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 بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم عذ أرشف ادرسلني

من كرشية أخبار اجلامعة بؿثابة لبـة جدديددة    27يعد صدور العدد 

مسرة كقابة مديرية جامعة األمر عبد الؼادر لؾعؾوم اإلشالمقدة لدؾديدـدؿدقدة 

 واالشيرشاف واليوجقه الشقام وأكه ييؿقز بؿضؿوكه وتوققيه.

فؿن حقث ادضؿون جاء مؾام بام حيدث من حراك عؾؿي وبقداغوجدي 

ميجدد وفق اشساتقجقة تطوير اجلامعة اليي تم الرشوع فقفا مدـدذ جداكدػدي 

اهلادفة إىل حتسني موقع جامعة األمر عبد الؼادر لؾعؾوم اإلشدالمدقدة  2016

ضؿن اليصـقػات الدولقة لؾجامعات، هذه االشساتقجقة اليي تدرتدؽدز عدذ 

 ثالث حماور أشاشقة:

 حتسني األداء البقداغوجي. -

 حتسني األداء العؾؿي. -

 حتسني األداء اإلداري.-

أما من حقث اليوققت فنهنا تزامـت مع ختدرج الددفدعدة الديداشدعدة 

والعرشين اليي ترشفت بحؿل اشم   أعالم قسـطقـة   إضار قسـطقـة عاصؿدة 

  ختؾقدا لعؾامء ورموز وقامات عؾؿقة ددديدـدة الدعدؾدم 2015الثؼافة العربقة 

 والعؾامء.

إن هذا العدد من كرشية أخبار اجلامعة جاء ميـوعا بيـوع الـداداضدات 

ادخيؾػة من أيام دراشقة ومؾيؼقات ومسابؼات فؽرية وثؼافقة، واتدػداقدقدات 

دولقة وزيارات لوفود وضـقة وأجـبقة باإلضافة إىل عرض مـاورات عؾدؿدقدة 

وإحصائقة وتغطقة عؿؾقة ليسجقالت اجلديدة...الخ وهو ما يعؽس غدايدات 

 اجلامعة.

 فالشكر موصول إىل كل ادرشفني عذ إخراج هذا العدد اجلديد.
 

 أ.د.السعيد دراجي

 كلمة رئيس اجلامعة
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 تنصيب مديس جامعة األمري عبد القادز للعلوم اإلسالمية
عغفذ حامعت ألامير عبض اللاصع للعلىم ؤلاؾالمُت زالٌ هظا اإلاىؾم   

ؾلؿلت مً الخغُيراث إلاضًغ و عمضاء اليلُاث  2015/2016الجامعي 

 بالجامعت.

جم جىهِب أ.ص.الؿعُض صعاجي مضًغا حضًضا لجامعت  2016صٌؿمبر  13ًىم 
ألامير عبض اللاصع للعلىم ؤلاؾالمُت زلفا لــ أ.ص.عبض هللا بىزلخاٌ في خفل 

خًغه ألامين العام لىػاعة الخعلُم العالي والبدث العلمي عفلت ول مً: 

 الؿُض والي الىالًت ،مضعاء حامعاث كؿىطُىت.
 هىاب وعمضاء الجامعت ومؿإوليها. 

  السرية الراتية املختصسة

 لألستاذ الدكتوز: السعيد دزاجي
أ.ص/ الؿعُض صعاجي مضًغ 

حامعت ألامير عبض اللاصع 

للعلىم ؤلاؾالمُت أؾخاط 

الخعلُم العالي بجامعت 
ألامير عبض اللاصع للعلىم 

 ؤلاؾالمُت.

اإلاجاالث العلمُت اإلاكخغل 
 :فيها

اكخهاص الخىمُت، الاكخهاص 

ؤلاؾالمي، ألاؾىاق اإلاالُت، البىىن واإلاهاعف ؤلاؾالمُت، العالكاث الاكخهاصًت 

...الضولُت، الاكخهاص الضولي، جىمُت أمىاٌ الىكف والؼواة، الاكخهاص الجؼائغي   واإلاالُت  

 :الكهاصاث واإلاؿخىي العلمي
ايُاث  - .1980قهاصة البيالىعٍا قعبت ٍع  

.1984قهاصة اللِؿاوـ في العلىم الاكخهاصًت فغع جسطُط حامعت كؿىطُىت  -  

ت حامعت كؿىطُىت حىان  - .2001قهاصة اللِؿاوـ في الخلىق قعبت علىم كاهىهُت وئصاٍع  

قهاصة اإلااحؿخير في الاكخهاص وؤلاصاعة قعبت اكخهاص ئؾالمي حامعت ألامير عبض  -

.2005اللاصع  

.2003قهاصة الىفاءة في مهىت اإلاداماة أفٍغل -  

.2009قهاصة الضهخىعاه في الاكخهاص حامعت ألامير عبض اللاصع صٌؿمبر  -  

 :الىظائف العلمُت والبُضاغىحُت
.أؾخاط مدايغ أ بجامعت ألامير عبض اللاصع كؿىطُىت -  

ً اإلاخىانل بلؿىطُىت - .2011-2007أؾخاط مكاعن بجامعت الخىٍى   

ت بجامعت ألامير عبض  - ً علىم اكخهاصًت، حؿُير وعلىم ججاٍع م مُضان الخىٍى مؿإوٌ فٍغ

.2015ئلى غاًت صٌؿمبر   2012اللاصع مىظ   

عئِـ فغكت بدث بعىىان " صوع ألامالن الىكفُت في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت، صعاؾت  -
 . M01020140093 إلاضة أعبع ؾىىاث عكم 01/01/2015خالت الجؼائغ". ابخضاء مً 

غ مجلت حامعت ألامير عبض اللاصع مىظ  - .2013مضًغ جدٍغ  

عت والاكخهاص مىظ ؾبخمبر  - .2011عًى في اإلاجلـ العلمي ليلُت الكَغ  

.عًى في اللجىت العلمُت للؿم الاكخهاص وؤلاصاعة -  

.عًى في اللجىت البُضاغىحُت للؿم الاكخهاص وؤلاصاعة -  

ت إلاجلت حامعت ألامير عبض اللاصع للعلىم ؤلاؾالمُت - .عًى في الهُئت الاؾدكاٍع  

ً وجدؿين ألاصاء التربىي مىظ  - .2008عًى في زلُت الخىٍى  

.عًى في زلُت اهجاػ نفدت واب للجامعت -  

.زبير مدىم في مجلت حامعت ألامير عبض اللاصع للعلىم ؤلاؾالمُت -  

عت والاكخهاص حامعت الامير عبض اللاصع للعلىم ؤلاؾالمُت - .زبير مدىم في مجلت الكَغ  

عت والاكخهاص حامعت ألامير عبض اللاصع للعلىم  - غ في مجلت الكَغ عًى هُئت الخدٍغ

.ؤلاؾالمُت  

غ في مجلت خىلُاث حامعت بكاع في العلىم الاكخهاصًت - .عًى هُئت الخدٍغ  

.زبير مدىم في مجلت خىلُاث حامعت بكاع في العلىم الاكخهاصًت -  

ذ - .زبير مدىم في مجلت أوكاف بالىٍى  

زبير مدىم في مجلت عماح للبدىر  -

والضعاؾاث الضولُت مىظ 

.2015حاهفي10   

ت  - زبير على مؿخىي الىضوة الجهٍى

لجامعاث الكغق في لجىت العلىم 

ع الضهخىعاه ٌ.م.ص  الاكخهاصًت إلاكاَع

في الفترة مً  2015-2014للؿىت 

ل ئلى غاًت 23 .2014ماي  06أفٍغ   

ت أزباع حامعت ألامير - غ وكٍغ عئِـ جدٍغ
.عبض اللاصع  

)مىتهُت ) M0092009-  عًى في فغكت بدث " ؾىق العلاع وؾىق عأؽ اإلااٌ: عىامل الجظب

 . والخىافغ،

ت والبُضاغىحُت الؿابلت  :الىظائف ؤلاصاٍع
هائب مضًغ الجامعت للعالكاث الخاعحُت والخعاون والخيكُط والاجهاٌ والخظاهغاث  -

  .2015صٌؿمبر  –2013العلمُت مىظ أهخىبغ 

ت بجامعت ألامير عبض  - ً علىم اكخهاصًت، حؿُير وعلىم ججاٍع م مُضان الخىٍى مؿإوٌ فٍغ

  .2015صٌؿمبر –2012  اللاصع مً ؾبخمبر

عت والاكخهاص للضعاؾاث واإلاؿائل اإلاغجبطت بالطلبت ؾبخمبر  -  -2011هائب عمُض ولُت الكَغ

  .2013أهخىبغ 

 .عئِـ كؿم الاكخهاص وؤلاصاعة -

 .هائب عئِـ كؿم الاكخهاص وؤلاصاعة -

ً اإلاخىانل بلؿىطُىت -  .2011-2007أؾخاط مكاعن بجامعت الخىٍى

  .مضًغ صًىان عئِـ حامعت ألامير عبض اللاصع للعلىم ؤلاؾالمُت -

ملغع اإلاجلـ العلمي  -

لجامعت ألامير عبض اللاصع 

 .للعلىم ؤلاؾالمُت

مؿدكاع مضًغ الجامعت  -

 .ميلف بمهمت

عئِـ مهلخت ؤلاخهاء  -
والخسطُط والخىحُه 

بجامعت ألامير عبض اللاصع 

 .للعلىم ؤلاؾالمُت

عئِـ مهلخت ؤلاخهاء  -
والاؾدكغاف بجامعت ألامير 

عبض اللاصع للعلىم 

 .ؤلاؾالمُت

ضة الىهغ الهاصعة بلؿىطُىت  -  .1997-1988صخفي ؾابم بجٍغ

  :مؿإولُت1987حاهفي -1985جللض زالٌ أصائه واحب الخضمت الىطىُت مً حاهفي -

ت لليكاط الاحخماعي للجِل الىطني الكعبي-أ ت اإلاغهٍؼ   مغاكب الخؿاباث باإلاضًٍغ

 .الجؼائغ العانمت

 .هائب مضًغ الخعاوهُت الاؾتهالهُت للجِل الىطني الكعبي الخابعت للخغؽ الجمهىعي-ب

 اإلالاًِـ اإلاضعؾت : 
 :اإلاىاص منها العضًض مً

 .ملُاؽ العالكاث الاكخهاصًت واإلاالُت الضولُت --.ملُاؽ الاكخهاص الجؼائغي 

ش اإلاباصالث   - .ملُاؽ الىظام اإلاالي والبىيي -  .ملُاؽ اكخهاص الخىمُت  - ملُاؽ جاٍع

ت  .ملُاؽ ألاػماث اإلاالُت والىلضًت الضولُت -.ملُاؽ الكغواث العابغة لللاعاث -.الخجاٍع

ع .ملُاؽ الخىمُت اإلاؿخضامت مً مىظىع ئؾالمي - مضازلت )مكترهت( بعىىان:" جمىٍل مكاَع

البنى الخدخُت باؾخسضام نىىن اإلاكاعهت اإلاخىاكهت"، اإلالخلى الضولي الثالث خٌى اإلاالُت 

 .، حامعت نفاكو جىوـ2014حىان  17-14ؤلاؾالمُت، الفترة 

"، اإلالخلى الضولي 2014-2001مضازلت بعىىان:" صعاؾت جلُُمُت لبرهامج ؤلاوعاف الاكخهاصي 

 الغابع عؤٍت مؿخلبلُت لالكخهاص الجؼائغي على يىء زمؿين ؾىت.  

 أخبار اجلامعة

 العدد  

 
 



 :العضوية يف النشاطات العلنية -
ً للضهخىعاه جسهو اكخهاص ئؾالمي للؿم الاكخهاص وؤلاصاعة بيلُت  - م الخىٍى عئِـ فٍغ

عت والاكخهاص اإلاعخمضة بعىىان الؿىت الجامعُت  وفم اللغاع الىػاعي  2016- 2015الكَغ
لُت  12اإلاإعر في  333   .2015حٍى

عئِـ فغكت بدث بعىىان " صوع ألامالن الىكفُت في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت، صعاؾت  -
 . M01020140093إلاضة أعبع ؾىىاث عكم  01/01/2015خالت الجؼائغ". ابخضاء مً 

عئِـ مكغوع ماحؿخير جسهو اكخهاص ئؾالمي للؿم الاكخهاص وؤلاصاعة بيلُت  -
عت والاكخهاص   .2013-2012الكَغ

عت والاكخهاص -  .عًى في اإلاجلـ العلمي لىُت الكَغ
 .عًى في اللجىت العلمُت للؿم الاكخهاص وؤلاصاعة -
  .عًى في اللجىت البُضاغىحُت للؿم الاكخهاص وؤلاصاعة -
عًى في اللجىت العلمُت للملخلى الىطني الغابع خٌى " اللطاع الخام وصوعه في جىمُت -

بيلُت العلىم الاكخهاصًت حامعت آهلي امدىض  2015أهخىبغ  12-11الؿُاخت" اإلاىظم ًىمي 
غة   .أولخاج بالبٍى

: "الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ  - عًى في اللجىت العلمُت للمإجمغ العلمي الضولي خٌى
بمغهؼ البدث وجطىٍغ اإلاىاعص  2015أهخىبغ  20-19والخىمُت في الىطً العغبي" اإلاىظم أًام 

ت   .بعمان اإلاملىت ألاعصهُت-عماح-البكٍغ
" العماعة والفىىن ؤلاؾالمُت في الجؼائغ والنهًت ألاوعوبُت"  - مضًغ اإلاإجمغ الضولي خٌى

جدذ ئقغاف عابطت الجامعاث  3اإلاىظم بين حامعت ألامير عبض اللاصع وحامعت كؿىطُىت 
 .2014حىان  10-09-08ؤلاؾالمُت أًام 

عئِـ اللجىت العلمُت والخىظُمُت للملخلى الضولي خىٌ " الىظام اإلاالي الضولي واإلاالُت  -
 .2013هىفمبر  12-11ؤلاؾالمُت" كؿم الاكخهاص والاصاعة حامعت ألامير عبض اللاصع ًىمي 

: أػمت الىظام اإلاالي واإلاهغفي الضولي  - عًى في اللجىت العلمُت للملخلى الضولي ألاٌو خٌى
 .2009وبضًل البىىن ؤلاؾالمُت اإلاىعلض بجامعت ألامير عبض اللاصع للعلىم ؤلاؾالمُت ماي 

: أصاة ؾعغ الفائضة وأزغها  - عًى في اللجىت العلمُت للملخلى الىطني الخاؾع خٌى
  .2011ؾىُىضة ماي  1955اوث  20ألاػماث الاكخهاصًت اإلاىعلض بجامعت   على

" ؾلىن اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت في  - عًى في اللجىت العلمُت اإلالخلى العلمي الضولي خٌى
بيلُت  2012هىفمبر  21-20ظل عهاهاث الخىمُت اإلاؿخضامت والعضالت الاحخماعُت" ًىمي 

ت وعلىم الدؿُير حامعت كانضي مغباح وعكلت  .العلىم الاكخهاصًت والخجاٍع
الىاكع  –عًى في اللجىت العلمُت اإلالخلى الىطني ألاٌو خٌى " ػعاعت ألاعًاء في الجؼائغ  -

عت والاكخهاص  2012صٌؿمبر  05-04وآلافاق بين الفله واللاهىن والطب" ًىمي  ولُت الكَغ
 .حامعت ألامير عبض اللاصع للعلىم ؤلاؾالمُت كؿىطُىت

عًى في اللجىت العلمُت اإلالخلى الىطني خٌى " صوع الخجمعاث والعىاكُض الهىاعُت في  -
ماي  30-29جىمُت اإلاإؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾطت وفي صعم جىافؿُتها مدلُا وصولُا " ًىمي 

ت والدؿُير حامعت ألامير  2013  .كاإلات 1945ماي  8ولُت العلىم الاكخهاصًت والخجاٍع
: أػمت الىظام اإلاالي واإلاهغفي  - عًى في اللجىت الخىظُمُت للملخلى الضولي ألاٌو خٌى

الضولي وبضًل البىىن ؤلاؾالمُت اإلاىعلض بجامعت ألامير عبض اللاصع للعلىم ؤلاؾالمُت ماي 
2009. 

ت إلاجلت حامعت ألامير عبض اللاصع للعلىم ؤلاؾالمُت -  .عًى في الهُئت الاؾدكاٍع
 .عًى في زلُت اهجاػ نفدت واب للجامعت -
ً وجدؿين ألاصاء التربىي مىظ  -   .2008عًى في زلُت الخىٍى
بُت الثاهُت إلاإؾؿت  - بُت الثاهُت" الضوعة الخضٍع اإلاكغف العام على الخىظُم للضوعة الخضٍع

ؼ ؾعىص البابطين في علم العغوى العغبي وجظوق الكعغ "صوعة مىس ى  حائؼة عبض العٍؼ
ىاث ". بجامعت ألامير عبض اللاصع للعلىم ؤلاؾالمُت  ل /01ألاخمضي هٍى اهخىبغ  21أفٍغ

2008. 

 :ألاعماٌ العلمُت -
 .ؤلاقغاف على العضًض مً عؾائل الضهخىعاه واإلااحؿخير ومظهغاث اإلااؾتر واللِؿاوـ -أ

عًى في العضًض مً لجان مىاككت عؾائل الضهخىعاه واإلااحؿخير ومظهغاث اإلااؾتر  -ب
 .واللِؿاوـ

ع اإلااحؿخير والضهخىعاه ؾاهم بالعضًض في الخبرة والخدىُم  –ج  .لغؾائل ومكاَع

   مجالث مدىمت وطىُت وصولُت اإلالاالث وألاعماٌ اإلايكىعة في  -
صوع اإلاإؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾطت في الخىنهت بالجؼائغ: مجلت حامعت ألامير عبض  -1

 .2008ؾبخمبر 26اللاصع للعلىم ؤلاؾالمُت العضص 
الاؾدثماع العغبي الخلُجي في الجؼائغ وآفاق جطىعه، مجلت اإلاعُاع ليلُت أنىٌ الضًً  -2

 .2010ؾىت 23حامعت ألامير عبض اللاصع، العضص 
لت الضفع باالعخماص اإلاؿدىضي، مجلت آلاصاب والعلىم ؤلاوؿاهُت،   -3 الخجاعة الخاعحُت وطٍغ

 2010، ؾىت 11حامعت ألامير عبض اللاصع العضص 

ألاػمت اإلاالُت العاإلاُت، أؾبابها وجضاعُاتها وآزاعها على   -4
لي ؤلاؾالمي، هخاب أعماٌ  الاكخهاص العغبي والبضًل الخمٍى

اإلاإجمغ العلمي الخاصي عكغ " ألاػمت الاكخهاصًت اإلاعانغة: 
أؾبابها وجضاعُاتها وعالحها" حامعت حغف ألاهلُت، ألاعصن، 

  .2010صٌؿمبر 
عهان اإلاإؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾطت في الضٌو العغبُت،  -5 

ججغبت الجؼائغ في عفع جىافؿُت اللطاع، هخاب أبدار اإلاإجمغ 
الؿىىي ليلُت الاكخهاص حامعت صمكم " مخطلباث عفع اللضعة 

الخىافؿُت في اكخهاصًاث الضٌو العغبُت" حامعت صمكم 
 ."2011ؾىعٍا، حاهفي 

الخىمُت اإلاؿخضامت مً مىظىع الاكخهاص ؤلاؾالمي"، هخاب أعماٌ اإلالخلى العلمي    -6
" ؾلىن اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت في ظل عهاهاث الخىمُت اإلاؿخضامت والعضالت  الضولي خٌى

ت وعلىم الدؿُير  2012هىفمبر  21-20الاحخماعُت" ًىمي  بيلُت العلىم الاكخهاصًت والخجاٍع
 .حامعت كانضي مغباح وعكلت

عت والاكخهاص  -7 ل اإلاكغوعاث، مجلت الكَغ جفعُل صوع مإؾؿت الىكف والؼواة لخمٍى
عت والاكخهاص حامعت ألامير عبض اللاصع، العضص   .2013، حىان 01ليلُت الكَغ

علىص الكغاهت بين اللطاع العام والخام آلُت لخفعُل الخىمُت اإلادلُت، مجلت حامعت  -8

  .كؿىطُىت للعلىم الاوؿاهُت والاحخماعُت

مضازلت بعىىان " الاؾدثماع العغبي في الجؼائغ...واكع وآفاق، اإلاإجمغ الضولي  .1

 22-19خٌى الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ والخىمُت في الىطً العغبي في الفترة 

ت )عماح(عمان ألاعصن2015أهخىبغ   .مغهؼ البدث وجطىٍغ اإلاىاعص البكٍغ

ل اإلاكغوعاث الهغيرة"، اإلالخلى الضولي  .2 مضازلت بعىىان:" الؿلم بضًل لخمٍى

، مغهؼ بُان 2014هىفمبر  11-10خٌى الهىاعت اإلاالُت ؤلاؾالمُت، ًىمي 

 .الهىضؾت اإلاالُت ؤلاؾالمُت، الخغطىم، الؿىصان

 تنصيب عنيد كلية اآلداب واحلضازة اإلسالمية:
ل  07في     أفٍغ

، حغث 2016
فعالُاث جىهِب 

عمُض ولُت آلاصاب 
 والخًاعة الاؾالمُت 

ص/هىع الضًً زيُى 
 زلفا لــ 

أ.ص/ اؾماعُل 
ؾامعي باللاعت 

 الكغفُت للجامعت . 

 تنصيب عنيد كلية أصول الدين:
ش     ماي  25بخاٍع

، اخخًيذ 2016

اللاعت الكغفُت 

بالجامعت مغاؾُم 

حؿلُم واؾخالم 

اإلاهام بين أ.ص.عبض 

هللا بىحالٌ العمُض 

الؿابم ليلُت أنٌى 

الضًً و ص/أخمض 

 عبضلي لُهبذ العمُض الجضًض لليلُت.   

 أخبار اجلامعة

 العدد  
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 العدد  

اخخفلذ حامعت ألامير عبض اللاصع للعلىم ؤلاؾالمُت     

بافخخاح الؿىت 

- 2015الجامعُت 

 16ًىم  2016

، 2015ؾبخمبر 

اخخًيذ 

فعالُاث الخفل 

كاعت اإلادايغاث 

الىبري عبض 

 الخمُض بً باصٌـ بالجامعت.

اؾتهل الخفل بعغى قٍغط مهىع خٌى أطىاع      

الدسجُالث لخاملي الباوالىعٍا الجضص بالجامعت لهظا 

اعة معالي وػٍغ  2016/2015اإلاىؾم الجامعي  والتي خظُذ بٍؼ

 الخعلُم العالي والبدث العلمي الؿُض" الطاهغ حجاع ".

جطغق الؿُض اإلاضًغ زالٌ ولمخه الافخخاخُت ئلى عضة     

ع اإلاىجؼة،  هلاط مً بُنها ميزاهُت الجامعت ومسخلف اإلاكاَع

وصعى اإلاضًغ مً هظا اإلاىبر الطلبت و الطالباث ئلى حعلم اللغت 

ت زانت وأنها حعض ألاولى عاإلاُا بما أنها لغت  ؤلاهجليًز

الخىىىلىحُا و الخضازت بهضف الاهفخاح على مسخلف العلىم 

 والثلافاث .

هكف الؿُض اإلاضًغ عً مكغوع فخذ مىخبت بالجامعت 

 جسهو للضٌو الهضًلت والكلُلت مثل، فلؿطين، عمان،    

وغيرهما، هما هكف عً عضص اإلاسطىطاث اإلاغكمىت و الظي 

مسطىط مغكمً. 257ونل ختى آلان ئلى   

أللذ ص/ ؾىُىت كضوع أؾخاطة بجامعت ألامير عبض اللاصع      

للعلىم ؤلاؾالمُت اإلادايغة الافخخاخُت خٌى " أهمُت  

اللغاث باإلاىظىمت الكعبُت بالجؼائغ " هاككذ مً زاللها 

ت  واكع حعلُم اللغاث في اإلاىظىمت التربٍى

في الجؼائغ ، و يغوعة الاهخمام بهظا 

الجاهب للنهىى بمؿخىي طالبىا هدى 

 ألافًل.

ازخخم الخفل بؿلؿلت مً       

ماث لألؾاجظة الظًً جم جغكُتهم  الخىٍغ

 ئلى عجب أعلى وهم : 

التركُت ئلى عجبت  – 1

 أؾخاط:  

 أ.ص. هىع الضًً مِؿاوي. 

 التركُت ئلى عجبت  – 2

 

 أؾخاط مدايغ كؿم أ: 

  .ص/عكُت بىؾىان

 .ص/ نالح بىحمعت

 .ص/ لُلي فُاللي

  .ص/ عبض اإلاالً بً عباؽ

 .ص/ مدمض إلاين بىعوبت

غ   .ص/ لبنى لعٍى

 .ص/ عخُمت بً خمى

 .ص/ ػهغة بً عبض اللاصع

 ص/ بىبىغ بعضاف.

 
 



 أخبار اجلامعة

 العدد  

 : 2016/2015تبني اجلداول اليالقة تعداد الطؾبة   مرحؾيي اليدرج وما بعد اليدرج وكذا اليلهقل اجلامعي لؾؿوشم اجلامعي   

 

 

 اجلـس                        

  الؽؾقة

 ادجؿوع إكاث ذكور

 1409 1009 400 كؾقة أصول الدين

 1785 1344 441 كؾقة اآلداب و احلضارة اإلشالمقة

 2853 2045 808 كؾقة الرشيعة و االقيصاد

 6047 4398 1649 ادجؿوع

 اجلـس                  

 الؽؾقة

 ادجؿوع إكاث ذكور

 722 554 168 كؾقة أصول الدين

 1289 1023 266 كؾقة اآلداب و احلضارة اإلشالمقة

 2275 1700 575 كؾقة الرشيعة و االقيصاد

 2893 2140 753 ادجؿوع

 اجلـس                        

  الؽؾقة

 ادجؿوع إكاث ذكور

 432 323 109 كؾقة أصول الدين

 344 261 83 كؾقة اآلداب و احلضارة اإلشالمقة

 427 279 148 كؾقة الرشيعة و االقيصاد

 1203 863 340 ادجؿوع

 اجلـس                        

  الؽؾقة

 ادجؿوع إكاث ذكور

 163 70 93 كؾقة أصول الدين

 134 58 76 كؾقة اآلداب و احلضارة اإلشالمقة

 111 48 63  كؾقة الرشيعة و االقيصاد

 408 176 232 ادجؿوع

 :2015/2016الخعضاص ؤلاحمالي لطلبت اإلااؾتر بالجامعت للؿىت الجامعُت  :2015/2016الخعضاص ؤلاحمالي لطلبت حامعت ألامير عبض اللاصع للعلىم ؤلاؾالمُت للؿىت الجامعُت 

 :2016/2015الخعضاص ؤلاحمالي لطلبت اللِؿاوـ بالجامعت  للؿىت الجامعُت  :2016/2015حعضاص طلبت الضهخىعاه علىم بالجامعت للؿىت الجامعُت 

 اجلـس                        

  الؽؾقة

 ادجؿوع إكاث ذكور

 163 70 93 كؾقة أصول الدين

 134 58 76 كؾقة اآلداب و احلضارة اإلشالمقة

 111 48 63  كؾقة الرشيعة و االقيصاد

 408 176 232 ادجؿوع

 اجلـس                        

  الؽؾقة

 ادجؿوع إكاث ذكور

 92 62 30 كؾقة أصول الدين

 18 02 16 كؾقة اآلداب و احلضارة اإلشالمقة

 40 18 22 كؾقة الرشيعة و االقيصاد

 150 82 68 ادجؿوع

 :2016/2015حعضاص طلبت الضهخىعاه علىم بالجامعت للؿىت الجامعُت  :2016/2015حعضاص طلبت الضهخىعاه ٌ. م. ص بالجامعت للؿىت الجامعُت 

 الخأهُل الجامعي:

يبني اجلدول اليايل قائؿة األشاتذة ادمهؾدني مدـدذ صدفدر 

والذين بؾغ عددهدم  2016إىل غاية جوان  2015شبيؿز 

 أشياذا.  12

 أشاتذة. 03كؾقة أصول الدين:  -

 أشاتذة. 05كؾقة اآلداب واحلضارة اإلشالمقة:  -

 أشاتذة. 04كؾقة الرشيعة واالقيصاد:  -

ش اإلاىاككت  الاؾم والللب الخسهو جاٍع

308/01/80/هاقش ًىم:   مصطفى سشىم علىم إظالمُت 

8108/01/80هاقش ًىم :   خالذ بابنش علىم إظالمُت 

8208801/80هاقش ًىم:   شهُىاص ظمُت بً اإلاىفق علىم إظالمُت 

810/801/81هاقش ًىم:   علي مىس ى حعين علىم إظالمُت 

80/101/81/هاقش ًىم:  خ   إبشاهُم بً مهُت الخاٍس

110/001/81هاقش ًىم:   عادى مقشاوي علىم إظالمُت 

00/101/81/هاقش ًىم:   عِس ى بىعافُت علىم إظالمُت 

120/801/81هاقش ًىم:   بلخير آسفِغ اللغت العشبُت وآدابها 

800/101/81هاقش ًىم:   أحمذ عبذلي اللغت العشبُت وآدابها 

800/101/81هاقش ًىم:   عبذ الحلُم لبىط اللغت العشبُت وآدابها 

810/101/81هاقش ًىم:  ىت الىاعش اللغت العشبُت وآدابها   صبًر

130/101/81هاقش ًىم:   حفُظت مباسك علىم إظالمُت 
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 امللتقى الوطين حول 

                           

عّذ اإلاصطلح مفخاح الخىاصل بين العلىم والثقافاث واإلاعاسف      ٌُ

ه ًحمل في جىهشه العذًذ مً اإلاعضالث اإلاعشفُت التي 
ّ
 أه

ّ
ؤلاوعاهُت، إال

لذ هاجعا عصِبا لذاسط ألادب جمثل في عذم اجفاق اصطالحي 
ّ
شه

ب، وغُاب الخيعُق العشبي اإلاىّحذ أثىاء هقل  وفىض ى الترجمت والخعٍش

 اإلاصطلح الذخُل.

ولعل مً بين أهم الاشهاالث اإلاثاسة حىله إشهالُاث جلّقي اإلاصطلح     

الىقذي، فلطاإلاا شغل اإلاصطلح الىقذي ولُفُت فهمه باى الباحثين 

واإلاهخمين باإلاجالين ألادبي والىقذي ، حُث ًصطذم داسط ألادب بزلو 

ت وأدبُت ومعشفُت  النم الهائل مً اإلاصطلحاث التي جيخمي إلى حقىى لغٍى

مخىىعت مما ظّبب ضُاعا معشفُا ملمىظا دفع باإلاهخمين للبحث عً حقُقت 

اإلاصطلحاث الىقذًت التي هخلّقـاها، ما حقُقتها؟ وماهي طبُعتها في اإلاجاى 

ألامادًمي؟ هل هىطلق مً القاعذة التراثُت العشبُت بثرائها في عملُت جبني 

 مصطلح هقذي معين أم وعخمذ الىافذ ألاجىبي أم أّن العملُت جىافقُت؟

في هزا الصذد و لإلجابت على مل هزه الدعاؤالث هظم قعم اللغت    

العشبُت بهلُت آلاداب والحضاسة الاظالمُت بجامعت ألامير عبذ القادس للعلىم 

الاظالمُت ملخقى وطىُا بعىىان " قضاًا اإلاصطلح في الذساظاث ألادبُت 

ت" ًىمي :  ، بقاعت اإلاحاضشاث النبري الشُخ عبذ 1/80هىفمبر 7،3واللغٍى

 الحمُذ بً بادٌغ بالجامعت.

 يهضف اإلالخلـــى ئلى :    
 

 . محاولت البحث عً حلىى إلشهالُاث جلقي اإلاصطلح الىقذي 

  جحعِغ داسس ي ألادب، وخاصت فئت الطالب بأهمُت وخطىسة هزا

 اإلاىضىع.

  ًخعلق اإلاصطلح وإشهالُت فهمه بفهم الزاث صىع الشخصُت اإلاخمّيزة في

 اإلاعخقبل.

  طشح قضُت اإلاصطلح وجلقُه في الىذواث واإلالخقُاث بصفت دائمت

 ومخخابعت.
 

 على مضاع حلؿاث اإلالخلى هاكل ألاؾاجظة اإلادايغون اإلاداوع الخالُت:
  

 علم اإلاصطلح وآلُاث إصالحه. اإلادىع ألاٌو : -

ـي اإلاصطلح الىقذي القذًم والجذًذ. اإلادىع الثاوي : -
ّ
 إشهالُت جلقـ

ـي اإلاصطلح اللغىي القذًم والجذًذ. اإلادىع الثالث : -
ّ
 إشهالُت جلقـ

 إشهالُت جلّقــي اإلاصطلح البالغي. اإلادىع الغابع : -

 إشهالُت الترجمت واإلاصطلح الىقذي. اإلادىع الخامـ : -

 إشهالُت اإلاىهج واإلاصطلح الىقذي. اإلادىع الؿاصؽ: -
 

 لخسلو لجىت الخىنُاث ئلى ما ًلي:

  جىظُم هذواث و ملخقُاث وطىُت و دولُت حىى اإلاصطلح في مل

 الخخصصاث.

  ع و سظائل علمُت في اإلااظتر و الذلخىساه في اإلاصطلح و اقتراح مشاَس

 قضاًاه.

  فشق بحث مخخصصت في ضبط اإلاصطلح في مجاى الذساظاث ً جهٍى

ت و الىقذًت.  اللغٍى

  دعىة الهُئاث اإلاخخصت في جشقُت اللغت العشبُت في الجضائش مثل اإلاجلغ

ألاعلى للغت العشبُت و مشلض جشقُت اللغت العشبُت و مجمع اللغت العشبُت 

الجضائشي و مخابش الترجمت إلى حضىس هزه الفعالُاث معخقبال و ؤلاظهام 

 في إًجاد الحلىى اإلاىاظبت لخىحُذ اإلاصطلح و ضبطه.

  اقتراح مقشساث مىحذة لطالب اللغت و ألادب العشبي في الجامعاث

.ً ق مُادًً الخهٍى ت و جفعُل رلو عً طٍش  الجضائٍش

 .اقتراح مىقع إلنترووي سظمي لالصطالح حششف علُه هُئت وطىُت سظمُت 

 .اقتراح مجلت علمُت أمادًمُت وطىُت لالصطالح 

 .طبع أعماى اإلالخقى في لخاب جماعي 

  اقتراح عىىان " اإلاصطلح التراثي و آلُاث الخحذًث" إلالخقى دولي

 قادم إن شاء هللا.

 أخبار اجلامعة 6
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للض ظهغ الخيامل اإلاعغفي بين 

العلىم ؤلاؾالمُت و العلىم 

ؤلاوؿاهُت و الطبُعُت و الىىهُت 

والفلؿفُت  في وكذ مبىغ مً 

الخهيُف اإلاعغفي لىً هظا 

الخيامل يعف مىظ عهغ 

النهًت ألاوعوبُت ، لىىه عاص لُطغح ئقياالجه مع عىصة الاهخمام باالحتهاص 

الضًني ؤلاؾالمي و ئكامت عالكاث حعاون  ووئام بين الكعىب و جطىع العلىم 

الىيعُت جطىعا مظهال ، وال قً أن اؾخماعة اإلاعغفت الاحخماعُت و ؤلاوؿاهُت 

و الطبُعُت هي مً نمُم فله الىاكع الظي حعخبره يابطا أؾاؾُا في الىظغ 

الاحتهاصي ، لظلً فاهه عىضما حغير الىاكع و حغير فهم ؤلاوؿان لظىاهغه وكأث 

مجمىعت مً العلىم الاحخماعُت باعخباعها أصاة إلصعان الىاكع لىنها وكأث 

عً همىطج معغفي مسخلف عً الىمىطج اإلاعغفي ؤلاؾالمي و مً هىا أعصها أن 

هبني همىطحا ئعالمُا ئؾالمُا ًىحه العلىم الاحخماعُت و ؤلاوؿاهُت .  و كض 

حاء هظا اإلالخلى لبدث ئقيالُت الخيامل اإلاعغفي بين العلىم ؤلاؾالمُت و ؾائغ 

العلىم ألازغي بما ًدُذ حؿىع الاؾخمغاع و الخىانل اإلانهاجي و اإلاًمىوي بين 

هظه العلىم ، و ًبدث طغق اؾدثماع معطُاث الفئخين مً العلىم بما ًإصي 

 ئلى نالح ؤلاوؿان و اؾخلامت صًىه و فىػه في أزغاه.

أقغف على جىظُمه ولُت أنٌى الضًً و اخخًيذ فعالُاجه كاعت     

ـ  2015هىفمبر  25و  24اإلادايغاث الىبري عبض الخمُض بً باصٌـ ًىمي 

ت  قاعن فُه زلت مً ألاؾاجظة و الباخثين مً مسخلف الجامعاث الجؼائٍغ

والضولُت كضمىا مجمىعت مً اإلاضازالث اللُمُت التي جميزث باإلاىيىعُت 

 والضكت و قملذ اإلاداوع الخالُت : 

سه في الخًاعة ؤلاؾالمُت.         اإلادىع ألاٌو : جأهُل الخيامل اإلاعغفي و جاٍع

 اإلادىع الثاوي : الخيامل اإلاعغفي في اإلاىاهج بين العلىم ؤلاؾالمُت و غيرها.       

اإلادىع الثالث : الخيامل اإلاعغفي في اإلاًمىن بين العلىم ؤلاؾالمُت       

 وغيرها. 

 اإلادىع الغابع : اؾدكغاف الخيامل اإلاعغفي في الضعاؾاث الجامعُت.       

 جىحذ أعماٌ اإلالخلى بالخىنُاث الخالُت:      

  ـ ماصة الخياملُت اإلاعغفُت هماصة علمُت في الجظع اإلاكترن اكتراح جضَع

 لجمُع الطلبت، وطلً في يىء اإلاىظىع الخًاعي الكامل.

  جىحُه الضعاؾاث على مؿخىي اإلااؾتر والضهخىعاه للبدث في مؿألت

الخيامل اإلاعغفي بالخأهُض على اإلالاعهت بين مسغحاث اإلاىهج الخياملي واإلاىهج 

 الخسهص ي.

  اهفخاح جسههاث العلىم الكغعُت على العلىم الاحخماعُت وؤلاوؿاهُت

اإلاىاؾبت، واهفخاح جسههاث العلىم الاحخماعُت وؤلاوؿاهُت على العلىم 

 الكغعُت في مسخلف الجامعاث، وطلً جدلُلا لخياملُت الغؤٍت اإلاطلىبت.

 .حشجُع الاقغاف اإلاكترن في الغؾائل الجامعُت 

  ئصعاج مضازل أولُت للعلىم الاحخماعُت وؤلاوؿاهُت في جسههاث

 العلىم الكغعُت وغيرها.

  ،ـ العلىم ؤلاؾالمُت في مغاخل الخعلُم الثالزت )الابخضائي الاهخمام بخضَع

 اإلاخىؾط، الثاهىي( هما وهُفا.

  جىظُم ملخلُاث

وصوعاث مكترهت بين 

ولُاث العلىم 

الاحخماعُت والاوؿاهُت، 

 والعلىم ؤلاؾالمُت.

  جسهُو مىكع

ئلىترووي حامعي ٌعّغف 

بالضعاؾاث والبدىر 

ت واإلاُضاهُت طاث الىحهت الخياملُت.  الىظٍغ

     

 ص. ؾعُض عبض اللطُف كىلط: 
 -جسهو العلُضة و أنٌى الضًً/فلؿفت الضًً 

 مغهؼ ألانُلت للبدىر والضعاؾاث باإلاغغب.

     ً هظا اإلاإجمغ ًبدث في مىيىع مهم حضا في جىٍى
العلىم ؤلاؾالمُت وؤلاوؿاهُت على وحه العمىم،  

وحهت البدث جىمً في مداولت اؾخىكاف حهاث 
الاجهاٌ و الاهفهاٌ بين اإلاجالين و الدؿاٌؤ عً 

ئمياهُت اؾخفاصة العلىم ؤلاؾالمُت مً العلىم 
ت و بالعىـ هظا هى اإلالهىص بالخيامل ، فهى بدث عً ئمياهُت  الضهٍُى
جىمُل اخضهما باالؾخمضاص مً ألازغ و هل هظا ممىً أم ال؟ و ًبضو أن 

سُا و  أغلب الخًىع ًمُل ئلى أن الخيامل اؾخمضاصا أو جىحيها أمغ واكع جاٍع
معغفُا ، و الظي ًىلهىا هى جفعُل طلً واكعُا في الجامعاث و مغاهؼ البدث 

 و الخُاة العامت.
اصة الخضكُم فُه وعضم الاهخفاء  فمىيىع اإلاإجمغ مىيىع مهم ًلؼم ٍػ

يبغي الاعخماص على الضكت والًبط ليي ًخدٌى الغأي  باإلطالكاث ؤلاحمالُت ٍو
 ئلى علم ًمىً بىاء عمل علُه.

م  :-حامعت وهغان -أ.ص.بىغي عبض الىٍغ
للض عىصجىا حامعت ألامير عبض اللاصع على مثل هظه   

الخظاهغاث العلمُت التي أنبدذ مدطاث ووكفاث 
علمُت لها أهميها ووحهتها الاؾدكغافُت مً أحل 
جأنُل اإلاعاعف وجىظُفها لخدلُم ما تهضف الُه 

ت و حمُع اإلاإؾؿاث العلمُت مً  الجامعت الجؼائٍغ
ت و عقي فىغي خًاعي في اطاع حعالُم  جىمُت بكٍغ

ؤلاؾالم و مباصئه الخالضة، ولعل أهم ما ٌكض 
الاهدباه في ملخلُاث حامعت ألامير عبض اللاصع هى ؤلاعضاص الجاص والجُض 

والخسطُط اإلادىم و خؿً ازخُاع اإلاىايُع و  باقتران الباخثين بمسخلف 
اتهم و أؾاجظة و طالب باخثين جم زلم هظا الجى ألاؾغي الخمُم الظي  مؿخٍى

 ًيبعث بين اإلاكاعهين بفًل هغم و طُبت حمع اللائمين على هظا اإلالخلى.

خفظىم هللا وععاهم  و ؾضص زطاهم مً أحل وكغ اللُم ؤلاؾالمُت الجمت 

وبعث عوح العلم واإلاعغفت لضي مجخمعاجىا 

 أخبار اجلامعة 7 ؤلاؾالمُت.   

 العدد  
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ُا٘ صلى هللا كلُه و ، (( ن والِلم وما ٌعؼشون ُا٘ هللا كّض وحل))

م"
ّ
 ".كلُٕم بدعً الخؽ ًاهه مٌاجُذ الشصَ وظل

ُّت في ظماء الحماسة      ال ؼ٤ في أن الخي الّشبي ًدبىأ مجزلت ٘س

ىا وابذاِا، بل ٌّخبر مً  الّشبُت ؤلاظالمُت، وهى مً أبشص مٍاهشها ِلما ٘و

أحمل الٙىىن ؤلاظالمُت ألن للحٗش الّشبي ظماث محزجه ًِ باقي ال٢خاباث 

ٜذًما وخذًثا، مما دْ٘ بالخىاوحن ئلى الابذاُ ُ٘ه و النهىك به هدى 

 مؽاٗس العمى وال٢ما٥.

ولدعلُي المىء ِلى     

حمالُاث هزا الًٙ 

ُل اسجأي ٜعم اللٕت  ألـا

الّشبُت ب٣لُت آلاداب 

والحماسة الاظالمُت 

بجامّت ألامحر ِبذ الٝادس 

للّلىم ؤلاظالمُت 

ت  بالخيعُٞ مْ اإلاذًٍش

الُت بالجامّت جىٍُم ملخٝى  ُت لألوؽىت الّلمُت والثٝاُ٘ت والٍش الِٙش

 13ًىمي  "الخؽ اللشبي مشآة الحظاسة اللشبُت الاظالمُت ووني خى٥  " 

 بٝاِت اإلادالشاث ال٢بري " ِبذ الحمُذ بً بادٌغ". 2015دٌعمبر  14و 

حاء هزا اإلالخٝى لخدُٝٞ    

 ألاهذاٗ الخالُت  :

ئبشاص ممحزاث وخفائق  -

 الخي الّشبي.

ئبشاص ٜذظُت الحٗش  -

 الّشبي.

٠ؽٚ أظشاس الخي الّشبي  -

 وبُان حمالُاجه.

 الخّٗش ِلى جٝىُاث الخي وال٢خابت ) مً خال٥ الىسؼاث اإلابرمجت(.  -

مؽاس١ا، ٠ما  20ِٗش اإلالخٝى مؽاس٠ت واظّت خُث بلٖ ِذد اإلاؽاس٠حن    

ً مً خال٥ اإلاذاخالث واإلاىاٜؽاث و اإلاّاسك  ؼهذ خشا١ا و جٙاِال ٠بحًر

. ً ذ ئٜباال ٠بحرا مً الحالٍش ت و التي ِ٘ش  والىسؼاث الّذًذة واإلاخىِى

 أزشي اإلاخذخلىن حملت مً اإلاداوس هي:   

 .الخي الّشبي ِاإلاُت و حما٥ 

 .ُٙي والبّذ الٙني للؽ٣ل والاعجام  البّذ الٌى

 .الخي والخىاوىن في الؽّش الّشبي 

 .الٝلم وأهمُخه في الخي الّشبي 

    :ُاث الخالُت  لخخخخم ّ٘الُاجه بالخـى

  ما ودِما لشوسة اظخمشاس هزا اإلالخٝى الزي حاء ج٢ٍش

 لىسؼت الخي الّشبي بالجامّت.

  .جىظُْ دائشة اإلالخٝى وئِىائه بّذا مٕاسبُا ودولُا 

  ئدساج الخي الّشبي لمً بّن الؽّب

والخخففاث ِلى ٔشاس جخفق الخىزُٞ 

واإلاخىىواث، آلازاس والٙىىن 

 ؤلاظالمُت، اللٕت التر٠ُت.   

  

ألاظخار مدمذ كمشاوي سةِغ 

وسؼت الخؽ اللشبي 

 -بجاملت ألامحر كبذ الِادس 

حن في اإلالخِى  :  -أخذ اإلاؽآس

ها ِبر حامّاث الىوً بؽهادة     حّخبر هزه اإلابادسة ألاولى مً هِى

ً، مثل هزه الخٍاهشاث الّلمُت جم٢ىىا مً بلٓى  اإلاؽاس٠حن و الحالٍش

ادة اإلادالث اإلاخففت لها الظدُّاب  أهذاٗ الىسؼت خاـت ما ًخّلٞ بٍض

الّذد اإلاتزاًذ للشأبحن في حّلم الخي الّشبي الزي ٌّخبر مً مٝىماث 

 الشخفُت الىوىُت و٠جزا مً ال٢ىىص الترازُت  .

ذ مً مثل هزه  اإلالخٝى ١ان هاجحا ب٣ل اإلاٝاًِغ، أجمنى جىٍُم اإلاٍض

اإلالخُٝاث، وأدِىا ئلى ئدساج مادة الخي الّشبي في الخخففاث التي لها 

 ِالٜت ووُذة به. 

الؼالبت ؼاًب هجىد ظىت زالثت 
ُت بجاملت ألامحر  لوت جٓش

كبذ الِادس للللىم 
 ؤلاظالمُت:

الخىىه الّشبُت والّثماهُت 

مخذاخلت مْ بّمها البّن، وخالُا 

في العىت الثالثت لٕت جش٠ُت هذسط الخذاخل بحن الخىىه الّشبُت 

والّثماهُت خال٥ الىحىد الّثماوي بالجضائش،واإلالخٝى ظاهم 

ىا، ٘الىسؼاث اإلابرمجت خالله ١اهذ  معاهمت ٠بحرة في ئزشاء مّا٘س

 بمثابت خفق جىبُُٝت للذسوط التي جلُٝىاها في هزا اإلاجا٥.

هذِىا باإلاىاظبت أن حّخمذ الجامّت مثل هزه الىسؼاث في البرهامج 

 الذساس ي خاـت جٝىُت "ؤلابشو".

ذا مً الىجاخاث.     ؼ٢شا ِلى جىٍُم مثل هزه الخٍاهشاث الّلمُت ومٍض

 امللتقى الوطين  حول 

 أخبار اجلامعة

 العدد  

  



 

 امللتقى الوطين  حول 

هٍم ٜعم اللٕت الّشبُت ب٣لُت آلاداب    
، ًىما  2015ظبخمبر  15والحماسة الاظالمُت ًىم 

ا حشث ّ٘الُاجه بٝاِت اإلادالشاث ال٢بري  ؼٍّش
 ِبذ الحمُذ بً بادٌغ بالجامّت.

الُىم الؽّشي وؽىه ١ل مً : الؽاِشة    
الخىوعُت إلاُاء ِمش ُِاد، ال٣اجب الصحٙي 

، الؽاِش  والؽاِش ألادًب ِبذ الشخُم مشصٛو
 الذ٠خىس هاـش لىخِص ي. 

ت أوشبذ أظماُ  ٜذم اإلاؽاس١ىن جدٙا ؼٍّش
ً. و ٌّخبر هزا الُىم الؽّشي ا٘خخاخا  الحالٍش
ت مً الىذواث واللٝاءاث الثٝاُ٘ت مً  إلاجمِى

 جىٍُم الؽب٢ت الىوىُت لليؽاواث الثٝاُ٘ت.    

ججذًذا للّهذ وئخُاء إلا٣اظب زىسجىا اإلاجُذة        
جدشؿ حامّت ألامحر ِبذ الٝادس للّلىم ؤلاظالمُت 

 الاخخٙا٥ بُىم
مبر  01  ت  1954ه٘ى وفي هزا ؤلاواس هٍمذ اإلاذًٍش

الُت  هذوة  ُت لألوؽىت الّلمُت والثٝاُ٘ت والٍش الِٙش
ِلمُت اخخمىتها ٜاِت اإلادالشاث ال٢بري ِبذ 

ذ  2016أ٠خىبش  29الحمُذ بً بادٌغ ًىم  و التي ِ٘ش
خمىسا ٠بحرا لألظاجزة و اإلاجاهذًً و الىلبت ٠ما 
خمشها مذًش اإلاجاهذًً لىالًت ٜعىىُىت أ/ ِمش 

 بخىػ.
م أِلً          وبّذ جالوة آًاث بِىاث مً الٝشآن ال٢ٍش

أ.د/ ِبذ هللا بىخلخا٥ مذًش الجامّت ًِ ا٘خخاح 
ض خذاد. ذ  الىذوة والتي  جشأط حلعتها أ/ ٍِض ِ٘ش

 الىذوة مذاخلخحن ُٜمخحن.
اإلاذاخلت ألاولى ٜذم ٘يها اإلاجاهذ ِبذ الىهاب       

بً ًمُىت ؼهادجه خى٥ أخذار الثىسة في مذًىت 
ٜعىىُىت و٠ُٚ ١ان للىالب الٝعىىُني دوس ّ٘ا٥ 
في الثىسة اإلاٍٙشة، ٠ما جىاو٥ ٠ٙاح الؽهُذ ِبذ هللا 

بً وىبا٥ ومّاهاة اإلاعاححن في السجىن الٝعىىُيُت 
و المٕىواث الىٙعُت و الجعذًت التي ١اهىا 

 ًخّشلىن لها.
اإلاذاخلت الثاهُت جىٛش ٘يها اإلاجاهذ ـٕحرو      

مدمذ ئلى ـمىد الؽّب الجضائشي والٝمْ الزي 
 حّشك له مً أحل ئًٝاٗ معحرجه الىمالُت.

ت خى٥          اخخخمذ اإلاذاخلت بمىاٜؽاث زٍش
  اإلاىلُى

ٌّذ الاهترهِذ ظالح رو خذًً ٘هى ًذ بىاء و مّى٥  
هذم لّٝىلىا و أهٙعىا و أِشالىا ئرا أظأها 

 اظخخذامها ،
و لدعلُي المىء أ٠ثر ِلى هزا اإلاىلُى هٍمذ  

ّت و الاٜخفاد بجامّت ألامحر ِبذ الٝادس  ١لُت الؽَش
للّلىم ؤلاظالمُت هذوة ِلمُت بّىىان " مخاوش 

اًت منها بحن  ألاهترهِذ ِلى الٙشد و اإلاجخمْ و وٛش الٜى
المي " و رل٤ ًىم   09اإلاىٍىس الؽشعي والٝاهىوي و ؤلِا

مبر  الم و ممثلي  2015ه٘ى وظي خمىس سحا٥ ؤلِا
 العلىاث اإلادلُت .

 اهىلٝذ أؼٕا٥ الىذوة بجلعت ِلمُت جشأظها    
 د/ أخمذ ِبذلي جممىذ خمغ مذاخالث :  

ذًش           اإلاذاخلت ألاولى: لـ أ.د/ هىس الذًً بى٠ٍش
اًت منها مً  ِىىانها "مخاوش الاهترهِذ و وٛش الٜى
مىٍىس الٙٝه الاظالمي" جىاو٥ مً خاللها مخاوش 

ُت و الٙٝهُت ـ  ألاهترهِذ و جأزحره ِلى اإلاٝاـذ الؽِش
ّىا في ال٢ثحر مً الحشماث و الؽبهاث ، ٠ما  التي جٜى

اًت مً هزه اإلاخاوش و الٝىاِذ  ٜذم بّن وٛش الٜى
ُت التي جدخ٢م اليها.  الؽِش

ذ مً خاللها أ/          اإلاذاخلت الثاهُت : جىٜش
خذًجت ٜفّت ئلى الّالٜاث الاحخماُِت في ٌل 

الم ٜذ خلٚ  الم الجذًذ ٘ٝذ أ٠ذث أن هزا الِا الِا
اث و اإلاماسظاث الجذًذة ٠ما ظاهم في  ٘ماء للحٍش

ى٥ ئلى ألامً الىٙس ي و الاحخماعي و حؽ٢ُل  الـى
حماِت و مجخمْ ئل٢ترووي دون أن حٕٙل ًِ ظلبُاث 

الم الزي وىس الّالٜاث الا٘ترالُت و التي  هزا الِا
 أزشث ِلى الّالٜاث الاحخماُِت لأل٘شاد.

اإلاذاخلت  الثالثت : جمدىسث خى٥ الخفذي         
مت الال٢تروهُت في الجضائش خُث  عي للجٍش الدؽَش

ٜذمذ مً خاللها أ/ لُىذة بىمدشاث الخفيُٙاث 
ت الال٢تروهُت و التي ٔحرث مٙاهُم  الّامت للحٍش
ذ ئلى ما ٜام به  مت الخٝلُذًت، ٠ما جىٜش الجٍش

اإلاؽشوُ الجضائشي مً حّذًالث للٝاهىن و ٠زل٤ 
ت الال٢تروهُت ئلا٘ت ئلى  ئـذاس ٜاهىن خاؿ بالحٍش

ئوؽاء الهُئت الىوىُت إلا٣ا٘دت حشائم ج٢ىىلىحُا 
الم و الاجفا٥.  ؤلِا

ذ د/ ص٠ُت مجز٥ ٔشابت ئلى      اإلاذاخلت الشابّت : جىٜش
مخاوش الا٘شاه في اظخخذام الاهترهِذ ِلى الؽباب 

 مً خال٥ الذساظاث اإلاُذاهُت التي أحشتها .
م بىسامى٥       و اخخخم اإلاذاخالث د/ ِبذ ال٢ٍش

: الجُل الثاوي مً خذماث  2.0بمذاخلخه خى٥ ألىاب 
الاهترهِذ خُث جىٛش ئلى اإلابادئ الّامت و الخٝىُاث 

 وألادواث اإلاعخخذمت.
لُٙخذ باب الىٝاػ خى٥ ما وشح في اإلاذاخالث.        

   
   

بدلى٥ الُىم الّالمي للعُذا هٍمذ حامّت ألامحر 
ؤلاظالمُت ممثلت في ِبذ الٝادس للّلىم 

ت  ُت اإلاذًٍش الِٙش
الّلمُت لألوؽىت 

الُت، ًىما جدعِعُا خى٥ اإلاشك،  والثٝاُ٘ت والٍش
بٝاِت اإلادالشاث  2015دٌعمبر  02ورل٤ ًىم 

 ال٢بري ِبذ الحمُذ بً بادٌغ.
وبِب  –وؽي ّ٘الُاجه ١ل مً د/ وُاس ِمش  

اػ ئًمان -الجامّت وبِبت باإلاعدؽٙى  –، د/ مٔض
أخفائُت  –، أ.وهُبت خاصوسلي -الجامعي بٝعىىُىت

 –، د/ ٠ما٥ ِشفي وأ.د/هىس الذًً مِعاوي -هٙعُت
 أظخاران بالجامّت.

ٜذم اإلاؽاس١ىن مذاخالث ُٜمت جىاولىا ٘يها     
بالذساظت والخدلُل آخش معخجذاث اإلاشك في الجاهب 

الىبي والىٙس ي،  و آخش الاخفائُاث اإلاسجلت والتي 
بُيذ اسجٙاِا في وعبت اهدؽاسه مٝاسهت بالعىت 

اإلاالُت، ولم ٌٕٙل اإلاؽاس١ىن الجاهب الٙٝهي الزي 
ُت الؽباب للحذ مً اهدؽاسه.      ٌعاهم ٠ثحرا في جِى

في اواس جُّٙل دوسها ألا١ادًمي في مىاٜؽت الٝماًا 
الاحخماُِت و العُاظُت و الاٜخفادًت  هٍمذ 

بجامّت ألامحر ِبذ الٝادس للّلىم ؤلاظالمُت هذوة 
ِلمُت جدذ ِىىان " ٜشاءة أ١ادًمُت في مؽشوُ 

ُ٘ٙشي بٝاِت  01حّذًل الذظخىس" و رل٤ ًىم 
اإلادالشاث ال٢بري ِبذ الحمُذ بً بادٌغ وظي 

الم و ألاظاجزة و الىلبت ،  خمىس ممثلي وظائل الِا
هزا و ٜذ أِلً أ.د/ العُّذ الذساجي مذًش الجامّت 
ًِ ا٘خخاح الىذوة و الزي س٠ض مً خال٥ ١لمخه ِلى 

لشوسة دساظت حّذًل الذظخىس الجذًذ بفٙخه 
حن و ًدذد معخٝبلهم ،  ا يهم ١ل الجضائٍش مىلِى

لُّلً بّذها سظمُا ًِ ا٘خخاح الىذوة و التي جىاولذ 
 خمعت مداوس .

اإلادىس ألاو٥ : جىٛش ُ٘ه أ.د/ ِبذ الٝادس حذي      
 ٚ ت مً الخّاٍس ئلى دًباحت الذظخىس و ٜذم مجمِى

ت و الٝاهىهُت .اإلادىس الثاوي : هاٜؾ العلىاث  اللٍٕى
والّالٜاث ُ٘ما بُنها و ٜذ جىاو٥ هزه الّالٜت ١ل مً 

و د. هزًش ِمحرػ مً خال٥ ، أ.د/ معّىد ؼيهىب
الخىٛش ئلى مىاد الذظخىس التي جىٍم الّالٜت بحن 

العلىاث و جدٝٞ الخىاصن بُنها ، ٠ما جىٛش ئلى 
.اإلادىس الثالث : 2016الخّذًالث الذظخىسٍت لعىت 

ذ ُ٘ه د.  والزي هاٜؾ الحٝٛى ولماهتها، جىٜش
خذًجت سحابي ئلى هىذظت مؽشوُ اإلافالحت الىوىُت 

مُثاٛ العلم الىوني وأهم ألاخ٣ام اإلاجعذة ِلى 
 أسك الىاْٜ.

٠ما جىٛش أ/ ِبذ العالم بٕالت ئلى الحٝٛى  
اث اث التي حاء بها مؽشوُ الخّذًل و الحٍش  والحٍش

ت البدث الّلمي و خٞ  التي ٠شمها هزا الخّذًل ٠دٍش
ت الٙشدًت.  اإلاىاوً في الثٝا٘ت والحٍش

اإلادىس الشابْ : جىاولذ ُ٘ه د/ صهشة بً ِبذ الٝادس  
ابت الذظخىسٍت التي  ود./ِبذ الحَُٙ مُاله الٜش

ج٣ىن ّ٘الت بعمى الذولت الٝاهىهُت، ٘الذظخىس هى 
اث .  مً ًىصُ العلىاث و ًدمي الحٝٛى و الحٍش
ي  اإلادىس الخامغ : ظلىذ ُ٘ه د/ وظُلت ؼٍش

ت  وأ.لُلى بً بُٕلت المىء ِلى اإلاإظعاث الاظدثماٍس
 ومذي ّ٘الُتها ِلى أسك الىاْٜ.

. ت خى٥ اإلاىلُى  اخخخمذ الىذوة بىٝاؼاث زٍش

 أخبار اجلامعة

 العدد  

 
 

8 



 

أخُذ حامّت ألامحر ِبذ الٝادس للّلىم ؤلاظالمُت ر٠شي    

ُ٘ٙشي مً ١ل ظىت،  18الُىم الىوني للؽهُذ اإلافادٗ لـــ 

خُت ًىم  بٝاِت  2016ُ٘ٙشي  17بدىٍُم هذوة ِلمُت جاٍس

 اإلادالشاث ال٢بري ِبذ الحمُذ بً بادٌغ.

ُت لألوؽىت الّلمُت و     ت الِٙش الىذوة مً جىٍُم اإلاذًٍش

اك  الُت للجامّت، أؼٗش ِلى جيؽُىها أ.ٍس الثٝاُ٘ت و الٍش

بً الؽُخ الحعحن بدمىس ألامحن الىالئي إلاىٍمت أبىاء 

الؽهذاء ، العُذ مدمذ خؽت مذًش مخدٚ اإلاجاهذ و 

 الاراِت الىوىُت.

جىاوب ِلى اإلاىفت ١ل مً أ. ِِس ى بىظام اإلاذًش العابٞ    

ت اإلاجاهذًً بٝعىىُىت، أ. ِبذ اإلاجُذ ٜذوس أظخار  إلاذًٍش

خ بجامّت ألامحر ِبذ الٝادس، ألاظخار اإلاجاهذ " بً  الخاٍس

 صبىش ي ِالوة".

ٜذم اإلاخذخلىن مدالشاث ُٜمت ٘يها ال٢ثحر مً الّبر     

دملىا الشظالت،  لؽباب الُىم ختى ًىاـلىا اإلاعحرة ٍو

لخخخخم ّ٘الُاث الىذوة بخٝذًم ؼهاداث خُت خى٥ الثىسة 

 اإلاٍٙشة.       

، هـمذ ٔلُت أص٘ى الذًً بجاملت 2016ًٌُشي  22ًىم  

ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت هذوة كلمُت بلىىان " 

الذكىة ؤلاظالمُت في ؿل مخوحراث ؤلاكالم الجذًذ". 

اخخظً ًلالُاتها ُاكت اإلاداطشاث الٕبري " كبذ 

 الحمُذ بً بادٌغ".

ذ الىذوة حلعخحن:  كًش

ُت مج٘ز هشابت وؼملذ الجلعت ألاولى   4: جشأظتها د/ ٓص

 مذاخالث:

اإلاذاخلت ألاولى: لـــــ أ.مٌُذة بلهامل بلىىان" الاكالم 

 الجذًذ: ما الجذًذ؟ ".

حري   -ػالبت دٓخىساٍ –اإلاذاخلت الثاهُت:لـــ ًاػمت َص

بلىىان" الخؼاب الذكىي كبر جِىُاث الخىاصل 

 الاحخماعي".

م مذوس  بلىىان  -ػالبت دٓخىساٍ –اإلاذاخلت الثالثت: لـــــ مٍش

 ". Face Book" جدذًاث الخؼاب الذكىي كلى ؼبٕت الــ 

ُت مج٘ز هشابت خملذ كىىان :  اإلاذاخلت الشابلت: لــــ د/ ٓص

م صُذ  الخؼاب الذكىي كبر اإلاىاُم الاظالمُت، مُى

 .-دساظت هِذًت –الٌىاةذ همىرحا 

: جشأظها د/مدمذ حلُذس ، الجلعت الثاهُت

ذ   مذاخالث. 03كًش

اإلاذاخلت ألاولى: لـ د/ كِس ى بىكاًُت، 

بلىىان:" جُاساث الخؼاب الاظالمي كبر 

 ألاهترهِذ". 

اإلاذاخلت الثاهُت: لــ د/بؽحر بً ػبت بلىىان 

ٖاث الخىاصل الاحخماعي كلى ُُم  "جأزحر ؼب

 اإلاشحلُت الذًيُت في الجضاةش ".

 " : اإلاذاخلت الثالثت: لــ د/ أخمذ كبذلي خ٘ى

 ؤلاكالم الجذًذ: سؤي معخِبلُت"

لخخخخم ًلالُاث الىذوة بمىاُؽاث وحلُِباث ُُمت مً 

ً مً ػلبت وأظاجزة.  ػشي الحاطٍش

 

IMRAD

في اػاس الخـاَشاث الللمُت التي جىـمها ٔلُت أص٘ى          

الذًً بجاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم الاظالمُت هـمذ 

ّ ملُاس  ش الللمي ًو  IMRADهذوة كلمُت بلىىان الخدٍش

بِاكت اإلاداطشاث الٕبري كبذ الحمُذ بً بادٌغ و رلٗ 

 . 2016ًٌُشي  23ًىم 

اًخخذ الىذوة أ.د/ العلُذ الذساجي الزي أكلً كً        

ا  ًخذ اإلاجا٘ أمام ٔل مبادساث حعُحر الجاملت ئداٍس

ا و العحر بها هدى  َش بُذاهىحُا و كلمُا مً أحل جؼٍى

ألاخعً ، الجلعت الللمُت وؽؼها أ.د/ كبذ الشخمان 

ظِىاجىس مً حاملت ظؼٍُ ُذم خاللها اُتراح الىصاسة 

 ّ ٔاًت الاخخصاصاث دون الخٌٍش إلاِاًِغ حذًذة ججمم 

الللىم الاحخماكُت ، ٓما بحن الللىم الخؼبُُِت و 

الصُوت الِاهىهُت دكا ئلى اكؼاء 

حر   للٕخب مً أحل جًى

 

اإلاصذاُُت و طمان صحت ما ًخظمىه ٓما ُذم 

 و ٌُُٓت اللمل بها . IMRADؼشوخاث حُذة خ٘ى ملُاس 

في خخام الىذوة ًخذ اإلاجا٘ أمام الؼلبت لؼشح       

اظدؽاساتهم و التي أحاب كنها أ.د/ كبذ الشخمان ظِىاجىس 

 باظهاب.

 

"  

كِذث ٔلُت أص٘ى الذًً بجاملت ألامحر كبذ الِادس       

ٖاالث اإلاثاسة  للللىم الاظالمُت هذوة كلمُت بلىىان " الاؼ

خ  ت  " بخاٍس بِاكت  2015ًٌُشي  24في ًهم العىت الىبٍى

جشأط الىذوة  ،اإلاداطشاث الٕبري كبذ الحمُذ بً بادٌغ

أ.د/ خمُذ ُىفي و وؽؼها د/صالح ولمان ئلى حاهب كذد 

مً ػلبت الذٓخىساٍ، جىا٘و اإلاخذخلىن  في 

اإلاذاخلت ألاولى مدىس  ًخللّ بالؽبهاث اإلاثاسة 

م مً  خ٘ى بلع مشوٍاث العىت و ما ًخَى

جىاُع و جظاسب بحن هصىصها ، ٓما ُذمىا في 

الث الحذازُت  اإلاذاخلت الثاهُت ُشاءة هِذًت للخأٍو

ت و اإلاٌاَُم الخاػئت التي ًشّوحىن  للعىت الىبٍى

ا  لها، و بُان آزاَس

ٖاظاتها في مجا٘ الٌٕش و البدث الللمي ،   و اول

زم جىا٘و ألاظاجزة ألاخؼاء اإلاىهجُت في دساظاث 

ال، لخدبم الىذوة  ت ًِها و ججًز العىت الىبٍى

بمجمىكت مً الخلُِباث لألظاجزة و الؼلبت في حى 

 حعىدٍ الشوح الللمُت و اإلاىطىكُت . 

اخخخمذ ًلالُاتها بمجمىكت جىصُاث جمثلذ في       

 اُتراح مداوس الىذواث اإلاِبلت منها :

ت.  -        البدث في طىابؽ الٌهم الصحُذ للعحرة الىبٍى

ت  الاوعاهُت. -      ت و اإلالًش ٖامل بحن العىت الىبٍى  الخ

ٓما أوص ى اإلاخذخلىن بدىـُم الىذوة اإلاِبلت خ٘ى     

  الدعُحر و كلىمه
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هـم ُعم اللُِذة ومِاسهت ألادًان بٖلُت أص٘ى الذًً    

بجاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت هذوة كلمُت 

ٖامل الللىم في خِل البدث في كلم مِاسهت  بلىىان" ج

بِاكت اإلاداطشاث  2016ًٌُشي  25ألادًان" ورلٗ ًىم 

 الٕبري "كبذ الحمُذ بً بادٌغ".

ذ الىذوة حلعخحن كلمُخحن:        كًش

 03الجلعت ألاولى بشةاظت د/ مدمذ بىدبان طمذ 

 مذاخالث:

ّ ؼهُىاص   ــ د/ بً إلاًى أظخارة بجاملت  -اإلاذاخلت ألاولى:لـــــ

 Role et importance de laبلىىان  -ألامحر كبذ الِادس

diversification des langues dans le domaine des 

religions. 

بلىىان  -ػالبت دٓخىساٍ -اإلاذاخلت الثاهُت: لــــــ كبران ظهام

ٖاملُت بحن كلم آلازاس وكلم مِاسهت ألادًان".  "اللالُت الخ

اإلاذاخلت الثالثت: لــ د/ًىظٍ اللاًب بلىىان:" بحن 

ىمىُىػُِا في  –ًلعٌت الذًً ومِاسهت ألادًان  دوس الهحًر

 جٌعحر الذًً وججذًذ ماَُت الٌهم"

ذ   مذاخالث: 03الجلعت الثاهُت كًش

شة لحلح ود/ ظهُل ظلُىد  اإلاذاخلت ألاولى: لٖل مً د/ َص

اإلالل  -بلىىان " دساظت ألادًان في اإلاصىٌاث الٕالمُت

  -والىدل للؽهشظخاوي همىرحا

 –ػالبت دٓخىساٍ  –اإلاذاخلت الثاهُت: لــــ خمُذة ػشفي 

 L’analyse ordinale des évangilesجدذ كىىان" 

synoptique selon Louid Ferey       

ش بلوُث  بلىىان  -ػالب دٓخىساٍ –اإلاذاخلت الثالثت: لــــ لَض

" الخِاسب اإلانهجي بحن كلم مِاسهت ألادًان في هِذ 

 الشواًاث" لٌُخذ باب الىِاػ أمام الحظىس 

 

"  

ئخُاء للُىم اللاإلاي للمشأة  هـمذ حاملت ألامحر كبذ        

 2016ماسط  8الِادس للللىم الاظالمُت هذوة كلمُت ًىم 

بِاكت اإلاداطشاث الٕبري كبذ الحمُذ بً بادٌغ وظؽ 

 خظىس أظخاراث و مىؿٌاث  و كامالث الجاملت .

أمحن كام ابشاَُم  اًخخذ الىذوة  العُذ / بىخذًجي       

خُت كً هظاالث اإلاشأة   الجاملت و الزي ُذم إلادت جاٍس

خ  ماسط ًىما كاإلاُا لها لُِذم بلذٍ أ.د/  8ختى جشظم جاٍس

العلُذ الذساجي مذًش الجاملت ٔلمخه بلذ أن ُذم جدُت 

لٖل اليعاء بمىاظبت كُذًَ اللاإلاي ، خُث جىا٘و 

الخطحُاث التي ُذمتها اإلاشأة و ٓزلٗ الحَِى التي 

ٖاهت  ُذمها لها الاظالم ، و ٍُٓ أن َزا الذًً حللها في م

ُلت أٓثر مما ُذمخه لها الِىاهحن الىطلُت ، أما ٔلمت  ًس

أ.د/ ظمحر حاب هللا هاةب مذًش الجاملت لللالُاث 

 الخاسحُت و الخلاون و الخيؽُؽ و الاجصا٘ 

ٖاهت التي أكؼاَا  ضث خى٘ اإلا و الخـاَشاث الللمُت ًتٓر

للمشأة ، بما حللها في هنى كً ما ُامذ به  ظالمؤلا 

ٖا مً ٌٓاخاث ، ختى أن هللا كض و  اليعاء في أوسوبا و أمٍش

ت   ً و َما خحًر حل حلل ئًمان الشحل ًِاط بملُاٍس

الشحل والزي ُاظه بمذي آشامه للمشأة و اإلالُاس الثاوي 

 في ٓما٘ ئًمان الشحل و الزي ُاظه بمذي ئخعاهه ئليها.

و اخخخمذ اإلاذاخالث بمذاخلت للعُذة ظُٕىت       

 ت وسةِعت مصلحت الخجهحز بلحشػ / مهىذظت ملماٍس

ضث كلى الذوس الٌلا٘ الزي جإدًه  بالجاملت و التي ٓس

اإلاىؿٌاث بالجاملت ٓما دكذ ئلى جِذًم دكم أٓبر لليعاء 

مً أحل جدُِّ ػمىخاتهً و َزا ما ظِىلٕغ ئًجابا 

  كلى اإلاشدود الٕلي للجاملت.

2691 

ت الٌشكُت لألوؽؼت الللمُت      بالخيعُّ مم اإلاذًٍش
اطُت للجاملت، هـمذ ٔلُت آلاداب  والثِاًُت والٍش

خُت بمىاظبت ئخُاء  والحظاسة الاظالمُت هذوة كلمُت جاٍس
 . 1962ماسط 19رٓشي 

اًخخذ الىذوة سةِغ الجاملت أ.د/ العلُذ الذساجي    
ل  بٖلمت أٓذ مً خاللها كلى طشوسة ئخُاء ٔل رٓشي ٔو
مىاظبت وػىُت لىزٓش ألاحُا٘ بالخطحُاث التي ُذمها 

ت ، لُللً كً اًخخاح الجلعت  أظالًىا لىىلم الُىم بالحٍش
 الللمُت .

ذ الىذوة التي وؽؼها أ.د/ خمُذة كمحراوي زالر     كًش
 مذاخالث:

ت مً  اإلاذاخلت ألاولى بلىىان " الذبلىماظُت الجضاةٍش
" : لألظخار رباح مدمذ مجاَذ وظُاس ي 1962ئلى  1830

 وظٌحر ظابّ، ُذم مً خاللها ؼهادجه الحُت خ٘ى 
 
 
 

ت آهزاْ.  ألاخذار ودوس الذبلىماظُت الجضاةٍش
ت  اإلاذاخلت الثاهُت بلىىان: "معإولُت الذولت الجضاةٍش

 ٗ الىاحمت كً اجٌاُُاث اًٌُان" لـ د/ كبذ الشخمان بٍش
جدذر ًيها كً  -جبعت -أظخار بجاملت اللشبي الخبس ي

ت  الخجاسب الىىوٍت الٌشوعُت بالصحشاء الجضاةٍش
 واإلاعإولُت اإلاترجبت كنها في الِاهىن الذولي.

اإلاذاخلت الثالثت: بلىىان " أخذار ؼهش ماسط داللت 
ت" لـ أ.د/ خمُذة كمحراوي اظخلشض  خُت و صُاهت ٍَى جاٍس

خُت التي خذزذ في ؼهش  مً خاللها أَم ألاخذار الخاٍس
 ماسط واللبر اإلاعخخلصت منها.

لٌُسح اإلاجا٘ أمام الؼلبت الزًً جٌاكلىا ٓثحرا مم 
 اإلاىطىق مما ظاَم في ئزشاء مداوس الىذوة.

لت و        اخخظيذ ُاكت اإلاداطشاث بٖلُت الؽَش
الاُخصاد ًلالُاث الىذوة الللمُت " اإلإخبت الجاملُت 

ت " و رلٗ ًىم  ل  12والؼالب ًظاء جىاصل وملًش أًٍش
2016. 
أؼشي كلى اًخخاخها أ.د/ العلُذ الذساجي سةِغ        

 الجاملت،و ؼملذ أسبم مذاخالث ُُمت : 
مداًـت  -اإلاذاخلت ألاولى : كىىهتها أ/ ظمحرة بىَالي       

بـــــ " اإلاِشوةُت باإلإخباث  -مٕخبت ٔلُت أص٘ى الذًً 
ا " ،دكذ مً خاللها ئلى ئًجاد  َش الجاملُت و ٌُُٓت جؼٍى

ظبل حذًذة الظخلادة الِاسب و ئُىاكه باظخلما٘ 
ٔاًت   الٕخاب الىسقي، ٓما أٓذث كلى طشوسة جىًحر 

ٖاجب زالىظاةل و الجى اإلاىاظب لج ب الؼلبت ئلى اإلا
الجاملُت مم الخأُٓذ كلى طشوسة ئوؽاء هادي للِشاء 

ٌؽاْس ًُه ٔل الِشاء كلى اخخالي جخصصاتهم و 
ٖاهتهم .  م

مداًف  –اإلاذاخلت الثاهُت : ُذم أ/ ًىوغ ظذط       
ت أخمذ كشوة  ٍض مً خاللها خصُلت مٕخبت  -اإلإخبت اإلآش

حاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت وآًاَ 
ا.  َش  جؼٍى

اإلاذاخلت الثالثت : سظم مً خاللها أ/ بً صهذة       
مداًف مٕخبت ٔلُت آلاداب و الحظاسة  –مدمىد 

صىسة واُلُت إلاا حلِؽه اإلإخبت الجاملُت ٓما  -ؤلاظالمُت
اهاث ألاظاظُت التي جىاحه اإلإخباث .  ػشح مً خاللها الَش

اإلاذاخلت الشابلت : جؼَش ًيها أ/ ئبشاَُم بىظموىن       
ئلى الذوس البُذاهىجي للمٕخبت الجاملُت في ؿل هـام " 

أ.٘.أم.دي" و الزي أٓذ كلى أن اإلإخبت الجاملُت هي 
أظاط اللملت البُذاهىحُت ، و أن الذسوط الخؼبُُِت 
هي طشوسة باليعبت لؼلبت كلم اإلإخباث ، و خاصت أن 

ت و َزا ما ظِىلٕغ كلى اإلاشدود  ىاث هـٍش أهلب الخٍٕى
 وخعً ظحر اإلإخباث ًُما بلذ . 

ّشم ٔل مً أ/ ًُصل جلُالوي    
ُ
ذ ٓ أظخار بجاملت –َزا ُو

بصٌخه الِاسب الىفي إلإخبت الٖلُت  -ألامحر كبذ الِادس
ض زابذ  ، أما -أظخار بالجاملت –ئطاًت ئلى أ.د/ كبذ اللٍض

في ًئت الجىاةض الخاصت بالؼلبت ًِذ خصذث اإلاشجبت 
ألاولى الؼالبت كاتؽت  بضاص ٓما وصكذ ؼهاداث و َذاًا 

حن في الىذوة.  كلى ألاظاجزة اإلاؽآس

 أخبار اجلامعة 00

 العدد  

  



 

في ٌل الخىىس الخ٢ىىلىجي ال٢بحر الزي ًمحز ِفشها،حّٗش    
اإلا٢خباث بؽ٣ل ِام و اإلا٢خبت الجامُّت بؽ٣ل خاؿ حملت 
مً الخدذًاث لخٙشك بٝاءها و حعخمش في اظخٝىاب الٝشاء 
و اإلاعخُٙذًً مً ولبت و باخثحن، في هزا الاواس هٍم ٜعم 

خ ب٣لُت آلاداب و الحماسة الاظالمُت بجامّت ألامحر  الخاٍس
ِبذ الٝادس للّلىم الاظالمُت هذوة ِلمُت بّىىان واْٜ 
ت ) اإلاىجضاث و  ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث باإلا٢خبت الجضائٍش

خ   بٝاِت الفّىباث (  25الخّلُم اإلاخلٙض بالجامّت، بخاٍس
ل   . 2016أٍ٘ش

ب٣لمت  اظتهل الىذوة  أ.د / العُّذ دساجي مذًش الجامّت   
٠ؽٚ مً خاللها ًِ ئلا٘ت ؼّبت حذًذة بالجامّت هي 

أن حامّت  مإ٠ذا ِلى، ؼّبت " ِلم اإلا٢خباث و الخىزُٞ "
الامحر ِبذ الٝادس حععى للمض ي ٜذما هدى الاهٙخاح ِلى 

، لُدُل ال٣لمت بّذها لــ أ.د / ِبذ  مخخلٚ الّلىم و اإلاّاٗس
 اإلاال٤ بً العبتي، مذًش مّهذ ِلم اإلا٢خباث و الخىزُٞ

 لُترأط الجلعت الّلمُت الاولى . – 2 -بجامّت ٜعىىُىت
ذ الجلعت الّلمُت الاولى   مذاخالث :  05ِ٘ش

مدمذ سخاًلي مً حاملت الامحر كبذ  :  لـ أ.د/ 01اإلاذاخلت 
،بّىىان: "خذماث الجامّت اإلاٝذمت ِلى ؼب٢ت الِادس 

الاهترهِذ"  جمدىسث اإلاذاخلت خى٥ دساظت ِالٜت 
ُٙت  ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث اإلاخمثلت في الاهترهِذ بذوس و ٌو

 اإلا٢خباث الجامُّت،هل هي ِالٜت ج٣امل ام ِالٜت جىا٘غ؟
حر خاًـي؛ مً حاملت ألامحر كبذ  02اإلاذاخلت  : لـ أ . َص

،بّىىان : " مىاـٙاث جفمُم اإلاىاْٜ الال٢تروهُت  الِادس
س٠ض ٘يها  اإلاخذخل ِلى  واهمُتها في اإلا٢خباث الجامُّت "

ْ الال٢ترووي في حشجُْ مخخلٚ الؽشائذ  أهمُت دوس اإلاٜى
لالواُل ِلى ال٢خب و البدىر خاـت في خالت ادساج ا٠ثر 

ْ مْ الّمل ِلى جدذًثه .  مً لٕت في جفمُم اإلاٜى
الي، مداًـت مٕخبت  : 03اإلاذاخلت  للعُذة / ظمحرة بَى

،جدذ ِىىان : "سلا اإلاعخُٙذًً  أص٘ى الذًً بالجاملت
مً اإلا٢خبت في ٌل ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث " دِذ مً خاللها 

الى لشوسة الاهخمام ا٠ثر باإلا٢خباث الجامُّت و اِىاء 
الاهمُت الٝفىي للجاهب الؽ٢لي و الخيعُٞ لىلْ ٜىاِذ 
مىخذة خاـت بم٢خباث حامّت الامحر ِبذ الٝادس لخ٣ىن في 

 مخىاو٥ الىالب و الباخث .
خ  04اإلاذاخلت  : لــ أ. ابشاَُم مشابؽ، سةِغ ُعم الخاٍس

،و اإلاىظىمت بـ " الؽب٢ت  بجاملت الامحر كبذ الِادس
" اظخّشك خاللها الاظخار  الىوىُت للم٢خباث الجامُّت

اهىاُ الؽب٣اث واؼ٣الها لُخىٛش الى ؼب٣اث اإلا٢خباث 
الجامُّت بز٠ش اظباب اوؽائها و مٝىماتها مْ ِشك همارج 

عشا  .  مً ؼب٣اث حامُّت مً دو٥ احىبُت ِلى ٔشاس ظَى
: لـ أ/ كبذ الشصاَ جىمي؛ مً حاملت الحاج  05اإلاذاخلت 

،١اهذ جدذ ِىىان : " اإلا٢خباث الجامُّت في  لخظش بباجىت
 " –مً الامخالٟ الى الاجاخت  –ٌل ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث 

س٠ض اإلاخذخل في وشخه ِلى أظباب ِضوٗ الىلبت و 
الباخثحن ًِ اإلا٢خباث الجامُّت لفالح وظائل أخشي 

١األهترهِذ و اإلا٢خباث الا٘ترالُت ،معخّشلا في العُاٛ 
ا لخُّٙل اإلا٢خبت الجامُّت لخ٣ىن في  راجه خلىال ووٜش

 اإلاعخىي اإلاىلىب .
حر خاًـي،الجلعت الّلمُت الثاهُت جشأظها  ذ أ / َص  05ِ٘ش

 مذاخالث :

: لـ أ/ كزساء بً ؼاسي؛ أظخارة معاكذة  01اإلاذاخلت 
ْ اإلا٢خباث بجاملت الامحر كبذ الِادس ، بّىىان : " جمٜى

الجامُّت ِلى ؼب٢ت الاهترهِذ و دوسها في جدعحن خذماث 
اإلاّلىماث ًِ بّذ " جدذزذ في مذاخلتها ِلى جُُٝم حىدة 
شها اإلاىاْٜ الال٢تروهُت للم٢خباث  الخذمت اإلا٢خبُت التي ج٘ى

 -الاًضو " الجامُّت مً خال٥ مّاًحر ِالُت مً بُنها مُّاس 
11620 -." 

ش؛ سةِعت مصلحت  02اإلاذاخلت  م بً جاٍص : للعُذة / مٍش
مىت بالجاملت، و العُذ/ ًىوغ ظذوط مداًف  الُش

مىت داخل اإلا٢خباث مٕخبت أخمذ كشوة  ، بّىىان : " الٜش
الجامُّت " جممىذ اإلاذاخلت حملت مً اإلاٙاهُم الّلمُت 

مُت   ٠ىمىرج . –م٢خبت اخمذ ِشوة  –خى٥ اإلا٢خبت الٜش
شصاصة؛ مً حاملت كبذ  03اإلاذاخلت  :لـ  أ/ ٓما٘ بٓى

ت  – 02ُعىؼُىت  –الحمُذ مهشي  بّىىان : " مُّاٍس
البرمجُاث الىزائُٝت و جهجحر البُاهاث " أحاب الذ٠خىس في 

ت في  ت مً الدعاؤالث خى٥ دوس اإلاُّاٍس مذاخلخه ًِ مجمِى
جفمُم و هجاِت البرمجُاث الىزائُٝت، و ٠ُٚ جخم ِملُت 

 جهجحر البُاهاث .
أظخار بجاملت -: لـــ أ/ ابشاَُم بىظموىن  04اإلاذاخلت 

بّىىان : " لشوسة الخدى٥ مً بشمجُت ،  -ألامحر كبذ الِادس 
ججشبت م٢خبت أخمذ  – وزائُٝت مدلُت الى بشمجُت ووىُت 

جمدىسث  "–(  اهمىرحا) ِشوة بجامّت الامحر ِبذ الٝادس 
مذاخلخه خى٥ ٠ُُٙت الخدى٥ مً بشمجُت مدلُت الى 

بشمجُت ووىُت، و الٙىائذ اإلاشحىة مً رل٤ مً خال٥ ِشك 
 .ججشبت اإلا٢خبت

: لـ أ/ مالٗ بً العبتي و أ/ ظاسة بً العبتي؛  05اإلاذاخلت 
جدذ  – 02ُعىؼُىت  -حاملت كبذ الحمُذ مهشي 

ُت  ِىىان :" الؽب٢ت الجامُّت للمّلىماث و دوسها في جٜش
ت " أبشصا خاللها الذوس  الّمل البُذأىجي بالجامّت الجضائٍش

الّٙا٥ الزي جلّبه الؽب٢ت الجامُّت للمّلىماث في جىىٍش 
ت .  و جُّٙل الّملُت البُذأىحُت بالجامّت الجضائٍش

 

ٌلذ أدب الؼٌل مً أَم ألاحىاط ألادبُت ، ًهى ٌعهم      
ت و ألادبُت للؼٌل ، و ئًماها منهم  في جىمُت اإلاهاساث اللوٍى

أن مً يهمل مىاَب الؼٌل و ُذساجه ًاهه ًذًش ؿهٍش 
للمعخِبل هـم الِاةمىن كلى ٔلُت آلاداب و الحظاسة 

ؤلاظالمُت هذوة كلمُت بلىىان " أدب الؼٌل في الجضاةش، 
الىاُم وألاًاَ " اخخظيذ ًلالُاتها ُاكت اإلاداطشاث 

ل  26الٕبري كبذ الحمُذ بً بادٌغ ًىم  داسث  2016أًٍش
 الىذوة في حلعخحن كلمُخحن  .

ذ       شة و التي كًش الجلعت ألاولى : جشأظتها د./ لُلي للٍى
 مذاخالث ُُمت : 6

اض بً الؽُخ       اإلاذاخلت األاولى ُذم مً خاللها د./ ٍس
خُت كً جؼىس أدب الؼٌل في الجضاةش،  الحعحن  إلادت جاٍس

أما  الؽاكشة / ظُٕىت بللابذ ًِذ أوضحذ مً خال٘ 
ت أن أدب الؼٌل ٌلذ مً الٌىىن الصلبت  ججشبتها الؽلٍش
، ًللى ألادًب أن ًىاًّ ئهخاحه ألادبي مم ُذساث ألاػٌا٘ 

ُاتهم ، ٓما كالج ٔل مً أ. لؼٌُت كثماوي و د.  و ظلٓى
كبذ الىاصش بً ػىاػ في اإلاذاخلخحن الثالثت و الشابلت 

البىاء الٌٕشي و اللوىي للِصت اإلاىحهت للؼٌل و ألاخؼاء 
ا كلى الؼٌل و  ت في الِصص اإلاذسظُت  و آزاَس اللوٍى
ذ كلى أن ُصت الؼٌل هي أًظل همؽ  الابذاق لُٓإ

وظُلت حللُمُت و دكا ئلى لالجصا٘ و الخىاصل و أبشق 
الابذاق الٌني في طشوسة جىًش 

للؼٌل لخخخخم الِصص اإلاىحهت 

الجلعت أ/ ظُٕىت اللابذ بمذاخلتها التي خاولذ مً 
خاللها لٌذ الاهدباٍ لصحاًت ألاػٌا٘ و كالُتها بأدب 

الؼٌل ، و أؼاسث لحلِت الىصل بُنهما ٓىن ألاولى جيؽش 
َزا ألادب و جٕشط له ٓما أن ٓالَما ٌلىُان بالٕخابت 

 للؼٌل ، ويهخمان ببىاء صادٍ الٌٕشي .
اض بً الؽُخ        الجلعت الللمُت الثاهُت جشأظها أ.د/ ٍس

ذ ئلى أدب  الحعحن اًخخدتها د/ لُلى للىٍشة التي جؼُش
 الؼٌل في الجضاةش مً خال٘ جِذًمها لشؤٍت اظدؽشاًُت له

ُت للىٍش التي خاولذ        ــ د/ ٓص ٔاهذ لـــ اإلاذاخلت الثاهُت 
ىهُت ،  حعلُؽ الظىء كلى مظامحن بشامج ألاػٌا٘ الخلٌٍض

دساظت  –و التي اجطح مً خال٘ الذساظت اإلاُذاهُت 
أن ملـم البرامج جذوس مظامنها   MBC 3جدلُلُت لبرامج  

ت ، و َزا  ما ًجللها هحر مىاظبت  ٔاث هحر ظٍى خ٘ى ظلى
ت كشبُت ئظالمُت ، ُذم بلذَا  ألػٌا٘ مً زِاًت حضاةٍش

ٔل مً أ/ هىس الذًً دسوَؾ و أ/ مدمذ ؼاًؼت ُشاءة 
ت ٓما ُذمذ الؼٌلت اإلابذكت لُىت بً النهاس ُشاءة  ؼلٍش
ٔاهذ هاجحت بامخُاص في  ُصصُت لخخخخم الىذوة و التي 

حعلُؽ الظىء كلى اإلاعٕىث كىه وئطاءة بلع 
  الجىاهب اإلاـلمت في َزا اإلاىطىق.

في اػاس للب دوسَا الخىكىي في مدُؼها         
لت بجاملت ألامحر والاُخصاد  الاحخماعي، هـمذ ٔلُت الؽَش

كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت الُىم الذساس ي الثالث خ٘ى 
"خىادر اإلاشوس" و الزي اخخظيخه ُاكت اإلاداطشاث 

خ   2016ماي  05الٕبري كبذ الحمُذ بً بادٌغ ، بخاٍس
وظؽ خظىس ممثلي العؼاث اإلادلُت ، وسحا٘ الاكالم و 
أظاجزة و ػلبت الجاملت، أؼشي كلى اًخخاخه أ.د/ ٓما٘ 

لذسق و الزي جؼَش ئلى اإلاخاػش الىاحمت كً خىادر 
ٖازٍ مً  اإلاشوس ،ٓما دعى ئلى طشوسة الخلاون      و الخ

أحل مداسبت َزٍ الـاَشة، ٓما ُذم أ.د/ العلُذ 
الذساجي ٔلمخه الاًخخاخُت  التي أكلً مً خاللها كً 

ٔاث  ت مً خش اًخخاح الُىم الذساس ي الزي ظِؽٖل خٓش
اث.  الخىكُت ا و الخدعِغ طذ خىادر الؼُش

 جمدىسث ًلالُاث الُىم الذساس ي في حلعخحن :       
 8الجلعت ألاولى: جشأظها أ.د/ ظاكذ جبِىاث وطمىذ     

 مذاخالث:
اإلاذاخلخحن ألاولخحن جىاولخا خىادر اإلاشوس في طىء     

الٌِه ؤلاظالمي و ًلالُت ُىاهحن اإلاشوس في الحذ مً َزٍ 
الحىادر لُِذم بلذَا ٔل مً ممثلي الحماًت اإلاذهُت 
ظاث  ٔاث الخأمحن خصُلت خىادر اإلاشوس و الخلٍى وؼش
الىاحمت كنها أما اإلاذاخلخحن ألاخحرجحن ًِذ جىاولخا دوس 

ت و معإولُت اإلاجخمم كً  اإلاذسظت في وؽش الثِاًت اإلاشوٍس
 العالمت اإلاشوٍت

 05الجلعت الثاهُت جشأظتها د/ ظلاد ُصلت و جظمىذ    
ٖالٍُ  مذاخالث اإلاذاخلخحن ألاولُخحن جىاولخا آلازاس والخ
الاُخصادًت والاحخماكُت لحىادر اإلاشوس أما اإلاذاخلت 

ٖاهخا خى٘ دوس ألامً الىػني و صُاهت  الثالثت و الشابلت ً
ما كلى خىادر اإلاشوس، لخخخخم  اث و مذي جأزحَر الؼُش

الجلعت بمذاخلت خى٘ دوس الخؼاب اإلاسجذي في هشط 
ت.   الثِاًت اإلاشوٍس

في خخام الىذوة ًخذ اإلاجا٘ أمام الحظىس لؼشح    
 اظخٌعاساتهم خ٘ى اإلاىطىق. 
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هـم ُعم اللواث و الترحمت  2016ماي  05ًىم       

بٖلُت آلاداب والحظاسة ؤلاظالمُت لجاملت ألامحر كبذ 

الِادس للللىم ؤلاظالمُت هذوة كلمُت بلىىان اإلاثاٌُت 

بحن آداب ؼلىب اإلاؽَش " بِاكت اإلاداطشاث كبذ 

لت و الاُخصاد.  الِادس اإلاجاوي بٖلُت الؽَش

ذ          مذاخالث:   5جشأط الجلعت أ. بً مهُت ،كًش

اإلاذاخلت ألاولى  بلىىان " بحن ألادبحن اللشبي      

والٌاسس ي " لـ أ.د/ ظُٕىت ُذوس مً حاملت ألامحر 

كبذ الِادس، رٓشث في مذاخلتها أَمُت ئصدواحُت 

اللعان كىذ الٌاسظحن في كملُت اإلاثاٌُت ٓىنهم 

ٔاهىا ٌعخلملىن اللوخحن اللشبُت والٌاسظُت ملا، 

ًالخلذدًت  اللعاهُت ججللىا وعخونى كً الىظاةؽ و 

جمٕىىا مً الاػالق كلى الللىم ألاخشي و كلى ٔل ما 

 ٓخب كً زِاًخىا و دًيىا بؽٖل مباؼش.

        ً ذ اإلاذاخلت همارج مً ؼلش الؽاكٍش كًش

الٌاسظُحن " ظلذي الؽحراصي " و " خاًف الؽحراصي 

" ، إلبشاص مذي حؽابه ُىاكذ اللوخحن اللشبُت و 

الٌاسظُت و َى ما ٌلني أن اللوت اللشبُت حلخبر 

ٔا بحن زِاًاث الؽلىب ؤلاظالمُت.  ُاظما مؽتر

اإلاذاخلت الثاهُت : بلىىان " حال٘ الذًً الشومي      

" وظُؽ بحن الثِاًاث  ؤلاظالمُت " لــ أ. مصذَ 

، أبشص مً  -مً حاملت ألامحر كبذ الِادس –بىكاًُت 

أو  -خال٘ مذاخلخه كالُت حال٘ الذًً الشومي 

 "مىالها "ٓما ًلِبه اإلاخصىًت اإلاواسبت

وألاهذلعُحن، وكشض ألاظخار هبزة كً وعبه ووؽأجه 

و اهخاحه الللمي و خص بالزٓش ئهخاحه الؽلشي 

ض " الزي ٌلخبر مً  مخمثال في دًىاهه " ؼمغ الخبًر

ت . ىه الؽلٍش  أَم دواٍو

اإلاذاخلت الثالثت : لــــ أ./ لؼٌُت كثماوي مً      

ـــ" صىسة  ــ حاملت الاخىة مىخىسي، كىىهذ مذاخلتها بـــ

اللشبي في ألادب اللبري "، جدذزذ ًيها كً كملُت 

ه التي ػالذ الاوعان اللشبي في آلاداب  الدؽٍى

ت و رلٗ إلُىاق الشأي اللام الذولي بأخُِت  اللبًر

اليهىد في لم ؼملهم في وػً اهخصبه منهم اللشب 

ىن كلى خذ وصٌهم.  اإلاخادكىن و اللىصٍش

شة الاللي      ت َص اإلاذاخلت الشابلت : اإلاىظىمت بــ"سمٍض

في الثِاًت و الٌىىن اللثماهُت و اللشبُت" ، لألظخارة 

. جمدىسث -02 -لؼٌُت بىساًت مً حاملت الجضاةش

مذاخلتها خ٘ى الخِاػم الثِافي اللشبي و اللثماوي 

شة الاللي التي  مً خال٘ كذة سمىص ًىُت مً بُنها َص

ٔاهذ سمضا مً سمىص الذولت اللثماهُت حلبر كً الحب 

ذ  ا مً اإلالاوي الصىًُت ، ُو الصىفي و الجىت و هحَر

شة في كذة ُصىس ومعاحذ  وحذث سظىم لهزٍ الَض

ٔاهذ جدذ  ُا و ٓزلٗ باقي البالد التي  في جٓش

ؤلامبراػىسٍت اللثماهُت آهزاْ ٓما وحذث في ألبعت 

ٖام مم  العالػحن ، و أخخام اإلاشاظالث ما بحن الح

والتهم بالجضاةش، جىوغ، مصش ...، و أبىاب اإلاِابش و 

ا و َى دلُل كلى جِاسب و اخخالغ الثِاًاث بحن  هحَر

 البلذان.

اإلاذاخلت الخامعت : لألظخارة خبِبت طٍُ هللا      

مً حاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت 

ي اللشبي الٌاسس ي "،   بلىىان " ًظىلي الؽاكش التٔر

ظلؼذ مً خاللها الظىء كلى دًىان الؽاكش " 

ًظىلي" باللشبُت  لِعذ٘ العخاس كلى ًلالُاث 

 الىذوة . 

اخخميذ ٜاِت الخّلُم  2016ماي  19ًىم : 

خُت بمىاظبت ُِذ  اإلاخلٙض بالجامّت هذوة جاٍس

ماي مً ١ل ظىت  19الىالب اإلافادٗ لـ : 

ت " بّىىان :  ٍش م مهم في الثىسة الخدٍش الؼلبت ُس

ُت لألوؽىت الّلمُت  " ت الِٙش مً جىٍُم اإلاذًٍش

الُت لجامّت الامحر ِبذ الٝادس .  والثٝاُ٘ت و الٍش

اب بً ًمُىت ألٝى اإلاجاهذ        كبذ الَى

مدالشة خى٥ الذوس اإلاهم الزي لّبه الىلبت 

ت مً خال٥ جٝذًم  ٍش ىن في الثىسة الخدٍش الجضائٍش

خُت ججعذ  ؼهاداث و ظشد اخذار جاٍس

ش  الخضحُاث التي ٜذمها الىلبت في ظبُل جدٍش

 الىوً .

مذاخلت بحن مً هىس الذًً زيُى  أ.٠ما ٜذم       

ماي  19خاللها هخائج الشاب الىلبت ًىم 

،مْ ِشك اخفائُاث للىلبت الزًً 1956

اظمائهم،و اظدؽهذ الاظخار اظدؽهذوا آهزاٟ و ر٠ش 

]َإالء الىاط  :حُل ًحري بمٝىلت مؽهىسة لـ 

( ًاهؼلِىا la fontaineكلمىاَم ؼلش الًىهخان )

 . ]ًداسبىهىا به

في خخام الىذوة ٠شمذ الجامّت ١ل مً اإلاجاهذ       

ً في مخخلٚ  ِبذ الىهاب بً ًمُىت و الىلبت الٙائٍض

الُت التي هٍمذ بمىاظبت ُِذ الىالب.  الذوساث الٍش
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 البدث الللمي
 ًَش بدث حذًذة ٓما ًبِىه الجذ٘و الخالي: 09بالجاملت بـــــ  2016اإلالخمذة لعىت  cnepruحلضصث ًَش البدث الجامعي 

 
م  ُس

ت خ الاكخماد الشمض كىىان الٌُش ت جاٍس  أكظاء الٌُش

01 
أزش الاجٙاُٜاث الذولُت ِلى أخ٣ام ألاظشة في 

 ؤلاظالم وظبل خماًتها
I06N02UN250420150002 01/01/2016 

 بىس١اب مدمذ

  بىظّادي ًمُىت

 لؽهب مدمذ

 مخلىفي مدمذ

 ٌعّذ ؼُّب

 بىخالٙت ًمُىت

02 
دساظت ٠خاب ئًماح اإلاعال٤ ئلى ٜىاِذ ؤلامام 

س ي  أبي ِبذ اإلاال٤ للىوؽَش
I06N02UN250420150009 01/01/2016 

 ميهىبي ِلي

 بىخٙق بىلىىاس

ض ِماس  بٍّض

 ـى١ى أظماء

03 

ت في الذ٘اُ ًِ العىت  حهىد اإلإاسبت واإلاؽاٜس
شاُ٘ت  ٠ؽُٙت  لىمها دساظت ببلُٔى ت ِو الىبٍى
للمفىٙاث والشظائل ألا١ادًمُت واإلاٝاالث 

الّلمُت مً بذاًت الٝشن الشابْ ِؽش الهجشي ئلى 
 الّفش الحالش

I06N02UN250420150006 01/01/2016 

 مىهىبي خعان

 سمماوي مدمذ

 لضسٛ لخمش

 هفشي ظلُم

ٙت لُلى  بٜى

شة آظُا  ١ٍى

04 
 معجم أِالم الجضائش في الٝشن الخاظْ ِؽش 

(1800- 1900) 
I01L02UN250420150006 01/01/2016 

 ـاسي أخمذ

ىت  الىاِش ـبًر

 مّماػ الىىي 

 ـالحي منى

 خلُل ٠ما٥

ُٞ  بً صسدة ج٘ى

05 
ـىسة الٕشب في الخىاب ؤلاظالمي دساظت 

 جدلُلُت إلاىاْٜ الخىاـل الاحخماعي
I06N03UN250420150003 01/01/2016 

 بىظىان سوُٜت

 خذادي ولُذة

 خمضة ًمُىت

شة ٘خُدت  ٍٜض

 بً ظاس ي حلُلت

ٞ جشجِب الجزو٥ 06 م مشجبا ٘و  I06N03UN250420150015 01/01/2016 جٙعحر الٝشآن ال٢ٍش

 ًخلٚ سممان

م اُ٘ت مٍش  بِى

 بً العاس ي أظماء

 بىحمّت خذًجت

 ماحي حعّذًذ

او معّىد  ٜص

07 

تهزًب ألالٙاً وأزشه في حّذًل ظلٟى ألا٘شاد في 

ُت الجضائش  -لىء ال٢خاب والعىت دساظت مىلِى

 -همىرحا

I06N03UN250420150017 01/01/2016 

 بُىاه ظّاد

 بىدوخت ئبشاهُم

ا٥ سجِبت  ٘ٔى

 ٠شمِؾ ِاد٥

ذة  جبىب ٍ٘ش

 ِٙىن ِثمان

 I06N03UN250420150004 01/01/2016 مىاهج البدث الحذًثت في ِلم مٝاسهت ألادًان 08

 ٠شدوس ي بؽحر

 لىشػ ظمُت

 وشقي خمُذة

ت 09 ب في الٝفت الجضائٍش  L01L01UN250420150001 01/01/2016 آلُاث الخجٍش

 بىمّضة هىا٥

اك  بً الؽُخ الحعُني ٍس

 بُالم باظم

 ٔضالي ٘خُدت

 سوابذ وُّمت
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ىدوة طلموة حول:  منهجوة إطداد مذكرات التخرج 

هذوة  2015دٌعمبر  15هٍمذ ١لُت أـى٥ الذًً لجامّت ألامحر ِبذ الٝادس للّلىم ؤلاظالمُت ًىم      

مىهجُت ئِذاد مز٠شاث الخخشج " لىلبت ما بّذ الخذسج ، بٝاِت اإلادالشاث ال٢بري ِبذ “ ِلمُت خى٥:

 الحمُذ بً بادٌغ بالجامّت.

ض خذاد هائب مذًش الجامّت للخ٣ىًٍ الّالي في الىىسًٍ ألاو٥       الىذوة مً جيؽُي د/ أخمذ ِبذ اللي ئلى حاهب ١ل مً أ.ٍِض

ً الّالي في الخذسج، د/ ظُّذ ِلُىان ، د/ ١افي بىب٢ش، د/٘اجذ خلُمي ، د/ ً اإلاخىاـل والؽهاداث و٠زا الخ٣ٍى والثاوي والخ٣ٍى

 صهشة لحلح.

ذ اإلاذاخالث جٙاِال ٠بحرا للىلبت الزًً ؼاس١ىا بٝىة في الىذوة و لم ًترددوا في وشح حعاؤالتهم ِلى ألاظاجزة  الزًً لم       ِ٘ش

 ًبخلىا في مىذ ١ل الىفائذ و الخىحيهاث التي ًدخاحها الىالب في هزه اإلاشخلت مً مؽىاسه الذساس ي .

 ىدوة تكوينوة لتقووم ىجاطة التكوين باخلارج 

ً بالخاسج " ًىم          يُت لخُُِم هجاكت الخٍٕى ، 2016ًٌُشي  18اخخظيذ ُاكت اإلاداطشاث الٕبري كبذ الحمُذ بً بادٌغ " ًلالُاث الىذوة الخٍٕى

يُت " طمان الجىدة بمإظعاث الخللُم اللالي " .  مىطىق الذوساث الخٍٕى

       ً ئلى حاهب ٔل مً أ.د/ العلُذ دساجي مذًش الجاملت د/ ظمحر حاب بالجاملت  وؽؽ الىذوة العُذ صخشي خلُل اإلاذًش الٌشعي للمعخخذمحن و الخٍٕى

الذًً ٓشدوس ي كض هللا هاةب مذًش الجاملت لللالُاث الخاسحُت و الخلاون الخيؽُؽ و الاجصا٘، العُذ / ئبشاَُم بىخذًجي ألامحن اللام للجاملت ، العُذ / 

 مذًش لجىت طمان الجىدة للجاملت.

ٖاث ؤلاكالم و الاجصا٘ و الخللُم اإلاخلٌض  والخللُم كً بلذ ممثال ك        ض ألاهـمت و ؼب ، ً ااإلاذاخلت ألاولى: للعُذ / ًُصل جلُالوي  مذًش مٓش لٌىج ألا٘و

ت سماح  ش اإلاىاسد البؽٍش ض البدث و جؼٍى  كمان.  –مىطىق الذوسة " الجىدة الؽاملت في الجاملاث " حشث بمٓش

ٔاهذ في         ذسظت الللُا اإلا اإلاذاخلت الثاهُت: للعُذ / مدمذ بً الىُت ألامحن اللام لٖلُت آلاداب و الحظاسة ؤلاظالمُت ، ممثال كً الٌىج الثاهحن الذوسة 

 ظترظبىسن ًشوعا. –للمىاحمىذ 

في  ىدةهاُؾ اإلاخذخلىن مً خال٘ مذاخالتهم أَمُت الجىدة في الجاملاث، مخؼلباتها، أَذاًها وآلُاث هجاكتها لىطم هـام ئًجابي و ًلا٘ ًظمً الج        

هم وخبراتهم في َزا اإلاجا٘ ٔاهذ له هخاةج ئًجابُت ظاَمذ في ئزشاء ملاًس ً في الخاسج الزي   . الجاملت، مم ئبشاص أَمُت الخٍٕى

 يوم إطالمي خاص  بطلبة اجلذع ادشرتك

هـمذ حاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت ًىما ئكالمُا لؼلبت  2016ماسط  14ًىم           

 الجزق مؽتْر  و رلٗ بِاكت اإلاداطشاث الٕبري كبذ الحمُذ بً بادٌغ، جشأط الجلعت

أ.د/ العلُذ الذساجي مذًش الجاملت لُدىاوب كلى اإلاىصت ٔل مً د. كبذلي أخمذ كمُذ ٔلُت  

ض  لت و الاُخصاد ، أ.د ئظماكُل ظامعي ، أ/ كٍض أص٘ى الذًً ، أ.د/ ٓما٘ لذسق كمُذ ٔلُت الؽَش

ً اإلاخىاصل  ً اللالي في الؼىسًٍ ألا٘و و الثاوي والخٍٕى خذاد هاةب مذًش الجاملت للخٍٕى

ً اللالي في الخذسج.  والؽهاداث، و ٓزا الخٍٕى

جمدىسث اإلاذاخالث خ٘ى جِذًم الىصاةذ والؽشوخاث لؼلبت الجزق اإلاؽتْر خ٘ى جىحيههم      

 للؽلب والخخصصاث اإلاخخلٌت، و ٓزا ٌُُٓت الترشح والاهخِاء في مشخلت اإلااظتر.

 يوم توجوهي خاص بطلبة اجلذوع ادشرتكة

ت هـمذ ٔلُت آلاداب والحظاسة ؤلاظالمُت        ٌلذ الُىم الخىحُهي ألا٘و لؼلبت الجزوق اإلاؽتٓر

ت ، و رلٗ ًىم  ل  28ًىما جىحيهُا زاهُا لؼلبت الجزوق اإلاؽتٓر بِاكت اإلاداطشاث الٕبري  2016أًٍش

 كبذ الحمُذ بً بادٌغ .

اض        أ./ ئبشاَُم بً مهُت،  لُِذم ٔل مً  و  جشأط الجلعت الللمُت أ./ بً الؽُخ الحعحن ٍس

العُذ بً صهذة مدمىد مداًف مٕخبت ٔلُت آلاداب والحظاسة ؤلاظالمُت ، أ./ خبُت طٍُ هللا 

ُت -ممثلت كً  أ./  مدمذ أظٕىسث سةِغ ُعم اللواث بالجاملت ، أ. د/ أخمذ ظاسي،    -لوت جٓش

ً لىُل ؼهادة اللِعاوغ و اإلااظتر ، و جِذًم  مذاخالث خ٘ى ٌُُٓت جىـُم معالٗ الخٍٕى

جىطُداث خ٘ى بشهامج الذساظت و الحُاة الذساظُت للؼالب مً العىت ألاولى لِعاوغ ئلى 

 .اإلااظتر
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 الووم اإلطالمي الثاين للعلوم اإلسالموة

2112 - 2116  
ق اإلاؽتْر للللىم الاظالمُت بٖلُت زكِذث داةشة الج     

لت و الاُخصاد ًىم  بِاكت  2016 – 05 – 11الؽَش

اإلاداطشاث الٕبري كبذ الحمُذ بً بادٌغ الُىم الاكالمي 

الخىحُهي الثاوي للللىم ؤلاظالمُت لؼلبت العىت أولى خظٍش 

ػلبت و أظاجزة الجاملت، وأؼشي كلى اًخخاخه أ.د/ العلُذ 

الذساجي الزي أٓذ أن َزا الُىم الخدعِس ي َى ًىم لالػالق 

كلى الخخصصاث الجاملُت وؼشوغ الخىحُه لٌخذ اإلاجا٘ 

امام الؼلبت مً أحل اخخُاس أخعً جخصص لهم ، ٓما 

أوضح أن ٔل جخصصاث الجاملت هي بىٌغ اإلاعخىي  ودعى 

ل ما ًخص جخصصاث الجاملت .  الؼلبت ئلى طشوسة الاػالق كلى الِىاهحن ٔو

ؽ خ٘ى الدسجُالث الجاملُت لٌُخذ اإلاجا٘ أمام الؼلبت لؼشح حعاؤالتهم خ٘ى اإلاىطىق.         في الخخام جم كشض ؼٍش

 الندوة التقووموة دتابعة سري التكوين لطلبة 

 الدكتوراه طلوم و الدكتوراه )ل.م.د(

ت        كِذث هُابت مذًٍش

ً اللالي في  الجاملت للخٍٕى

الؼىس الثالث و الخأَُل 

الجامعي و البدث الللمي 

و ٓذا الخللُم اللالي ًُما 

هذوة كلمُت  ،بلذ الخذسج

جُُِمُت مً أحل مخابلت 

ً ػلبت دٓخىساٍ  ظحر جٍٕى

كلىم و دٓخىساٍ 

٘.أم.دي " بالجاملت أ"

خ   2016حىان 02بخاٍس

بِاكت اإلادظشاث الٕبري 

 بالجاملت.

خظش الىذوة أ.د/     

العلُذ الذساجي سةِغ 

الجاملت وكمذاء الٖلُاث 

و العادة هىاب اللمذاء 

ذ أخا٘ أ.د/ الجمعي ؼباًٖي الٖلمت للؼلبت الحظىس لؼشح  ً في الذٓخىساٍ ، َزا ُو للذساظاث الللُا والبدث الللمي وسؤظاء لجان الخٍٕى

حعاؤالث العادة اإلاعإولحن كً الىُاباث و الٖلُاث، زم وصكذ  كًمؽألهم إلاخابلت ظحر أػشوخاث الذٓخىساٍ الخاصت بهم ، لُجُب بلذَا 

ً في الذٓخىساٍ كلىم و دٓخىساٍ أ ٘ م د للؼلبت خعب الخخصصاث  اظخماساث اإلاخابلت كلى الؼلبت الحظىس لخىؼلّ أؼوا٘ جُُِم ظحر الخٍٕى

 . اإلاٌخىخت في الٖلُاث

 أخبار اجلامعة

 العدد  
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 رسالة العدد

سظالت دٓخىساٍ مً ُعم الاُخصاد وؤلاداسة للؼالبت 

 ظمحرة خعِبت
جصذس َزا اللذد مىاُؽت لشظالت دٓخىساٍ مً ُعم الاُخصاد و ؤلاداسة    

للؼالبت  " ظمحرة خعِبت " بلىىان " ؤلاصالخاث اإلاالُت اإلالاصشة و دوس 

ٖالُت  ت ؤلاظالمُت " في جخصص البىْى ؤلاظالمُت ، جىاولذ الشظالت ئؼ الصحًر

ىاكذ جخلاسض مم بلع مبادب  ّ أظغ ُو ئصالح اإلاالُت اللاإلاُت ًو

ت ؤلاظالمُت أخذ أَم  ٖاهُت أن جٕىن الصحًر الشأظمالُت العاةذة ، و ئم

اإلاإظعاث اإلاالُت الٌاكلت في اإلاشخلت الِادمت ، خُث بُيذ ألاصماث اإلاالُت 

اإلاخٕشسة وحىد خلل َُٕلي في الىـام اإلاالي اللاإلاي، ٌعخىحب ئصالخه جىخُذ 

الجهىد و الخيعُّ كلى اإلاعخىي اللاإلاي،  مً خال٘ ئكادة الىـش في دوس 

ت ٔلُت بشبؽ  و  اإلاإظعاث اإلاالُت الذولُت ئًجاد ملاًحر مىخذة إلداسة الِؼاق اإلاالي واإلاصشفي اللاإلاي، الخدٕم في الخؼش الىـامي و جؼبُّ ظُاظاث اختراٍص

 الاُخصاد اإلاالي باالُخصاد الحُِِي .

ا مم ألاظغ التي جِىم كليها اللىإلات اإلاالُ    ً جخخلٍ اخخالًا حىٍَش مٌهىمها ت بو ُذ خلصذ الشظالت ئلى أن ؤلاصالخاث اإلاللىت مً ُبل مجمىكت اللؽٍش

ابت الذولت كلى الِؼاق اإلاالي و اإلاصشفي، باإلطاًت ئلى ئسظاء الظىابؽ ألاخالُُت في اإلا ادة ُس الث اإلاالُت ، ما ًٌخذ لامالشأظمالي، ًهي كىدة ئلى الخىـُم و ٍص

ت ؤلاظالمُت أن جٕىن كىصشا ًلاال في اإلاالُت اللاإلاُت معخِبال، خاصت بلذ جـاًش حهىد اإلاإظعاث اإلاالُت الذولُت ؤلاظال  كلى جٍُُٕ اإلالاًحر  مُتاإلاجا٘ للصحًر

 الذولُت مم خصىصُت اللمل اإلاالي ؤلاظالمي.

و َم :  2016ماي  12ٌ اإلاىاًّ لــ  1437الشظالت جدذ ئؼشاي ألاظخار الذٓخىس العلُذ دساجي،  هىُؽذ مً ػشي أظاجزة ًظالء في الخامغ مً ؼلبان     

ُت خىسي  وألاظخار  ي بً هاصش مً كِس الذٓخىس ظمحر حاب هللا و الذٓخىس هىس الذًً مِعاوي مً حاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت، ألاظخارة : َص

ت  -وسُلت  –و ألاظخار كبذ الىَاب دادن مً حاملت ُاصذي مشباح  – 2ُعىؼُىت  –حاملت كبذ الحمُذ مهشي   . و ُذ أكؼُذ لهزا البدث كالمت جِذًٍش

 بذسحت مؽشي حذا.

ٖاملت حعبِها مِذمت ، وجليها خاجمت جظمىذ الىخاةج و الخىصُاث.      ُعمذ الشظالت ئلى أسبلت ًص٘ى مخ  
خُت له، ُبل و بلذ  اُُت اجٌخصص الٌصل ألا٘و لذساظت اإلاـاَش ألاظاظُت للىـام الىِذي و اإلاالي اللاإلاي اإلالاصش، باظخلشاض أَم اإلادؼاث الخاٍس

ش اإلاالي كلى الىـام اإلاالي و اإلاصشفي. خىن وودص و أَم مإظعاجه و جدىله ئلى اللىإلات اإلاالُت، و دساظت أَم آزاس الخدٍش  بٍش

الُت. دساظت اإلاخصص الٌصل الثاوي لذساظت ألاصماث اإلاالُت، أظبابها و جذاكُاتها كلى الىـام اإلاالي اللاإلاي مً خال٘ اظخلشاض الاػاس الىـشي لألصماث 

 وجذاكُاتها كلى الىـام اإلاالي اللاإلاي. 2007أَم ألاصماث اإلاالُت في أظىاَ البلذان اإلاخِذمت و الىاؼئت. وألاصمت اإلاالُت اللاإلاُت لعىت 

، مً خال٘ مٌهىم الحٕىمت اإلاالُت اللاإلاُت و أَم 2007الٌصل الثالث : خصص لذساظت أَم ؤلاصالخاث اإلاالُت و أكِاب ألاصمت اإلاالُت اللاإلاُت لعىت 

ت الٖلُت. و أَم ؤلاصالخاث مً خال٘ با٘ص  ت في ئسظاء ظُاظاث العالمت الاختراٍص ٍض ُت  3مإظعاتها، و دوس اإلاصاسي اإلآش و أَمُت الحٕىمت اإلاصًش

 والخدٕم في الخؼش الىـامي.

ت ؤلاظالمُت في ؤلاصالخاث اإلاالُت اإلالاصشة، مً خال٘ الخلشض ئلى آزاس اللىإلات كلى اإلاصاسي ؤلا  مُت ، زم ظال الٌصل الشابم: خصص لذساظت دوس الصحًر

ت ؤلاظالمُت لُيخهي ئلى دساظت واُم  ُّ جؼبجدلُل أظباب ألاصماث اإلاالُت مً مىـىس اُخصاد ئظالمي، و أَم آزاس ؤلاصالخاث اإلاالُت كلى الصحًر

ت ؤلاظالمُت. ت في اخخظان الصحًر ت ؤلاظالمُت إلاخؼلباث ؤلاصالخاث اإلاالُت الجذًذة بذساظت الخجشبت اإلاالحًز  الصحًر

و مً هخاةج البدث:         

 .جِم ألاصماث اإلاالُت مً مىـىس ئظالمي بعبب الخلامل بالشبا و البُىق اإلادشمت و الٌعاد ألاخالقي 

 م الشبا و كلى طىابؽ اإلالامالث اإلا ت ؤلاظالمُت في مبادئها و طىابؼها الؽشكُت كً اإلاصاسي الخِلُذًت ، ًهي جِىم كلى جدٍش  ُت ؤلاظالمُت.الجخخلٍ الصحًر

 ش آلال ، جؼٍى ُت لبا٘ص ت ؤلاظالمُت لالهذماج في الىـام اإلاالي اللاإلاي مً خال٘ ؤلاًٌاء بمخؼلباث اإلالاًحر الذولُت اإلاصًش ٖاس  ُاثحععى الصحًر ُت و ابخ اإلاصًش

 أدواث حذًذة.

  ا وخاسحها، ًهى ًدىي َذي جىـُمي رو ؼِحن الاظخِشاس  2013ًشظم ُاهىن الخذماث اإلاالُت ؤلاظالمُت اإلاالحزي ت ؤلاظالمُت في مالحًز معخِبال واكذا للصحًر

ت ؤلاظالمُت في اإلاع ش الصحًر ت و ؼاملت لخؼٍى ابي اإلاالي بأظغ ٍُى ض ؤلاػاس الخىـُمي و الُش لت ؤلاظالمُت لخلٍض  ل. خِباإلاالي والامخثا٘ للؽَش
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 اإلصدارات
 

*  أصذسث حاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت ٓخاب بلىىان " مً أكالم 

" بمىاظبت جخشج الذًلت  -في ئػاس ُعىؼُىت كاصمت الثِاًت اللشبُت-ُعىؼُىت 

ى لٌخت اكتراي وجمجُذ لثلت مً كلماء ُعىؼُىت أًىىا  ً، َو الخاظلت واللؽٍش

ت في مجاالث مخخلٌت.  خُاتهم في خذمت الللم واإلالًش

مً  40* صذس كً ٔلُت أص٘ى الذًً بجاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت اللذد 

 مجلت اإلالُاس وهي دوسٍت كلمُت مدٕمت حلنى بالذساظاث ؤلاظالمُت وؤلاوعاهُت.

 

مً مجلت " حاملت  36*  وطلذ حاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت اللذد 

ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت " الزي جظمً اللذًذ مً اإلاىاطُم الُِمت التي 

خؼتها أهامل الباخثحن في مخخلٍ الخخصصاث ومً مخخلٍ الجاملاث الىػىُت 

 والذولُت.

 

لت والاُخصادًت بجاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت  * صذس كً ٔلُت الؽَش

لت والاُخصاد 05اللذد  ٔادًمُت مخخصت مدٕمت حلنى  مً مجلت الؽَش وهي دوسٍت أ

 بالذساظاث الؽشكُت والِاهىهُت والاُخصادًت. 

 

ت الجاملت للخٕىًٍ اللالي في الؼىسًٍ ألا٘و والثاوي والخٕىًٍ  * وطلذ هُابت مذًٍش

ش الجاملت  زا الخٕىًٍ اللالي في الخذسج، ٓخِب " جٍِش اإلاخىاصل والؽهاداث ٓو

  .2015/2016العىىي البُذاهىجي والللمي 

 

 *وطلذ ٔلُت آلاداب والحظاسة ؤلاظالمُت  زالر ئصذاساث لــ د/ خلٌُت ئبشاَُم خماػ:

خ الجضاةش باإلاوشب ) اإلإخبت الىػىُت والخضاهت   - ٓخاب " وزاةّ جاٍس

الحعيُت بالشباغ(" والزي جىا٘و ًُه اإلاصادس اإلاوشبُت وكالُتها 

خ الجضاةش.  بخاٍس

خ الجضاةش في ألاسؼٍُ    - ػبلت حذًذة لٕخاب "ٓؽاي وزاةّ جاٍس

 الىػني الخىوس ي " .

ُت )اللثماهُت والحذًثت("  بأحضاةه   - ٓخاب " ُىاكذ اللوت التٓر

 الثالزت .
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 مسابقت فكزيت 
 مبناسبت االحتفال بذكزى انثورة اجمليدة 

الىدالع الثورة التحريرية ادجودة ىظمت جامعة األمري طبد القادر للعلوم  16بمناسبة االحتفال بالذكرى 

، مسابقة 7162أكتوبر  72اإلسالموة ممثلة يف ادديرية الفرطوة لألىشطة العلموة والثقافوة والعلموة يوم 

  فكرية شارك فوها صالب وموضفي اجلامعة، ضمت ادسابقة أسئلة متنوطة يف خمتلف ادجاالت.      
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 األمين  العام للجامعة يشارك في المسابقة

 من فعاليات المسابقة                             



 

 أخبار اجلامعة

 العدد  

 مسابقة حفظ القرآن "

مت دأبذ حاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم الاظالمُت كلى ، " صذَ هللا اللـُم ػه ما أهضلىا كلُٗ الِشآن لدؽِى ُا٘ هللا حلالى "       وكمال باآلًت الٍٕش

ٖامه و التي داسث ًلالُاجه بِاكت اإلاداطشاث الٕبري كبذ الحمُذ بً بادٌغ بالجاملت و ر ت أخ م و جشجُله و ملًش م خٌـت الِشآن الٍٕش  16ًىم لٗ جٍٕش

ل   .2016أًٍش

ذ اإلاعابِت خظىسا ممحز       ٍ بخالوجه آًاث  اكًش إلامثلي العلؼاث اإلادلُت و سحا٘ الاكالم و ٓزلٗ ألاظاجزة و الؼلبت ، اًخخدها الؼالب / ابشاَُم الؽٍش

ى دوسَا كل مً الزٓش الحُٕم ، اًخخذ اإلاعابِت أ.د / العلُذ الذساجي و الزي أساد أن ًٕىن الاخخٌا٘ بُىم الللم َزٍ العىت ُشآهُا سهبت في الحٌاؾ

ت و كلمُت مً أحل الحٌاؾ كلى اإلاىسور الىػني و زىابذ ألامت. ادي، ٓما أنها ظخٕىن اهؼالُت إلاعابِاث ًٍٕش  الٍش

ت  16/04/2016لُٕىن ًىم  03/04/2016هـمذ اإلاعابِت ابخذاء مً       ذ مؽآس م خٌـت الِشآن مً ٔل حاملاث ُعىؼُىت و كًش  51ًىما لخٍٕش

 مترشحا مً ؼتى الخخصصاث ، لُخدصل كلى اإلاشاجب الخمغ ألاولى ٔل مً :

 . -حاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم الاظالمُت -معاكذي وظُلت  – 1    

خيى ٔلُت الؼب بجاملت ُعىؼُىت  – 2      .03كاتؽت لٍى

ٍ ابشاَُم  – 3      .-حاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم الاظالمُت -ؼٍش

 .-حاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم الاظالمُت -ًىظٍ بىُؼىؼت  – 4    

 .-حاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم الاظالمُت -خلىد باسة   – 5    

م اإلاعاَمحن و أظاجزة لجىت الخدُٕم.     اخخخمذ اإلاعابِت بخٍٕش

10 

 
 



 

 أبواب مفتوحة على الجامعات

بحن اإلاإظعاث بالخلاون جدذ سكاًت وصاسة الخللُم اللالي و البدث الللمي و   

الجاملُت بىالًت ُعىؼُىت و الٌشق اإلادلي للذًىان الىػني للمؼبىكاث 

ماسط  31، 31، 29الجاملُت جم جىـُم أبىاب مٌخىخت كلى الجاملاث أًام 

بِصش الثِاًت مدمذ اللُذ آ٘ خلٌُت ،بهذي جِذًم جىحُه أًظل    2016

م الجامعي وكشض  ٖالىسٍا في اخخُاساتهم اإلاخللِت بمعاَس للمِبلحن كلى الب

 مخخلٍ الخخصصاث .

ؼاْس في َزٍ الخـاَشة ٔل اإلاإظعاث الجاملُت بِعىؼُىت هزٓش منها،    

، حاملت  01حاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت، حاملت ُعىؼُىت

، اإلاذسظت الللُا لألظاجزة، اإلاذسظت 03، حاملت ُعىؼُىت 02ُعىؼُىت 

الىػىُت الللُا في البُىجٕىىلىحُا، اإلاذسظت الىػىُت اإلاخلذدة الخِىُاث، 

ت للللىم  اإلاذسظت الىػىُت الللُا للمداظبت واإلاالُت، اإلاذسظت الخدظحًر

ت وكلىم الدعُحر، مذًٍش  ث الخذماث الجاملُت بالىالًت.االاُخصادًت والخجاٍس

ٖالىسٍا ، جىـُم    ذ الخـاَشة  والتي جمحزث باُبا٘ ٓبحر للمترشححن للب كًش

ت اػاولت معخذًشة مً ػشي سؤظاء اإلاإظعاث الجاملُت و ئػاس  ث بمذًٍش

اث و ٓزا ممثلي حملُاث أولُاء الخالمُز،  التربُت و  مذساء الثاهٍى

ؤلاكذاد الىٌس ي للؼالب الحخُاص " لخخخخم الٌلالُاث بدىـُم هذوة  بلىىان

ٖالىسٍا و اخخُاس اإلاعاس الجامعي التي خا٘و مً خاللها سؤظاء اإلاإظعاث  "الب

ت، خُث أن  الجاملُت دساظت كملُت جىحُه الؼلبت بذاًت مً اإلاشخلت الثاهٍى

ل مً جخصص آلخش،  ّ للؼالب ظُِلص مً ػلباث الخدٍى الخىحُه اإلاًى

ادة وعبت الىجاح للؼلبت خال٘ مشخلت  ومً والًت ألخشي، ٓما ظِعهم في ٍص

 اللِعاوغ.  
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رؤساء انًؤسساث انجايعيت في 

 نذوة صذفيت

 جانب ين انتظاهرة

 يذير انجايعت رفقت واني انواليت

 جناح انجايعت



 

 رض الشــــــــــــــرطة:ـعــــــم  

اخخظً بهى حاملت ألامحر  

كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت 

 19ملشطا للؽشػت ًىم 

ل  ، اإلالشض مً  2016أًٍش

ت اللامت لألمً  جىـُم اإلاذًٍش

الُىم بمىاظبت جىـُم  الىػني

خ  ٍ بخاٍس ؤلاكالمي للخلٍش

ت.   وججشبت الؽشػت الجضاةٍش

 معرض أسبوع الثورة:
بمىاظبت الاخخٌا٘ بزٓشي  

اهذالق الثىسة اإلاـٌشة 

ت الٌشكُت  هـمذ اإلاذًٍش

لألوؽؼت الللمُت 

اطُت  والثِاًُت والٍش

ت،  ٍض لجاملت ألامحر كبذ الِادس  بالخيعُّ مم ٔل مً مٕخبت أخمذ كشوة اإلآش

مٕخبت ٔلُت آلاداب والحظاسة ؤلاظالمُت للجاملت، الاجداد الىػني للؽبِبت 

ت، مخدٍ اإلاجاَذ، ملشطا خاصا بأظبىق "الثىسة " والزي امخذ  الجضاةٍش

 .ببهى الجاملت 2016أٓخىبش  31ئلى  25مً 

       معرض المقتنيات الجديدة لمكتبة أحمد عروة:
ت د. أخمذ كشوة للجاملت ملشطها  16ئخُاء لُىم الللم اإلاىاًّ لــــ   ٍض ل مً ٔل ظىت، هـمذ اإلإخبت اإلآش أًٍش

ل  16العىىي للمِخيُاث الجذًذة ورلٗ ًىم   أؼشي كلى اًخخاخه .ببهى اإلإخبت 2016أًٍش

 .أ.د. العلُذ الذساجي مذًش الجاملت 

 أخبار اجلامعة
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 1105االتفاقيات الموقعة لسنة:

ت الؽإون الذًيُت للىالًت  -ُعىؼُىت –* أبشمذ حاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت  اجٌاُُت حلاون مم مذًٍش

خ  ل  05بخاٍس  ٌ. 1437حمادي الثاهُت  27اإلاىاًّ لـــ  2016أًٍش

خ   * ُم كلى اجٌاُُت حلاون كلمي و جباد٘ خبراحي بحن حاملت  1437ٌسحب 10اإلاىاًّ لـ  2016أًٍشل 17بخاٍس جم الخُى

ت. -ُعىؼُىت –ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت  تي بالجمهىسٍت اللشبُت الصحشاٍو  وحاملت الخٌاٍس

 
 

 
ٔادًمي بحن  ض الخلاون ألا * في ئػاس حلٍض

ُا أبشمذ حاملت ألامحر كبذ  الجضاةش وجٓش

  -ُعىؼُىت -الِادس للللىم ؤلاظالمُت 

ٌُت  وحاملت العلؼان مدمذ الٌاجذ الُى

ُا  –  51اجٌاُُت حلاون ًىم -ئظؼىب٘ى جٓش

 .1437سحب  28اإلاىاًّ لـ  2016ماي 

 
 

 
 



 

 الزيــــــــــــــــــــــــــــــارات
 

 2016حىان 18اظخِبلذ الجاملت ًىم  -

ظلادة ظٌحرة ئهذوهِعُا بالجضاةش في ئػاس 

ٔادًمي بحن البلذًً ض كالُاث الخلاون ألا   .حلٍض

 

 

 

أدث ملحّ العٌاسة  2016ًٌُشي  08ًىم  -

اسة مجاملت للجاملت ُٕت بالجضاةش ٍص  .ألامٍش

 

 

 

 

 

 

ذ مً  2016ًٌُشي  11صاس الجاملت ًىم  - ًو

ت.   الؽُِِت الجمهىسٍت اللشبُت الصحشاٍو

 

 

 

ذ مً  2016ًٌُشي  25ًىم  - خل بالجاملت ًو

 وصاسة الخللُم اللالي والبدث الللمي.
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حفم اختتام 
 انسنت اجلامعيت

اخخظيذ ُاكت      

اإلاداطشاث الٕبري كبذ 

الحمُذ بً بادٌغ بجاملت 

ألامحر كبذ الِادس للللىم 

ؤلاظالمُت خٌل اخخخام العىت 

اإلاىاًّ  2016 – 2015الجاملُت 

لُت  03لُىم  والزي  2016حٍى

خظٍش ممثلي العلؼاث 

اإلادلُت كلى سأظهم سةِغ 

دًىان والي الىالًت ئطاًت ئلى أظاجزة 

ومإػشي وكما٘ وػلبت الجاملت، وظؽ 

حوؼُت ئكالمُت مخمحزة إلاخخلٍ وظاةل 

 ؤلاكالم الىػىُت.

أكلً أ.د/ العلُذ الذساجي أن      

الجاملت اخخاسث أن ًٕىن ٓخاب دًلتها 

ً جخلُذا ألكالم  الخاظلت واللؽٍش

ُعىؼُىت في ئػاس ُعىؼُىت كاصمت 

الثِاًت اللشبُت، ٓما جِذم بالؽٕش 

ل لٖل مً ظاَم في ئهجاص َزا  الجٍض

الٕخاب ودكا الجمُم ئلى اللمل واإلاثابشة 

مً أحل العحر بالجاملت هدى اإلاشاجب 

 ألاولى وجدُِّ أٓبر الىجاخاث. 

ؽ كلمي      جخلل الحٌل كشض ؼٍش

في الخخام وصكذ  و  خ٘ى مذًىت ُعىؼُىت

ؼهاداث كلى الؼلبت اإلاخٌىُحن، ئطاًت 

حن في ئهجاص ٓخاب دًلت  م اإلاؽآس ئلى جٍٕش

م الؼلبت   الخخشج، واإلاعاَمحن في جٍٕش
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حّذ م٢خبت ١لُت آلاداب والحماسة ؤلاظالمُت بجامّت ألامحر     

ِبذ الٝادس للّلىم ؤلاظالمُت ٜىبا وزائُٝا هاما حعاهم 

معاهمت ّ٘الت في ئزشاء البدث الّلمي والذْ٘ بّملُت الخّلُم 

ذ هجحذ اإلا٢خبت بٙمل جٍا٘ش حهىد الٝائمحن  بالجامّت، ٜو

ِليها و معإولي الجامّت مً مىا٠بت الخىىس الخ٢ىىلىجي 

 الشاهً لخ٣ىن في معخىي جىلّاث معخُٙذيها .  

لُت  07٘خدذ م٢خبت ١لُت آلاداب والحماسة ؤلاظالمُت أبىابها ًىم     ، لخباؼش أداء مهامها اإلاىىوت بها خعب ما ًدذده  2010حٍى

ذة معإو٥ اإلا٢خبت و سئِغ مداٍ٘ي  ٞ ِمل مخ٣امل بشئاظت أ. مدمىد بً ٔص الٝاهىن، و ٌعهش ِلى ألاداء الحعً لهزه اإلاهام ٍ٘ش

 اإلا٢خباث الجامُّت . 

                                 

 

 

 

                                              

 

 

ش اإلإخبت:  جؼٍى

 système normalisé de gestion desوهى الىٍام اإلاٝجن لدعُحر اإلا٢خباث   Syngebاظخٙادث م٢خبت ال٣لُت مً بشمجُت    

bibliothèques  .وهي آلان حّمل حاهذة بالخيعُٞ مْ الجهاث اإلاخخففت ألجمخخت و جألُت اإلا٢خبت 

                     
 حاهب مً اإلإخبت

 ًظاءاث اإلإخبت:
ش  م٢خبت ال٣لُت ِلى ٘ماءاث للمىالّت والٝشاءة والبدث الّلمي مهُأة ٠ما ًأحي:  جخ٘ى

ب   .WWW٘ماء لإلبداس  في الؽب٢ت الّى٢بىجُت الذولُت البُماء ، وال ظُما جىبُٝت أو خذمت الٍى

ا ممٕىىا بمدخىي ؼهاداث إلاجاهذًً ـىّىا  60٘ماء اإلا٢خبت ؤلال٢تروهُت: أجاخذ م٢خبت ال٣لُت في ٘مائها ؤلال٢ترووي  ٜـش

ت   .1954/1962أو ِاؼىا أو ِاٌؽىا الثىسة الجضائٍش

 ٠خاب. 16000*اإلا٢خبت الؽاملت أ٠ثر مً 
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ّ اللمل باإلإخبت  أ. مدمىد بً صهذة معإو٘ اإلإخبت  ًٍش

 
 



 

ت في مخخلٚ الخخففاث.  *م٢خبت الاظ٢ىذٍس

خ الحش٠ت الىوىُت. DVD 50*م٢خبت ئل٢تروهُت مخخففت جدخىي ِلى  ت وجاٍس  خى٥ الثىسة الجضائٍش

شافي آلالي ) الٙهشط آلالي(.    * ٘ماء للبدث البِبلُٔى

 ٗس مٙخىح للشظائل الجامُّت والذوسٍاث في الخخففاث اإلاٙخىخت و اإلاّخمذة.

 ئخصاءاث وبُاهاث:
تزاًذ ئلى أن بلٖ ِذدهم ظىت كذد اإلاىخشػحن باإلإخبت:   معخُٙذا.   2119، 2015/2016ٌل ِذد اإلاىخشوحن ًدىامى ٍو

ت مائت باإلاائت، وهى ما ًٙٛى واٜت ئظدُّابها. ُتها ال٢ٍٙش لذ وعبت اإلاٝشوئُت والتردد الُىمي ِلى مخخلٚ أِو ذ ـو     ٜو

 الشصُذ الىزاةِي الٕلي:

 SYNJEBوسخت مخاخت ِلى هٍام  S YNJEB:2119  -ِىىاها .  10.000ال٢خب:  -

ُذ ألاوشوخاث والشظائل الجامُّت: -  ـس

 ِىىاها    37سظالت                     الذوسٍاث: 156أوشوخت                    ماحعخحر:  82د٠خىساه: 

 َُأل اإلإخبت:
ش م٢خبت ال٣لُت ِلى:  جخ٘ى

 مّٝذا. 80ٜاِت للمىالّت والٝشاءة والبدث بٝذسة اظدُّاب جٝذس بـــــــ 

ُذ الىزائٝي هىبٞ ِلُه هٍام الٗش اإلاٙخىح. مْ ٗس ألاوشوخاث والشظائل الجامُّت.   مخضن خاؿ بالـش

ب   (.WWWحىاح للم٢خبت ؤلال٢تروهُت والبدث في الؽب٢ت الّى٢بىجُت الذولُت البُماء)خذمت الٍى

     

                                              

    

            

 

 

 

 ٜاِت اإلاىالّت                                                  حىاح اإلا٢خبت الال٢تروهُت                                   

ّ اللمل باإلإخبت:  م وآًاَ ًٍش  مؽاَس

اث وؤلام٣اهاث اإلاخاخت  حّمل ٞ الّمل بدعب ألاولٍى م٢خبت ١لُت آلاداب والحماسة ؤلاظالمُت ِلى جدُٝٞ أهذاٗ مؽشوُ ٍ٘ش

 بىاء ٜاِذة بُاهاث مىخذة بحن اإلا٢خباث الثالر. -وهي:   

خ الحش٠ت الىوىُت والثىسة  -       مىت أي وزُٝت خاـت بخاٍس خ الجضائش ِبر الّفىس و ٜس بىاء م٢خبت مخخففت في جاٍس

ت اإلاجُذة  ٍش  1954/1962الخدٍش

ماء هُئت الخذَسغ و مجلت ال٣لُت. -       مىت ؤلاهخاج الّلمي أِل  ٜس

ت خاـت باإلا٢خبت. -       ب و ئِذاد وؽٍش  ئِذاد دلُل مٙفل ودُٜٞ وسقي وئل٢ترووي ِلى اإلا٢خبت وئجاخخه ِلى الٍى

جىٍُم أبىاب مٙخىخت ِلى اإلا٢خبت وأهماه حعُحرها آلالي وؤلال٢ترووي ودوسها في الخىمُت الؽاملت مْ جىٍُم دوساث  -  

بُت للمعخُٙذًً الّٙلُحن ِىذ ١ل دخى٥ حامعي حذًذ.   جذٍس
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 الطالب المتفوق أمين ماضي
هخلشي وئًآم كلى الؼالب الزي أخشص أكلى ملذ٘ كلى معخىي 

 .2016اإلااظتر دًلت 

 مً َى الؼالب أمحن ماض ي؟ : أخباس الجاملت

ٔاجه، الؼالب أمحن ماض ي؛ : أمحن ماض ي العالم كلُٕم وسخمت هللا وبش

خ  م بىالًت ظؼٍُ، وؽأث وصاولذ دساظتي في  1992/  02/  23مىلىد بخاٍس

ا الثالزت ألاولى بذاةشة بابىس مً هٌغ الىالًت، وبها جدصلذ كلى  أػىاَس

ٖالىسٍا ؼلبت الدعُحر والاُخصاد ظىت  م، زم الخدِذ 2011ؼهادة الب

بجاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت التي جخشحذ منها مخدصال كلى ؼهادة اللِعاوغ جخصص الحذًث وكلىمه ظىت 

 إلجمام الذساظت في ػىس اإلااظتر، وآلان 2014
ُ

ِذ ِ
ّ
أها مخدصل كلى َزٍ  –والحمذ هلل  –م ، وألهني ٓىذ مً ألاواةل في الذًلت ؛ ُوً

 مم اإلاشجبت ألاولى في الذًلت . 17.26الؽهادة بملذ٘ 

م اخخُاْس كلى حاملت ألامحر كبذ الِادس ؟ : أخباس الجاملت  ٍُٓ ُو

 في َزٍ الجاملت هابلا مً سهبتي الٕبحرة في ئجمام اإلاعحرة الذساظُت في مُذان الللىم : أمحن ماض ي
َ
ٔان اخخُاسي الذساظت لِذ 

ا ٓىذ ػالبا في اإلاشخلت الثاهىٍت.  
ّ
ٔاهذ َزٍ الجاملت سمضا لهزا اإلاجا٘ في بلذها؛ حللذ الالخداَ بها َذًا لي إلا ا  

ّ
  الاظالمُت، وإلا

 أما كً اخخُاسي جخصص كلىم الحذًث؛ ًلِىاكتي بأهه مً أخعً الخخصصاث في الجاملت .

ما هي اللىامل وألاظباب التي ظاكذجٗ كلى ئخشاص أكلى ملذ٘ في مشخلت اإلااظتر  والخٌَى في مؽىاْس الذساس ي : أخباس الجاملت

 ٖٓل ؟

أولها كلى ؤلاػالَ جىًُّ هللا حلالى لي زم بخـاًش مجمىكت مً اللىامل مثل ؤلاكاهت واإلاعاهذة اإلاادًت واإلالىىٍت مً : أمحن ماض ي

حن ومىؿٌحن  محن زم الدعهُالث التي جلُِتها في الجاملت مً أظاجزة وئداٍس بل الىالذًً الٍٕش خاصت أظاجزة ُعم الٕخاب والعىت  –ُِ

 الزًً لم ًبخلىا كلي مً هصاةدهم وجىحيهاتهم . –واإلاىؿٌحن الِاةمحن كلى مٕخباث الجاملت 

 ما هي اللشاُُل التي واحهخٗ في الجاملت أو في اإلاؽىاس الذساس ي ؟ أخباس الجاملت: 

ٔاهذ مىاجُت لخدُِّ أخعً الىخاةج.  أمحن ماض ي: الحمذ هلل ، لم جىاحنهي كشاُُل جزٓش،  ًٖل الـشوي اإلاادًت واإلالىىٍت 

 ما هي ػمىخاجٗ وأَذاًٗ اإلاعخِبلُت ؟ : أخباس الجاملت

ّ في اإلاجا٘  –ومثل خا٘ الٕثحر مً الؼلبت في َزٍ اإلاشخلت  –أمحن ماض ي: بلذ ئجمام مشخلت اإلااظتر  أػمذ ئلى مىاصلت الؼٍش

ٔادًمي وأٓىن ػالبا في مشخلت الذٓخىساٍ.    الللمي ألا

 هصُدت لضمالةٗ؟: أخباس الجاملت

أمحن ماض ي: أهصح صمالتي الؼلبت باحخىاب ٔل أمش ُذ ًد٘ى بُنهم وبحن جدصُل الللم وجدُِّ أًظل الىخاةج، ٓما أهصحهم 

باالظخوال٘ ألامثل إلاشاًّ الجاملت خاصت مٕخباتها التي جخىًش كلى الٕثحر مً الٕىىص التي حعاكذَم كلى الخدصُل والبدث 

 الللمُحن.

 ٔلمت خخامُت.: أخباس الجاملت

ل والثىاء الجمُل ئلى ٔل مً أكاهني ػُلت : أمحن ماض ي ِني لبلىن َزا اإلاِام ؛ أجىحه بالؽٕش الجٍض بلذ خمذ هللا الزي ًو

حن واإلاىؿٌحن الِاةمحن كلى حعُحر ؼإون  محن زم ألاظاجزة ألاًاطل وؤلاداٍس مؽىاسي الذساس ي في َزٍ الجاملت بذءا بالىالذًً الٍٕش

شجى منها النهىض بهزٍ ألامت ٓما نهع بها  ًُ لُنهم كلى جٕىًٍ أحُا٘  الجاملت ، ٔلٌّ أظأ٘ هللا حلالى أن ًىًِهم ليؽش الللم الىاًم َو

ٔاجه .    ظلٌىا الصالح، وأن ًجللهم مٌاجذ خحر موالّ ؼش ئهه ولي رلٗ والِادس كلُه، والعالم كلُٕم وسخمت هللا وبش
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 أيام إعالمية:
 هـمذ حاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت أًاما ئكالمُت لٖل مً:

،والًت  2016ًٌُشي  17،والًت ظَى أَشاط ًىم 2016ًٌُشي  02و 01، والًت خيؽلت ًىمي 2016حاهٌي  28والًت مُلت ًىم 

 05و 04، والًت وسُلت أًام  2016ماسط  15، والًت باجىت ًىم 2016ماسط  07، والًت ظؼٍُ ًىم 2016ًٌُشي  18ُاإلات ًىم 

ل  ل  07و 06، والًت الىادي ًىمي 2016أًٍش ل  12، والًت الؼاسي ًىم 2016أًٍش  .2016أًٍش

التسجيالت     

الجامعية لحاملي 

شهادة البكالوريا 

  6102الجدد 
حشث الدسجُالث الجاملُت    

ً الجذد كلى ؼهادة  للحاةٍض

ٖالىسٍا  في ؿشوي حذ  2016الب

خعىت، خُث سخشث حاملت ألامحر 

كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت ٔل 

ت إلهجاح كملُت الدسجُالث والتي جمذ كلى مشاخل خعب الىـام الجذًذ الزي اكخمذجه الىصاسة  ٖاهاث اإلاادًت والبؽٍش ؤلام

   الىصُت .

وبلى كذد اإلاسجلحن الجذد خال٘ 

 2068ًترة الدسجُالث ألاولُت 

ى ما ٌلني اسجٌاق في  ػالبا، َو

وعبت الؼلبت الجذد مِاسهت 

 بالعىت اإلااطُت .
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 حصيلة النشاطات الرياضية

 :  5102/5102لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية لسنة  
 

  خ ت الجاملت ورلٗ مً جاٍس اطت الجاملُت في ٓشة الِذم بمؽآس ًٌُشي  07اهؼالَ البؼىلت الىالةُت للٍش

 . 2016ًٌُشي  21ئلى هاًت 

  اطت أللاب الِىي ذ دوسة وػىُت في ٍس بىالًت خيؽلت خُث  2016ًٌُشي  06ًىم العبذ  -ئهار–أحٍش

 . 32والؼالبت المُت لىصٍُ كلى اإلاشجبت  37جدصلذ الؼالبت دهُا ملالُم كلى اإلاشجبت 

  ب" كلى ت الجاملت في البؼىلت الىالةُت في للبت الؽؼشهج خُث جدصل الؼالب " خعحن ٍُش مؽآس

ذ باإلُامت الجاملُت  وجأَله  2016ماسط  15ًىم الثالزاء  -2صواغي ظلُمان –اإلاشجبت الثاهُت التي أحٍش

ت في الذوسة الىػىُت الجاملُت .    للمؽآس

  خ ل  11بخاٍس اطت الٕشاحي دو 2016أًٍش ذ بؼىلت حهىٍت ووػىُت في ًىىن الِخا٘ في ٍس بالِاكت  -أحٍش

اطاث العاًذ اللشبي  ًئت رٓىس وئهار خُث جدصل الؼالب مدمذ  -صواغي ظلُمان –اإلاخلذدة الٍش

ت مشوان، بلٕدلت كبذ الىىس كلى اإلاشجبت الثالثت  للشابت كلى اإلاشجبت ألاولى والؼالب ابشاَُم كِس ى ، هىادٍس

 والؼالبت ظهُلت حذاي كلى اإلاشجبت الثاهُت ًئت ئهار .

  خ ل  13و12بخاٍس ذ الجاملت في الذوسة الىػىُت بحن الجاملاث في للبت الؽؼشهج بدىـُم  2016اًٍش ؼآس

خُث جدصل الؼالب سؼُذ مجاَذي كلى اإلاشجبت الشابلت وجدصل  3و 2ٔل مً حاملت ُعىؼُىت 

ب كلى اإلاشجبت    .12الؼالب خعحن ٍُش

  خ ل  27و26بخاٍس ذ الجاملت في الذوسة الىػىُت للعباخت ما  2016أًٍش اطت الجاملُت ؼآس في ئػاس الٍش

باإلالهذ  3كبذ الحمُذ مهشي ، وحاملت ُعىؼُىت  2بحن الجاملاث مً جىـُم ٔل مً حاملتي ُعىؼُىت 

اطت وجدصلذ الجاملت كلى ؼهادة ؼٕش وجِذًش .  الىػني للخٕىًٍ اللالي إلػاساث الؽباب والٍش

  خ ذ بؼىلت وػىُت بحن الجاملاث في للبت الؽؼشهج  2016ماي  06بخاٍس اطت  الجاملُت أحٍش وفي ئػاس الٍش

زا بلذ احخُاٍص للبؼىلت الىالةُت  ب في البؼىلت َو بىالًت ظؼٍُ خُث ؼاْس الؼالب خعحن ٍُش

ذ جدصل كلى اإلاشجبت الخاظلت .  والجهىٍت ُو

  ذ دوسة والةُت في هصٍ ماساجىن ورلٗ ًىم الخمِغ بىالًت ُعىؼُىت وجدصل  2016ماي  19أحٍش

 الؼالب كصام بً دومت كلى اإلاشجبت العابلت .

  شان ًىم الخمِغ اطت أللاب الِىي بىالًت َو ذ دوسة وػىُت في ٍس خُث جدصلذ  2016ماي  19أحٍش

 متر .     200الؼالبت ؼهحرة كمىس كلى اإلاشجبت الشابلت في ظباَ 
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حفم افتتاح انسنت 
 اجلامعيت 

6102 – 6102  
 

اخخظيذ ُاكت اإلاداطشاث الٕبري كبذ الحمُذ بً        

بادٌغ بجاملت ألامحر كبذ الِادس للللىم ؤلاظالمُت خٌل اًخخاح 

 2017 – 2016اإلاىظم الجامعي الثالث و الثالزىن للعىت الجاملُت 

حوؼُت ئكالمُت ممحزة بدظىس  وظؽ 2016ظبخمبر  21و رلٗ ًىم 

ت، و ألاظشة  والي الىالًت و ممثلحن كً العلؼاث اإلاذهُت و اللعٍٕش

 الجاملُت بجمُم أػُاًها أظاجزة، كما٘، و ػلبت.

اًخخذ الحٌل أ.د .العلُذ الذساجي مذًش الجاملت بٖلمت       

جشخُبُت، والزي  ُذم ئخصاةُاث خ٘ى الخخصصاث اإلاىحىدة 

بالجاملت، َزا و ُذ أٓذ كلى أن الجاملت حلشي دًىامُُٕت 

حذًذة َزٍ العىت و أن الخِذم الزي خِِخه َى بٌظل كمل 

ً وأظاجزة و مىؿٌحن و كما٘ ، و  الِاةمحن كليها مً مإػٍش

دكاَم ئلى اللمل أٓثر مً أحل جدصُل أكلى اإلاشاجب في جصيٍُ 

الجاملاث، لُِذم بلذَا ألاظخار كماس ػعؼاط اإلاداطشة 

ٔاهذ خ٘ى معألت ألاماهت الللمُت و طىابؼها  الاًخخاخُت والتي 

ؤلاحشاةُت واإلاىهجُت في ٓخابت البدث الللمي و ٓزلٗ الِىاكذ 

ت الللمُت اظخجابت لخللُمت الىصاسة الىصُت،  اإلاخللِت بالعُش

ىا ئلى سجبتي أظخار و أظخار  م ألاظاجزة الزًً جُش لُخم بلذَا جٍٕش

م د/ هاصش لىخِش ي بلذ  –أ  –مداطش ُعم  ئطاًت ئلى جٍٕش

م  ماث بخٍٕش جه بالجاةضة ألاولى لؽاكش الجضاةش و اخخخمذ الخٍٕش جخٍى

اها إلاا بزله مً  أ.د.كبذ هللا بىخلخا٘ سةِغ الجاملت العابّ كًش

ش الجاملت.         مجهىداث في ظبُل جؼٍى

ٖاهت خاصت باليعبت في الخخام ُذم والي  ذا أن لها م والًت ُعىؼُىت ٔلمخه التي ؼٕش مً خاللها الِاةمحن كلى حاملت ألامحر كبذ الِادس كلى مجهىداتهم مٓإ

 له.
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 انجايعت تستقبم انسيذ واني انواليت

انجايعت تكرو أ.د.صانخ بهعيذ رئيس انًجهي 

 األعهى نهغت انعربيت

تكريى أ.د.عبذ هللا بوخهخال انًذير انسابق 

 نهجايعت

 كهًت انسيذ واني واليت قسنطينت 

تكريى أ.د.ناصر نوديشي بًناسبت تتويجه 

 بهقب شاعر انجزائر

 يذير انجايعت يهقي كهًت بانًناسبت
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