
 

 نناقش       
  حوار مع الدكتور محمد محمد أبو العال

حاورت رسالة الجامعة الدكتور محمد محمد أبو العال، أستاذ القانون 

الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عين الشمس بالقاهرة جمهورية مصر 

العربية، عضو اللجنة التشريعية بوزارة العدل، عميد سابق بكلية الشريعة 

 2والقانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، أستاذ بجامعة باريس

للتدريس بقسم الدكتوراه، الذي حلّ ضيفا على جامعة  3وجامعة ليون 

البويرة للمشاركة في المؤتمر الدولي لتبييض األموال القذرة الناتجة عن 

الجرائم الكبرى على مستوى العالم التي تباشرها جماعات اإلجرام المنظم 

 . على هذه األموال القذرة المشروعية  التي تريد أن تضفي صفة من

 

ما هي االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية لعمليات تبييض :  1س

 األموال؟

االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية هي في غاية الخطورة    إن:  ع.أ.م.م.د

ألنها تهدد  اقتصاديات الدول المتخلفة بل تدمر خطط التنمية فيها فتجعلها 

فخطط التنمية تقوم على أساس القيم .  بال أمل في الحاضر والمستقبل

الصناعة والقيم الزراعة وكذا القيم التجارية ومؤسسات تعليمية من أجل 

مصلحة الوطن وخلق فرص عمل إال أن عملية تبييض األموال تهدد كل هذا وتمنع تنفيذ خطط التنمية 

فضال عن خطورتها االجتماعية، إن أكبر صور غسل األموال تتم في مجال .  االقتصادية واالجتماعية

تجارة المخدرات ويعلم الجميع كم هو الدمار الذي يصيب الشباب في العالم كله من تعاطي المخدرات وعليه 

تحقق لهم ربحا سريعا ثم    فإّن أكبر عائق للدول النامية هو عمليات غسل األموال ألنها تكون في مجاالت

 .تعود إلى المجرمين مرة أخرى فال يستفيد منها البلد

إذا كانت لجريمة تبييض األموال كل هذه االنعكاسات الخطيرة على الدول والمؤسسات واألفراد، :  2س

فهل قامت الدول عربية كانت أم أجنبية باتخاذ سياسة تشريعية كفيلة بالوقاية منها ومعاقبة مرتكبيها، 

 وتتبع عائداتها؟

النابعة عن الدول الكبرى التي وضعت  وهناك توصيات اللجنة المالية الدولية هناك تعاون دولي:  ع.أ.م.م.د

وفعال .  توصية فيها إجراءات وقائية وفيها عقوبات جزائية وأوصت الدول المتخلفة بإتباعها 04أربعين 

من ناحية أخرى، يتّم  .  السياسة الوقائية مثل إنشاء وحدة غسل األموال في مصر الدول المتخلفة اتبعت

على المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية التي تقوم بدور أساسي في التورط  فرض التزامات معينة

إلى جانب سياسة الجنائية العقابية التي تتمثل في وضع عقوبات رادعة، لكن  لن . في عمليات غسل األموال

تنجح هذه السياسة الوقائية أو العقابية على المستوى الوطني إال بتعاون دولي قوي ألن غسل األموال إذا لم 

وبالتالي    تضبط وتصادر هذه األموال ستؤدي إلى انتشار الجريمة المنظمة على مستوى العالم كما وكيفا

             . تدمير المجتمعات المتخلفة ومحو أي أمل لديها في حياة مستقبلية أفضل من حاضرها

 متفرقات
 

 :      يوم دراسي توعوي  ووقائي حول

 " السرطان"
 

لتابع لكلية العععلعوم ا"  ثفاث نجرجر "  تزامنا واليوم العالمي لمكافحة السرطان، نظم النادي العلمي  

يوما دراسيا حول مرض السرطان، أعراضه وطرق . 4402فيفري  40االجتماعية واإلنسانية يوم 

طبيبة معخعتعصعة فعي بولنوار د علي غرار الدكتورة من تنشيط خبراء في هذا المجال، .  الوقاية منه

فيما يتعلق السرطان في الجزائر، األرقعام معقعلعقعة "   : األورام والتي صرحت لرسالة الجامعة بما يلي

جدا لألسف، حيث أّن الدولة الجزائرية سخرت جميع المعوارد العبعشعريعة والعمعاديعة لعمعكعافعحعة هعذا 

ويعتبر افتتاح مصلحة األورام في مستعشعفعى ".    4402-4402خطة السرطان "المرض من خالل 

 ".حالة يجنب مرضانا عناء التنقل  454البويرة لعالج هذه الحاالت المرضية التي قدرت بـ 

  

إنشاء الجمعية الوالئية 

لألنشطة الترفيهية لجامعة 

 .البويرة
   

أنشأت الجمعية الوالئية 

لألنشطة الترفيهية 

لجامعة أكلي محند 

اولحاج بالبويرة بتاريخ 

بغرض  1121222/11

تفعيل األنشطة 

الترفيهية المختلفة 

وترقيتها في الوسط 

الجامعي واكتشاف 

المواهب من خالل 

وللمزيد من المعلومات .  األنشطة العلمية والثقافية

حول ذات الجمعية، كان لرسالة الجامعة حوار مع 

السيد شيبان يوغورثان مدير فرعي :  رئيسها

لألنشطة العلمية، الثقافية والرياضية لجامعة 

 .البويرة

هل لكم أن تعرفوا بالجمعية الوالئية :  رج ب
لألنشطة الترفيهية بصفتكم رئيسا لها 

  وتلخصوا اهدافها؟
إن جمعيتنا تهتم بمختلف :  ي.ش.  السيد

األنشطة الترفيهية ذات الطابع العلمي، 
الثقافي، اإلبداعي والترفيهي والتبادالت 

كما أن أهدافها متعددة ومتنوعة .  الشبانية
حيث تنحصر في .  وفقا للقوانين االساسية

ترقية التبادل الفكري واإلبداعي لدى 
النهوض .  منخرطيها وفي الوسط الجامعي

باألنشطة الترفيهية بتشجيع السياحة 
. والتبادالت الشبانية وتنظيم دورات تكوينية

تمثيل جامعة البويرة في مختلف  
المهرجانات والمحافل الوطنية والدولية، 
واكتشاف المواهب والقدرات الكامنة ومكافئة 

كما أن الجمعية .  الجهد الفكري واإلبداعي
تسعى جاهدة إلى التعريف بالجامعة 
وبالمؤهالت الترفيهية التي تزخر بها 
المنطقة بفضل تنظيم ملتقيات ومهرجانات 
وطنية وأجنبية رفعا للمستوى الفكري 
  .والثقافي وتعزيزا لمفهوم انتماء الفرد لوطنه

ما هي النشاطات المسطرة للتعريف :رج ب
 بالجمعية وببرامجها المختلفة؟

 
نحن نعمل على تفعيل :  ي.ش.  السيد

البرنامج المسطر على المدى القريب 
والمتمثل في تنظيم نشاطات تحسيسية 
وإعالمية على مستوى جامعة البويرة 
للتعريف بالجمعية من جهة ومن جهة أخرى 
القيام ببعض الرحالت االستكشافية 

تليها أنشطة وبرامج أخرى ثرية .  والترفيهية
 .وهادفة

 

 uamobinfo@univ-bouira.dz      4:  البريد االلكتروني       163663020: الهاتف:  جامعة البويرة       رقم—6103فيفري  63العدد —نشرية إعالمية

 

   2016فيفري  36العدد 

 ا ل توىوتوو   

1الصفىة  

 رسالة مديرالجامعة
 أخبار رئاسة الجامعة

  2الصفىة

الملتقى الدولي األّول حول : ننظم
 تبييض األموال

مخلوف بن تونس سجية  : حاورنا
 2أخصائية نفسانية جامعة الجزائر

 

3الصفىة  

  يوم دراسي حول ملتقى ، ثقافة 

األسس المنهجية إلنجاز البحوث 
 الجامعية

لعالي والبحث اوزارة التعليم أخبار  

  العلمية

4الصفىة  

: نناقش  

الدكتور محمد محمد أبو العال، أستاذ 

القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة 

عين الشمس بالقاهرة جمهورية مصر 

العربية، عضو اللجنة التشريعية بوزارة 

العدل، عميد سابق بكلية الشريعة 

والقانون بجامعة اإلمارات العربية 

وجامعة  4المتحدة، أستاذ بجامعة باريس

 .للتدريس بقسم الدكتوراه 3ليون 

 متفرقات

 يوم دراسي توعوي  ووقائي

 

 

إلى جانب األساتذة فالطلبة 
أيضا شركاء في الحوار 

 االجتماعي 
حيث يستقبل مدير الجامعة يوميييا اليطيليبية 

وممثليهم لمناقشية ميخيتيليف اهيتيميامياتيهيم 

وانشغياالتيهيم، تيقيدييرا مينيا ليليدور اليهيام 

للطالب وتكريسا لحماية مصالح اليجياميعية 

والصفة التمثيلية لا إلى جانب تكيييفيا ميع 

أّكد دوميا ميديير .  المحيط الجامعي وواقعها

الجامعة ليليطيليبية عيليى أن اليجياميعية هيي 

الميكيان اليذي ييتيم فيييا االسيتيحيواذ عيليى 

المعرفة مع األساتذة، الموظفين اليتيقينييييين 

كما شجعهم للمضي قدما نيحيو .  واإلداريين

 .األداء والجودة في التعلم
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 رسالة جامعة
البويرة   

 نشرية إعالمية تصدر عن جامعة البويرة       

        

فع الجميع تعندما ين
 بالحوار

 
ترأس مدير جامعة البويرة، اليبيروفيييسيور 
كمال بداري على مدار شهر فيفري سلسلة 
من االجتماعات التي جيميعيتيا ميع نيقيابيات 

(. ج  -ا  -و  -م) و (  ج  -ا  -و  -ن) األسيياتييذة 
حيث اعتبر أن  الحوار مع النقابة هو شكل 

من أشكال اليتيبيادل واليتيفيعيييل اليميتيواصيل  
للتسيير اليييوميي  ليليميؤسيسية اليجياميعييية 

بييمييشيياركيية األسيياتييذة، ميين أجييل ضييمييان  
و تيم .   التماسك االجتماعي و صنع اليقيرار

ليى عيدة إ التطرق خالل هيذه الجيتيمياعيات
نييقيياط عييلييى غييرار تييربصييات األسيياتييذة  
الييقييصيييييرة الييمييدى فييي الييخييارج، السييكيين، 

 ...األمن، وكل ما يتعلق بمناهج التعليم 

رسالة مدير الجامعة                                                                    

                                     

ة، الرضا التؤسساتييمتطلبات نقاب  

 

النقابة، هذا الشريك األساسي، سخر من خاللها مجتوعة من األشخاص أنفسوهوم 

لخدمة وللدفاع عن التصالح التهنية، االقتصادية والجتتاعية التشتركة لتىسين 

 .ظروف العتل والىياة لتنخرطيهم

التشكلة تطرح في حالة ما إذا كانت موطوالول الونوقوابوة ال توتوتواشوى مو  موطوالول 

هنا سيكون النقابوي أو الونوقوابويوة واقوعوي، يوفوكور .  األشخاص غير التنتتين إليها

ويىافظ على اإلطار القانوني الذي يتطور فيه ويفرق بين ما هو ناف  وغيور ذلوك 

والنقابة في الوسط الجامعي ال تختلف عن هذه الوضعية، ولها خصوويويوة أنوهوا 

تنشط في وسط غير متجانس يتتيز بتباعد التصالح وتباينوهوا وعودو توواجود كول  

في جامعة البويرة نؤمن بتساهتة النقابة ونوعوتوبور أن  .  األساتذة في نفس التكان

كل  مطلل منها يدخل في إطار الفائدة العامة سيىتضنه األساتذة كوافوة فوي حوالوة 

فرغم مىدودية وسائلنا فنىن نعكف على احتراو .  توفر الشروط األساسية لتلبيته

التصالح التشتركة لكل  العاملين، كوننا مؤسسة تعليتية وعلتية نسعى دوما إلوى 

 .األحسن
 

 أخبار رئاسة الجامعة 
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 متفرقات

ماذا نقصد 
 CCDZ : بـ

CCdz  هو الفهرس المشترك الجزائري الذي

يضم جميع مقتنيات المكتبات في قطاع التعليم 

سعتعوفعر هعذه األداة فعرصعة لعتعععزيعز .  العالي

وهعدفعهعا العرئعيعسعي هعو .  التعاون بين المكتبات وتقاسم الموارد والمعلومات الخعاصعة بعهعم

مساعدة المكتبات على تحسين خدماتها، وتسهيل الوصول للمادة العلمية وخفض التكاليف، 

وتسهيل وتحديد اختيار مختلف الوثائق الموجودة في المكتبات الجامعية الجزائرية من قبل 

   dz.cerist.ccdz.www.       الطلبة والمعلمين والباحثين، من خالل البوابة االلكترونية

ذاكرة أفضل من 

  خالل كهربة الدماغ
 

في اليميخيتيبير، عيزز 
بيياحييثييون ايييطيياليييييون 
األداء اإلدراكييييييييي 
وذاكيييرة اليييفيييئييييران 
بتحفيز كهربائي عبير 

بشييكييل   الييجييمييجييميية
.  tDCS  ميييبييياشييير

ييييييييميييييييكييييييين    هيييييييل
تطوير قيدراتيا اليعيقيلييية أيضيا مين خيالل  لإلنسان

 التحفيز الكهربي للدماغ؟
 

لدونة الدماغ هي قدرة الدماغ على إنشعاء اتصعاالت 
أنعهعا تعلعععب .  ومسارات جديدة بين الخاليا العصعبعيعة

أيضا، سيكعون معن .  دورا أساسيا في التعلم والذاكرة
المثير لالهتمام تحفيز لدونة الدماغ وتحسين الذاكعرة 

و مستقبال قد يكون هذا معتعاحعا بعفعضعل . لدى األفراد
 .التحفيز الكهربائي للدماغ

في دراسة نشرت في التقارير العلمية، الباحثون فعي 
الجامعة الكاثوليكية في روما درسوا آثعار العتعحعفعيعز 
ععععبعععر العععجعععمعععجعععمعععة بعععالعععتعععيعععار العععكعععهعععربعععائعععي 

على لدونة الدماغ،  منخفض الشدة (tDCS) المباشر
 44وبعد تعريض الفئران لدورات تعجعريعبعيعة لعمعدة 

، رأى الباحثون بوادر تعحعسعن فعي tDCS دقيقة من
الذاكرة والتعلم، من خالل تحسعن أداء العفعئعران فعي 

العتعحعرك فعي معتعاهعة  االختبارات، حيث كان عليهم 
مععائععيععة وتععمععيععيععز األشععيععاء الععمعععععروفععة وغععيععر 

يسمعح إذا بعاسعتعنعبعاط ععالجعات  TDCS .المعروفة
ابعات جديدة لتعزيز التعلم والذاكرة في حاالت اضطر

 .مختلفة عند اإلنسان، مثل مرض الزهايمر
 
          http://www.futura-sciences.com/ 

 إشاعة
يتم  التورويوه هوذه األيواو عولوى مسوتوو  

الووتووؤسووسووات الووجووامووعوويووة إلشوواعووة غوويوور 

مؤسسة أحدثت تذمرا وقلقوا فوي أوسواط 

الووطوولووبووة، اإلشوواعووة الووتوونووتووشوورة وغوويوور 

التسؤولة، مفادها تتديد مدة التكوين في 

التاستر لتنتوقول مون سونوتويون إلوى ثوال  

 .سنوات حسل أقوال البعض

إنني ومن خالل هذه التذكورة، أككود بو ن  

هذه التعلووموة الوتوي يوتوم  الوتورويوه لوهوا 

 .عارية من كل  أساس
 للسيّد األمين العام لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 272مراسلة رقم 

 ثقافة -ملتقى   

نظمت عيادة كلية العلوم والعلوم التطبيقييية  

 22المتواجدة بالقطي  اليجياميعيي بيتياريي  

بالتنسيق مع الحماية الميدنييية   2102فيفري 

ييوميا دراسيييا  يبيييا حيول .  لوالية البوييرة

تقنيات و رق إنقاذ األرواح اليبيييريية فيي 

حييياالت اليييطيييوارت وذلييي  اسيييتيييجيييابييية 

وقيع فيي اليمينيزل  فيي )  نموذجيي)  لحادث

بالتالي  يتطل  عليى . الجامعة أو في العمل 

كل موا ن بما فيهم فئة الطلبة التيحي يم فيي 

هذه التقنيات التي 

تسييمييم لييهييم أ  

يييينيييقيييذوا حييييييياة 

شييخيي  مييا فييي 

حياليية تييعير ييهييم 

 .لخطر مفاجئ

  يوم دراسي حول 

األسس المنهجية إلنجاز البحوث 
 الجامعية

يععة، نععظععمععت كععلععيععة العععععلععوم االقععتععصععاد
 01التجارية وععلعوم العتعسعيعر تعاريع  

األسععس : يععوم دراسععي حععولفععيععفععري 
نهجية إلنعجعاز العبعحعوث العجعامعععيعة الم

باستخدام البرمجيات المتقدمة في مجال 
أثناء اليعوم العدراسعي، أبعرز .  اإلحصاء

المشاركون مختلف األساليب والمسعوح 
اإلحصائية، وكذا الخطوات المستخدمعة 
إلعداد االسعتعبعيعان ععن طعريعق قعاععدة 

درسععت سععلععسععلععة مععن .  بععيععانععات أولععيععة
العحعاالت حعول أثعر العمععتعتعيعرات ذات 
الصععلععة بععاسعععععار الععنععفععط والععتععنععمععيععة 

 .االقتصادية في الجزائر 

 : يوم دراسي حول

 "تقنيات التحرير األكاديمي والمهني" 
 

 4405فعيعفعري  42د في طبعته الثانية، بالتنسيق مع كلية اآلداب يعوم . م. نظم مخبر نظام ل

ععالعج العيعوم العدراسعي ثعالث معحعاور .  يوما دراسيا حول تقنيات التحرير األكاديمي والمهني

أساسية بحيث تطرق المحور األّول إلى آليات إعداد وتقديم البحوث والععروض فعي األععمعال 

الموجهة، أما المحور الثاني فقد ركز على إعداد مذكرات التخرج، في حيعن تعنعاول العمعحعور 

.                                                                  الععععثععععالععععث واألخععععيععععر طععععرق تععععحععععضععععيععععر الععععمععععنععععاقشععععة وكععععيععععفععععيععععات الععععتععععقععععيععععيععععم

كان اليوم الدراسي فرصة لإلجابة على انشتاالت الطالب أثناء إععداد العععروض، العبعحعوث، 

على  المذكرات والتقارير العلمية، منها طرق إعداد الخطة والتاكد من صحة اإلشكالية لإلجابة

أسئلة البحث، كيفيات جمع المادة وقراءتها وإعدادها وتطبيقها وتعقعنعيعات العتعحعريعر، اإلخعراج 

 ...  وكيفيات التقييم والتحضير للمناقشة وغيرها
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 والبىث العلتي
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 :حولملتفي وطني 

التوجيه واإلرشاد "  

واق   -التدرسي في الجزائر 

 "-وآفاق 
 

نظم مخبر التربية  العميل واليتيوجيييا اليتيابيع 
 22ل لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية يومي 

اليتيوجيييا "  : حيولملتقى و ينيي فيفري  22و
واقييع   -واإلرشيياد الييمييدرسييي فييي الييجييزائيير 

بياحيي يييين ميين -  بييميييياركية أسياتييذة" -فياق آو
البويرة  المسييلية  سيطييي   : جامعات الو ن

.   غليزا   س ي دة  تبسة وجييجيل2الجزائر 
أحدد المياركو  إش الية التيوجيييا واإلرشياد 
المدرسي في الجزائر وارتيبيا يهيا بياليتينيمييية 
المستدامة فيي اليميجيتيميع ودور اليميسيتيييار 
التربوي وفرق العمل كاستراتيجيا تنيظيييمييية 

 .في عملية التوجيا المدرسي والمهني

 

مخلوف بن توونوس سوجويوة،  أخصوائويوة :  سؤال للدكتورة

  6نفسانية بجامعة الجزائر
 ؟التلتقي هل يتكنك تىديد إشكالية:رج ب

فييي الييواقييع مييهييميية :  س. و. د
مستييار اليتيوجيييا اليتيربيوي 
مهمة متيعيبية  وميميارسيتيهيا 
في الجزائر يعرف العديد مين 
العقبات أل  معظمهيم درسيوا 
تخصصات في علم االجتميا  
وهييذا يييتييعييارة والييمييهييميية 
المخولة لهيم واليتيي هيي مين 
اختصاص عليم الينيفيس اليذي 

من المفترة أنا يركز على خصيائي  كيل 
فئة  الطفل  المراهق أو الي يبيار واليميخيتي  
في علم النيفيس هيو الييخي  اليوحيييد اليذي 
يستطيع تحدييد أدائيهيا ودرجية اليتي ييي  ميع 
االختبارات النفسية واليميهينييية  وتيدخيليا فيي 
أكيي يير ميين أربييع مييرسييسييات  يييجييبييره عييلييى 
الييتييحييرع وإ يياعيية الييوقييت فييي الييطييريييق  
باإل افة إلى ميهياميا اإلداريية اليتيي تييميل 

 .التعليم  التوجيا  تقديم الميورة واإلعالم
 

نــــنــــظـــم        

 

 د .م .ملتقى الوطني الرابع  حول لال
 "وآليات تطبيقا

، فيييفيري 11و 11التجارية وعلوم العتعسعيعر يعومعي ية، نظمت كلية العلوم االقتصاد 

شعارك فعي العمعلعتعقعى أسعاتعذة .  " تطيبيييقياد وآليات . م. ل: " الملتقى الوطني الرابع حول
، 2و  1، قسينيطييينية3البويرة،  تيزي وزو، المسيلية، اليجيزائيرباحثين من جامعات 

 .وعنابة 2ميلة، الوادي، البليدة 
د في التعليعم العععالعي . م . أبرز المشاركين في هذا الملتقى أهم التتييرات التي أجراها ل

كما تطرق إلعى ععروض  . فيفري 13-12في ظل الندوة  الوطنية التي عقدت بتاري  
، /.2و /.1التكوين التي يقدمها األساتذة ومدى تكيفها مع سوق العمل ومنهج التعليم 

 .   وأخيرا دور الجامعة في اإلنعاش االقتصادي

 ملتقي الدولي األول حولال

تبييض األموال، التجريم، االنعكاسات ومحاربة " 
 "وطنيا ودوليا –الظاهرة 

إن انتشار ظاهرة تبييض األموال وبلوغها درجة كبيرة من الخطورة جعلت مكافحتعهعا 
السيما أنها تعد . على المستويين الوطني والدولي أمرا ضروريا ال يمكن التتاضي عنه

أهم الجرائم التي استتل مرتكبوها التطور المذهل لوسائل االتصعال وانعتعشعار العثعورة 
فهذه الجريمة تعد الميدان األكبر الذي يجمع فعي طعيعاتعه معخعتعلعف أشعكعال .المعلوماتية

و هذا ما يهدف إلى تحلعيعلعه العمعلعتعقعى العدولعي األول .  اإلجرام المدر لألموال وأنواعه
 . الذي نظمه مخبر الدولة واإلجرام المنظم التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية

والذي شارك فيه مجموعة من األساتذة والباحثين من جامعات الوطن ومعن جعامعععات 
، إلى جانب خبراء فعي العمعجعال ... عربية في مقدمتها األردن، مصر، المترب، تونس

انصبت جل المداخالت المقدمة في محاولة تحديد  إطار تشعريعععي لعظعاهعرة .  القانوني
تبييض األموال وإظعهعار ععالقعتعهعا معع العجعريعمعة العمعنعظعمعة، واآلثعار االجعتعمعاععيعة 
واالقتصادية المترتبة عنها وكذا الجهود الوطنية والدولية المكثفة التي لجئ إلعيعهعا معن 

  .استخدام التقنيات والبرمجيات المختلفة المنسقة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة
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 يوو دراسي طبي حول

 "الىركة التنقذة "  

نىاور        

http://www.ccdz.cerist.dz/

