
 

 نناقش       
  اتصال 20حوار مع الطالب زيان خير الدين ماستر

 ما هي دوافع اختياركم لتخصص االتصال؟: رسالة الجامعة

ما من شك أّن االتصال عملية تتم بشكل شخصي وجممماعمي أن أّ م  :  زيان. خ
َد هم  اهمَاَ مون ََا ما   َد عملية تفاعلية يومية، وتخصص االتصال كعلم أفم
َا  با  على اهطلبة اهجامعيين تَاَ ها وممن ممممة تمفمعميملمهما  َّ و ظَيا  ومح

 .ميَا يا

فهذا اهتخصص باب يفتح هوهوج عاهم االتصال عبَ اهو ائل اإلعمممميمة اهمتمي 
تتخذ مه ة ت طلق من اهموهبة وتصقل باهََا ا  األكاَيمية، واهحمَ هلل أ م مي 
 ل  شهاَة اهلي ا س في علوم اإلعمم واالتصال وكان هفتح تخصص مما متمَ 

في جامعة اهبويَة أمَ باهغ االيجابية همواصلة اهتكوين اهم تمَ، واهتعمق في هذا اهمجال، وهعّل ما  -اتصال–
 لت  من فائَة  اعَت ي على صعيَ مه ة اإلعمم اهم موع، خاصة وأ م مي نمممن طماذمم اإلذاعمة اهمممحملميمة 

 .كمَا ل صحفي بإذاعة اهبويَة

 ما هو موضوع مذكرتك؟: رسالة الجامعة

بعَ مممة  َا يا  من اهتكوين يتوج اه َا ي اهَابع بمذكَة تخَج ه يل شهاَة اهما تَ في عملموم : زيان.خ

مذكَتي حول أمَ ا تخَام تك وهوجيا اإلعمم واالتصمال عملمى األَا    اإلعمم واالتصال، تمحوَ  إشكاهية

، فاهََا ة هها ممث متغيَا ، أوال -إذاعة اهبويَة  موذجا–اإلعممي هلقائم باالتصال في اإلذاعا  اهمحلية 

اهقائم باالتصال، ما يا اإلذاعا  اهمحلية، ماهما، إ قاط أمَ ا تخَام تك وهوجيا اإلعمم واالتصال عملمى اهمقمائمم 

باالتصال، وهلََا ة إطاَيين األول   ظَن واهما ي  تطبيقي، وهعّل اهََا ة  يكون هها من اه تائج ما يعّزز 

 . اهعملية االتصاهية وتح ين اهخَمة اإلعممية من طَف اهقائم باالتصال في إذاعة اهبويَة اهمحلية

 متفرقات
 

 الجمعية الرياضية الجامعية في أولي نشاطاتها

 حفل تكريمي لقدامي العبي وفاق سطيف
  

تفعيم هَوَ اهجمعيا  اهَيانميمة 
اهممجممامممعمميممة،  ممظممممم  اهممجمممممعمميممة 
اهَيانية هجامعة اهمبمويمَة حمفمم 
تممكممَيممممميمما عمملممى شممَف ذممَامممى 
العمممبمممي وفممماق  مممطممميمممف يممموم 

بمقماعمة  6152جا مفمي51اهجمعة
اهمحانَا  اهمتمابمعمة هملمجماممعمة 

جمممممال بممإشممَاف مممن اهممَكممتمموَ 
َئيس اهجمعية اهَيمانميمة خيري 

اهجامعية هجامعة اهمبمويمَة،  وذمَ 
 ظمم  بمعمَ اهمحمفمل اهمتمكمَيمممي 
مقابلة في كَة اهقَم  جمع  اه اَن اهَياني هلهواة اهتَبية مع ذَامى العبي فَيق وفماق  مطميمف، 

 .هصاهح  اَن اهتَبية 5/1ا ته  اهمباَاة ب تيجة

 
 -فرع جامعة البويرة-انتخاب مكتب تجديدي للكناس 

 
في جمعية عماممة حنمَهما  6152جا في  12اجتمع أعنا  مكتب اهك اس هجامعة اهبويَة بتاَيخ 

اهتقَيَ األَبي واهممماهمي  تامجيات عاشور أ اتذة اهجامعة، أين عَض اهَئيس اه ابق هلمكتب اه ّيَ
اهعمنمويمة  ، هتبَأ بعَ ذهك إجَا ا  اهتصوي  على6151-6155هلمكتب باه  بة هلمو م اهجامعي 

 .اهجَيَة هلمكتب

  

إنشاء الجمعية الرياضية 
  الجامعية لجامعة البويرة

  

أنشأت الجمعيمة المريماضميمة 

الجامعية لمجماممعمة المبمويمرة 

. 0202نوفمممبمر  3بتاريخ 

بغرض تمفمعميمل المممممارسمة 

المممريممماضممميمممة المممجممممممماعممميمممة 

والمممفمممرديمممة المممتمممرويمممحممميمممة 

التنافسية لدى الممنمخمرطميمن 

بها وترسيخ ثقافة المتمربميمة 

المممبمممدنممميمممة والمممريممماضممميمممة  

واكممممتممممشمممماف المممممممممواهممممب 

وللمزيد من الممعملموممات حمول ذات .  الرياضية الشابة

: الجمعية  كان لرسالة المجماممعمة حموار ممع ر ميمسمهما

مختص في نظريات ومنهجيمات   -الدكتور خيري جمال

تخصص سباحة   -" أ "  أستاذ محاضر  -التربية البدنية

معهد علوم وتقنيات النشاطات الرياضميمة -وكرة القدم 

 .البويرة -والبدنية

هل لمكمم أن تمعمرفموا بمالمجمممعميمة المريماضميمة : ر ج ب

الجامعية بصفتكم ر ميمسما لمهما  وتملمخمصموا ا همداف 

 المسطرة من طرفها ؟

اهجمممعميمة ممتمعمََة االخمتمصماصما  فمهمي :  ج خيري. د

كمَة   -كمَة اهمقمَم) تشمل كل اهَيانا  اهجماعية ممل 

( اه مبماحمة-اهمعماب اهمقمو ) واألهعاب اهفََية  كـ (   اهيَ

 -اهمجميمَو) إهى جا ب اهَيمانمة اهمقمتماهميمة عملمى  مَاَ 

تمتمطمابمق ممع أ َانها متمعمََة ( .  اهممكمة -اهكاَاتي 

اهقوا ين األ ا ية وت ظيما  اهمَابمطما  واالتمحماَيما  

تمطمويمَ اهم مشماطما  :  فميإذ تم محمصمَ . اهتي تمتمبمع همهما

فمي  هَ  اهم خَطين بها وأعنا  اهمجمممعميمةاهَيانية 

 (.اهممجممامممعممة، االذممامما  اهممجممامممعمميمة) اهمو ممط اهممجممامممعمي

اه هوض باهَيانة اهجامعية وتمميل جامعة اهبويَة في 

واكتشماف اهمممواهمب   مختلف اهمحافل اهوط ية واهَوهية

اهَيانية اهشابة ممن خممل اهمممشماَكمة فمي اهمَوَا  

اهَيانية اهت اف ية اهتي تجمع مختلف كليما  وممعماهمَ 

اال خَاط فمي اهمَابمطما  واالتمحماَا  ، بهَف اهجامعة

اهممَيممانمميممة، واهمممممشمماَكممة فممي مممخممتمملممف اهممممم مماف مما  

اهَيانية اهم ظمة ك مبماذما  اهمعمَو همذا ممن جما مب، 

ومن جا ب أخَ ه اك شق خاص بمتمَذميمة اهممممماَ مة 

اهَيانية اه  وية في م طقة اهمبمويمَة، بماإلنمافمة إهمى 

ت ظيم ملتقيا  َوهية ووط ية اهتي  تمعمَف ا متمنمافمة 

خبَا  وط يين وَوهيين في اهمجال اهَياني من أجمل 

تممطممويممَ اهمم ممشمماط اهممبممَ ممي اهممَيممانممي، إصممَاَ و شممَ  

مختلف اه شَيا  واهمجم  واهومائق اإلعمممميمة ذا  

و كمذا عمقمَ ممخمتملمف .  اهصلة باهمجال اهَياني كمكمل

االتفاذيا  مع اهمؤ  ا  اهَيانية ومخابَ اهبحث فمي 

اهمجال اهَياني، واهمعاهَ اهَيمانميمة اهمممتمخمصمصمة 

 .ذا  اهم تو  اهعاهي

ممما هممي اهمم ممشمماطمما  اهممممم ممطممَة همملممتممعممَيممف :  ر ج ب

 باهجمعية وببَامجها؟

 حن بصََ تفعيل اهبَ امج اهم طَ عملمى :  خيري.ج.د

اهمَ  اهقَيب واهمتممل في ت ظميمم  شماطما  إعمممميمة 

 51على م تو  جماممعمة اهمبمويمَة، إذ  م مقموم  يموم 

جا في با تنافة  طماذمم فمَيمق ذمَمما  وفماق  مطميمف 

اهذين  شطوا في اهفَيق اهوط ي أكابَ ومملوا اهجمزائمَ 

 . في اهمحافل اهَوهية
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   2016جانفي  35العدد 

 ا ل توىوتوو   

1الصفىة  

.:م.محاضرة حول تطبيق نظام ل  

 التوقعات عظيمة

  2الصفىة

 رسالة رئيس الجامعة

ندوة تكريمية : ننظم   

السيّد سليمان بخليلي  : حاورنا

والسيّد حسين عنبر ممثل ( إعالمي)

 سفارة فلسطين  

3الصفىة  

شراكة بين الجامعة : ننسج الروابط

  ومجمع سوناطراك  

يوم دراسي : ملتقى ، رياضة، ثقافة

2966حتفاءا بيناير ا   

وزارة أخبار  والية البوير،أخبار 

لعالي والبحث العلميةاالتعليم    

4الصفىة  

طالب زيان خير الدين، : نناقش

تخصص اتصال 2ماستر   

 متفرقات

 

 

 التوقعات عظيتة 
وزير التعليم الوعوالوي والوبوىوم الوعولوتوي 

بكونه اجتتاع لتقييم التورحولوة الوىوالويوة 

د وكوو ا اعووتووبووار .  . نووظووا  ل"  مسوويوورة" 

االنشغاالت الىقيقية لجتيع الفاعلين بتوا 

. في ذلك القطاع االجتتاعي واالقتصواد 

إذ توقعات هؤالء الشركاء عظيتة وذلوك 

راجع إلى تعودهم على الوفاء بوالووعوود 

وأكوود السوويوود الوووزيوور، .  بشووكووئ جوو  ووي

األستاذ الطاهر حجار أنوه سويوتوم اتوخواذ 

كافوة الوتووتويوات والوتوقوتورحوات بوعويون 

االعتبار بكئ إترار على حد سوواء مون 

فووهووئ .   حوويووم الووتووتووتووون والووتووفوواتوويووئ

القرارات التتخ ة سوتوؤد  إلوى تووحويود 

التجتتع األكاديتي حوول هو ا الونوتووذ  

 التتتاز الخاص بالتدريس؟
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 رسالة جامعة
البويرة   

كـــلـمـــــات بـــدل اآلالم: تذكرة  

فمي طمطماع المتمعملميمم المعمالمي  .  عوض كلمات من أجل اآلالم  ألجأ إلى كلمممات ضمدآل اآلالم

فالشيء يهمم .  الطالب مجبر بالبحث المستمر عن القيمة  أي التواضع  البساطة والتحفظ

س للكفاءة والمواطنة  .كالمثابرة  الجدية والعمل لبناء مستقبل مؤسآل

 نشرية إعالمية تصدر عن جامعة البويرة       

شوورع فووي تووفووعوويووئ نووتوووذ  الووتوودريووس  

مونو  (  د.  . ل) التعروف باالسم التختصر 

وهو نوتووذ  أتوى لوتوعو يو  .  6112عا  

نظا  التعليوم الوعوالوي مون خوالل تووفويور 

الووخووطوووات واتجووراءات الووتووي أثووبووتوو  

جوودارتووهووا فووي مووعووظووم الوودول خوواتووة 

ومن  ذلك الوىويون، طور  .  التتقدمة منها

ه ا النظا  نقاشات موتونواقتوة، ومو ويورة 

وه ا يتتواشوى .  لالهتتا  في نفس الوق 

وقود نوظوتو  .  مع أّ  مونوطول لولوتوغويويور

الوزارة الوتية سلسلة من االجتتاعوات 

، 6112، 6112، 6113) الوووطوونوويووة 

هو ا .  تجراء التعديالت الوالزموة(  6101

فقد اتسم  االجتتاع األخيور الو   انوعوقود 

توىو  رعوايوة السويود ، 6102في جانفي
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 ننسج الروابط    
(Tuning Africain)  في إطار الشراكة اإلفريقية  

 ضبط وموا مة التعليم العالي
  

إطاَ اهشَاكة اإلفَيقية هنبط وموائمة اهتعليم اهعاهي عقَ اجتماع عمل يوم في 
، بحنوَ اه يَ مجيَ أوشن اهمَيَ اهمكلف على م تو  َئا ة اهجامعة  6152/15/12

باهبحث واهتطويَ، خبيَ في اهصيا ة اهص اعية على م تو  مجمع  و اطَاك، واه يَ عبَ 
اهباذي  وَ اهَين  ائب َئيس اهجامعة  اهمكلف باهعمذا  اهخاَجية واه اَة مطاييش اهمهَن 
مَيَ معهَ اهتك وهوجيا وجعفَ خوجة حكيم  ائب َئيس ذ م باهمعهَ وهَذط علي  م ؤول 

وذهك همتفاق على كيفيا  إعَاَ َفاتَ اهشَوط .  خلية تك وهوجيا اإلعمم واالتصال هلجامعة
هفتح تكوي ين، األّول في اهلي ا س اهمه ية يخص اهصيا ة اهص اعية على م تو  معهَ 
اهتك وهوجيا، فيما  يكون االختصاص اهما ي في إطاَ ما تَ في اهميكاتَو يك على م تو  

 .كلية اهعلوم واهعلوم اهتطبيقية

  أنباء عن الوالية
آفاق استغالل التنطقة الصناعية الجديدة 

 -سيد  خالد  -

 
تزخر والية البويرة بإمكانات صناعية  

ومن ضمنها المنطقة الصناعية لسيدي .  هائلة

خالد، التابعة لبلدية وادي البردي، والواقعة 

كيلومترا من الطريق  01على بعد نحو 

غرب، والتي تتربع على -السريع شرق 

بالتالي، .  هكتار 011مساحة إجمالية تفوق 

وبعد أن قامت السلطات  المحلية بتوسيع 

رقعتها، ستعرف من دون شك مستقبال 

 .أفضل

للتذكير، من بين المشاريع العمالقة التي  

 “إفيكو”ستخلق الوظائف والثروات، مصنع 
الذي سيفتح .  لتركيب السيارات النفعية

والذي .  منصب عمل مباشر 011حوالي 

شرع في عملية الحفر كأول انطالقة 

و من بين وسائل الراحة التي .  لألشغال به

خزانات المياه  :  سيتم تركيبها في ذات الموقع

والمسالك المؤدية إليه، من خالل التقاطع بين 

 .المنطقة القديمة والمنطقة الجديدة

http://www.reporters.dz/ 

 01نظظظظظظمظظظت الظظظوزارة الظظوصظظظيظظظة يظظظومظظظي 

، لقاءا حول تطبيق نظظظام 6102جانفي  00و

د، ضظظم الظظمظنظظات مظظن الظظمظظشظظاركظيظظن مظظن . م. ل

استهل الوزير، .   القطاع الجامعي والصناعي

األستاذ الطاهر حجار، اللقاء بقراءة التحالظيظل 

األساسية التي أكدت الحماس الذي أثظاره هظذا 

النمط من التدريس المطبق تلبظيظة لظلظتظوقظعظات 

لضمان مشظاركظة .  الكبيرة للمجتمع بشكل عام

واسعة لورش العمل التي نظمت على هامظ  

هظظذا الظظلظظقظظاء والظظذي يظظهظظدف إلظظى تظظعظظزيظظز 

المقترحات الظمظقظدمظة مظن جظمظيظع مظؤسظسظات 

هذه الورشظات الظثظالا والظتظي .  التعليم العالي

توفير التكوين، العظالقظة مظع الظقظطظاع :  شملت

جظلظبظت .  االجتماعي واالقتصظادي والظتظحظكظيظم

. د. م. بالتأكيد عناصر جديدة لتعظزيظز نظظظام ل

يبدو أن المجتمظع الظجظامظعظي يظنظتظظظر بظفظار  

 .الصبر قرارات الوزارة الوصية

 

 رياضة -ثقافة -ملتقى   

الحامل الوحيد للعلم، فيما الطالب هو  

الوعاء وهذا النوع من التعليم يسمى  

 6.1أما التعليم من نموذج .  0.1نموذج 

في هذه الحالة .  المعلم  -فهو محور الطالب

وهذه هي .  يصبح المعلم موّجها ومنشطا

أما .  د.م.الخاصية التي يدعو إليها نظام ل

التوقعات التي أرساها قطاع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت فهي تتجه نحو 

بينما .  0.1أو  1.1تعليم من نموذج 

تطرقت مداخلة أخرى من تنشيط السيّد 

مدير المكتبة المركزية إلى عتار حتيد 

أنظمة البحث البيبليوغرافي من 

 , PNST أطروحات وأبحاا على غرار

 D-SPACE  وSNDL  ,.CCDZ 

إلى  0.1التدريس من نتوذ  "يو  دراسي حول 

 "6.1التدريس بنتوذ  

نظم مخبر الدراسة النظظظريظة والظتظطظبظيظقظيظة 

د الظتظابظع لظكظلظيظة ا داب . م. المعمقة لنظام ل

حويودوأ أحوتود واللغات بإشراف األسظتظاذ 

: مظظديظظر الظظمظظخظظبظظر، يظظومظظا دراسظظيظظا حظظول

" 6.1إلظى الظتظدريظس  0.1التدريس مظن " 

عولوي زيوان موىونود حيث تظطظرق األسظتظاذ 

نظائظب رئظيظس الظجظامظعظة الظمظكظلظف واعتور 

بالتنمية واالستشراف وأستاذ مظخظتظي فظي 

االقتصاد، فظي مظداخظلظتظه إلظى الظفظرق بظيظن 

 .البيداغوجيا وفن التعليم

الذي يمظثظل  J.Houssayeبناءا على مثلث 

ثظظالا أقظظطظظاب هظظي الظظمظظعظظرفظظة، األسظظتظظاذ 

الظمظعظلظم، -أول محور هو المعرفة.  والطالب

ما يظعظنظي وبظكظل وضظوا أّن الظمظعظلظم هظو 

  6622احتفاالت يناير 
،سطرت المنظمة المستقلة لقسم اللغة والثقافة االمازيغية  6622بمناسبة االحتفال بيناير

شمل البرنامج .   جانفي 01إلى 01برنامجا حافال لهذا الغرض، في الفترة الممتدة من 

عرض ريبورتاجات حول تاريخ يناير، ألعاب ثقافية، مونولوجات بمشاركة شعراء 

محاضرات حول تاريخ التراا .  االمازيغية على غرار العربي مولودبومؤلفين 

األمازيغي وحول يناير من تنشيط باحثين  في التراا االمازيغي منهم باحمد إبراهيم، 

". النار"أي "  ثيمس"سعيد شماخ والدكتور عمار العوفي، إلى جانب عرض لمسرحية 

لمالبس التقليدية األمازيغية، الفخار، المجوهرات لكما تخلل هذه التظاهرة معرض 

واألطباق التقليدية المختلفة التي أعدت لهذه المناسبة، بهدف تنظيم مسابقة ألفضل طبق 

كما نظم على هام  هذه األنشطة، عرض لمؤلفات الشاعر األمازيغي ومؤلف .  تقليدي

ا غانى علي خروبى، الذي ألف ما يقارب اثنتي عشر ديوانا في الشعر األمازيغي كـ 
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ال يجمدر بمنما إسمقماط  المنمقما مص المتمي  
د على ططاع المتمعملميمم .م.تخللت تطبيق ل

بمل يمتمطملمب ا ممر .  العمالمي وحمدق فمقمط
البحث عمن المممصمادر المحمقميمقميمة لمهمذق 

مل .  النقا ص فهناك ططاعات أخرى تمتمحممآل
عبئ تطبيق هذا النظام كممما همو المحمال  

فباطمي الموزارات همي .  في التعليم العالي
فمهمل أدت همذق .  كذلك معنية بمالمممسمألمة

ا خيرة  المدور المممنموط بمهما؟ كممما أنآل 
. الجهات المحلية والجهوية معنية كمذلمك

بماإلضمافمة .  فهل طامت بالدور المسند لها
إلى أن كل ممؤسمسمات المقمطماع المخماص 
معنية بالقضية  إلمى جمانمب ممؤسمسمات 

حميمث لمم تمؤد دورهما .  القطاع العمومي
فممالمممممؤسممسممات الصممغمميممرة   وبممالممتممالممي

والمتوسطة  التي يفترض أن تكون أول 
القطاعات المساهمة في توظيف حمامملمي 
الشممهممادات  لممم تممؤدي فممي وطممت مممن 
ا وطات هذا الدور المهمام إلنمجماا نمظمام 

 .د.م.ل
فممأهممم نممقممطممة خممالف بممخممصمموص هممذق 
المسالة تكمممن فمي حمامملمي الشمهمادات  

" تسمتموعمبمهمم" الذين من المفترض أن  
هذق المؤسسات  والتي عوض ذلك فهي 

وهمي .  تتحجج بكون مستواهم منمخمفمض
وضعية أدت  بمالشمبماب المممتمخمرج إلمى 
طرا مطالب متناطضة  لكنمهما ممقمبمولمة  

مما .  تتمثل في التسجيل في طور الماستر
أدى إلى إطبال كثيف على المسار الثمانمي 

 .  على حساب نوعية التكوين
 

     البروفيسور كمال بداري

نــــنــــظـــم        

نــــىـــــــاور       
 
 
  

 سؤال لإلعالمي والتنشط

سليتان بخليلي    
 

هل لكم  سيدي أن تلخصوا لنا المممغمزى ممن تمنمظميمم همذق المنمدوة :  رج ب
 التكريمية بصفتكم الضيف الشرفي لها؟

فعم وجوَن بي كم يتزامن مع تكَيم اهشيمخ اهمعممممة اهمجملميمل :  بخليلي. س.أ
محمَ اهبشيَ اإلبَاهيمي اهذن يعَ ذمة من اهقمم اهتي تزخَ بها اهجزائَ، هما 
ذَم  من خَما  هتطويَ مجمع اهلغة اهعَبية، بحيث أن اهمشاَذة يَي ون هم  

باهكميَ، واهيوم واجب ا يكمن في تقَيم ما أمكن هلطلبة من أعماه  اهمختلفمة واهمتمعمَيمف كمذهمك 
فمممن اهنمَوَن .  باهعقيَ اكلي مح َ وهحاج َ م اختمف مجاهيهما إال أ هما مَيمان كممهممما

تكميف ممل هذه اهمباََا  اهخاصة باهتعَيف باهشخصيا  اهَمز هلعاهم اهعمَبمي وهملمجمزائمَ، 
 .أل ها ت مح بتأطيَ اهطاهب إعمميا وتو يع معاَف  من خمل ت ظيم ممل هذه اه َوا 

 

 سؤال لتت ئ سفارة فلسطين بالج ا ر

حسين عنبر   
 

سيدي  بصفتكم ممثال عن سفارة دولة فلسطين بمالمجمزا مر  فميممما : رج ب
 تتلخص مشاركتكم في هذق الندوة التكريمية؟

يشَف ي كميَا أن أتمواجمَ ممعمكمم بصمفمتمي ممممممم عمن  مفماَة  :ع بَ.ح.أ

فل طين،حتى أشاَك بمَاخلتمي اهمممتممممملمة فمي إمماَة ممونموع اهمقمنميمة 

اهفل طي ية وأحَامها اهحاهية، وهذا هتمكين اهطلبة واهجمع اهحانَ بمإممَائم  

 .بجميع اهم تجَا  بشأ ها

 ندوة تكريمية
اهعلما  "  تح  شعاَ 
وبم ا بة "  وَمة األ بيا  

اهموهَ اه بون اهشَيف، 
 ظم االتحاَ اهعام 

( ح.ط.ع.ا)اهطمبي اهحَ
اه َوة اهتكَيمية اهماهمة 
على شَف اهعممة 
اهجليل محمَ اهبشيَ 
اإلبَاهيمي واهعقيَ أكلي 

بحنوَ .مح َ وهحاج 
عَة شخصيا  معَوفة في اه احة اإلعممية على  َاَ اإلعممي واهم شط اهتلفزيو ي 

إهى ,م ؤول اهشؤون اهَي ية ب فاَة فل طين باهجزائَ  -حسين عنبر، واه يَ سليمان بخليلي
وكذا اهعَيَ من األ اتذةعبدين صالح جا ب األمين اهوالئي هم ظمة اهمجاهَين هلبويَة اه ّيَ 

هذا،وذَ تمحوَ  فعاهيا  اه َوة حول نَوَة تأطيَ اهطاهب إعمميا وتعَيف  .  اهباحمين  -
ب يَة اهعظما ، كما تم عَض َيبوَتاجين حول اهعممة اهجليل محمَ اهبشيَ اإلبَاهيمي 

من طَف كمال بداري اهبَوفي وَ   -فيما تم تكَيم مَيَ اهجامعة.  واهعقيَ أكلي مح َ وهحاج
مممل  فاَة فل طين باهجزائَ من خمل هَية تممل  في صوَة همَي ة اهقَس اهقَيمة، إهى 

 .بهذه اهم ا بة كذهكسليمان بخليلي جا ب تكَيم نيف اهشَف اإلعممي 
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