
 

 نناقش       
 الكاتب كمال قرور لرسالة الجامعة 

 
بمبادرة من مخبر األدب المغاربي بجامعة البويرورة نوان لوي توري  و ودرو  

ي عد هذه الو وجوربوة مون الو وجوارب “  حضرة الجنرال” عملي األخرر، ريارة 
ال ي قدم ها يهونوار ريارواخ ىخورث، مواول رياروة رورود الوخوراب يرياروة 

أليل .  ال راس، ي ع بر هذه ال جربة الاالاة بحرث نانخ فرصوة اومورونوة جودا
مرة ر عرض عملي للن د الجامعي خاصة يىنه رح في بهذا النص، يىنوا فوي 
هذه المرحلة نان رجب علي رؤرة ال  رر  يال جربة ال ي قدمو وهوا مون حوروث 

فاألرا ذة متنيرين ل  درمهو  قورا ة موخو ولوفوة يمون .  اإلرجابراخ يالرلبراخ
زايرة مخ لفة لهذا النص ينانخ في نهارة المطاي قرا اخ م نيعة ىاومورخ 
ترئا ي رانما جدردا للنص اإلبداعي، ير ب ى هذه ال جربة جردة لما  رو ومور 
في  نايل ن اباخ التباب ينذا ن اباخ الن اب غرر المن مرن لولوجواموعوة يفوي 
المتهد الا افي بال را اخ الم أنرة يال را اخ األنادرمرة الرصرنة، يهذا رجعل االح نار برن النو واب 

يال رجب ىن ندرس النا ب ح ى رميخ فرجب ىن نح وفوي بوه  نافعا، الجزائرررن المعاصررن يالطلبة
 .ين نايل ن ابا ه يهي على قرد الحراة 

ي ىنا بصدد ن ابة ريارة جدردة قرربا يال ىر عجل النوتور يروأعوطوروهوا مودة موعورونوة، يعولوى ضوي  
هونوار افواي فوي ذهونوي يفوي .  ال راراخ الجمرلة يالمفردة ال ي ار معنا إلوروهوا فوي الوروي  الودراروي

 .مجال الن ابة   اه ماما ي ر نين نتمعة جدردة إلنارة

الن اد فوي مودة موعورونوة  ومو ود إلوى   يالخالصة هي ىن العمل االح رافي ر د  الن اب يرمنح لألرا ذة
تهررن ىي ىنار ينل ىر اذ ر نايل الن اب بمنظيره من حرث المنهج الن دي يرحايل ىن رعطي زبودة 
يخالصة ما قرى للطلبة، يبال الي نانخ هذه المبادرة طربة لررخ ار جالرة يلررخ إع باطرة يبوعورودا 

يلنن .  ىحرانا هنار من ال ر رى الن اب يرعلي علره، يهذا ترئ رعرب في مجال الن اب.  عن البهرجة
. اآلن هذا الترئ مح ر  يترئ علمي ىنادرمي في إطار الجامعة ين منى لوه ىن رو وياصول يررو ومور

يفي األخرر النلمة ال ي ىقيلها ىنه نانخ لنا الفرصة يخاصة الحضير فوي الويروط الوجواموعوي مو  
الطلبة يالن اد لر د  النا ب عمله بأررحرة يبنل  فاؤل يتي  متج  جودا ىنونوا نوحوضور هوذا الوروي  

  .الدراري الجمرل

 متفرقات
 

"ولكن...متزوج"مونولوج   

موارس، نتواطوا  7نظ  اال حاد العا  للطلبة الجزائرررن، ري  "  ىحباب المررح" بال نرري م  جمعرة 
يهي عبارة عون انو ونوارواخ ي وذموراخ .  الدرن-عال . مررحرا  ضمن مينيليجا من ىدا  المررحي ى

نل الظريي ياأليضاع المخ لفة ال ي رعرتها األزياج في ظل .  رجل م زيج، يعالق ه  م  زيج ه
 .في المج م  الجزائري

 

 عرض خاص لطلبة جامعة البويرة

 متعامل الهاتف النقال أوريدو
خصص م عامل الها ي الن ال خالل تهر مارس عرضا خاصا لألررة الجامعرة من ىرا ذة، طلبة  

يميظفرن حرث قا  ب خفرضاخ في الترائح م  رصرد ىيلي عند ترائها باإلضافة إلى  خفرضاخ 

 . (wiko) الن الةقي الهيا ي 
 

 المساحات الخضراء
في المراهمة في    مارس، يفي إطار  تجر  الطلبة 12اح فا  بالري  العالمي للتجرة المصادي لـ 

زراعة المراحاخ الخضرا  بادر المعهد اليطني لل نيرن المهني باألخضررة،  حخ إتراي 
مدرر الدراراخ يال ربصاخ على مر يث المعهد بغرس تجرراخ على مر يث  شايبي رشيد الرّرد

ال طب الجامعي يذلر في إطار اال فاقرة المبرمة برنه يبرن نلرة علي  الطبرعة يالحراة يعلي  
  .األرض
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   2016مارس  37العدد 

 ا ل موىوتوو   

1الصفىة  

 رسالة مديرالجامعة

 

  2الصفىة

الملتقى الدولي األّول حول: ننظم  

األدب المغاربي و قضايا األجناس " 
"األدبية  

 األستاذة صبيرة قاسي رئيس : حاورنا
 المتقى الدولي في األدب المغاربي  

 

3الصفىة  

المرأة :"ندوة علمية حول ملتقى ، ثقافة 
والمناصب القيادية في المجتمع 

 "الجزائري
الددغدديدداب فددي "    : ندددوة عددلددمدديددة حددول 

 "المحاضرات، أسبابه وعالجه
 

 الصفىة

:نناقش  

لكاتب كمال قرور ا   

 متفرقات

مخبر بحث 15 إنجاز مبنى بـ  

  

العنف ”: حول وم دراسي تحسيسي ي
 “في الجامعة من منظور سوسيولوجي
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 رسالة جامعة
البويرة   

 نشرية إعالمية تصدر عن جامعة البويرة       

     الجامعةرسالة مدير 

    

كشفت جلسات الشهر الحالي التي  نظمت على مستوى جامعة أكلي محندد ولدحدا  

على أساس التركيز على الدحدوار أولت اهتماما بالعديد من القضايا، لبويرة والتي اب

اتسد  مدلدخدا هدعا الدعددد .  النافع، وااللتزام بإشراك جميع األطراف الدمدعدنديدة بده

. بالكثافة والتنوع، كونه قد غطى مختلف قضايا الساعة المرتبطة بالعلوم والمجتمع

 تجر  ار هالر المن وجواخ :"  من بينها التطرق إلى اليوم الدراسي العي نظ  حول 

من طري غرفة ال جارة يالصناعة ل رنجودة   "المحلرة ي حررن ظريي ال يظري

بال عاين م  مخبر الرراراخ ال نميرة يالدراراخ االر ترافرة ال اب  لنلرة الوعولوي  

إذ  مرز بوموتوارنوة خوبورا  فوي الودرارواخ .  االق صادرة، ال جاررة يعلي  ال رررر

يإذ حظي المن ويج .  ال جاررة، رنزيا على الراخ  تجر  ار هالر المن يج المحلي

المحلي بنل هذا االه ما  في بلدنا فهذا رعنس فلرفة الديل األخرث  جاه من جا هوا 

نما ر طلب  ىن  رنين هذا المن يج  قابال للمنافرة يخواضوعوا لولوموعوارورور .  المحلرة

يهي الترط اليحرد لزرادة فرص العمل ي نررس عنصر الا ة . المع ري بها ديلرا

في صناع نا، يخالي ذلر ررؤدي إلى نو وائوج عونوروروة  و وموروز بوطورح مونو ويج 

يهوذا روعو وبور موخوالوفوا .  دين مراعاة لعنصر النيعرة" قرررة"لالر هالر بطرر ة 

نوموا انوه لون روخود  بو وا وا .  لمبدى اإلن اج، يررؤدي إلى نراهرة نل ما هي موحولوي

 .لذلر علرنا  يخي الحذر في هذا الجانب. مصالح يتؤين صناع نا

الوغورواب فوي الوموحواضوراخ، األروبواب : " عنيان اخر رر دعي االه ما  يالوبوحوث

ىرن حايل المتارنين حصر األرباب الرئرررة ال ي  ؤدي بالطلبة إلوى "  يالحليل

هل  هذا راج  إلى طرر ة ال دررس المن وهوجوة  .  ال غرب في حصص المحاضراخ

ىي مح يث الدرس غرر المجدي  نلها ىرئلة  حمل جز  مون اإلجوابوة، بوموا فوروهوا 

يىن .  يهذا رعني ىن طرر ة ال علر   غررخ نارورا يبتونول نوبورور.  طرر ة ال دررس

بالو والوي، روجوب طورح .  األر اذ ال ريانب بصفة مر مرة هذه ال طيراخ الحاصلة

فظهير الم اربة بالنفا اخ منذ ما ر ارب خموروة .  خطة عاجلة في طري ال دررس

الو وي   -في اليقخ الحاضور–هي الطرر ة اليحردة .  د.  . ميانبة لنظا  ل.  عتر رنة

ألنه رجعل الطالب تررونوا فوي هوذه الوعوالقوة األفو وروة، .  جعلخ ال علر  ىنار ىهمرة

د .  . فونوظوا  ل.  يلررخ العميدرة نما هي ياق  الري ، يهي األمر الذي روفورور ذلور

من  د من طري البعض بربب الن ائص الم مالة في طرر ة ال دررس الم  رحة من 

 .طرفه يالم مالة في الم اربة بالنفا اخ

 البروفيسور كمال بداري                                                          

  

  حول وم دراسي تحسيسي ي
 

العنف في الجامعة من 

 منظور سوسيولوجي
 

تدقدنديدات  نظمت خلية الوصاية بمعدهدد عدلدوم 

النشاطات البدنية والرياضية بجامعة الدبدويدرة 

يدومدا   6102يوم الدفداتدن مدن شدهدر مدارس 

دراسيا مخصصا للسنوات األولدى لديدسداندس، 

تحت عنوان العنف في الوسط الجامعي وذلد  

لتقريب الطلبة الجدد من محيدطدهد  الدجدامدعدي 

بحيث تطرق األساتدعة الدمدشداركدون فدي هدعا 

اليوم الدراسي إلدى عددة مدواضديدع مدن أجد  

الكشف عن أسباب تفشدي هدعا الدظداهدرة فدي 

وسط الطالب وكعل  السب  الكفيلة لمعالجدتدهدا 

 .من الناحية االجتماعية

مخبر  15 إنجاز مبنى بـ

  بىث

 

مدخدبدر بدحدث   01عرف مشروع انجاز مبنى بـد 

لوجونوة  بجامعة البويرة في مرحلته األولدى زيدارة
ال ي ىرندخ لها موهوموة اخو وروار يدرارة يم ابعة 

ىحرن عرض يال ي   ألي من ممالرن لوموخو ولوي 
اإلداراخ، عوولووى غوورار موودرووررووة الوو ووجووهوورووزاخ 
العميمرة، الحمارة الومودنوروة، مودرورروة الوعوموران، 
الهندرة المعماررة يالبنا ، مرنز المراقبة ال  نروة 
للبنا  باإلضافة إلى رئرس المجلس المحلي لهروئوة 

نما ر  ونوفول هوذه .  المهندررن المعمارررن للبيررة
اللجنة  ب  رر  ي صنري مخ لي ال صمرماخ الو وي 
ىنجز ها مخ لي مناا ب الدراراخ ال ي توارنوخ 

المعماررة ال ي بوادرخ بوهوا جواموعوة   لمراب ةافي 
ىنلي محند ايلحاج الخ رار ىفضل انجاز معماري 

 .                  خاص بمبنى مخابر البحث
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 ندوة علمية حول

"الغياب في المىاضرات، أسبابه وعالجه"    

مارس، ندوة علمية حول 6نظمت خلية الوصاية لكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية يوم 

ظاهرة باتت منتشرة في األوساط الجامعية وهي غياب الطلبة المتكرر عن المىاضرات 

والذي ينجم عنه نتائج  كإعادة السنةـ االلتىاق باالمتىانات االستدراكية والصعوبة في 

هذا، وقد حاول األساتذة المختصون .  مراجعة مقرر السداسي والسنوي نظرا لكثافة المىتو 

والمتدخلون اإللمام بكل األسباب التي جعلت الطلبة ينفرون من المىاضرات،  ومعرفة ما إذا 

كان اإلشكال في األستاذ وطريقة تقديمه للدرس، أم في طبيعة المقرر الدراسي أم في  

فيما خلصت الندوة .  التوقيت، أم نقص وعي الطلبة ألهمية المىاضرات في المسار الدراسي

إلى البىث عن اقرب الىلول  لهذه 

الظاهرة من خالل  مجلس الوصاية 

وتكثيف الوسائل المنهجية التعليمية  

د لجلب ,م,المعتمدة في نظام ل

الطالب إلى حصص المىاضرات 

وهذا من خالل الوسائل 

البيداغوجية المسخرة لهذا الغرض 

كالرسومات البيانية، طريقة الباور 
بوينت، عرض الشرائح وأشرطة 

 .الفيديو وغيرها

 يوم دراسي حول

" رواية حضرة الجنرال"  
 للروائي الجزائري كمال قرور

قضدايدا " تفعيال للبرنامج الدعي سدطدرا مدخدبدر 

التابع لكلية اآلداب والدلدغدات "  األدب المغاربي

ذكر الدكتور رابن ملوك مدير المخبدر أن هدعا 

اليوم الدراسي والتحلي  األدبي العي ندظد  يدوم 

" حضوورة الووجوونوورال" مددارس حددول روايددة  3

هدو جدز    " رنموال قوري" للروائي الجزائري 

من البرنامج الثري العي يشم  مدجدمدوعدة مدن 

. األنشددطددة حددول مددخددتددلددف األنددواع األدبدديددة

بمشاركة أساتعة من جامعات البويرة، المسديدلدة 

هددعا وقددد ركددزت مددخددتددلددف .  6والددجددزائددر

المداخالت على رمدوز السدرد الشدعدبدي الدتدي 

استشهد بها الدروائدي ومدعدانديدهدا، إلدى جداندب 

تحليله لشخصية الدبدطد  مدن نداحديدة وجدوديدة 

  .وأخرى افتراضية

جامعوة انولوي على غرار جامعاخ اليطن، نظمخ 
الومونو وبوة  الوبويرورة عولوى مرو ويثمحند ايلحواج بو
مارس ىبيابا مف ويحوة  02-03-12المرنزرة ىرا  

حيل مخ لي االخ صاصاخ يالفوريع الومو و ورحوة 
لل نيرن يهذا بمتارنة مخ لي النلراخ المو وياجودة 

هوذا، .  علوى مرو ويث الوجواموعوة ينوذا الوموعوهودرون
يحرب الرّرد عررايي محمد نائب رئرس الجامعوة 
المنلي بالبرداغيجرا رندرج   نظر   هوذه األبوياب 
المف يحة  لبرة ل يصرواخ موعوالوي يزرور الو وعولورو  
العالي ي بعا  لبنيد اال فاقرة المبرمة بورون الويزارة 

إذ روعو وبور هوذا الونوتواط .  اليصرة ييزارة ال ربرة
بماابة الداف  لالج هاد ىنار يرف  حظيظ الونوجواح  
في تهادة البناليررا من خالل الوبود  فوي اخو وروار 
ال خصص ىي الفرع المالئ  بهو  يالومو ويفور عولوى 

فرما ا في غالبرة الطلبة الاانيررن ." مر يث الجامعة
الذرن حضريا فعالراخ النتاط على ىن االر و وبوال 
نان في المر ويث إلوى جوانوب ار ورواحوهو  لو ويفور 
بعض االخ صاصاخ يالفريع علوى غورار الوري 

 .يالعلي  الفالحرة

 ثقافة -ملتقى   
 احتفاء باليوم العالمي للمرأة

 

والمناصب القيادية في المرأة :"ندوة علمية حول 

 "المجتمع الجزائري
 
 

بالتنسيق مع إذاعة البويرة الجهوية وخلية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لجامعة 

ندوة علمية عنوانها (  اتصال)نظم قسم العلوم اإلنسانية  تخصص .  أكلي مىند ولىاج

بمشاركة نخبة نسوية اقتىمن "  المرأة والمناصب القيادية في المجتمع الجزائري"

عالم المناصب القيادية التي كانت باألمس القريب  حكرا على الرجل ومن هته النسوة 

السيدة فضيلة سالمي عميدة أمن دائرة حيزر، السيدة زواوي رنجة األمينة الوالئية 

لإلتىاد الوالئي للنساء الجزائريات، السيدة عيش أنيسة مديرة المركز الطبي 

 إلخ .....البيداغوجي للمعاقين ذهنيا 

عبرت المتدخالت عن مسيرة نضالهن في العمل كل حسب طبيعة المهام الموكلة 

مسؤولة وهي كلها دأب ألداء فامرأة عاملة، مناضلة من إليهن ومسار نشاطاتهن 

مهامها والترقي إلى أعلى 

المناصب، فضال عن مكانتها في 

موازاة، بال.  المجتمع الجزائري

وفي بهو قاعة المىاضرات، تم 

تنظيم معرض للطبخ، الىلويات 

واألطباق التقليدية ومختلف 

لنساء من تصميم اأنواع األلبسة 

الىرفيات المدعوات لالحتفال 

 .بهذا اليوم

3 

أبواب مفتوحة على جامعة اكلي 
 محند اولحاج

 

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

:بوم دراسي حول  

متطلبات تشجيع استهالك "
اإلنتاج المحلي وتعزيز 

"قدرته التنافسية  
،  زامنا "معا جمرعا لبنا  اق صادنا اليطني"

 21يالري  العالمي للمر هلر المصادي لـ 
نظ  مخبر الرراراخ .   مارس من نل رنة

ال نميرة يالدراراخ االر ترافرة لنلرة العلي  
االق صادرة، ال جاررة يعلي  ال رررر بال عاين 
م  غرفة ال جارة يالصناعة ل رنجدة، ريما 

"دراررا  يعيرا حيل متطلبات تشجيع : 
استهالك اإلنتاج المحلي وتعزيز قدرته 

 ".التنافسية
تهد هذا الري  متارنة ىرا دة جامعررن يخبرا  
من المدررة العلرا لل جارة يجامعاخ البيررة، 

فضال عن ممالرن . يالجلفة 0،  الجزائر1البلردة 
هذا، ".نارافرر"من مدرررة ال جارة يترنة 

ينانخ المياضر  الم دمة قد رنزخ على ح يي 
المر هلر، يالراخ  تجر  ار هالر المن جاخ 
المحلرة بما ر ماتى م  اال جاهاخ االر هالنرة 
يال ريض االر هالنرة ي أاررها على المن يج 
المحلي يالدير الذي  لعبه جمعرة حمارة ح يي 
المر هلر للبيررة، يال ي مالها الررد حلياخ 

"ناصر الذي ىيضح ىن الجمعرة  هدي ىيال : 

لحمارة صحة يمصالح المر هلر، ي تجر  
االر امار المحلي يف ا لمعاررر الجيدة يالنظافة، 
ينذا المراهمة في الجهيد ال ي نر  ها المصالح 
العميمرة للمحافظة على قدر ه الترائرة يفرض 
ا افة المر هلر في ظل ال غرراخ االق صادرة 

يعلى هامش النتاط تارنخ العدرد من . الراهنة
المؤرراخ الخاصة، ىرن عرضخ من جا ها في 
البهي ال اب  ل اعة المحاضراخ حرث    
ار هالر هذه المعريضاخ مجانا من قبل 

يمن برن المؤرراخ المتارنة نذنر  .  الزيار
  -طيجي  -فىريرنري  -الرال -برر ا-ملني

ياقد "  للدجاج يمؤررة "  نارافرر "يمؤررة 
 ...للزر ين" ازمير

نــــنــــظـــم        

الدكتورة صبيرة قاسي، رئيس الملتقى سؤال لألستاذة   
 

هل لكم أن تلخصوا لنا أبعاد تنظيم هذا النننشناط : ر ج ب 
 وأهدافه؟

 
يندرج تنظيم هذا الملتقى األول والنذي :  قاسي.  ص .  د. أ

يعتبر أهم نشاط للمخبر ننظنرا لنتنننود النمنداخنالت، منن 

حيث عدد المشاركين ومحتوى بنرننامنجنه، فضنال عنلنى 

بنالنننسنبنة .  اهتمامه بالتداخل بين السرد كجنس والشعر كجنس والتي تعتبر إشكالية الملتقى

ألهدافه فهي  تنحصر في فتح أفاق لطلبة الماستر للتكوين في األدب المناناربني، اكحنتنكناك 

تحيين نشاطات المخبر باإلضافة إلى تحريك النشناطنات (.  خارج وداخل الوطن) بين األساتذة

 ".على مستوى الكلية، كما ينتظر أن تطرح بحوث الملتقى كمادة للنشر

 

 ملتقي الدولي األول حولال

"األدب المااربي و قضايا األجناس األدبية"  

 2ي 8نظ  مخبر قضارا األدب المغاربي ال اب  لنلروة اآلداب يالولوغواخ رويموي 
" األدب المغاربي يقضارا األجناس األدبوروة" المل  ى الديلي األيل حيل ، مارس

بمتارنة ما رفيي العتررن ىر اذا يباحاوا مون داخول الويطون يخوارجوه، عولوى 
-غرار جامعاخ المررلة، برج بيعررررج، با نة، برنرة، البلردة، الجلفة،  وروزي

يزي، موعورونور 
يخوووونووووتوووولوووووة، 
الوووووومووووووغوووووورب، 
.  ينس يمصور

هوووووووذا يقووووووود 
 ووووووونووووووويعوووووووخ 
الوووومووووداخووووالخ 
ب نيع ان ما اخ 
الوووموووتوووارنووورووون 
ياهوو وومووامووا ووهوو  
بوووومووووخوووو وووولووووي 
األجووووووووونووووووووواس 
األدبرة إذ  ّ  ال طري إلى المصطلح،المفهي ، ال أصرل، ال أيرل، الررد ينول موا 
ر علي بالنظررة يال طبري، يىهمرة ال داخل يالرا ه نما هي الحال بالنربة للجونوس 

فرما خولوص الومولو و وى .  الريائي ياآلي يبريغرافرة في بعض النصيص الريائرة
إلى رلرلة من ال يصراخ، ىهمها نتر يطب  نل الوموداخوالخ الو وي قودموخ فوي 

نما برمجخ، مروا  اوانوي روي  .  المل  ى في مجلة مخبر قضارا األدب المغاربي
ىمررة تعررة من  نترط  التعرا  رلرمان جيادي، رايرة رحرايي، زران ديس 

 .يالعرد دبيري
  

2 

نىاور        


