

ندوة حول 
صحيفة المدينة و فن بناء الدولة 

 الندوات العلمية  الندوات العلمية 
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للرابطة ، و عرفت 5 مداخالت لكل من : أ.د/اسامعيل سامعي عميد 
عميد  لدرع  أ.د/كامل   ، بالجامعة  اإلسالمية  الحضارة  و  اآلداب  كلية 
كلية الرشيعة و االقتصاد بالجامعة ، أ.د/ عبد النارص أبو البصل رئيس 
جامعة العلوم اإلسالمية باألردن ،د/ نبيل الساملوطي– جامعة األزهر- ،          

د/ رأفت غنيم الشيخ
 تناول األساتذة بالتحليل والنقاش مختلف جوانب صحيفة املدينة التي 
العربية  الجزيرة  القبائل يف شبه  الله »ص« ألهل بعض  كتبها رسول 
والتي تضمنت جملة من املبادئ والبنود مام جعل األساتذة والباحثني 
حيث  الوقت،  ذلك  يف  اإلسالمية  للدولة  ابتدائيا  دستورا  يعتربونها 
استخلص األساتذة املحارضون جملة من النقاط منها أن الصحيفة جاءت 
مبفاهيم جديدة مل تكن معروفة من قبل خاصة فيام يتعلق بالعالقات 

             مبناسبة اليوم العريب لحقوق اإلنسان املصادف لـــ 16 مارس من كل سنة نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية 
والرياضية لجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ندوة فكرية تحت شعار »وطن عريب خال من التمييز« بقاعة التعليم املتلفز بالجامعة، 

حيث افتتح الندوة أ.د/ عبد الله بوخلخال وشملت 3  مداخالت : 
  - املداخلة األوىل لــ أ/ ملني رشيط تطرق من خاللها إىل املسار التاريخي لصياغة ميثاق عريب لحقوق اإلنسان ،حيث أكد من خالل مداخلته أن 
هذا امليثاق مل يوضع إال ليتامىش مع ما يدور يف الدول الغربية. كام تناوله مقارنة باالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان لتختتم مداخلتهبدراسة 

ملواد امليثاق الوطني لحقوق اإلنسان.
  - املداخلة الثانية لـــ أ.د/ مسعود شيهوب تطرق فيها إىل رشعية القانون الدويل،وكذا رضورة توفري آليات نظام الفصل بني السلطات والقضاء 

املستقل والنظام التعددي ليتحقق الترشيع املتعلق بحقوق اإلنسان.
  - املداخلة الثالثة لــــ أ / مراد حشوفتطرق فيها إىل حقوق اإلنسان يف املنظور اإلسالمي ليؤكد عىل أن اإلعالن 

الحقيقي لحقوق اإلنسان بدأ بنزول القرآن الكريم .
اختتمت الندوة مبناقشات مختلفة حول املوضوع و توزيع شهادات رشفية عىل املحارضين.

النظام القبيل والرتكيز عىل  مع غري املسلمني ،كام عملت عىل نبذ 
فكرة املواطنة، وغريها من النقاط النرية التي جاءت بها الصحيفة. 

ندوة حول الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

 الندوات العلمية 

يوم تحسيسي حول  الثقافة الصحية في الوسط الجامعي 

للعلوم  القادر  األمري عبد  بجامعة  االقتصاد  و  الرشيعة  لكلية  الرياضية  و  الثقافية  و  العلمية  النشاطات    نظمت  مصلحة 
اإلسالمية بالتعاون مع العيادة الطبية و مصلحة الطب الوقايئ و علم األوبئة يوما دراسيا و تحسيسيا موسومابــــ« الثقافة الصحية 

يف الوسط الجامعي« و ذلك يوم األربعاء 23أفريل2014 بقاعة املحارضات الكربى عبد الحميد بن باديس بالجامعة .
أرشف عىل افتتاحه كل من :

 - د/ سمرية حريش /طبيبة الجامعة 
- د/ عبد الوهاب روييل / طبيب الجامعة 

- أ.د/ كامل لدرع / عميد كلية الرشيعة و االقتصاد
أكد  افتتاحية  كلمة  الجامعة  مدير  بوخلخال  الله  عبد  أ.د  قدم 
أن  و  بالطهارة  تبدأ  اإلسالم  قيم  أن  و  حضارة  دين  اإلسالم  أن  فيها 

الجامعة هي صاحبة رسالة لقيمة اإلنسان .
متحورت فعاليات اليوم الدرايس يف جلستني : 

الجلسة األوىل : ترأسها أ.د/ سعد تيبينات ألقى خاللها األستاذ 
بوكريدير مداخلته حول فقه الوقاية يف االسالم و دوره يف الحفاظ عىل 

صحة الطالب الجامعي ليتداول بعده عىل املنصة كل من د/ حريش سمرية ، أ.د/ وملان نسمة ، د/ قارة مصطفى الذين بدورهم 
قدموا لنا مداخالتهم حول بعض األمراض و طرق الوقاية منها و طرق عالجها.

الجلسة الثانية : ترأسها  أ/ بوبكر بعداش تناول خاللها أ.د/ روييل 
حليمة و د/ كريم فريدة و د/ عبد الوهاب روييل بعض األمراض املعدية 

و طرق انتقالها ووسائل عالجها .
الخاصة  الرتبية  حول  مداخلتها  عذراء  بلمعطي  د/  قدمت  كام 

بصحة الفم و األسنان.
حول  مبداخلتهام  الجلسة   أ.علواش  و  أ.حازريل  من  كل  لتختتم 

الصحة النفسية و مدى تأثريها عىل جسم اإلنسان . 
و يف ختام الندوة فتح املجال أمام الحضور لطرح استفساراتهم ، 

كام وزعت جوائز عىل املشاركني.

ندوة تاريخية حول » مظاهرة 
ورقلة بين التناسي واألفاق 

27فيفري-1962« 
اإلنسانية  و  األدبية  للدراسات  البحث  مخرب  نظم          

تاريخية حول  ندوة  اإلسالمية  للعلوم  القادر  عبد  األمري  بجامعة 

مظاهرات 27 فيفري 1962بورقلة تحت عنوان  » مظاهرة ورقلة 

بني التنايس واألفاق- 27 فيفري-1962« ، احتضنتها قاعة التعليم  

املتلفز بالجامعة و ذلك يوم 27 فيفري 2014 .

      الندوة من تنشيط أ.د/ أحمد صاري ، مبشاركة كل من 

عبد  األمري  جامعة  من  لطرش  حنان  أ.  و  عمرياوي  احميدة  أ.د/ 

القادر ، أ . كوثر ثامن أستاذة بجامعة أم البواقي .

     متحورت مداخالت األساتذة حول دور الشعب يف إحباط 

محاوالت االستعامر الفرنيس لفصل الصحراء الجزائرية عن الشامل 

إلحباط  حاسمة  ردع  أداة  الشعبية  املظاهرات  كانت  حيث   ،

إحدى  بورقلة   1962 فيفري   27 مظاهرة  تعد  و   ، التقسيم  مؤامرة 

لنداء  استجابة  الجزائري  الرتاب  عمت  التي  العارمة  املظاهرات  هذه 

الوحدة  و دعم  الفصل  بالتجنيد ضد مساعي  الوطني  التحرير  جبهة 

الوطنيةفكان لهذه املظاهرات بالجنوب و غريها يف أرجاء الوطن األثر 

البليغ لتسهيل  مهمة املناضلني عىل طاولة املفاوضات.

      اختتمت الندوة مبناقشات ثرية حول املوضوع.

 الندوات العلمية 
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ندوة حول مآثر  األستاذ
 أبو القاسم سعد اهلل 

 
      

نظمت جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ندوة علمية حول 

علمية  اسهامات  من  قدم  ملا  عرفانا   » الله  سعد  القاسم  أبو   « مآثر 

املتلفز  التعليم  بقاعة   25/02/2014 يوم  ذلك  و  البلد  هذا  لخدمة 

بالجامعة وسط حضور واسع لألساتذة و الطلبة و ممثيل اإلعالم .

أبو  أن  أكد  الذي  سامعي  إسامعيل  أ.د/  طرف  من  الندوة  افتتحت   

القاسم سعد الله مل يكن ملكا لنفسه و لكنه كان ملكا للجزائر كلها، 

أما أ.د/كامل لدرع فقد أكد عىل أن إسهامات أبو القاسم سعد الله قد 

ساعدت كل الباحثني ليس فقط يف مجال التاريخ بل تعدت إىل مجاالت 

أخرى فهو متعدد الجوانب متعدد اإلسهامات ليعلن عن انطالق أشغال 

الندوة التي دارت يف جلستني.

      الجلسة األوىل : ترأسها أ.د/صالح نعامن:

      املداخلة األوىل قدمها أ/نرص الدين سعيدوين بعنوان » قراءات       

ندوة علمية حول العالمة الشيخ 
 عبد القادر المجاوي التلمساني 

و تفسريات من خالل مرشوع سعد الله الثقايف « 

و الذي ركز يف مداخلته عىل املرشوع الثقايف الذي كان يسعى د.سعد 

الله من خالله إىل إحياء البعد الثقايف للجزائر التي مكنتها الثورة من 

تحقيق الحرية اإلدارية و لكنها مل تحقق االستقالل الثقايف.

حول  شهادته  إبراهيم  بهاز  د/  أ.  فيها  قدم   : الثانية  املداخلة       

أحسن  لنا  فرسم  األردن  يف  له  معايشته  خالل  من  الرجل  شخصية 

تناول  كام  املعلم  الباحث  اإلنسان  الله  القاسم سعد  أبو  عن  صورة 

بعض مؤلفاته.

    الجلسة الثانية : ترأسها د/ فرقاين محمد:

    املداخلة األوىل قدمها أ.د/عمرياوي أحميدة تحت عنوان » مواقف 

أبو القاسم سعد الله تناول فيها كيف أن الرجل كان محبا للعلم و 

البحث بعيدا عن التملق للسالطني و الحكام ، له القدرة عىل االنتقاد 

دون خوف من أحد.

ليتقدم بعده كل من د. محمد الصغري غانم و د. محمد ملني بلغيت 

التي فضلوا أن تكون  أ. محمد بوكرزازةمبداخالتهم  و د. معريش و 

علمه  و  لوطنه  املحب  املناضل  اإلنسان  الله  القاسم سعد  أبو  حول 

بعيوبنا و علمنا  الذي برصنا  الروحي  ،األب  العالية  األخالق  صاحب 

كيف نحب الجزائر ليجمعوا عىل أنه كان املثقف العضوي الذي يحس 

مبداخلته  أحمد  صاري  أ.د/  املداخالت  ليختتم  األمة  مشاعر  و  بأمل 

للعلوم  القادر  عبد  األمري  بجامعة  الله  سعد  القاسم  عالقةأبو  حول 

اإلسالمية .

للندوة  املنظمة  الجهة  طرف  من  املشاركون  كرم  الندوة  آخر  يف  و 

عرفانا ملا بذلوه من جهد.

احتضنت قاعة املحارضات الكربى » عبد الحميد بن باديس » 

بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية فعاليات الندوة العلمية 

حول الشيخ » عبد القادر املجاوي التلمساين » و ذلك يوم 25 سبتمرب 

2013 ، نشطها أ.د / كامل لدرع مبشاركة أ.د/ عبد الله حامدي من 

أحمد  أ.د/  احميدةعمرياوي،  أ.د/  من  كل  مع   1 قسنطينة  جامعة 

لوحييش        أ.نارص  طسطاس،  عامر  أ.د/   ، دراجي  سعيد  أ.د/   ، صاري 

و أ. فرحات عبد الوهاب  من جامعة األمري عبد القادر بحضور عائلة 

الشيخ املجاوي »رحمه الله« 

        افتتحت الندوة بعرض رشيط وثائقي حول حياة العالمة 

عبد القادر املجاوي التلمساين الذي بدأ مشواره من مدينة قسنطينة، 

تبعه5 مداخالت انصبت حول مسار الشيخ الفكري و منهجه اإلصالحي 

، حيث أبرز األساتذة من خالل تسليط الضوء عىل محطات حيـــاته 

الذي  القوي  األثر  و مؤلفاته - خاصة مؤلفه »تحفة األخبار«- مدى 

تركه هذا العالمة و املفكر الكبري الذي تناسته األجيال رغم أنه من 

وضع اللبنة األوىل ملنظومة إصالحية للرد عىل مساعي االستعامر يف 

طمس مقومات و معتقدات الشعب الجزائري .

    اختتمت الندوة بتكريم عائلة الشيخ عبد القادر املجاوي 

التلمساين.

 الندوات العلمية 

 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 - مشاريع الربنامج الوطني للبحث PNR التابعة لجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية: 

:CNEPRU 2 -مشاريع بحث اللجنة الوطنية الجامعية لتقييم وبرمجة البحث الجامعي- 

-3 - رسم تخطيطي يربز تطور عدد فرق البحث CNEPRU و PNR   حتى سنة 2014 :

:CNEPRU 4 - مشاريع بحث اللجنة الوطنية الجامعية لتقييم وبرمجة البحث الجامعي-

تعززت فرق البحث السارية » CNEPRU« بــــــــــ 14 فرقة بحث جديدة هي:

فرق البحث المعتمدة 
فرق البحثفرق البحث المنتهيةمن 1987 إلى 2014

السارية المفعول
1368056

رئيس الفرقةتاريخ االعتمادالرمزعنوان الفرقةرقم

لعويرة عمرS*0102013000101/01/2014صورة المرأة في الكتب المدرسية الجزائرية43
بوجالل عبد هللا S*0102013001101/01/2014الجريمة في الصحف الجزائرية 2012-2014، دراسة تحليلية وميدانية44
فرحات عبد الوهابW*0102013001601/01/2014مناهج البحث في الدراسات اإلسالمية45
الدراسات العربية للفكر الديني اليهودي قديما وحديثا، دراسة بيبليوغرافية 46

موضوعية تحليلية نقدية
W*0102013000201/01/2014حايفي مسعود

توام لمينW*0102013000501/01/2014مرويات الفضائل في السنة النبوية، جمعا وتخريجا ودراسة47
سطحي سعادW*0102013000601/01/2014مستجدات فقهية في المعامالت المالية، دراسة تأصيلية مع نماذج تطبيقية48
الترغيب والترهيب في القرآن الكريم، دراسة آثاره في األحكام العقدية 49

والتشريعية
W*0102013000701/01/2014نعمان صالح

جدي عبد القادرW*0102013001201/01/2014قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، دراسة وتخريج فقهي50
شبكة األنترنت والتغيرات القيمية داخل األسرة الجزائرية، دراسة ميدانية 51

بوالية قسنطينة
W*0102013000401/01/2014عواطي بوبكر

األحاديث واآلثار الواردة في "الجواهر الحسان في تفسير القرآن" لإلمام عبد 52
الرحمان الثعالبي، جمعا وتخريجا ودراسة

W*0102013000801/01/2014كافي بوبكر

سكحال نور الدينW*01020130001301/01/2014المواقع اإلسالمية الموجهة للطفل، دراسة تحليلية53
لحلح الزهرةW*0102013001801/01/2014حرية العقيدة بين األديان السماوية والقوانين الوضعية، دراسة تأصيلية مقارنة54
األناجيل األبوكريفا وإسهاماتها في نقد الكتاب المقدس، قراءة في بعض 55

النماذج
W*0102013001901/01/2014بودبان محمد

شكيرب آسياW*0102013002001/01/2014الصراع الديني العلماني في إسرائيل، واقعه وآثاره السياسية واالجتماعية56

البحث  العلمي

- مجموع مشاريع البحث الوطنية: 29
- مجموع مشاريع البحث الوطنية التي تشرف عليها الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا   

- مجموع مشاريع البحث الوطنية التي يشرف عليها مركز البحث في األنثربولوجيا االجتماعية والثقافية            

- مجموع مشاريع البحث الوطنية التي يشرف عليها المركز الوطني للدراسة والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

25: (ATRST)

03: (CRASC)

01: (CNERMN54)
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لـ  املوافق  يوم:22 صفر 1435ه.  نوقشت 
للعلوم  القادر  عبد  األمري  بجامعة   2013/12/25
العقيدة  قسم  الّدين،  أصول  كليّة  اإلسالمية 
دكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  األديان  ومقارنة 
العامل  التحرّض يف  بـ:« مشاريع  علوم، واملوسومة 
للطالب:  نقدية-  تحليلية  دراسة  اإلسالمي- 

بودقزدام عمران.
اإلشكالية  من  األطروحة  انطلقت  وقد 
تحاول  كلّية  رؤية  توظيف  ميكن  هل   : اآلتية 
بكشف  اإلسالمي،  التحرّض  مشاريع  استيعاب 
استبعاد  ثّم  ومن  فيها،  والتميّز  القصور  عنارص 
واستثامر  والتقصري،  القصور  وبواعث  مكامن 
ينبني  حضاري   لبديل  التأسيس  يف  الخلل  هذا 
التواصلية والتكاملية لألفكار  القراءة  عىل أساس 
املرشوع  دراسة  أخرى:  وبصيغة  النهضوية. 
أسسه  كشف  منظور  من  اإلسالمي  الحضاري 
مسالكه  وبيان  واملنهجية،  املعرفية  ومنطلقاته 
التصور  يف  الكربى  ومقاصده  األساسية  ومفاصله 
التواصلية  القراءة  عىل  بناء  النهوض،  لعملية 

والتكاملية ملشاريع التحرض اإلسالمي.
حيث  الحيويّة،  أهّميتها  تتجىّل  وهنا 
ملشاريع  بّناءة  نقدية  تحليلية  دراسة  تضّمنت 
الباحث  فيها  حاول  اإلسالمي،  العامل  يف  التحرّض 
القرن  يف  النهضوية  األفكار  تراكم  من  االستفادة 
قصد    كام  اإلسالمية.   األمة  حياة  من  األخري 
التحرّض  مشاريع  تستوعب  كلّية  برؤية  الخروج 
الجانب   1- هام:  جانبني  عىل  مركّزا  اإلسالمي، 

النقدي البّناء-2 الجانب البنايئ التأسييس.
املعطيات  وفق   - األطروحة  وجاءهيكل 

السابقة- يف أربعة فصول:
مقّدمات  تأسييس:  مدخل  األول:  الفصل 

املنهج ومقّومات التأسيس.
العامل  يف  التحرّض  مشاريع  الثاين:  الفصل 

اإلسالمي.
الفصل الثالث: تقويم عام ملشاريع التحرض 

اإلسالمي.
الفصل الرابع: املرشوع الحضاري اإلسالمي- 
والتجّدد،  التطبيق  وآليات  والكلّيات،  األسس، 

واملقاصد، واآلفاق

وبناء عىل معالجة موضوع األطروحة وفق 
واملنهج  االستقرايئ،  املنهج  عىل  تقوم  منهجية 
التحلييل  باملنهج  املتبوع  املسحي،  الوصفي 

النقدي، توّصل الباحث إىل النتائج اآلتية:
الحضاري  املرشوع  أسس  متحورت   -1
والواقعية،  واملعرفية،  الفكرية   – اإلسالمي 
املطالب  بوصفه  اإلنسان،  حول   – والقيمية 
بتحّمل هذه األسس بالفهم، والسلوك، والتنزيل 
والتدبري يف أرض الواقع، حيث ينطلق من قاعدة 
للوجود،  الكلّية  تصوراته  منها  مستمّدا  التوحيد 
مبدًء، ومنهجا، ومقصدا. ويدخل يف رحاب هذا 
يف  اإلنسان  استخالف  كلّيات  بيان  الكيّل  التصّور 

األرض؛ أي وظيفة اإلنسان ورسالته يف الحياة.   

الحضاري  املرشوع  كلّيات  تشّكل   -2
شاملة  تغيريية  منظومة  مبجموعها  اإلسالمي 

خطوات  تتضّمن  ومتكاملة، 
األبعاد  واضحة  منهجية 

واملعامل، حيث تنطلق من:
الشامل  التكوين 
اإلنسان بوصفه حجر الزاوية 

يف إحداث عملية التغيري.
الثاين  املفصل  أّما 
يف  فيتمثّل  الكلّيات  يف 
رسالة  حامل  املجتمع  بناء 
بتنفيذ  واملكلّف  التغيري، 
الّشاملة  االسرتاتيجيّة  الرؤية 
إىل  ترمي  التي  واملتكاملة 
نهضوي  أمنوذج  تأسيس 
تطلّعاته  يلبّي  نوعّي، 

الضابط  الّنسق  الحياة.ويتحّدد  يف  ومقاصده 
واملنظم لعملية التغيري يف كلية الثقافة التي تعّد 
بنظر املرشوع- مبثابة عملية رقابة ذاتية مخطّطة 
وممنهجة ميارسها املجتمع، تصّب يف اتجاه التنمية 
واملناعية  املعنوية  القّوة  وتعزيز  للفرد،  الّشاملة 
لعملية  واملفّعلة  املحرّكة  الكليّة  أّما  للمجتمع. 
التغيري فتتجىّل يف تنمية شاملة ومتكاملةتنضبط 
والحياة ،   والكون  لإلنسان  متّسقة  كلّية  برؤية 
ومستويات  أبعاد  بجميع  الرقي  صوب  وتتّجه 
املقصد  محّققة  واملجتمع،  اإلنسان  حياة  وزاويا 
املنشود وهو إقامة األمنوذج التنموي الّنابع من 

تصّورات وقيم وخصوصيات املجتمع.
التغيري يف  لعملية  املرّسعة  الكلّية  وتتمثّل 
املرشوع  نظر  يف   - يرتبط  الذي  السيايس  البناء 
اإلسالمية  لألمة  الحضاري  اإلرث  بعمق  - جذريا 
مبقّوماته الذاتية، والخربة التاريخية اإلسالمية، مع 
استثامر التجارب اإلنسانية الفّعالة يف هذا املجال.

املاّدية املحّصلة من عمليّة  أّما املخرجات 
االقتصادي  التمكني  كلّية  يف  فتتمظهر  التغيري 
البناء  بصمة   - املرشوع  نظر  يف   - تحمل  التي 
وثقافته،  وقيمه،  تصّوراته،  يف  األصيل  الحضاري 
فهي أشبه بالثّمرة اليانعة التي تستمّد وجودها 

من الشجرة- بجذورها، وجذعها، وأغصانها-.
من  الحضاري  املرشوع  نقل  يتطلّب   -3
توظيف  التنفيذ  مستوى  إىل  التنظري  مستوى 
جملة من اآلليات التطبيقية، والتجديدية، تتناغم 
يحقق  مبا  للمرشوع،  االسترشافية  الرؤية  مع 

املقصد املأمول. وهي كاآليت:
 أ - آليات التطبيق: ينتهج يف هذا املجال 
مؤّسسات  تشييد  عرب  املؤّسيس  الجامعي  العمل 
تعّم كل جوانب الحياة. ب-آليات التجّدد: يتعنّي 
عىل املرشوع توظيف وسائل وآليات تحافظ عىل 
فّعاليته وحيويّته، مطّعمة إياه ضد عوامل التآكل 
والجمود الداخيل. ومن أهّم آليات تجّدده نذكر 
ما يأيت: - سلوك مبدأ التكيّف اإليجايب، والتوازن، 
يف  والتكامل  التواصل  بُْعد  تعميق  والتدّرج.- 
االجتهاد  عملية  تفعيل   - النهضوية  األفكار 

الرشعية  العلوم  يف  للبحث  آلية  بوصفه  الشامل 
والكونية- فقه آليات املراجعة والنقد الذايت.

اإلسالمي  الحضاري  املرشوع  توّخى   -4
تحقيق مجموعة من املقاصد، هي:

أساس  عىل  املرشوع  الشهود:يتوّجه  أ - 
فضاء  صوب  والتطبيق  الفهم  يف  الشهود  متثُّل 
امتدادها  واسع هو فضاء اإلنسانية جمعاء عىل 
وتسديد  تصويب  بهدف  واملكان،  الزمان  يف 

مسارها، وتكميل جوانب الّنقص فيها.
الوحدة  تحقيق  يتطلّب  الوحدة:  ب -  
تقيم  التي  واملراحل  املمّهدات  سلوك جملة من 
لألمة  السيايس  الوضع  مع  تكيّفا  الوحدة،  رصح 
حاليا، ولعّل من أهمها إقامة هياكل ومؤّسسات 
اسرتاتيجية  توّحد  وثقافية  واقتصادية،  سياسية، 
العمل يف املنطلقات، واملناهج والوسائل، وآليات 

التّنفيذ واملقاصد.
السياسية،   – التبعية  من  التخلّص   - جـ 
أرس  من  التحرر  يشّكل  والثقافية:  واالقتصادية، 
التبعية من أولويات املرشوع الحضاري اإلسالمي، 
ألنّها مقّوم أسايس لسيادة األمة واستقاللها، يخّول 
لها صناعة قرارها السيايس، واالقتصادي، والثّقايف 

عن إرادة حرة، متليها مصالحها  العليا. 

وقد تكّونت لجنة املناقشة من نخبة من 
أ.د:  رئيسا،  عليوان:  سعيد  أ.د:  وهم:  األساتذة 
عضوا،  سعادة  مولود  وأ.د:  مقررا،  جيدل  عاّمر 
وأ.د: فرحات عبد الوهاب عضوا، ود. عبد الحليم 

بييش عضوا، ود: بشري قاليت، عضوا.
تضّمنت  مستفيضة  مناقشات  وبعد 
استفاد  وموضوعية  منهجية  دقيقة  مالحظات 
منها الباحث كثريا، منحت لجنة املناقشة الطالب: 
بتقدير:  علوم  دكتوراه  شهادة  عمران،  بودقزدام 
مرشف جدا، كام أثنت عىل الجهد املتميّز الذي 
نوعية  إضافة  األطروحة  معتربة  الطالب،  بذله 

للدراسات األكادميية يف هذا التخّصص .  

رسالة العدد 

أصدرت كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية العددين15 و 16من مجلة اآلداب و الحضارة 
اإلسالمية، تضمنا مجموعة من الدراسات متثلت يف دراسات قرآنية و لغوية و أدبية و تاريخية،إضافة إىل ملخصات رسائل الدكتوراه.

صدر عن كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية قسم التاريخ كتيب بعنوان » تكريم األستاذ الدكتور محمد الصغري غانم« مبناسبة انعقاد امللتقى 
الوطني ) الثورة الجزائرية يف الكتابات التاريخية املعارصة ( عرفانا له عىل ما قدمه من تضحيات و جهود علمية خدمة لبلده الجزائر.

وضعت كلية أصول الدين بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية العدد 33بجزئيه والعدد 34 من مجلة املعيار التي تعنى بالدراسات 
اإلسالمية و اإلنسانية.

أصدرت جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية العدد الـــ 32 من » مجلة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية »، وهي دورية 
أكادميية متخصصة محكمة تعنى بالدراسات اإلسالمية واالنسانية.  

صدر عن جامعة األمري عبد القادرللعلوم اإلسالمية كتاب » كشاف تاريخ الجزائر يف األرشيف الوطني التونيس »  لــد/خليفة حامش ،      
و قد ضم الكتاب قسمني، األول تناول وثائق السلسلة التاريخية و الثاين تناول الدفاتر اإلدارية و الجبائية.

وضعت كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية بني أيدي القراء كتابني لـ أ.د/نوال بومعزة، األول بعنوان »محارضات يف تحليل الخطاب دروس 
و تطبيقات » وقد ضم أجزاء نظرية تعتمد عىل تقديم رؤية تنظريية حول الخطاب،  يف حني تناول الجزء التطبيقي بالتحليل جملة من 

الخطابات.أما الكتاب الثاين فهو بعنوان« محارضات يف مدخل إىل اآلداب األجنبية دروس و تطبيقات »ضم نظريات وتطبيقات يف املوضوع

صدر عن  كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية » دليل األستاذ الباحث » جاء هذا العمل إلظهار جهود األساتذة الباحثني و بلورة إنتاجهم 
العلمي و البيداغوجي و اإلداري .

أصدرت »كلية الرشيعة و االقتصاد«بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  العددالثاين والثالث من مجلة » الرشيعةواالقتصاد 
»،ضم العدد الثاين أعامل امللتقى الوطني األول حول »زراعة األعضاء يف الجزائر الواقع و اآلفاق بني الفقه و القانون »،أما العدد الثالث 

فتميزبتنوع مواضيعه والتي تركزت يف مجملهاحول الدراسات الرشعية والقانونية واالقتصادية

أصدرت كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية كتابني األول من إعداد أ.د/ إسامعيل سامعي بعنوان 
»علم التاريخ عند العرب و املسلمني دراسة يف املنهاج و املصادر« ،والثاين لألستاذين عالوة عامرة و مولود عومير بعنوان« نصف قرن من 

البحث العلمي بالجامعة الجزائرية 1962 – 2012« .

أصدرت جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بالرشاكة مع رابطة الجامعات اإلسالمية و جامعة قسنطينة )3( كتيب ضم ملخصات 
امللتقى الرابع » العامرة و الفنون اإلسالمية »و الذي حملت طبعته الرابعة عنوان:« العامرة والفنون اإلسالمية- دور العامرة اإلسالمية يف 

الجزائر و النهضة األوروبية-«.

صدر عن جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية و رابطة الجامعات اإلسالمية  كتيب تناول » ندوة صحيفة املدينة و فن بناء الدولة » 
و قد ضم معلومات عن تاريخ كتابة وثيقة املدينة و أسانيدها و العهود التي كتبها الرسول ألهل بعض القبائل يف شبه الجزيرة

صدر عن جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية كتاب تحت عنوان » عبد الرحامن شيبان » املجاهد املريب املصلح األديب » مبناسبة 
تخرج الدفعة السابعة و العرشين نظام كالسييك و الدفعة الرابعة نظام ل.م.د اللتان حملتا اسمه.

أصدرت نيابة مديرية الجامعة للتكوين العايل يف الطورين األول و الثاين والتكوين املتواصل و الشهادات و كذا التكوين العايل يف 
التدرج تقرير الجامعة السنوي البيداغوجي و العلمي 2013 2014- .

أصدرت نيابة مديرية الجامعة للتنمية و االسترشاف و التوجيه العدد الثاين من الـــ » PRESS BOOK« الذي ضم مختلف املقاالت 
الصحفية املتعلقة بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية و كذا بقطاع التعليم العايل و البحث العلمي لسنة 2013 كام أفرد الكتاب 

قسام لــمقاالت املواقع اإللكرتونية حول الجامعة .

اإلصدارات 
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         إحياء لذكرى مولد خري الخلق محمد ) صىل الله 
عليه وسلم ( نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية 
للعلوم  القادر  عبد  األمري  بجامعة  والرياضية  والثقافية 
اإلسالمية يوم 15/01/2014ندوة علمية بقاعة التعليم 
املتلفز و التعليم عن بعد، إلظهار قيم الدين اإلسالمي 
السمحة ، حرضهامجموعة كبرية من الطلبة و األساتذة 

ورجال اإلعالم.
  أرشف عىل افتتاح الندوة أ/ عزيز حداد الذي أشار إىل 
رضورة التمسك بهدي نبينا محمد )ص( يف زمن الفنت 

الذي نعيشه اليوم.
 تناول األساتذة املحارضون السرية املحمدية من خالل 
مهيةمبداخلة  بن  أ/ابراهيم  افتتحها:  التي  مداخالتهم 
بعنوان » الواقع الجزائري و نظرته للرسالة املحمدية« 
تطرق فيها إىل متسك الشعب الجزائري بالدين اإلسالمي 
التاريخ رغم  املمتد عرب  و تعلقه بشخص محمد )ص( 
اإلسالمي  الدين  طمس  الغريب  االستعامر  محاوالت 

والحضارة اإلسالمية يف الجزائر .
املداخلة الثانية قدمها أ.د/ عبد الحميد قويف بعنوان » دراسة السرية النبوية و الحديث الرشيف » و قد ركز يف مداخلته عىل واجب العلم بالنبي )ص( 

و أن سعادتنا مرتبطة بالرجوع إىل ديننا وإسالمنا و هدى نبينا محمد )ص(.
ليختتم الندوة أ/ يخلف رمضان مبداخلته التي عنونها بـــ » ضوابط دراسة السرية النبوية »و الذي ركز فيها عىل رضورة االلتزام بالضوابط الرشعية يف 

دراستنا للسرية النبوية.
و يف ختام الندوة فتح باب النقاش حول مختلف مداخالت األساتذة

       إحياء للذكرى الثامنة و الخمسني لعيد الطالب املوافق لـ 19 ماي 1956 أقامت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية و الرياضية ندوة 
علمية حول يوم الطالب، و قد عرفت حضورا كبريا لطلبة قسم التاريخ إضافة إىل األساتذة املجاهدين كام حرضها أ/ عمر بخوش مدير املجاهدين لوالية 

قسنطينة و الذي ال يفوت أي مناسبة تاريخية تقيمها الجامعة .
افتتح الندوة أ.د/عبد الله بوخلخال الذي تطرق إىل كفاح الشعب الجزائري و إىل همجية االستعامر التي دفعت بالجزائريني إىل االنتفاضة ضد الهمجية 

االستعامرية .
     ترأس الندوة أ / عاشور بوشامة الذي دعا إىل عدم نسيان املايض و جرائم  االستعامر يف الجزائر التي ال تغتفر.

    - يف املداخلة األوىل قدمت أ/ فريدة قايس من خاللها إحصائيات حول تعداد الطلبة الجزائريني يف املدارس الفرنسية خالل املرحلة االستعامرية كام 
تطرقت إىل الغربة و االقصاء الذي كان يعيشه الطالب الجزائري يف الجامعات الفرنسيةو الذي كان يحرم حتى من حق املنحة.

    املداخلة الثانية : عنونها أ./عزيز حداد بـــــــ »الطلبة الجزائريون بني التأثر و التأثري يف الثورة التحريرية الكربى« و الذي تطرق من خاللها إىل ما 
قدمه الطلبة من تضحيات يف سبيل الوطن و كيف استفادت الثورة الجزائرية من هذه الطبقة املثقفة و التي كان لها دور كبري يف وضع األسس القوية 

لجبهة التحرير الوطني و تحقيق االنتصار العسكري و السيايس عىل املستعمر الفرنيس .
و يف الختام وزعت مجموعة من الجوائز عىل الطلبة الفائزين يف مسابقة الجيدو.

ندوة بمناسبة ذكرى  المولد النبوي الشريف

    ندوة علمية بمناسبة  عيد الطالب 19 ماي 1956

  أعياد و مناسبات وطنيةودينية

        عقدت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية ندوة تاريخية بعنوان » 
أحداث 17 أكتوبر 1961 » و ذلك يوم 08 أكتوبر 2013بقاعة التعليم املتلفز، متيزت الندوة 

بحضور األرسة الثورية إىل جانب مجموعة من الطلبة و األساتذة .
        أرشف عىل افتتاحها أ.د/ عبد الله بوخلخال رئيس الجامعة الذي ركز عىل رضورة تسجيل 

ذاكرة  املقاومة الجزائرية و ثورة نوفمرب .
        نشط فعاليات الندوة أ.د/محمد بوالروايح، تعاقب عىل املنصة كل من أ.د/ أحمد 
صاري الذي تطرق يف املداخلة األوىل إىل دور الجزائريني املغرتبني  يف الحركة الوطنية والثورة 
الجزائرية ، كام أكد عىل الدور الكبري الذي لعبوه يف جمع التربعات للثورة يف الجزائر، املداخلة 
الثانية كانت للمجاهد رمضان كحل الراس الذي أكد عىل رضورة فهم ما يعنيه  17 أكتوبر 
الثالثة قدم املجاهد حسني صغري              1961 بالرتكيز عىل ما قبله و ما بعده ، و يف املداخلة 
و شهادته حول األحداث بصفته أحد من عاشوها كام تناول دور الحرىك يف محاربة املنتمني 

لجبهة التحرير الوطني.
       اختتمت الندوة مبداخلة أ.د/ عبد املجيد قدور الذي قدم مقارنة بني أحداث أكتوبر 

1961 و أحداث ديسمرب1960 يف الجزائر و أبعاد هذه األحداث و نتائجها.
     يف الختام  وزعت شهادات رشفية عىل املشاركني، و عىل هامش الندوة نظم ببهو الجامعة معرض للصور يظهر بشاعة جرائم االستعامر يف حق الجزائريني.

      إحياء لذكرى عيد النرص املوافق لـــ 19مارس1962 نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العـــلمية و الثقافية  و الرياضية  تحت إرشاف مدير الجـــامعة السيد 
أ.د/ عبد الله بوخلخال ندوة تاريخية باملناسبة ، و ذلك يوم 18 مارس 2014 بقاعة التعليم املتلفز بالجامعة.

     الندوة من تنشيط أ.د/ إسامعيل سامعي عميد كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية مبشاركة كل من املجاهدين لخرض جودي بوطمني وحمرويش محمد الصغري، 
عرفت الندوة مداخلتني :

املداخلة األوىل : للمجاهد لخرض جودي بوطمني، الذي تحدث فيها عن ذكاء الشباب الجزائري 
إلنجاح الثورة التحريرية ، حيث أنه مل يعتمد عىل الجانب املسلح فحسب بل تحكم يف عدة 

جوانب منها االستخبارات ، اإلعالم ، النضال السيايس ، و حتى الجانب الريايض و الفني .
املداخلة الثانية : للمجاهد حمرويش محمد الصغري ، و الذي حاول من خاللها  الرد عىل 
املشككني يف كون الجزائر أخدت استقاللها بتضحيات أبنائها و دماء شهدائها األبرار ، حيث 
هناك من حاول تحريف الحقائق و تزييفها بالرتويج لفكرة أن دوغول هو من منح االستقالل 
للجزائر، و قد أكد املتدخل باألدلة  الدامغة  من التاريخ و بشهادات الفرنسيني أنفسهم أن 
فرنسا بقيت آلخر رمق تسعى ألن تجعل من الجزائر قطعة ال تتجزأمنها مستعملة يف ذلك 
كل األساليب األكرث وحشية رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتهاجراء حربها مع الجزائر ،            
و هو املوضوع الذي أثار شهية الطلبة و الحضور من أساتذة متخصصني و إعالميني لطرح 
تساؤالتهم مام ساهم يف إثراء الندوة التي اختتمت بتكريم فريق كرة القدم لجامعة األمري 

عبد القادر ببدالت رياضية قدمها لهم املجاهدون.

  ندوة حول أحداث   17 أكتوبر 1961

  ندوة تاريخية بمناسبة  عيد النصر  - 19 مارس 1962

       إحياء لذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف 1958 و التي تعد داللةتالحمية  اختلطت فيها دماء الجزائريني بالتونسيني أقامت املديرية الفرعية لألنشطة 
العلمية و الثقافية و الرياضية بجامعة األمري عبد القادر للعلوم  ا إلسالمية ندوة تاريخية باملناسبة و ذلك يوم 07/02/2014 بقاعة التعليم املتلفز بالجامعة 

، وسط حضور طاليب و إعالمي كبري إضافة إىل ممثيل األرسة الثورية .
افتتحت الندوة من طرف أ.د/اسامعيل سامعي  تطرق من خالل مداخلته إىل الظروف الدولية التي 
ساعدت عىل تدويل املجزرة و التي أظهرت مدى إجرام االستعامرالفرنيس فكانت أول مجزرة سمع 

بها الرأي العام العاملي .
   أما املداخلة الثانية قدمها أ/ بن زغدة مصطفى الذي أدىل بشهادته حول األحداث بصفته أحد 
من عاشوها حيث افتتح مداخلته بتقديم ملحة عن الوضع يف املغرب العريب يف تلك الفرتة و تأثري 
توقف الثورتني التونسية و املغربية عىل الثورة الجزائرية كام تطرق إىل أسباب معركة ساقية سيدي 
يوسف و محاولة الطرف الفرنيس من خالل هذه الهجومات رضب املجاهدين و الثورة الجزائرية 
إىل أن النتائج كانت عكس ما توقعه الفرنسيون و أدى هذا الهجوم إىل تدويل القضية الجزائرية              

و إدانة املجتمع الدويل لهذه املجزرة .
اختتمت الندوة بعرض مجموعة من الصور حول الحادثة و قراءة بيان جبهة التحرير الذي نرش 

حول األحداث كام نوقشت مختلف مواضيع الندوة.

  ندوة علمية و تاريخية بمناسبة  أحداث ساقية سيدي يوسف 8 فيفري 1958

  أعياد و مناسبات وطنيةودينية
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املجيدة               ثورتنا  تاريخ  إحياء  عىل  اإلسالمية  للعلوم  القادر  عبد  األمري  جامعة  تحرص        
و الحفاظ عليه، من خالل االحتفال مبختلف املناسبات الوطنية التي تجد فيها منربا لتمرير 

الرسالة إىل الجيل القادم من الشباب.
الثقافية             و  العلمية  لألنشطة  الفرعية  املديرية  نظمت   ، نوفمرب 1954  أول  ذكرى  و يف       
التعليم املتلفز بالجامعة ، و ذلك يوم 29 أكتوبر  و الرياضية ندوة تاريخية احتضنتها قاعة 

.2014
    افتتحت الندوة مبقطع من فيلم مصور حول الشهيد مصطفى بن بولعيديتناول صدور بيان 
أول نوفمرب ،تخلله رشوحات لــ أ.د/ عبد الله بوخلخال  عميد الجامعة حول األهمية البالغة 

للبيان يف إظهار دوافع و أهداف الثورة التحريرية للرأي العام الدويل.
     الندوة من تنشيط أ.د/ محمد فرقاين ، مبشاركة كل من : 

موىس،  الهاشمي  املجاهد   ، بقسنطينة  املجاهدين  ملديرية  السابق  املدير  بوسام  •أ.عييس 
أ.فريدة قايس أستاذة بقسم التاريخ بجامعة األمري عبد القادر .

      من خالل مداخالتهم ، بني املتدخلون ذكاء اسرتاتيجية الثورة التي مل تهمل إىل جانب 
اإلميان             هو  نجاحها  رس  أن  مؤكدين   ، املضاد  اإلعالمي  و  السيايس  النضال   ، املسلح  النضال 
أجدادنا            تضحيات  تضيع  ال  ، حتى  األمانة  يحافظ عىل  أن  القادم  الجيل  و عىل   ، االتحاد  و 

و أباءنا هدرا .
اختتمت الندوة بتكريم املجاهدين و األساتذة املشاركني 

     إن األدب و التاريخ وجهان لعملة واحدة فاألدب ينقلنا من رصامة الحقائق التاريخية إىل لذتها و حالوتها، و هذا ما حاول القامئون عىل قسم اللغة 
العربية بالتنسيق مع املديرية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية و الرياضية إظهاره من خالل تنظيم ندوة علمية بعنوان » حوادث 8 ماي 1945 يف 

اإلبداع األديب » و ذلك يوم 11 ماي 2014 بقاعة املحارضات الكربى عبد الحميد بن باديس بالجامعة.
    افتتحت الندوة بكلمة رئيس الجامعة أ.د/ عبد الله بوخلخال الذي نوه بالدور الذي لعبه الشعراء و األدباء يف تأريخ األحداث، ليعلن عن انطالق 

فعاليات الندوة.
   نشط الندوة أ/عبد النارص بن طناش والذي اعترب أن الهدف منها هو دراسة كيف عاش األدباء هذه املأساة و كيف انفعلوا و تفاعلوا معها ، و قد 

شملت 4 مداخالت :
املداخلة 1: لــــــــأ/زينب بوصبيعة بعنوان » أحداث 8 ماي يف شعر محمد العيد آل خليفة «  •

ز للكاتب الطاهر وطار و ذاكرة الجسد  املداخلة 2 : لـــــــ أ/ نوال بومعزة بعنوان » أحداث 8 ماي يف الرواية الجزائرية  - دراسة روايتي الالاّ  •
ألحالم مستغامني- « .

املداخلة 3 لــــ أ.د / سكينة قدور بعنوان » حوادث 8 ماي يف الشعر الجزائري الحديث »  •
املداخلة 4 : لـــــأ.د/ذهبية بورويس بعنوان » أحداث 8 ماي بني الحدث التاريخي و الواقع اللغوي، دراسة إلياذة الجزائرملفدي زكريا «   •

و يف األخري فسح املجال للتعقيبات و املناقشات التي ساهمت يف إثراء مختلف محاور الندوة كام وزعت مجموعة من الشهادات و الجوائز عىل املشاركني 
عرفانا مبجهوداتهم.

 

  ندوة تاريخية بمناسبة ذكرى أول نوفمير 1954

  ندوة بعنوان  أحداث 8 ماي 1945 في اإلبداع األدبي

  أعياد و مناسبات وطنيةودينية

للعلوم اإلسالمية هذه  القادر  األمري عبد  فتحت جامعة 
حتى  وذلك  الرتكية  اللغة  بينها  من  تخصصات جديدة  السنة 
تنفتح أكرث عىل ثقافات وعلوم مختلف بلدان العامل، ويف هذا 
عىل  الضوء  تسليط  الجامعة«  أخبار  نرشية   « ارتأت  السياق 
هذا  عىل  أكرث  للتعرف  الرتكية-  -لغة  والرتجمة  اللغات  قسم 

القسم:
التعريف بقسم اللغات والرتجمة:  •

حاليا:  املفتوح  –التخصص  والرتجمة  اللغات  قسم  يعد 
لغة تركية - من األقسام االسرتاتيجية والعلمية يف كلية اآلداب 
للعلوم  القادر  عبــد  األميــر  بجامعة  اإلسالميــة  والحضارة 
اإلسالميــة، حيث يقوم بتكوين الطلبة تكوينــا علميـا محكمـا 
اللغات وقد انطلق  يتامشـى مع متطلبات العرص يف تحصيل 
تدريـــس  اعتمـاد  وسيواصـل  الرتكية  اللغة  بتدريس  القسم 

لغات أخرى يف املستقبل)لغات رشقية ذات طابع اسالمي(.
نشأة قسم اللغات والرتجمة :  •

أنشئ قسم اللغات والرتجمة سنة 2013، بكلية اآلداب 
والحضارة اإلسالمية ورشع يف تدريس اللغة الرتكية بصفة عادية 
ومنتظمة يف السنة الجامعية 2013-2014، يرأس قسم اللغات 

والرتجمة أ.د/ محمد أوسكورت.
التصنيف:  •

ميدان  ضمن   - تركية  لغة   – والرتجمة  اللغات  تصنف 
D08 تكوين آداب ولغات أجنبية

توجيه الطلبة إىل الجامعة:  •
يوجه الطلبة إىل اللغة الرتكية حسب الرتتيب عىل أساس 
املعدل العام املحصل عليه يف شهادة البكالوريا وتعطى أولوية 
البكالوريا شعبة  شهادة  الحاصلني عىل  للطلبة  فيها  التسجيل 
لغات أجنبية ثم الطلبة الحاصلني عىل شهادة البكالوريا شعبة 
البكالوريا  الحاصلني عىل شهادة  الطلبة  آداب وفلسفة وأخريا 

يف الشعب األخرى.
واقع تدريس اللغة الرتكية:  •

طرف  من  أوىل  كتجربة  بالقسم  الرتكية  اللغة  تدرس 
بأساتذة  االستعانة  مع  نفسها  الجامعة  من  جزائريني  أساتذة 

جزائريني من جامعة الجزائر 2وأساتذة أجانب )أتراك(.
املقاييس املدرسة بالتخصص:  •

ميكن تقسيم املقاييس املدرسة كاآليت:مقاييس تدخل يف 
صميم التخصص.أساسية وهي:

التعبري الشفوي   -
التعبري الكتايب  -

الصوتيات   -
مدخل إىل اللغة الرتكية   -

تاريخ األتراك العثامين/ الرتيك  -
جغرافية تركيا العامة  -
ومقاييس ثانوية تشمل: 

الرتتيل  -
اللغة الفارسية  -
اللغة العربية  -

اللغة اإلنجليزية  -
إعالم آيل  -

الطلبـــــــــــــة: 	•
الطلبة املسجلون بالقسم حوايل 42 طالبا،ويدرس بالقسم 

حاليا 26طالبا توافدوا من مختلف أنحاء الوطن.
التفاعــــــــــل:  •

يتمتع القسم بانسجام بني اإلدارة واألساتذة حيث يسعى 
هذا  يحتاجه  ما  بكل  وتزويده  الطالب  تدعيم  إىل  منهام  كل 
األخري الذي ميكن القول بأنه يدرس يف أجواء مهيأة إىل حد كبري 
إذ يتم تزويده بكل املطبوعات الالزمة للتحصيل العلمي طيلة 

السنة باإلضافة إىل املخرب .....إلخ.
اآلفــــــــــاق:  •

لدى الطلبة رغبة جامحة يف تعلم اللغة الرتكية، األمر الذي 
التخصص  التفاؤل ويدفع بالقسم إىل تدعيم هذا  يبعث عىل 

وفتح تخصصات أخرى يف مجال اللغات الرشقية األخرى.
قامئة	أساتــــــذة	قسم	اللغات	والرتجمة	-	لغة	تركية- 	•

المواد المعتمدة   س 1

تاريخ األتراك/ العهد العثماني

قواعد اللغة التركية

جغرافية تركيا العامة

مدخل إلى اللغة العثمانية/ التركية

تعبير شفاهي/ كتابي

فارسية

لغة انجليزية

ترتيل

إعالم آللي

لغة عربية

  أضواء على مصالح الجامعة 
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حفل اختتام السنة الجامعية 2014-2013 

    احتضنت قاعة املحارضات الكربى » عبد الحميد بن باديس« بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية فعاليات حفل اختتام 
السنة الجامعية 2014/2013 ، وذلك يوم 02جويلية2014، بحضور مؤطري الجامعة وأساتذتها وطلبتها مبشاركة السلطات املحلية 

للوالية عىل رأسهم السيد الوايل.
افتتح الحفل رئيس الجامعةأ.د/ عبد الله بوخلخال بكلمة استعرض فيها مسرية الجامعة منذ تأسيسها إىل يومنا هذا مذكرا بأهم 
املحطات التي عرفتها إىل أن وصلت إىل ما هي عليه اليوم من تطور علمي واستقاللية يف مجال التأطري الرتبوي بفضل أبنائها الذين 
واصلوا دراستهم حتى مرحلة الدكتوراه ، وهم حاليا يتحملون مسؤوليتهم الرتبوية والعلمية بكل كفاءة وإخالص يف الجامعة وخارجها. 
وتوجه املدير بكلمته للدفعة املتخرجة لهذا املوسم الجامعي والتي حملت اسم الشيخ العالمة » عبد الرحامن شيبان« رحمه الله، 
داعيا إياهم إىل العودة للذاكرة والرصيد الفكري والروحي والثقايف  والحضاري، وإىل سري أبناء الجزائر املخلصني الذين أدركوا عمق 

الرسالة فحملوها بأمانة وأدوها خري أداء.
   يف ختام كلمته أوىص أ.د/ عبد الله بوخلخال جميع الطلبة املتخرجني والطالبات املتخرجات أن يكونوا يف مستوى رسالة هذه 

الجامعة أينام كانوا وحيثام وجدوا وأن يضعوا الجزائر يف قلوبهم وعقولهم، متمنيا لهم املزيد من النجاح يف مستقبل أيامهم. 
   كرمت الجامعة الطلبة املتفوقني بجوائز رمزية وشهادات تقديرية عرفانالهم بالجهود التي بذلوها يف سبيل التفوق.

حفل اختتام السنة الجامعية 2013 /2014

الجامعة،  أخبار  نرشية  يف  بكم  مرحبا  الجامعة:  أخبار 
بداية، هال عرفتنا بك ؟

مراد شنيني:أنا مراد شنيني ،من مواليد 1977/03/18 م 
، أقطن مبدينة قسنطينة ، متخرج من جامعة األمري عبد القادر 
للعلوم اإلسالمية   ليسانيات » دراسات لغوية » ، و متخرج من 
معهد البيضوي للعلوم الرشعية ، إمام متطوع مبسجد  » أسامة 
بن زيد » بحي خزندار– بقسنطينة ، و استعد للحاق مبرحلة 

املاسرت  - إن شاء الله – بذات الجامعة .
أخبار الجامعة: كيف كان توجهك نحو جامعة األمري عبد 

القادر؟ وكيف اخرتت دراسة هذا التخصص ؟
مراد شنيني: منذ نعومة أظافري ، و ألين أسكن بالقرب 
من جامعة األمري عبد القادر ، و حلم اللحاق بصفوف الدراسة 
بها يراودين، إال أنه رصفني عن ذلك صوارف شتى وانشغاالت 
كثرية ثم بعد تخرجي من معهد العلوم الرشعية - و كنت األول 
ألتحق بجامعة  الدفعة - أشار عيل كثري من أساتذيت أن  عىل 

األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ، فكان ذلك سنة  2011.
دفعتك  التي  والحوافز  األسباب  ما هي  الجامعة:  أخبار 

إلحراز أعىل معدل عىل مستوى دفعتك؟
 ، إمام خطيب  كوين   ، ذلك  عىل  حفزين  شنيني:ما  مراد 
فأعترب نفيس قدوة لغريي ، ثم أن روح التميز متأل نفيس يف كل 
تالزمني يف  األوىل  املرتبة  فكانت   ، فيه  أتخصص  أو  أزاوله  ما 
مراحل التعليم األوىل ، و حتى يف نشاطايت الرياضية مل تخطئني 

املرتبة األوىل – و لله الحمد –
أثناء  واجهتك  التي  العراقيل  هي  الجامعة:ما  أخبار 

مشوارك الدرايس؟
تحول  عراقيل  تعرتضني  مل  أنه  الله  شنيني:أحمد  مراد 
املرتبة  تحقيق  فيها  مبا   ، العلمية  غايايت  تحقيق  بني  و  بيني 
األوىل، اللهم إال كرثة االلتزامات وتشعب الواجبات. فبعد الله 

أقصد رئاسة  ، و  املبارش معها  تعاملنا  التي كان  اإلدارة  أشكر 
،لكرمهم         شافية  واألستاذة  نابتي  األستاذ:  يف  ممثلة  القسم  
العقبات  تدليل  عىل  والحرص  الطلبة  النشغاالت  إصغائهم  و 
التي تعرتضهم، كام أتوجه بأسمى معاين الشكر لألساتذة الكرام 
التي  ، عىل رأسهم األستاذة : ذهبية بورويس ، عزيزة سلولة 
غري  و  لوحييش  نارص  الدكتور  األستاذ  و  مذكريت  عىل  أرشفت 
التشجيع،  كلامت  أسمعوين  و  بعنايتهم  أحاطوين  كثري  هؤالء 

فكانت بعد عون الله خري باعث عىل التفوق.
هي  ما  املستحق،  التفوق  هذا  بعد  الجامعة:  أخبار 

وجهتك وطموحاتك؟
التفوق إال طموح واحد،  مرادشنيني: ليس يل بعد هذا 
بنفس  املتبقية  املراحل  أكمل  و  العلمي  التحصيل  أواصل  أن 
العزمية، ثم العمل عىل تكوين جيل ننفخ فيه من هذه الروح 

لتحقيق ما فيه خري البالد و العباد.
أخبار الجامعة:بعد سنوات قضيتها يف رحاب جامعة األمري 
عبد القادر ، كيف وجدت الجامعة ؟ وهل من مالحظات أو 
اقرتاحات تقدمها لتحقق  املزيد من التطور وتحسن مردودها 

العلمي؟
يف  شامخ  رمز  القادر،  عبد  األمري  شنيني:جامعة  مراد 
املستوى  يف  إن  الجامعات،  أرقى  من  تعد  العلمي،  الحقل 
مقررات                           من  تقدمه  فيام  أو  العلمية  لكوادرها  األكادميي 
و مناهج تعليمية، ثم الحرص املستمر من كل املرشفني عليها 
العمل عىل أن تكون       القمم، و  بها إىل  الرقي  التطوير و  عىل 
و تظل مركز إشعاع معريف ومنارة علمية عىل مر الدهور و كر 
العصور. فليس يل من اقرتاح إال أن تستمر و تضاعف الجهود 

و نحن من ورائهم.
إسداءها  ميكنك  التي  النصيحة  هي  ما  الجامعة:  أخبار 

لزمالئك حتى يحققوا النجاح الذي حققته؟
بالجــــامعة  تعليمه  يتابع  من  لكل  شنيني:أقول  مراد 
و لكل من سيلتحق بها، أن يجعل نصب عينيه غاية واحدة ، 
التفوق كهدف من  العلم و الحرص عىل  االجتهاد يف تحصيل 
بني األهداف ، و أال يشغله عن العلم شاغل و ال يرصفه عن 
الشـــرعية          العلوم  بالجامعة  تدرس  فأن  صارف،  التحصيل 

و اللغوية نعمة ال ينبغي أن تضيع مهام كان الثمن.
أخبار الجامعة: كلمة ختامية.

ساهم  من  لكل  شكري  أوجه  الختام  يف  شنيني:  مراد 
الفرحة عىل  ورسم هذه  الطلبة،  لهؤالء  النجاح  يف صنع هذا 
تلك الوجوه، و أدعوا الجميع إىل االستمرار يف صنع نجاحات 
مستقبلية تضيف شيئا لرتاث أمجادنا ، و تضع لبنة يف رصح 

عزنا، والسالم عليكم.

شخصية العدد 
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لرابطة  التاسع  العام  املؤمتر  انعقد  يوم 13 مارس 2014، 
الجامعات اإلسالمية بجامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية، 
رئيس  الرتيك  املحسن  عبد  بن  الله  عبد  الدكتور  الشيخ  ترأسه 
القادر الدكتورعبد  الرابطة إىل جانب رئيس جامعة األمري عبد 

الله بوخلخال

 
يوم 08 جوان 2014، منحت جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية درجة الدكتوراه الفخرية للشيخ العالمة عبد الله بن عبد 
املحسن الرتيك رئيس رابطة الجامعات اإلسالمية واألمني العام لرابطة العامل االسالمي، ملا قدمه لألمة اإلسالمية من فكر وعلم، كام كرم  
بدوره الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد املحسن الرتيك كل من:الدكتور عبد الله بوخلخال رئيس جامعة األمري عبد القادر بقطعة من 

كسوة الكعبة، و وايل والية قسنطينة. 

سعيا منها لتحسني مستواها العلمي و تطوير أدائها البيداغوجي من خالل تواصلها 
جامعة  أبرمت  والعاملية،  الوطنية  العلمية  واملعاهد  الجامعات  مختلف  عىل  وانفتاحها 
األمري عبد القادر اتفاقية تعاون مع جامعة دار السالم بجاكرتا وذلك يوم 08 جوان 2014 
بالجامعة.يف انتظار تجسيد باقي مشاريع االتفاقيات والتي أعطت الوزارة الوصية الضوء 

األخرض إلبرامها واملتمثلة يف:
معهد صن مون للدراسات االسالمية بكوريا الجنوبية/ جامعة أم درمان بالسودان /

كلية الدراسات االسالمية بقطر.

األمري  تفوت جامعة  كعادتها يف كل مرة، ال 
املوافق  العلم  بيوم  لالحتفال  الفرصة  القادر  عبد 
لـ 16أفريل من كل سنة، حيث نظمت جملة من 
التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية عىل مدى 
أسبوع، اختتم باحتضان فعاليات ندوة علمية من 
بالتعاون  باديس  بن  الحميد  عبد  مؤسسة  تنظيم 

مع الجامعة.     

المؤتمر العام التاسع 
لرابطةالجامعات اإلسالمية:

تكريم رئيس رابطة الجمعات اإلسالمية الشيخ الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي :

اتفاقيات التعاون:

االحتفال بيوم العلم الموافق لــ 16أفريل2014:    

متفرقات

زيارة علمية لمدينة ميلة
– مسجد أبو المهاجر دينار-

زيارة علمية لمدينة جميلة 
األثرية وذلك يوم  04ماي 2014

زيارة علمية لمدينة تيمقاد 
األثرية وذلك يوم 27أفريل2014 

زيارة علمية لمدينة تيديس 
األثرية وذلك يوم 13أفريل2014   

الطلبة  معارف  توسيع  إلى  سعيها  إطار  في   
التاريخية  الشواهد  على  الوقوف  من  ولتمكينهم 
القادر  عبد  األمير  جامعة  نظمت  الجزائر،  لمدن 
للعلوم اإلسالمية رحالت إلى مجموعة من األماكن 

التاريخية .

 الرحالت العلمية
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نظمت	املديرية	الفرعية	لألنشطة	العلمية	و	الثقافية	و	الرياضية	لجامعة	األمري	عبد	القادر	للعلوم	اإلسالمية	مبناسبة	الذكرى	 	•
الستني للثورة التحريريةاملجيدة،«أسبوع الثورة« و ذلك من 2013/10/27 إىل غاية2013/11/05 ،ضم معرضا لألنشطة الرياضية     

و الثقافية للجامعة.

لألنشطة	 الفرعية	 املديرية	 نظمت	 للسيدا	 العاملي	 اليوم	 	 مبناسبة	 	•
العلمية و الثقافية و الرياضية لكلية الرشيعة واالقتصاد بالتنسيق مع كل من: 
العيادة الطبية للجامعة ، الهالل األحمر الجزائري ، القطاع الصحي،املستشفى 
الجامعي والحامية املدنية ملدينة قسنطينة، معرضا للصور و امللصقات خاص 

باملناسبةو ذلك يوم2013-12-01 

نظمت املديرية الفرعيةU.N.J.Aبالتعاون مع املديرية الفرعية لألنشطةالعلمية و الثقافية و الرياضية لجامعة األمري عبد 
القادر للعلوم اإلسالميةيوم2014/05/11 ،معرضا للصور و الوثائق التاريخية الخاص مبجازر 8 ماي1945

نظم قسم اللغات و الرتجمة- لغة تركية- بالتنسيق مع املديرية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية والرياضيةلجامعة األمري 
عبد القادر للعلوم اإلسالمية ابتداء من يوم2014/05/12، األسبوع الرتيك بالجامعة و الذي حمل عنوان »محطات رائدة من تاريخ 

الدولة العثامنية

الجامعة في عيون الصحافة المعارض

El Acil 
le 08.05.2014

النصر
يوم 12 ماي 2014 

الخبر
 يوم 2014.05.18

النصر
 يوم 2014.05.12




