
َُاقش         

ومنحت الكلمة للطالب  5102-5102اغتنمت رسالة الجامعة فرصة حفل اختتام السنة الجامعٌة 
 المتحّصل على أعلى معّدل بالجامعة وكذا األستاذ جمال بنوار الذي تّم ترقٌته إلى مصّف األستاذٌة.

 

، بمعدل télécommunicationسنة ثالثة، كلٌة العلوم والعلوم التطبٌقٌة، تخصص   "لوصٌف ولٌد "

04.72. 

 

نشكر إدارة الجامعة على هذا التكررٌر ك كرمرا   
ٌفوتنً أن أشكر األساتذة على كل الرمرجرارودا  

 التً بذلوها من أجل نقل المعارؾ لنا.
أسعى إلكمال الماسرترر ّر ل الردفرول لرً عرالر   

را عرن  الشؽل لً مجال تفصصً إنشاء هللاك أمل
نصٌحتً للطلبة من أجرل الرنرجرا  لرً الرمرسرار 
الدراسً لأقول لا  بأنه لٌس برالشرًء الصرعر  
لً الحقٌقةك األمر ٌتطرللر  الرقرلرٌرل مرن الصربرر 
وحضور المحاضرا  والتحضٌر لاا مسبقا مر  

ٌلد لالمتحانا .   تفادي الؽٌابا  باإلضالة للتحضٌر الج
 

األستاذ جمال بنوار كلٌة العلوم والعلوم التطبٌقٌة فً مادة اإلعالم اآللً، ترقٌةة 
 من أستاذ محاضرأ إلى أستاذ تعلٌم عالً.

هً لفتة طٌبة من إدارة الجامعةك أتقدل  برترارانرً أو  لرلرطرلربرة الرمرترفروقرٌرن 

وأدعوه  إلى المزٌد من المجاودا  كما أدعو األساتذة الذٌن ت  تركررٌرمرار  

إلى بذل جاد   "أ "وأستاذ محاضر   "  "نضٌر ترقٌتا  إلى أستاذ محاضر 

 أكبر لً مجال التعلٌ  والبحث العلمً. 
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   6102جىاٌ  01انعذد 

 ا ن ًوىوتوى ي 

0انصفىت  

 رسبلت هدير الجبهعت

 

  6انصفىت
ًل بعنوان:ننظن:   ٌو  دراس

"تعزيز القدرة التنبفسيت للوؤسسبث 
"يتالوحليت في ظل التغيراث االقتصبد  

 
 

السيّد قروهي حويد أستبذ بكليت حاورَا: 
العلوم االقتصبديت والتجبريت ورئيس 

 الجلست الصببحيت لليوم الدراسي.

 

3انصفىت  

-6102حفم اختتاو انسُت انجايعيت 
6102. 
 

 اإلعالم والبيئت 
 

0انصفىت  

 َُاقش:

 كلوت للوعنيين ببلتكرين
 . 

 يتفرقاث

إنشبء جوعيت التسويق والتنويت 
  AMDAالجزائريت
 

 أبواة هفتوحت على الجبهعت
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 رسانت جايعت    

انبىيرة                  

انبىيرة       َشريت إعالييت تصذر عٍ جايعت   

 
 كلمة مدير الجامعة

 استراحة
 

بعدما كنت أتردد عليه لفترة، خذ استراحة وأترك المكتب  آوأخيرا قررت أن 

يوميا، حتى خالل عطلة نهاية األسبوع، كلها أوقات أدت إلى ظهور عالقة 

وطيدة حقيقية بيننا. هو المكتب الذي نسقت فيه المهام المخولة لي. هو 

المالك الحارس ألهم المستندات الخاصة بالجامعة. هو الذي يرحب 

بحماس وبسعادة بكل ضيوفي. هو أمين ويعرف كيف يخفض صوتي 

ساعة الغضب، إذ غالبا ما يحدث لي ذلك على الرغم من كوني قليل 

. أنا ممتن له بشكل كبير. فهو نوافذهالكالم .هو الذي يصلني بالعالم عبر 

الشاهد بامتياز لكل تقلبات مزاجي، افراحي، أسراري، مخاوفي، صداعي ... 

 هذا بسرعة عرض لمكتبي الذي أجد صعوبة في مغادرته. لكنني نجحت.

تنقلت للقاء الطلبة، جلست معهم في جو ودي أعادني إلى فترة دراستي 

الجامعية.واصلت سيري وأنا استمع من أعماق قلبي لما يقال لي مع الكثير 

من االحترام الذي أكنه للشباب عموما وللطلبة بشكل خاص. أواصل سيري 

لحضور فعاليات الملتقى الذي نظمته كلية العلوم االقتصادية حول التنافسية 

في المؤسسات. موضوع الساعة. الرتباطه بالوضع الراهن الذي يمر به 

الوطن. كما أن النقاش مثير باالهتمام وإن كان يحمل جوانب أكاديمية 

بحتة، يطرح حلوال معروفة منذ األزل. كانت لي رغبة في التدخل لوال ضيق 

الوقت. استأنفت سيري، وأنا أطوي يداي تارة وتارة أخرى أسدلها، نظاراتي 

الشمسية تنتقل بين يداي، استأنف سيري. أتوقف بين الفينة واألخرى وأنا 

كلي إعجاب بهذه الزهور ذات األلوان المتميزة بالليونة واالسترخاء والتي 

تجمع بين األزرق والوردي. التقط بتلة واشمها، لدينا جامعة جميلة. أواصل 

سيري وأنا معجب بحركات الطلبة المتواصلة عبر الممرات، وقاعات التدريس 

التي تصدر منها أصوات وضحكات شبانية لتؤلف موسيقى تصويرية في إذن 

 المهتمين بتجدد األجيال.

حان الوقت لكي أعود لمكتبي األمين، قررت العودة إليه وأنا كلي استعدادا 

لبذل المزيد من المجهودات لدعم هذا الشباب، ركيزة جزائر الغد. لدى 

أخبرتني مساعدتي إنني مدعو إلبداء رأيي بخصوص برنامج حفل ، وصولي

اختتام نهاية السنة الجامعية. سأقوم بذلك بكل سرور لمكافأة هؤالء الطلبة 

والموظفين المتفوقين والمتميزين. كما ال يفوتني أن أنهي كلمة رئيس 

الجامعة متمنيا عيد فطر وعيد شباب سعيد لجميع الطلبة، الموظفين 

والشركاء المنتمين للجامعة. العطلة الصيفية تقترب.إذن فعطلة سعيدة 

 البروفيسور كمال بداري                                                للجميع.

 مدير الجامعة                                                                   

إنشاء جمعية     
التسويق والتنمية 

  AMDAالجزائرية
  

مجعععععلععععع ععععع    ععععع ععععع ععععع  ععععع  
و  عععععععععععععع عععععععععععععع عععععععععععععع عععععععععععععع عععععععععععععع   

    AMDA جلز ئر ع 
مجعععلععع ععع  و ععع ععع ععع      
 ععع ععم  ععقعع عع  و عع ععع  
أسعععععع عععععع   عععععع ععععععع  عععععع  

 4192جععععع  ن 91
، 14جبعملع    عيعقع ع   

مت تع عبع عت مع ع عت  4192جعنفع  91و    م   ثال عء 
و علعيع  ع   عالم  عالاالمالا فرع وال     ي  ر   رئعس     كع ع   

إ ععع     أسعععتععط  و ععقععيعع  جعععمععلعع    ععيعع  ععر  وكععط  عع م معع   
   ال  . و ق ز   م   دللق مع  ح ل      جلع علع ع ، كععن 

 رسع    جلععمعلع  حع    معم  ئع ع عوعع   ع كع ع    عالم  عثع ععن  
 أس ع  جبعمل    ي  ر ، نعئت      م ّقف  ع ي   غ ج ع.

رج ب: هالالل لالالنالالل ص   الالدالال الالجالالوا صهالال ا  الالالجالالمالالعالاليالالة  
 بجفتنل رئيسا لها؟ 

ت لى  جل ل   إىل حت    مجق  مع   هدع  ا   ع  ع.ع: 
تعع  ععا    اعععل  ال عع ععبعععمن وفعع ععع  ععقعع عع  نعع   هسعععسعع عع  
ح ث ت حبر   ت     وتعوع  عر   عفع عر   علعقع ع    رلععل 
        و       . ت  ري تيعمل  إلنع ععا   علعقع ع  و هفع عع  
  علعقعع ع ع    رلععل   ع عع ع  ع  و  ع ع عع ع عع   ع  أ يععئعوععع و عع  
 ذل ئع  و دلؤس ع   جلز ئر    دلل ع ع ب  ععإلةععفع  إىل تع ع   
 دلش    و    عم  ع    سع    الزم   رفعم  هم ء   رلععال  
        و         ق ؤسع عع   دلعفع عقعفع  ح عت   عوعقعتب  
كعع ععع إعع ا إىل م ععب   عع عع   ععت و  عع عع عع  عع  و  ععيععحععث   
رلعال         ، و       ب مم إتعح    فرص   قلعمقع    
رلعال          و         إلسوعم   حرك       م   لق   
  دط   اعلب ك ع أّن  جل ل   ت لى جعدع   إىل تع ع ع عب 
  ععقعع عععء  ،  دلععلععع ،،   عع عع و  ،  دلععقعع عع عع ععع ،   ععرحععال ، 
 حل ال           و هنشو    ث عف   و    عح       ختع م 

  ال  بعم     ين.

 يتفرقاث

جوٌلٌة  11أبوا  مفتوحة على الجامعة من 
جوٌلٌة 24إلى   

 
نظمت جامعة البةوٌةرة أبةوابةا مةفةتةوحةة   5104-5102بهدف إنجاح عملٌة التسجٌالت الجامعٌة 

بداٌة باألٌام اإلعالمٌة للتوجٌه للفترة الممةتةدة بةٌةن  5102جوٌلٌة  57جوٌلٌة إلى غاٌة  01من 

 .5102جوٌلٌة  50جوٌلٌة إلى غاٌة  01

جرارازا  35حٌث ت ل تولٌر كالة الوسائل المادٌة والبشرٌة الالزمةك لمن الناحٌة المادٌرة تر ل ترولرٌرر 

لإلعال  اآللً موصول بشبكة ا نترن  مما سمح بتسرارٌرل وتسررٌر  عرمرلرٌرة الرترسرجرٌرال  األولرٌرة 

والناائٌة عبر الفطك إعداد مفتلؾ الدعائ  اإلعالمرٌرة كرالرمرطروٌرا  والرمرلرصرقرا  الرترً تضرمرنر  

التعرٌؾ بالجامعة وكلٌاتاا وكذا التفصصا  الموجودة باا وبالجامعا  األفرى وكذا التفصصرا  

المتولرة بالمؤسسا  ؼٌر التابعة لوزارة التعلٌ  العرالرً والربرحرث الرعرلرمرًك لضرال عرن الرحرمرال  

التحسٌسٌة للتعرٌؾ بنظا  ل. .د ومزاٌاه وكذا مفتلؾ مراحل التسجٌل بالجامعة وذلك عرن طررٌر  

 أشرطة مسموعة ومرئٌة.

ولً ذا  السٌا ك ت ل عرض بعض األشرطة التً تلفص مفتلؾ النشاطا  العلمٌة والّقالرٌرة الرترً 

 نظمتاا جامعة البوٌرة فالل الموس  الجامعً الفارط.

ا من الناحٌة البشرٌةك لقد ت ل تجنٌد أكّر من  عونا للتكفل برعرمرلرٌرة الرترسرجرٌرال  عربرر الرفرط  40أمل

 عونا مكلؾ بالتنظٌ ك ا ستقبال وتوجٌه الطلبة. 100واستفراج بطاقة ا فتٌارا ك وما ٌقار  

كما جند  إدارة الجامعة مجموعة من األساتذة ذوي ا فتصاص والملمٌن بالنظ  التعلٌمٌة الرجردٌردة 

ٌلد وتوضٌح شرروط ا لرترحرا   وكذا بعض المسؤولٌن من الكلٌا  للتكفل بعملٌة التوجٌه والشر  الج

 بالتعلٌ  والتكوٌن العالٌٌن.
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تخرج أول دفعت ياستر في 

عهىو اإلعالو واالتصال 

  بجايعت انبىيرة

  
تحتفل جامعة أكلً محند أولحاج بالبوٌرة بتفرج 

الرمرترحرصرلرٌرن عرلرى  األولى من الطلبرة   الدلعة
شاادة الماستر لً علو  اإلعال  وا تصال لسنرة 

 2016الجامعٌة 
رئٌس قس  العرلرو    " سعٌد جالوي "   حٌث أكد  

ترفررج أول  أن احتفرالرٌرة اإلنسانٌة واإلجتماعٌة 
دلررعررة لررطررلرربررة عررلررو  اإلعررال  وا تصررال كرران 

وهذا بحضرور عردد كربرٌرر مرن الرطرلربرة  ممٌزا 
ّمرة طٌبة  وجم  من األساتذةك لكون هذه الدلعة 

تكلل  من الجاود المربرذولرة مرن طررؾ أسراترذة 
الذٌن كان لا  دور كبٌر لرً إنرجرا   التفصصك

لرً  هذه الدلعة والرقً باا إلى الدرجرا  الرعرلرٌرا
مجال التعلٌ  العالً والبرحرث الرعرلرمرًك مرترمرنرٌرا 

 .  المزٌد من النجا  والتفو   لجمٌ  الطلبة
برمرجرارودا    " سرعرٌرد جرالوي " كما نوه األستاذ 

البرولٌسور ''كمال بداري'' الرذي  الجامعة رئٌس
أعطى الضوء األفضر لحرفرل ترفررج الرطرلربرة. 
وساه  لً إرساء الّقالة األكادٌمٌة وبلورتاا لرً 
جمٌ  نواحٌاا البٌداؼوجٌة الترً أّرر  الرجرانر  
المعرلً لً الوسرط الرطرالبرً برارذه الرجرامرعرةك 
نرراهررٌررك عررن قررٌررامرره برراإلشررراؾ الشررفررصررً 

طلبة اإلعال  و ا تصال بالجامعة.  تفرج  على 
ولً سٌا  ذي صلة لإن هذه الدلعة ترنردرج لرً 
ظل شد الروابط الفكرٌة والمساهمة لرً ترمركرٌرن 
الطال  من أفذ الرفربررة والرترجرربرة لرً مرجرال 
اإلعرررال  وا تصرررالك كرررمرررا أنرررارررا ترررعرررد أول 

متمٌزة ممادة للدلعرا  الرقرادمرة الرفراصرة  دلعة 
/   2016لرلرمروسر  الرجرامرعرً  بطرلربرة اإلعرال  

مسررؤولررة   . ولررً ذا  السررٌررا  أكررد  2017
تررفررصررص عررلررو  اإلعررال  وا تصررال األسررترراذة 

أن هذه الدلعة أكادٌمٌة من الردرجرة  جمٌلة أوشن
األولى مفعمة بالرو  العلمٌة واألفال  الرلرٌرعرة 
التً قلما نلمساا لرً طرلربرة الرٌرو ك إلرى جرانر  
الرو  اإلبداعٌة لاذه الدلعة حرٌرث أبرد  كرامرل 
استعدادها لتبنً مشروع إذاعة الجامعة من حٌث 
الرمرراررا  واألدوار. وٌضررطررلرر  الرطررلرربررة أنررفررسررارر  

 بتسٌٌرها وتفعٌلاا.
األستاذ '' إسماعٌل حمانً'' لرً  لً حٌن أشار  

معرض حدٌّه إلى ضرورة تحرسرٌرن الرمرسرتروى 
الفكري للطال  من فالل تنظٌ  ملتقٌا  وندوا  
تحسٌسٌة تعود بالفائدة عرلرى الرجرامرعرة وتررقرٌرة 
العمل اإلبرداعرً دافرلرٌرا وفرارجرٌرا لرً مرجرال 

 اإلعال  وا تصال.
افتتا  المناقشة العلنٌة  تجدر اإلشارة إلى أنه ت   

وقررد عرررلرر   لررمررذكرررا  الررتررفرررج بررالررجررامررعررة 

الرطرلربرة أوسراط أولرٌراء استحسانا كبرٌررا برٌرن 

واألساتذة وضٌوؾ الشرؾ نظرا لما شملته مرن 
   مستوى أكادٌمً ٌنبئ بمستقبل جامعً واعد. 

 

 حمٌد أستاذ بكلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة ورئٌس الجلسة الصباحٌة للٌوم الدراسً. "قرومً "الدكتور 
 

رسالة الجامعة: ما هً التحدٌات الكبرى التً تنتظر المؤسسات الةوطةنةٌةة فةً ظةلّ 
 التحوالت االقتصادٌة الراهنة؟

لً ظلل التحدٌا  التً تواجه ا قتصاد الروطرنرً ترزامرنرا مر  انرفرفراض ح. قرومً: 
أسعار البترول وكذلك تشجٌ  الحكومة  ستاالك المنتوج الوطنً تطر  الٌرو  كرلل ل 
هذه اإلشكالٌا  من أجل تطوٌر ا قتصاد الوطنًك وتطوٌر ا قتصاد الوطنً ٌنرطرلر  
من تطوٌر المؤسسا  ا قتصادٌةك وعلٌه نظمنا هذا الٌو  الدراسً مرن أجرل إعرطراء 
قوة للمؤسسا  الوطنٌة حتى تواجه المنتوجا  التً نستوردها أو على األقل تنتج هذه 
المؤسسا  منتوجا  ٌكون لاا وزن لً السو  الروطرنرٌرة أو  وحرترى نرواجره ّرانرٌرا 
انففاض مصادر الدفل أو المدافٌل التً كان  تتأتى من الجباٌة األصولٌة ونعوضاا 

 بالتصدٌر.
ٌلة العل  ا قتصادٌةك التجارٌة وعلو  التسٌٌرر وكرذلرك أسراترذة   ة أساتذة من كل شارك لً هذا الٌو  الدراسً عدل

ٌلد عاشوري نجٌ  إلّرراء  وفبراء من جامعتً البلٌدة والمدٌة وكذا مدٌر الصناعة والتجارة لو ٌة البوٌرة الس

هذا الموضوع حٌث ت ل وض  بعض التوصٌا  والمقترحا  إلٌصالرارا إلرى الرمردٌررٌرا ك وكرذا الرمرؤسرسرا  

المعنٌةك حتى نعطً دلعة لقنوا  البحث العلمً لتساه  لً المحٌط وتساعرد هرذه الرمرؤسرسرا  لرً مرواجرارة 

تحدٌاتاا وتعزٌز قدرتاا التنالسٌة وبلوغ األهداؾ المسطرة من طرؾ الحكومةك وبالتالً ٌكون لقنوا  البحث 

العلمً وجامعة أكلً محند اولحاج وعلى وجه الفصوص كلٌة العلو  ا قتصادٌرة دور لرً مرجرال الرترنرمرٌرة 

 ا قتصادٌة.        

ًّ بعنوان  ٌوم دراس

"تعزٌز القدرة التنافسٌة للمؤسسات 
ٌة"المحلٌة فً ظل التغٌرات االقتصاد  

نظ  مفبر السٌاسا  التنموٌة والدراسا  المستقبلٌة لكلٌة العلو  ا قتصادٌةك العلو  التجارٌة وعلو  
ٌرومرا  -لررع الربروٌررة -جوان ك بالتنسٌ  م  جمعٌة التسوٌ  والنمو الرجرزائرري 21التسٌٌر بتارٌخ 
.هذا كلقرد " تعزٌز القدرة التنافسٌة للمؤسسات المحلٌة فً ظل التغٌرات االقتصادٌة "دراسٌا حول

تناول  مفتلؾ المدافال  موضوع التنالسٌة ومكانتاا لً األسروا  الرعرالرمرٌرة ة مركرانرة الشرركرا  
الصؽٌرة والمتوسطة لً ا قتصادٌا  العرالرمرٌرة 
 والرمررنررترروج الررمررحررلررً كررونرره مررنررترروجررا تررنررالسررٌررا.

شارك لً هذا الٌو  الدراسً  أسراترذة براحرّرون 
من ذا  الكلٌة  وفبراء لً المجال من جامعا  
البلرٌردةك الرمردٌرة ومسرترؽرانر  إلرى جرانر  السرٌرد 

مدٌر الصرنراعرة والرمرنراجر  ك  " عاشوري نجٌ " 
الذي تر  تركررٌرمره عرلرى هرامر  لو ٌة البوٌرةك 

الررلررقرراء نررظررٌررر مسررانرردترره لررً إنررجررا  مررفررتررلررؾ 
النشاطا  التً نظمتاا الكلٌة. فلص اللرقراء إلرى 
جملة من التوصٌا  والمقترحا  الرترً وجرار  
إلى المؤسسا  واإلدارا  المعنٌة والمتمّلة لرً 
مصالح ومدٌرٌرا  الربرحرث الرعرلرمرًك وكرل مرا 
ٌتعل  بالتحدٌا  ا قتصادٌة التً تواجااا بادؾ 
تحقٌ  مفتلؾ األهداؾ المسطرة من الرحركرومرة 

مرحرنرد  وهو الجان  الذي سٌسمح لجامعة أكرلرً
اولحاج سٌما كلٌة العلو  ا قتصادٌة من ترحردٌرد 

 دورها المنوط باا لً التنمٌة ا قتصادٌة.
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ٌلد تعزٌة  ٌلد طوبال نوردٌن ببالػ الحزن واألسى تلق  األسرة الجامعٌة نبأ ولاة والدتً كلل من الس موظؾ برئاسة الجامعة والس

موظؾ بكلٌة علو  الطبٌعة والحٌاة وعلو  األرضك ولاذا المصا  الجللك ٌتقدل  مدٌر جامعة البوٌرة بأفلص تعازٌه لعائلة زاٌدي بوعالم 
 المرحومتٌن متمنٌا من هللا عزل وجلل أن ٌلا  ذوٌاما الصبر والسلوان.

 إّن هلل وإّن إلٌه راجعون                                                                                 

 
 حفم اختتاو انسُت انجايعيت 

الحفل التكرٌمً الفاص برافرترترا   2016جوٌلٌة  11احتضن  قاعة المحاضرا  الكبرى للجامعة ٌو  
 بحضور السلطا  المحلٌة واألسرة الجامعٌة. 2015-2015السنة الجامعٌة للموس  الجامعً 

( من الطلبة المتفوقٌن لً طور اللٌسانس والماستررك مر  42ت ل فالل هذا الحفل تكرٌ  اّنان وأربعون )
( من األساتذة نضٌر ترقٌتا  من أستاذ محاضر   إلرى أسرتراذ مرحراضرر أ 57تكرٌ  سبعة وفمسون )

( من الموظفٌن المحالٌن على الترقراعرد. وقرد سرمرٌر  5وأستاذ تعلٌ  عالًك باإلضالة إلى تكرٌ  فمسة )
هذه الدلعة المتفرجة من الطلبة باس  األستاذ الدكتور الراحل "مصطفاوي الحسٌن" الذي ت ل تكرٌ  أحرد 

 ألراد عائلته.
ولً كلمته التً ألقاها فالل الحفلك قدل  البرولٌسور كمال بداري مردٌرر الرجرامرعرة حفرر اإلحصرائرٌرا  

الفاصة بالجامعة وحثل على ضرورة السعً قدما لً مجال البحث العلمًك كما أشار إلى ا ستعردادا  

ه لً األفٌر برالرمرجرارودا  الرمربرذولرة لركرلل  واإلجراءا  المتفذة  ستقبال الموس  الجامعً المقبلك ونول

األطراؾ الفاعلة إلعطاء نفس إضالً لالبتكار سواء من فالل التكوٌرن والربرحرث الرعرلرمرً أو الرنرشرر 

 ا لكترونً.
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  إل الم و  ي ئ          

مععع    بعععلعععت  حلععع  عععث  ععع  
إ عععالم  ععع عععئععع   عععر  م ععع ععع عععا 
 ععع ععععمعععا معععلعععع ععععري  كععععإل ععععالم 
   عع عععسعع ،  ال عع ععبعععمن وحعع  
  ر عة ، فيعع عرغعب مع   دع ع ععم 
وسعئا  إل الم   لر    مبع ةع ع 
  ي ئ   عالل    ع ع     ه عري  إال أن دعط   الدع ع ععم  دتع عز 
 ع غ  ، و  ل  م   ، فعدللعجلع  ت  ن إّمعع  ععمع  تعغعشععدعع 
ةيع    إنشعئ   كععحلع  عث  ع   ع عت  هوزون وأدع   ع   عقعى 
  يشر  ، أو زلع وم    إ عع  ةع ع  مع عحعبعر معثعا  عال  
    عف ، و   شجري،وكأن مشعكا   ي ئ  حتا مج لع إ   أ ع ع عع 
 ال      عف      ش   ع  أو غعرسع عع  علعا  عجعري     
 دلعع  عع عع ،و  كععقعع ععع  حلععع عع عع   ععروا  عع   دلععفععوعع م  هسعععسعع  
 ق  ة ع، إن   ي ئ  و يع عدع أكثر مش ال وتعلع ع ع  ، عط  فع ن 
جنعح  إل الم   أم ء مو       ي   ع يرو   تلعونع  ععمعال 
و    عع  ع   دلعؤسع عع   إل عالمع ع  و ذلع عئعع   دل عؤو ع   ع  
  عيعع ععئعع ، و ع ون دععط    عع علعععون  عع  ت عع عوعع ععم  ذلعع عئععع  حتعع عع عع  
أد  فوع و      و م  إل الم أم ء موعم ، و  بل    تع ع ع  
د ع   إ  عع   عوعرفع   عط   حلع ع ع ع  فع عث ال  ع عفعبعا كعا 
  ا  م و ع     آل ر، ك ع أن  ذل ا م  دعط    ع ع ععمعا 
ت   ع  مع   ع   عر  و ع ومع  ع  عقع علعع عري و  ع ع عب    عيع عئع ع  
 حل  ع ع ع ،  علع ع    ع    ع ع عقع ع  و  ع عيعلع ع  و خلعروا مع   ع  علع  
 الغرت ب   ث ع    ي ئ ، ونف ع   عط   ع  م   جع  ع   إل عالم 
م فبص ج    م   أن   ال ت عء خبب ص     ي ئع    علعر ع ع  
 و   ن مرجل     عف   و سل    دط   اعل  ق        لر .

 
 -كدية العدو  االجتماعية واإلنساناليالةصوشن جميدة  ص 

 قسل عدو  اإلعم  واال جال.


