
 

 نناقش       
البربفووسبوف صبرباش عبٌباشبً  " محددات أنماط الشخصٌة" على هامش الملتقى الوطنً الموسوم 

  خبربٌبفة وبً 2مدٌفة مخرف األسفة  التنمٌة  الوقاٌة من االنبحبفاو وارابفام ابامبجبة الباب ا بف
الٌونٌسٌو  ف ٌسة المالس الجلمً للدفاسات واألرحاث والتوثٌق رالمفك  البوطبنبً وبً األسبفة  

  الطفولة والمفأة التارع لو افة التضامن واألسفة وقضاٌا المفأة وً نقاش مع فسالة الاامجة.
 فسالة الاامجة: رالجودة إلى عنوان الملتقى  ما هً محددات الشخصٌة؟

يعتبر هذا الملتقى الوطني األول من نوعه وجدييدي ألنده يدبدتدا بد لدعد مدل أ. ص.ع: 
األس سي في بن ء السلوك االجتم عي، حيث ربطن ه بمحييات الشخصية الدمدتدعديي ، 
من محييات نفسية، أنثروبولوجية، سوسيوثق فية، الطبيعية البيبية وكدذا الدمدحدييات 
الوراثية البيولوجية. كل هذا له عالقة بتكوين الشخصية، ومن بين أهياف الملدتدقدى 
تكوين مواطنة سليمة ب لنسبة للفري الدجدئابدرن اندطدالقد  مدن األسدر  ومد سدسد ت 

 التنشبة االجتم عية.
 

فسالة الاامجة: انطالقا مبن البابمبلبة األخبٌبفة مبن إاباربتبكبم  مبا هبو دوف هب   
 المحددات وً رناء وفد متوا ن نفسٌا وتفروٌا وااتماعٌا؟

يور هذه المحييات في بن ء فري متوائن له عالقة ب لتنشبة االجتم عية واألسرية أس س ، حيث يدندطدلدد تدحدييدي أ.ص.ع: 
الشخصية األس سية والق عيية ب لنسبة للفري انطالق  من الواليين وخ صة األّا، فإذا أعطيدند  لدبدا اندطدالقدة سدلديدمدة وقديدا 
متوائنة مثل قيا الحوار، التفتح على اآلخر واحترامه، وكذا قيا قبول اآلخر والتع مل معه والقيا النفسية الصحديدة الدتدي 
تحول يون ظبور العقي في سلوك الفري وكذا اآلف ت االجتم عية، فإن هذا سي ين حتم  إلدى تدكدويدن فدري مدتدوائن فدي 
شخصيته متوائن قي أيابه وأبع يه وسلوكه االجتم عي مرتبط بقيا ومع يير، هذه المع يير التي تتجسي في سلوكن  ومندبد  
تكون توائن ت في التع مل مع اآلخر، وهن  أقترح ضرور  إقح ا األخص بي االجتم عي ياخل الدمد سدسد ت وأن يدكدون 

بد لدمد بدة مدن اآلفد ت االجدتدمد عديدة ياخدل  75همئ  وصل بين األسر  والطفولة الشيء الذن يس عين  على التخلص من 
الم سس ت التربوية وكذا ياخل األسر .  لذا نرى أن الملتقى سوف يكون نقلة ندوعديدة عدلدمديدة بد ّسدخ أو يدرّسد  بدند ء 

 السلوك االجتم عي الح لي والمستقبلي للفري الجئابرن.

 هتفرقاث
  +PROFAS Bٌوم إعالمً حول رفنامج 

  
مرافقة منب  لطلبة اليكتوراه غير األجراء في مختلف مش ريع البحث التي تتيحب  وئار  التعليا الع لي والبحث العلمي 

ب لتع ون والشراكة مع الشريك الفرنسي واالتح ي األوربي نظمت ني بة رب سة الج معة للعالق ت الخ رجية والتع ون 

والتنشيط واالتص ل والتظ هرات العلمية يوم  إعالمي  تكويني  لف بي  طلبة اليكتوراه من مختلف التخصص ت في ج معة 

البوير  خصص لشرح البرن مج الجئابرن الفرنسي  لمنح اليكتوراه، نشطه مس ولو الملف على مستوى ني بة رب سة 

علً الج معة للعالق ت الخ رجية وعرف حضور طلبة اليكتوراه من كل التخصص ت، وفي هذا الصيي أكي اليكتور 

ن بب ربيخ الج معة المكلف ب لعالق ت الخ رجية والتع ون والتنشيط واالتص ل والتظ هرات العلمية أن هذه   مج و 

األي ا واليورات اإلعالمية تبيف إلى مرافقة طلبة اليكتوراه لشرح وتبسيط إجراءات الترشح لبذه البرامج مضيف  أن 

المسعى ينيرج ضمن مق ربة جييي  تنتبجب  الج معة للتواصل المب شر مع مختلف الفب ت المعنية ببذه المش ريع، وأن 

 هذه المب ير  ستتبعب  مب يرات أخرى كلم  لئا األمر، م  يحرك ملف البحث العلمي في الج معة .

 

َىم إعالهٍ لفائذة هطتشارٌ التربُت والتىجُه لثانىَاث 
 البىَرةوالَت 

الع لي في الطورين األول والث ني والتكوين المتدواصدل والشدبد يات وكدذا  أشرفت ني بة مييرية الج معة المكلفة ب لتكوين
على تنظيا يوا إعدالمدي لدفد بدي  مسدتدشد رن الدتدربديدة  2017فيفرن  14بج معة البوير  يوا  التكوين الع لي في التيرج

. احتضنت اللق ء ق عة المح ضرات الكدبدرى 2018/2017والتوجيه لث نوي ت والية البوير  والخ ص ب ليخول الج معي 
ربيخ الج معة،. األمينة الع مة لدمدييدريدة الدتدربديدة، مدييدر مدركدئ الدتدوجديده   ٌفق موسىللج معة بحضور البروفيسور 

 ب إلض فة إلى عمياء الكلي ت ومس ولي مي يين التكوين ب لج معة.مفتش التربية لوالية البوير ، .الميرسي والمبني ،
، والذن قّيا شرحد  مدفدصدال لدلدمدندشدور عٌساوي محمدالكلمة االفتت حية تقيا بب  ن بب ميير الج معة للبيياغوج  اليكتور 

، والمتعلد ب لتحضير لليخول الج معي المدقدبدل، شد رحد  أهدمديدة هدذا 2017/ 01/ 17الم رخ بيوا  58  الوئارن رقا
اليوا اإلعالمي الذن ييخل ضمن سي سة وئار  التعليا الع لي وتطبيد قراراتب  الرامية إلى ضم ن توعية وإرش ي وجديده 

 للطلبة الجيي.
اليوا اإلعالمي سطر له برن مج  ثري  تمثل فدي عدرو ومدند قشدة مدندشدور الدتدوجديده، وكدذا عدرو مديد ييدن الدتدكدويدن 

بديدن  فتح مج ل الدندقد شواختتا البرن مج بمن طرف مس ولي المي يين لكّل كلية،  والتخصص ت المتوفر  بج معة البوير 
مستدشد را،  56مس ولي مي يين التكوين ب لج معة ومستش رن التوجيه على مستوى الوالية الح ضرين والذن بلغ عييها 

 أين تميئت المن قشة بطرح أسبلة في المضمون يامت لعّي  س ع ت.
كم  يذكر انه خالل هذا اليوا اإلعالمي تا توئيع من شير توجيبية خ صة ب لتسجيالت ب إلض فة إلى أقراص مضغوطة 

 ومطوي ت تحون جميع المي يين والفروع والتخصص ت التي توفره  ج معة البوير .

  
 ٌوم دفاسً حول: 

آلٌات دعم المؤسسات الصغٌفة 
والمتوسطة وتشاٌع الفكف 

 المقاوالتً
 

نظّمت كلية العلوا االقتص يية والتج رية وعلوا 

التسيير ب لشراكة مع الوك لة الوطنية ليعا تشغيل 

الشب ب يوم  يراسي  حول "آلي ت يعا الم سس ت 

الصغير  والمتوسطة وتشجيع الفكر 

وفاش المق والتي"تحت الرب سة الشرفية لليكتور 

. ش رك في فع لي ت اليوا اليراسي عّي  فشٌد

أس تذ  من ج معة البوير  وج معة تيئن وئو 

وكذا ممثلين عن الوك لة الوطنية ليعا تشغيل 

الشب ب، حيث انطلقوا من فكر  اهتم ا عيي كبير 

من اليول وخ صة الن مية منب  ب لم سس ت 

الصغير  والمتوسطة أين أصبح هذا القط ع 

يشكّل ظ هر  الفتة للنظر، ومن أبرئ مالمح هذا 

االهتم ا وانعك س ته، النمو الكثيف والواسع في 

 أعياي هذه الم سس ت في جميع أنح ء الع لا. 

ج ءت فكر  هذا اليوا اليراسي من هذا المنطد 

حتى يس ها في بلور  الطريد وتعبييه  من أجل 

بن ء سي سة راشي  تخيا هذا التحّول في الر ية 

التي تنتبجب  اليولة قي المج ل االقتص ين، وقي 

تن ول المتيخلون ب لتحليل والنق ش اإلشك لية 

المطروحة من مختلف جوانبب  ومن ئواي  

متعيي  "كأهمية الم سس ت الصغير  والمتوسطة 

ومس همتب  في المتغيرات االقتص يية في 

الجئابر"، "العراقيل والمش كل التي تواجبب  

الم سس ت الصغير  والمتوسطة في الجئابر" 

و"هيب ت يعا وترقية الم سس ت الصغير  

 والمتوسطة".

كم  تطرد المتيخلون أيض  إلى "يور مد سدسد ت 
التعليا في تنمية الوعي بد لدمد سدسد ت الصدغديدر  
والددمددتددوسددطددة قالددفددكددر الددمددقدد والتددي فددي الددوسددط 

 الج معي(". 
وفي الخت ا خلصت فع لي ت اليوا اليراسي إلى 

جملة من التوصي ت نذكر منب  "العمل على 

تحقيد البيف االقتص ين االجتم عي المئيوج 

للم سس ت الصغير  والمتوسطة، من خالل 

تشجيع قط ع الصن عة ب عتب ره المصير 

األس سي للقيمة المض فة وخلد الثرو  وتوفير 

قير معتبر من من صب العمل" و"تشجيع 

الم سس ت الصغير  والمتوسطة على تقييا 

منتج ت وطنية، تحمل خص بص محلية". 

ب إلض فة إلى "طرح بيابل تمويلية جييي  للحي 

من المشكل التمويلي للم سس ت الصغير  

والمتوسطة ب عتب ره أها المش كل التي تعترو 

 خلد ونمو هذا القط ع"...
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 ا ل ووىوتوى ي 

0الصفىت  

 كهًت يذٚش انجايؼت

  7الصفىت

آنٛاث حفؼٛم ٔسائم انذفغ انحذٚثت نظونا 

فٙ انُظاو انًانٙ ٔانًصشفٙ انجضائش٘ 

  يٕضٕع انًهخقٗ انٕطُٙ انثايٍ

  
انخكٍٕٚ ٔانخؼهٛى انًٍُٓٛٛ: األْذاف 

 ٔانُخائج فٙ يهخقٗ ٔطُٙ
 

انسّٛذ انٓاد٘ خانذ٘ خبٛش : حاورنا

اقخصاد٘ ٔٔصٚش سابق ٔانسّٛذ سًاس٘ 

ػبذ انقادس ٔصٚش سابق ٔسئٛس انُاد٘ 

 االقخصاد٘ انجضائش٘ 

3الصفىت  

ػقذ احفاقٛت ششاكت بٍٛ :نطجنا الروابط
 Schneiderانجايؼت ٔيؤسست 

Electric 
يهخقٗ ٔطُٙ : هلتقً ، رَاضت، ثقافت 

 حٕل: "يحذداث أًَاط انشخصٛت"

 يوا يراسي

قشاءة انُص انشؼش٘ انًغاسبٙ 
 انًؼاصش

 
4الصفىت   

ناقشنا: البروفطىر صباح عُاشٍ، 

يذٚشة يخبش األسشة، انخًُٛت، انٕقاٚت 

يٍ االَحشاف ٔاإلجشاو جايؼت 

، 2انجضائش  

 هتفرقاث

 
اجتماع لجنة تفعيل النظام الداخلي 

 للجامعة
 

فيفري  82اجتمعت لجنة تفعيل النظام الداخلي للجامعة يوم  

على الساعة العاشرة بقاعة االجتماعات برئاسة السيّد  8102

، نائب رئيس الجامعة المكلّف بالعالقات معزوز علي

، نائب رئيس الجامعة عيساوي محمدالخارجية واألستاذ 

المكلّف بالبيداغوجيا وبحضور ممثلين عن األساتذة، الطلبة وكذا 

 الموظفين لدراسة النقاط المدرجة في جدول األعمال التالية:

 طرح التصورات التي يقترحها األعضاء. -

 .تبسيط إجراءات القانون-

 .التفصيل في بعض اإلجراءات وتوضيحها-

تشكيل لجنة صياغة لصياغة النظام الداخلي وعرضه على -

 مجلس اإلدارة العتماده. 
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 رضالت جاهعت
البىَرة   

نشرَت إعالهُت تصذر عن جاهعت البىَرة 

لفقط تبنا ج معة البوير  اليكتور  
على فوئه بج بئ  أحسن بحث  علً

في الم تمر العربي اليولي الس بع 
لضم ن جوي  التعليا الع لي المنعقي 
في ج معة أسيوط بجمبورية مصر 
العربية وذلك شبر فيفرن المنصرا، 

"التافرة والذن تن ول موضوع 
الا ا فٌة وً ترنً مدخل ضمان 

   الاودة وً التجلٌم الجالً".

 كلوت هذَر الجاهعت          
 

تحظى م سس ت التعليا الع لي والبحث العلمي ب الهتم ا المتئايي من طرف المجتمع 

ب عتب ره  الرصيي االستراتيجي الذن يغذيه بكل احتي ج ته من المواري البشرية 

للنبوو بأعب ء التنمية في مج الت الحي   المختلفة، كم  أن تلك الم سس ت تس ها في 

نشر المعرفة من خالل عملية التيريخ وتطبيد من هج المعرفة من جبة وعن طريد 

 يين ميكية مستمر  للفع لي ت العلمية المتنوعة التي تضمنب  الج مع ت من جبة أخرى.

يبقى هذا االهتم ا كالسيكي  وغير ك ف إلعط ء الج معة الصبغة العصرية التي 

تستحقب  في ظل ع لا الرقمنة والتكنولوجي ، الذن يستني إلى جوي  التعليا والمن فسة في 

 اقتص ين على كل المستوي ت المحلية، اإلقليمية والع لمية.-المحيط السوسيو

لذلك يأبت الوئار  الوصية على تجسيي آلي ت العصرنة في مختلف ج مع ت الوطن 

عن طريد تفعيل خالي  ضم ن الجوي ، يعا وتشجيع التعليا االلكتروني، إرس ء قواعي 

 التقييا الذاتي  وتكوين األس تذ  حييثي التوظيف على البيياغوجي  النشطة وغيره .

ج معة البوير  كغيره  من الج مع ت شرعت منذ بياية السنة الج معية الج رية في 

تفعيل تلك اآللي ت وأولتب  االهتم ا الكبير من منطلد النظر  بعيي  الميى للوئار  

الوصية، وفي ضوء األهياف المسطر  من طرف إيار  الج معة، من أجل ذلك 

ُوضعت على عواتد نخبة من األس تذ  األكف ء المتميئين والم منين بضرورات التغيير 

البن ء لتحسين أياببا، مبمة االضطالع بيفع عجلة التطوير والتحسين لج معتن  على 

أس خ التقييا الموضوعي والتخطيط االستراتيجي، لضم ن تميرخ ن جع وتكوين طلبة 

تتوفر فيبا مع يير الجوي  المطلوبة، ليكونوا بن   المستقبل الواعي الذن ينتظره 

 الرفووٌسوف موسى  ٌفقالمجتمع.                                              

 مدٌف اامجة الروٌفة                                                            

http://www.univ-ghardaia.dz/vrfs3-ar/131-vrfs3-annonces/1324-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D
http://www.univ-ghardaia.dz/vrfs3-ar/131-vrfs3-annonces/1324-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D
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 ننطج الروابط    
  وً إطاف الجالقة رٌن الاامجة والمؤسسة 

   Schneider Electricعقد اتفاقٌة شفاكة رٌن الاامجة ومؤسسة 
أبرمت ج معة البوير  شبر فيفرن المنصرا اتف قية شراكة وتع ون بين كلية العلوا والعلوا التطبيقية 

عميي الكلية وممثل عن الجفراوي أحسن بحضور اليكتور   ،Schneider Electricوم سسة 
، ويأتي إبراا هذه االتف قية في إط ر تواصل المجبويات المبذولة لتحقيد رفٌحً أكلًالم سسة السّيي 

الجوي  في التعليا الع لي من خالل إيج ي سبل وآلي ت يعا أواصر التواصل مع مكون ت النسيج 
السوسيولوجي واالقتص ين على غرار الم سس ت الن شطة في مختلف المي يين واالستف ي  من 

إذ يبيف الفحوى الع ا لالتف قية إلى تب يل الم هالت والط ق ت البشرية والم يية لتلك الم سس ت، 
الخبرات بين أس تذ  الج معة وإط رات الشركة وخبرابب  على غرار التربص ت وكذا مش ريع البحث 

 المسطر  للطلبة.

 يوا يراسي

قراء  النص الشعرن 
 المغ ربي المع صر

 
نظّا مخبر قض ي  األيب العربي يوم  يراسي  حول 

قراء النص الشعرن المغ ربي المع صر. وذلك يوا 
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أس تذ  من ج معة البوير ، البليي  وكذا ج معة تيئن 

وئو، أين افتتحت الجلسة األولى بمياخلة األست ذ 

 ملوك فارح

ميير المخبر 

الذن قّيا قراء  

في قصيي  

تجلي ت س عة 

الصفر للش عر 

التونسي حسن 

بن عبي هللا تليب  

 فاوٌة ٌحٌاويعّي  مياخالت، منب  مياخلة األست ذ  

من ج معة تيئن وئو حول االنتم ء الشعرن في 

الّنصوص المش ركة في عك ظية الجئابر للشعر 

العربي، لتبيأ الجلسة الث نية بمياخلة اليكتور  ق سي 

صبير  من ج معة البوير  حول تشكيل البي و في 

الشعر المغربي المع صر لتختتا الجلسة وكذا اليوا 

اليراسي بمياخلة تحت عنوان: "تشكل القن ع في ب ب 

المتنبي من ييوان ب ب الجنة للش عر  حنين عمر من 

 من ج معة تيئن وئو.  سااٌة مغفاويتقييا األست ذ  

ٌوم دفاسً رمناسرة الٌوم الجالمً 
 لإل اعة تحت شجاف: 

 "أنتم ار اعة"
 

فيفرن  13احتف ءا ب ليوا الع لمي لإلذاعة المص يف لـ 

من كّل سنة نظمت اإلذاعة الجبوية لوالية البوير  

ب لتنسيد مع كلية العلوا االنس نية واالجتم عية يوم  

يراسي  تحت شع ر "أنتا اإلذاعة". وقي ن قش 

المش ركون في هذا اليوا اليراسي أهمية اإلذاعة في 

قيرتب  على الوصول إلى المن طد الن بية والوعر ، 

وتوفيره  لمنص ت تب يل لألخب ر واإلعالا مع تعئيئ 

الحوار الع ا، إض فة إلى يوره  الب ا في ح الت 

خالد الطوارئ ونجي  المص بين في مياخلة للسّيي 

ميير اإلذاعة الجبوية لوالية البوير  تحت  كشوط

عنوان: "اإلذاعة أثن ء االضطراب ت الجوية والكوارث 

الطبيعية". كم  أض ف أّن اإلذاعة تمنح للمتلقي فض ء 

ش سع  للتف عل، كم  أنب  تضطلع بيور مبا في توعية 

وتحسيخ المواطن بخطور  العييي من القض ي  

 والسلوك ت عبر حمالت تحسيسة وتوعوية.

كم  تن ول المش ركون أيض  عّي  مح ور أخرى لب  

عالقة بيور اإلذاعة في إيار  األئم ت الطبيعية وكذا 

سوسيولوجي  إيار  الكوارث الطبيعية، ب إلض فة إلى 

 المك نة التي تحتلب  اإلذاعة في تكوين الرأن الع ا.  

  -ثقافت -هلتقً   

م رخ تنظيا المدلدتدقدى الدوطدندي الدمدوسدوا "مدحدييات  12و  11شبيت كلية العلوا االجتم عية واإلنس نية يومي 

ب حثين من مختدلدف  -أنم ط الشخصية" بمش ركة أس تذ 

وحسدب ربديدسدة الدمدلدتدقدى الديكدتدور  ج مع ت الدوطدن،

، أست ذ  في علوا التربية "فإّن هذا اللدقد ء علاٌة دوداش

هو فرصة  لتحييي جملة من الخدصد بدص الدتدي يدندفدري 

بب  الفري الذن يمثل المواطن الجئابرن، والتي تعدكدخ 

الشخصية الجئابرية وجملة القيا والميوالت، والمب يئ 

التي ي من بب ، كم  أن األمر يخص بدتدحدييدي عدالقد تده 

 .مع اآلخرين استن يا إلى المم رس ت اليومية"

تطرد المتيخلون في اليوا األول من الملتقى  إلى مواضيع مختلفة على غرار الشخصية الك ريئم تية وتحليل 

يراسة الخط للشخصية، التنشبة االجتم عية والتعرف على شخصية الفري وكذا الشخصية بين الوراثة والبيبة، 

 ويور األسر  في تحييي شخصية الطفل. في لرافسون الشخصية االفتراضية بين البوية والقيا،  الشخصية وفق  

ركئت مياخالت اليوا الث ني على تحييي أنواع الشخصية وعالقتب  ب الكتب ب ليى المرضى الذين يع نون حين 

من القصور الكلون، القي يية والشخصية، تحليل لشخصية المفكر الجئابرن م لك بن نبي وتحليل كل من 

 الشخصية االنطوابية، المتفتحة والمتوائنة. 

 ملتقى وطنً حول: "محددات أنماط الشخصٌة"

 يوا يراسي حول:

  المساف الجلمً والرٌداغواً لألستا ة آمنة رلجلى
ّّ مخبر قنظ ا ل ا ي( الت بع لكلية اآلياب واللغ ت، قسا نظاّ 

اللغة واأليب العربي يوم  يراسي  خ ص  ب لمس ر البيياغوجي 

لألست ذ  آمنة بلعلى ذات القلا الجرنء في النقي، تحت إشراف 

في إط ر سلسلة علمية موجبة خصيص  احمد حٌدوش األست ذ 

لطلبة اليكتوراه، وتئامن  مع االحتف ل بعيي المرأ  الث من من 

م رخ. وقي نشط اليوا اليراسي أس تذ  وطلبة ج معة البوير  

وج معة تيئن وئو في اليكتوراه مركئين على عي  مح ور 

نذكر منب  سير  ومسير  األست ذ  آمنة بلعلى، أسبلة المنبج 

والمنبجية واإلشراف عني األست ذ  آمنة بلعلى، فضال عن ذلك أث ر األس تذ  المح ضرون موضوع 

التراث والحياثة وأسبلة النقي عني األست ذ  آمنة بلعلى وفي ذات السي د تن ولت الجلسة الث لثة واألخير  

 موضوع الخط ب وآلي ته اإلجرابية عني آمنة بلعلى.  
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التكىَن والتعلُن الوهنُُن:  

 األهذاف والنتائج
 فٍ هلتقً وطنٍ

 
، 2102-  2102حضايُا يغ دٔسة فٛفش٘ نهذخٕل انًُٓٙ

بانخؼأٌ يغ كلهلٛلت  َظى يخبش انخشبٛت، انؼًم ٔانخٕجّٛ 

فلٛلفلش٘  22ٔ 22ٚلٕيلٙ انؼهٕو االجخًاػٛت ٔاإلَساَٛت 

انجهساث انثاَٛت نهؼًم ٔانخُظٛى بلقلاػلت انلًلحلاضلشاث 

انكبشٖ نجايؼت أكلهلٙ يلحلُلذ ٔانلحلاع، حلحلج ػلُلٕاٌ 

األْلذاف ٔانلُلخلائلج  ح لش  -انخؼهٛى ٔانخكٍٕٚ انًٍُٓٛٛ

فؼانٛاث انًهخقٗ أساحزة ٔباحثٍٛ يٍ يخخلهلج جلايلؼلاث 

انٕطٍ، ػهٗ غشاس جايؼت انبٕٚشة، سطلٛلج، انشلهلج، 

ٔصٔ، انلًلسلٛلهلت، انلًلذٚلت، سلؼلٛلذة، يسلخلغلاَلى، -حٛلض٘

ٔأو انبٕاقٙ، ٔقذ حًحٕسث انًذاخالث حلٕل  2انجضائش

انخكٍٕٚ انًُٓٙ بلاػلخلبلاسِ ايلخلذادا نلهلخلشبلٛلت، ػلالقلخلّ 

بانخشغٛم فٙ انجضائش، ٔاقؼّ ٔآفاقّ فلٙ للم حلحلذٚلاث 

ػٕنًت االقخصاد ٔيذٖ فؼانٛت االخخصاصاث انًقخشحت 

ٔاَسجايٓا يغ يلخلطلهلبلاث سلٕل انشلغلم،  نلٗ جلاَل  

كٛفٛاث حكٍٕٚ رٔ٘ االحخٛاجاث انخاصت ٔحأْٛهٓى نؼانى 

انشغم  ٔقذ خهصج انخظاْشة نجًلهلت يلٍ انلخلٕصلٛلاث 

َزكش يُٓا: حكثٛج احفاقٛاث انشلشاكلت يلغ انلًلؤسلسلاث 

اإلَخاجٛت ٔانخذياث ٔيؤسساث انخكٍٕٚ انًُٓٙ، انؼًم 

ػهٗ سفغ دافؼٛت انخاليٛز انًهخحقٍٛ بانلخلكلٕٚلٍ انلًلٓلُلٙ 

يٍ خالل حٕػٛخٓلى بلأْلًلّٛلت أدٔاسْلى فلٙ انلًلجلخلًلغ، 

انسؼٙ نخغٛٛش انُظشة االجخًاػٛت انسهبلٛلت نلكلم يلا ْلٕ 

 حكٍٕٚ يُٓٙ   

نــــنــــظـــن        

نــــىـــــــاور       
 
 
  

 ضؤال لـ الخبُر االقتصادٌ والىزَر الطابق 

 الهادٌ خالذٌ                      
   

 فسالة الاامجة: أٌن هو موقع الا ا ف من نظام تفجٌل آلٌات الدوع االلكتفونً؟
أصيرت الحكومة الجئابرية الكثير مدن الدندصدوص تدتدعدلدد بدتدكدندولدوجديد  د هـ.خ: 

، تدتدحديث عدن  2007-2006اإلعالا واالتص ل حسب كّل وئار  خالل سنوات 
اآللي ت البنكية والحكومة االلكترونية، لكدن لدألدسدف هدي غديدر مدعدروفدة وشد بدعدة 

 خ صة في الوسط الج معي، يبقى اآلن كيفية تفعيل هذه النصوص.
أم  موقع الجئابر من هذا النظ ا فنستطيع أن نقول أنه فيه استعم ل، أن بيأن  في اعتم ي هذه الوسيلة، عدلدى سدبديدل 

المث ل الصكوك البرييية، اآلن تقريب  على مستوى وئار  البريي والمواصالت كل مواطن جئابرن يمتلدك حسد ب 

بريين يمكنه الحصول على البط قة االلكترونية من أجل السحب الفورن، وهن ك مجبويات كبير  تدبدذل مدن هدذه 

الوئار  في هذا المج ل، وكذا البنوك العمومية التي ع شت مرحلة إع ي  المخطط واقتدصد ي مدوجده، هدند ك بدندوك 

تمنح خيمة اليفع ب لعملة األجنبية من أجل الحصول عدلدى بدطد قدة الدفديدئا، وندجدي أيضد  بدندك  الدقدرو الشدعدبدي 

الجئابرن الذن يمنح لئب بنه بط ق ت اليفع االلكتروني.  كم  يوجي م سس ت اقتص يية تشجع المواطن على الديفدع 

 االلكتروني مثل يفع ف تور  الب تف، الكبرب ء والغ ئ وكذا المي ه... لذا أعتقي أن العملية سوف تعّما.

 ضؤال  لـ: الذكتىر الىزَر الطابق ورئُص النادٌ االقتصادٌ الجسائرٌ

ضوارٌ عبذ القادر    
 

 فسالة الاامجة: ما هو تقٌٌمكم له ا الملتقى والموضوع المتناول وٌه؟
الملتقى حضره رج ل األعم ل، خبراء اقتص ييين، أس تدذ ، وطدلدبدة وإن   د.س.م:

يّل هذا على شيء فإنم  ييّل على أّن هن ك حركية في هذه الج معة الدطديدبدة الدتدي 
نأمل أن يكون لييب  يور، وأن ترافد التحوالت الكبرى التي سيمر بب  المجتدمدع الدجدئابدرن والديولدة الدجدئابدريدة 
مستقبال. ب لنسبة لموضوع الملتقى أعتبره مبا جيا وهو وس بل اليفع الحييثة أن وس بل الديفدع االلدكدتدرونديدة وهدو 
جئء من الحكومة االلكترونية وهو يتطلب خبرات كبير ، وكذا بنية تحتية يجب أن ترافد هذا الدتدحدّول سدواء فدي 
اليفع االلكتروني أو في المم رس ت االلكترونية األخرى التي تسبّل للمواطن وللمستعمل حي ته، وأمدلدند  أن يدكدون 

 هذا الملتقى إض فة ايج بية لمجتمعن  ولليولة الجئابرية من أجل التنمية الش ملة. 

آلٌات تفجٌل وسا ل الدوع الحدٌثة وً النظام المالً 
   والمصفوً الا ا في موضوع الملتقى الوطنً الثامن

 
نظمت كلية العلوا االقتص يية والتج رية وعلوا التسيير الملتقى الوطندي الدثد مدن حدول آلديد ت تدفدعديدل 

بمش ركة  2017م رخ  14و  13وس بل اليفع الحييثة في النظ ا الم لي والمصرفي الجئابرن يومي 
مياخلة موئعة بيدن الدجدلدسد ت والدورشد ت، وبدحدضدور  عدّي   188ج معة بـ  27أس تذ  ب حثين من 

وئير سد بدد وربديدخ الدند ين االقدتدصد ين سمافي عرد القادف شخصي ت علمية وأك ييمية، ك ليكتور 
خبير اقتص ين ووئير س بد، إلى ج نب حضور الميير الدوالبدي لدبدريدي الهادي خالدي الجئابرن، ي. 

فدإّن حربٌبش عبلبً . وحسب ربيخ الملتقى اليكتور دٌدٌش مصطفىواتص الت الجئابر ب لبوير  السيي 
اختي ر موضوع الملتقى يعوي لحجا الف رد الكبير بين م  هو موجوي في أغلب يول الدعد لدا بدمد  فديدبد  
اليول العربية من حيث االستخياا الواسع لوس بل اليفع الحييثة من بط ق ت اليفع االلكتروندي وأندظدمدة 
تحويل األموال االلكترونية، وتبيف اإلشك لية التي تن ولب  الب حثون أس س  إلى مح ولة الدتدعدرف عدلدى 

التج رب الن جحة في الع لا واالستف ي  منبد ، 
إض فة إلى تبيبة المدجدتدمدع الدجدئابدرن مدن 
أجل تقبل وس بدل الديفدع الدحدييدثدة بديال مدن 
استخياا وس بل اليفع التقلييية، حيث خلصت 
اللجنة العلمية إلى مجموعة من الدتدوصديد ت 
نذكر منب ، ضرور  الدعدمدل عدلدى تدأسديدخ 
ثق فة استعمد ل وسد بدل الديفدع الدحدييدثدة مدن 
ميخل الحكومة الم لية في الدتدعد مدل بد لديفدع 

 االلكتروني...

2 

 رمناسرة الٌوم الجالمً للمفأة
 نشاطات ثقاوٌة وتفوٌهٌة

 حفل تكفٌمً على شفو موظفات وأستا ات الاامجة 
م رخ من كدّل  08احتف ء ب ليوا الع لمي للمرأ  المص يف لـ 

سنة، نظمت ج معة الدبدويدر  حدفدال تدكدريدمديد  تدحدت شدعد ر 
"المرأ  بديدن األمدخ والديدوا فدخدر الدجد مدعدة" وذلدك تدحدت 
إشراف ني بة رب سة الج معة المكلفدة بد لدعدالقد ت الدخد رجديدة 
ب لتنسيد مع لجدندة الدخديمد ت االجدتدمد عديدة وكدذا الدجدمدعديدة 
الوالبية لألنشطة الترفيبية لج معة أكلي محدندي اولدحد ج وقدي 
 تّا خالل الحفل تكريا بعو موظف ت وأست ذات الج معة. 

  
نظّا االتح ي الوطني لدلدطدلدبدة الدجدئابدريديدن بدمدند سدبدة الديدوا 
الع لمي للمرأ  أنشطة متنوعة تخدلدلدتدبد  مدحد ضدر  تدوعدويدة 
حول "سرط ن الثين" مدن تدقدييدا طدبديدبدتدي الدجد مدعدة، وقدي 
حضر فع لي ت الحفل عّي  شدخدصديد ت إعدالمديدة وتدرفديدبديدة 
معدروفدة، كد لدوجده اإلعدالمدي فضديدلدة مدخدتد رن مدن قدند   
الشرود الجئابرية، والوجه الفك هي فريي  كريا، مراي خد ن 
وئكري  خ ن...ب إلض فة إلى مش ركة نخبة نسدويدة اقدتدحدمدن 
ع لا المن صب التي كد ندت بد ألمدخ الدقدريدب  حدكدرا عدلدى 
الرجل من فرع الجمد رك، الديرك الدوطدندي وكدذا الدحدمد يدة 

 المينية.
في حين أحيت المنظمة الوطنية للتض من الطدالبدي مدند سدبدة 
اليوا الع لمي للمرأ  بدتدندظديدا يدوا يراسدي قدّيمدت فديده عدي  
مح ضرات نشطب  كّل من األست ذ  بن ع لديدة وهديدبدة تدحدت 
عنوان: "فع لية المرأ  في المجتمع" ومن المنظور الدقد ندوندي 
قّيمت األست ذ  لوني نصير  مح ضر  نحدت عدندوان: "مدبديأ 
التند صدف بديدن الدرجدل والدمدرأ  وفدقد  ألحدكد ا الديسدتدور"، 
ومح ضر  حول "يور المرأ  في الدحدركدة الدجدمدعدويدة" مدن 
تأطير األست ذ نذير بديدطد طد ش، فدي حديدن قدّيمدت األسدتد ذ  
بوكنوخ ع بشة مح ضر  بإعط ء نموذج لنج ح الدمدرأ  فدي 
المبن الصعبة، ليخدتدتدا الديدوا الديراسدي بدمدحد ضدر  اإلمد ا 
موالن بلق سا الذن تحيث عن الموضوع من مندظدور ييدندي 
بددمددحدد ضددر  تددحددت عددنددوان "مددكدد نددة الددمددرأ  فددي الددمددجددتددمددع 

 اإلسالمي". 

 اليوا اليراسي الث لث بعنوان:

 تشكالت الكت بة في الرواية العربية
مواكب  لليروخ التي يتلق ه  الط لب في إط ر نش ط ته وببيف بّث النش ط العلمي وجعله 

من ب ب اليعا، نظّا مخبر قض ي  األيب العربي يوم  يراسي  موجب  للطلبة عموم  ولطلبة اليكتوراه خصوص  
تحت عنوان: "تشكالت الكت بة في الرواية العربية". نشّط اليوا اليراسي في جلستين أس تذ  من ج معة البوير  

 وج معة البليي .  


