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افتتاحية العدد

كلمة مدير الجامعة أ.د .السعيد دراجي
بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين
سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم
يتضمن العدد الثامن والعشرين من نشرية اخبار الجامعة حصيلة سنة من النشاطات
العلمية والبيداغوجية والثقافية والمبادالت العلمية والزيارات التي شهدتها جامعة
األمير عبد القادر للعلوم االسالمية .وهو ما يدل على الحراك والحركية العلمية
لجامعتنا ضمن التصور الجديد لتحسين موقع الجامعة ضمن التصنيف الدولي للجامعات.
فالعدد الثامن والعشرين جاء ثريا من حيث مضمون المواضيع والنشاطات .فقد
تمحورت حول التسجيالت الجامعية لحاملي الباكالوريا الجدد إلى تكريم األساتذة الذين
تمت ترقيتهم إلى رتب أعلى ،باإلضافة إلى تغطية الملتقيات والندوات العلمية التي
نظمتها الجامعة ومختلف الزيارات المختلفة لوفود وشخصيات وطنية ودولية .كما
حظي التبادل العلمي في هذا العدد بحيز معتبر من خالل إبراز االتفاقيات التي أبرمتها
جامعة األمير عبد القادر مع جهات ومؤسسات علمية وطنية وأجنبية.
ويبقى هدف هذه النشرية إعالمي بالدرجة األولى لكل عمل يهدف إلى رفع رسالة
الجامعةواالرتقاء أكثر بمستواها ومواصلة تحقيق أهدافها لنشر البحث العلمي
والمعرفي .فالشكر موصول إلى كل المشرفين على انجاز هذا العدد واخراجه بهذه
الحلة الجديدة من فنيين ومنشطين وموظفين.
كما ال يفوتنا أن نشكر كذلك كل األساتذة والطلبة والمسؤولين الذين بفضلهم تمت
هذه النشاطات التي وجب تغطيتها وتسجيلها ونشرها في هذا العدد.

وهللا الموفق
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التسجيالت الجامعية 2018/2017
أبواب مفتوحة على التسجيالت الجامعية لحاملي البكالوريا الجدد  -دورة : - 2017
نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية أبوابا مفتوحة لحاملي الباكالوريا الجدد للتعرف على الجامعة وتخصصاتها
في الفترة الممتدة من  26جويلية إلى  05أوت . 2017

الجامعي 2018/ 2017بجامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية،في ظروف
جيدة وفق ما حددته الوزارة الوصية ،إذ سخرت الجامعة كل االمكانات البشرية
والماديةإلنجاح العملية والتي تمتد من  10إلى  14سبتمبر  2017بعد المرور
بمرحلة التسجيالت األولية من  01إلى  03أوت  ،2017وتأكيد التسجيالت من 04
إلى  05أوت  ، 2017تليها مرحلة معالجة الرغبات من  06إلى  11أوت  ، 2017ليعلن
عن نتائج التوجيهات يوم  11أوت  ، 2017ثم تأتي مرحلة فتح األرضية المخصصة
لتغييرات التوجيه المسموح بها من  05إلى  06سبتمبر  ،2017فمرحلة المعالجة
من  07إلى  09سبتمبر .2017

ظروف سير عملية التسجيالت الجامعية النهائية لحاملي البكالوريا الجدد
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مدير الجامعة أ.د /السعيد دراجي يشرف شخصيا على سير عملية التسجيالت لحاملي البكالوريا الجدد

انطلقت عملية التسجيالت الجامعية النهائية لحاملي البكالوريا الجدد للموسم

مدير الجامعة يلقي كلمته

حفل افتتاح السنة الجامعية
انطلق الموسم الجامعي الجديد  2018/2017بجامعة األمير
عبد القادر للعلوم اإلسالمية بمراسيم احتفالية احتضنت
فعالياتها قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس
بالجامعة و ذلك يوم  20سبتمبر . 2017
ألقى مدير الجامعة أ.د/السعيد دراجي كلمة افتتاحية
أشاد من خاللها بالتطور النوعي الذي تشهده الجامعة والذي

فعاليات حفل االفتتاح

تحقق بفضل العناية التي توليها الوزارة الوصية لها على
جميع المستويات و بفضل األساتذة و الباحثين و الموظفين
و طلبة العلم و المعرفة ،فالدعم الذي تتلقاه من الجميع
جعلها تتوسع سنة بعد أخرى من حيث عدد الطلبة و األساتذة
و المرافق ومنشورات البحث و المخابر و المكتبات .......فهي
اليوم تضم ما يقارب  7184طالبا منها  5503بمرحلة
الليسانس و 1681بمرحلة الماستر يؤطرهم 275أستاذا و400
موظفا الذين يسهرون على توفير كل مستلزمات الجانب
البيداغوجي والعلمي.
وأشار السيد المدير إلى أن الجامعة تستقبل في هذا الموسم
الجامعي  2005طالبا جديدا موزعين على الميادين األربعة
للجامعة (ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ميدان العلوم
االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ،ميدان اللغة واآلداب
العربي وميدان اللغة التركية) كما سيتم فتح هذه السنة 24

األساتذة الذين ترقوا إلى رتبة أستاذ:
أ.د /عمار طسطاس
أ.د /بشير قالتي
أ.د /زهرة لحلح
أ.د /ياقوتة عليوات

تخصصا للدخول إلى السنة األولى ماستر منها  11بكلية اآلداب
والحضارة اإلسالمية  05بكلية أصول الدين 08،بكلية الشريعة

األساتذة الذين ترقوا إلى رتبة أستاذ محاضر «أ « :

وطنية لإلتحاف بالتكوين في الطور الثالث (الدكتوراه)يوم

 د /نور الدين بوكرديد د /فتيحة بوشعالة د /ساعد تبينات د /عادل مقراني د /أمينة بوسعادي د /خلفة عبد الرحمان د /سحنون عقبة د /يوسف لعايب د  /نادية رازي د /رضوان لخشين د /سامي رياض بن شعالل -د /رياض بن الشيخ الحسين د /حفيظة مباركي د /سعيدة بوفارس د /عماري د /نابتي سليمة -د /بلقاسم فياللي

واالقتصاد بمجموع  864طالبا ،إضافة إلى فتح مسابقة
 28أكتوبر  ،2017بــــ 48منصبا في  16تخصصا،وما يميز
هذه السنة عن باقي السنوات هو التسجيل واستقبال ملفات
المترشحين عبر الخط.
وعرج المدير في كلمته إلى ملحقة علي منجلي و مشروع
مجمع  15مخبرا للبحث العلمي الذي ستتسلمه الجامعة
في األيام القليلة القادمة ،في حين تبقى الملحقة والتي
تضم 2000مقعدا بيداغوجيا قيد االنتظار نظرا لتأخر األشغال.
في ختام كلمته هنأ السيد المدير األساتذة الذين ترقوا
في رتبهم إلى رتبة أستاذ وأستاذ محاضر أ ،متمنيا أن تكون
سنة مليئة بالنجاحات لالرتقاء بالجامعة أكثر.
المحاضرة االفتتاحية كانت لــ د /نادية رازي أستاذة بقسم
الفقه وأصوله بكلية الشريعة واالقتصاد ،تحت عنوان «تفعيل
دور الجامعة في تعزيز قيم المواطنة في ظل التحديات
المعاصرة «.
ليفسح المجال أمام التكريمات حيث تم تكريم األساتذة الذين
ترقوا إلى رتبة أستاذ وأستاذ محاضر (أ) ،كما قدمت الجامعة
شهادات تشجيعية خاصة باألساتذة حديثي التوظيف.

تكريم األساتذة حديثي التوظيف:
 أ.لعايب أمينة أ.بوخالفة سارة أ.نبيل مسالتي أ.مناليمقدودة أ.عيساويعبد الغني أ .بوزغان دليلة -أ.ذيب أحمد

 أ.أكلي هند أ.مغزي مروان أ.بودربالة مسعودة أ.بن عاشور عبد المطلب أ.كيحل منير -أ.قانة رمزي
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األبواب الوطنية املفتوحة على الدكتوراه
نظمت نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في ّ
الطور الثالث و التأهيل الجامعي و البحث العلمي  ،وكذا التعليم العالي فيما بعد التدرج ،األبواب
الوطنيةا لمفتوحة على الدكتوراه و ذلك يوم  2017/09/19بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس  ،حضرها كل من أ.د /السعيد الدراجي مدير
الجامعة إضافة إلى السادة األساتذة و طلبة الجامعة .
أعلن أ.د /السعيد الدراجي عن افتتاح األبواب المفتوحة و الذي قدم حولها مجموعة من الشروحات أهمها أن هذه األبواب جاءت بتوصية من وزارة
التعليم العالي و البحث العلمي من أجل متابعة طلبة الدكتوراه و توجيههم استكماال لمشروعها الذي أطلقته منذ سنتين و ال ّرامي إلى إصالح طريقة
تدريس الدكتوراه و إحداث طرق جديدة في التدريس ،هذا وقد أعلن مدير الجامعة عن افتتاح الخط عن طريق األرضية اإللكترونية من أجل التسجيل
لاللتحاق بمسابقة الدكتوراه و ذلك يوم  2017/10/28كما تقرر فتح مكتب بالجامعة الستقبال ملفات المترشحين للمسابقة ليختتم المدير كلمته
بتوجيه الشكر الجزيل لـ أ.د /الجمعي شبايكي نائب مدير الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث و التأهيل الجامعي و البحث العلمي و كدا التكوين
العالي فيما بعد التدرج و الفريق العامل معه ،ليقدّم بعده أ.د /الجمعي شبايكي مداخلته التي تناول فيها تنظيم التكوين في الدكتوراه و القوانين
الجديدة لهذا التكوين  ،كما تطرق د /رياض بن الشيخ الحسين للنصوص التطبيقية التنظيمية و الذي بدوره حث الطلبة على ّ
االطالع عليها و خاصة القرار
 547الصادر في جوان  2016و الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث و مناقشة الدكتوراه  ،كما أوصى الطلبة بضرورة تحيين معلوماتهم
الشخصية من أجل تسهيل االتصال بهم.
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الورقة اإلحصائية
توضح الجداول التالية تعداد طلبة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية في مرحلتي التدرج وما بعد التدرج وكذا أساتذة
الجامعة للموسم الجامعي :2017/2016

•تعداد طلبة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية للسنة الجامعية :2017/2016
ذكور

الجنس

المجموع

إناث

الكلية
كلية أصول الدين

496

1689

1193

كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية

391

1551

1942

كلية الشريعة واالقتصاد

907

2012

2919

المجموع

1794

4756

6550

•تعداد طلبة الليسانس بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية للسنة الجامعية :2017/2016
الجنس

ذكور

إناث

المجموع

كلية أصول الدين

237

627

864

كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية

207

1163

1370

كلية الشريعة واالقتصاد

672

1662

2334

المجموع

1116

3452

4568

الكلية

•تعداد طلبة الماستر بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية للسنة الجامعية :2017/2016
ذكور

إناث

المجموع

الجنس

كلية أصول الدين

128

421

549

كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية

88

315

403

كلية الشريعة واالقتصاد

153

284

437

المجموع

369

1020

1389

الكلية

•التعداد الكلي لطلبة الدكتوراه بجامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية للسنة الجامعية :2017/2016

•التعداد اإلجمالي ألساتذة جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية للسنة الجامعية 2017/2016

الرتبــــــــــة

العــــــــــدد

أستاذ

43

كلية أصول الدين

131

145

276

أستاذ محاضر قسم أ

46

كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية

96

73

169

أستاذ محاضر قسم ب

59

كلية الشريعة واالقتصاد

82

66

148

أستاذ مساعد قسم أ

103

المجموع

309

284

593

أستاذ مساعد قسم ب

28

المجمــــــــــــوع

279

الجنس

ذكور

إناث

المجموع

الكلية
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ملتتقى وطني حول

ملتقيات اجلامعة

* االنتاج املعريف لعلماء قسنطينة خالل العصر الوسيط

مدينة العلم و العلماء حاضرة بالد المغرب العربي اإلسالمي الوسيط و ثالث مدينة في افريقية الحفصية ،حظيت و ال
تزال بهذه المكانة العلمية المتميزة منذ قرون خلت بفضل علمائها و مفكريها البارزين .
و تقديرا لهذا الدور العلمي المتميز ّ
،نظم قسم التاريخ بكلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية ملتقى وطني بعنوان « اإلنتاج المعرفي
لعلماء قسنطينة خالل العصر الوسيط»  ،و ذلك يومي  27و 28نوفمبر  2016بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة .
يأتي هذا الملتقى ليبرز النخب العلمية القسنطينية و التعريف بفضلها و علمها و تصانيفها المخطوط منها و المنشور ،و
هو ما سيمكننا من معرفة نسبة المؤلفات المطبوعة التي ألفها علماء قسنطينة بالمقارنة مع ما بقي منها مخطوطا و
مفقودا ،كما سيحاول اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت المطروحة بخصوص أصول تبلور الحقول المعرفية لمدينة قسنطينة
في عصرها اإلسالمي الوسيط وُصوال إلى محاولة تحديد الحقل المعرفي السائد تأليفا في مصنفات علماء قسنطينة ،و من
الناحية الزمنية ستكون دراسة تحديد فترات تصاعد و تراجع التأليف ،و ابراز أشهر البيوتات العلمية التي برعت في زيادة التأليف .
ناقش األساتذة المحاضرون على مدار  6جلسات المحاور التالية:
 المحور األول  :عوامل تكوين الملكة المعرفية لعلماء قسنطينة. المحور الثاني  :البيوتات العلمية القسنطينة. المحور الثالث  :اإلنتاج المعرفي لعلماء قسنطينة. المحور الرابع :المنظومات العلمية لعلماء قسنطينة بين الشعر و العلم .المدير الشرفي للملتقى :أ.د /سعيد دراجي مدير الجامعة.
 أعضاء اللجنة العلمية للملتقى:* أ.د /إسماعيل سامعي * د /بلقاسم فياللي
* أ.د /عالوة عمارة

* د /إبراهيم بن مهية

 أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى :* أ  /إبراهيم مرابط

* أ  /سهام مجدوب * السيد محمد بن النية

انطباعات بعض المشاركين في الملتقى:

د /نوال بالمداني:
تعد هذه الجلسة العلمية حلقة وصل بين مختلف الجامعات الجزائرية ،والتي تساهم في إفادة الطلبة ،كانت انطالقة الملتقى جيدة وتميزت
بالتنسيق الجيد والتنظيم المحكم ،بإمكان الملتقى اإلسهام في بعث الحياة العلمية والفكرية
لمدينة قسنطينة ،خاصة وأن الفترة الوسطية للمغرب األوسط ال تزال بحاجة لكشف الغشاوة عنها ،هذا وأتمنى أن بتوجه طلبة الماستر
والدكتوراه نحو كتابة التاريخ المحلي ،ليس في جانبه الفكري فقط ،بل يجب التركيز على ما هو أدق في جوانبه العلمية واالجتماعية
واالقتصادية.
د /مصطفى مغزاوي -جامعة الشلف. -
انا سعيد بدعوة جامعتكم الموقرة لحضور فعاليات الملتقى أشكركم على حفاوة االستقبال وحسن التنظيم .أرى أن حضور مدير
الجامعة للملتقى يعد عنصرا محفزا للمشاركين والمنظمين من أجل إنجاحه.
أشكر منظمي الملتقى على التنظيم المحكم في برمجة الجلسة االفتتاحية ،ولكني أبدي تحفظي حول التأخر في انطالق أشغال الملقى مما
أثر على المدة الزمنية المخصصة للمناقشات ،أتمنى لكم التوفيق وان تواصلوا مجهوداتكم من اجل تطوير البحث العلمي والمساهمة
بتقدم الجامعة الجزائرية والتي هي اليوم بحاجة لمساهمات كل أبنائها من اجل السير بها إلى األمام وخاصة في ظل التحديات والتغيرات
التي يعرفها العالم اليوم.
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ملتقى دولي حول:

* جهود ترمجة معاني القرآن الكريم إىل اللغة األمازيغية (الواقع واآلفاق)
أنزل اهلل سبحانه وتعالى القرآن الكريم على نبيه صلى اهلل عليه وسلم معجزة خالدة أبد الدهر ،وأمره بالتبليغ للعالمين أجمع
ول بَلِّ ْغ َما أُنْ ِز َل إِلَ ْي َ
الر ُس ُ
ك ِم ْن َربِّك ﴾[المائدة ا آلية  ،]02ولم يدّخر عليه الصالة السالم جهدا في التبليغ وإيصال رسالة
﴿ َيا أَ ُّي َ
ها َّ
اإلسالم إلى الناس كافة ،ووصى المسلمين من بعده بالتبليغ حيث قال «:بلغوا عني ولو آية» .رواه البخاري ،وال شك أن هذا التبليغ
يتعدى العرب الذين أنزل فيهم إلى كل األعراق واألجناس قاطبة.
اس إِنَّا َخلَ ْقنَ ُ
اكم مِّن َذ َك ٍر وأُن َثى
فالخطاب القرآني عالمي النزعة يتعالى عن العرقية ويصهرها في كيان واحد متفاعلَ ﴿،يا أَ ُّي َ
ها النَّ ُ
اهلل أَ ْت َق ُ
َعلْنَ ُ
اك ْم * إ َّ
اك ْم ُش ُعوبًا َو َقبَائِ َل لِ َت َعا َر ُفوا * إ َّ
يم َخبِيٌر ﴾[الحجرات اآلية  ، ]31بل يجعل اختالف األلسن
ِن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد َِّ
َوج َ
اهلل َعلِ ٌ
ِن َّ
َ
َات و ْ َ
ِن ِفي َذلِ َ
سنَ ِت ُك ْم َوأَلْ َوانِ ُك ْم * إ َّ
ين
ك َآل َي ٍ
واللغات واللهجات من آياته في خلقه﴿ َو ِم ْن آ َياتِ ِه َخلْ ُق َّ
الس َماو ِ
ات لِّلْ َعالِ ِم َ
َاأل ْر ِض وَا ْخ ِتَال ُف أَلْ ِ
﴾[الروم اآلية ،]22وهي دعوة صريحة الحترام الخصوصية اللسانية لكل قوم.
وال يتأتى للكثير من الشعوب واألجناس فهم القرآن الكريم مباشرة ،لعدم معرفة اللغة العربية مبنى ومعنى ،وصار بذلك لزاما
تقريب معانيه إلى أفهامهم من خالل الشروح والترجمات إلى هذه اللغات ،وقد انتشرت حركة ترجمة معاني القرآن الكريم وهي
تكاد تغطي كل لغات العالم اليوم.
ال يمكن أن ننكر الصعوبة التي تعتري عملية ترجمة معاني القرآن الكريم للزخم الهائل من المعاني المتضمنة فيه وعمقها البالغ
ولذا تعتري محاوالت ترجمتها إلى اللغات األخرى عموما واللغة األمازيغية خصوصا الكثير من اإلشكاالت واالنشغاالت ،التي تصب في
مجموعها في التساؤالت اآلتية:ما مدى الحاجة إلى ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة االمازيغية؟ ما مدى قدرتها على استيعاب
المعاني المتضمنة في الخطاب القرآني كما ورد في اللغة العربية؟ ما واقع وآفاق جهود ترجمة القران الكريم إلى اللغة االمازيغية؟
لإلجابة على هذه التساؤالت وغيرها نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية باالشتراك مع كل من :وزارة الشؤون الدينية
واالوقاف ،المجلس اإلسالمي األعلى  ،المحافظة السامية للغة األمازيغية والمجلس األعلى للغة العربية ،ملتقى دوليا بعنوان «جهود
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة األمازيغية  -الواقع واآلفاق »-وذلك يومي 16و 17أفريل  2017تزامنا مع االحتفال بيوم
العلم،احتضنت فعالياته قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد ابن باديس بالجامعة.
عرف الملتقى مشاركة واسعة لألساتذة والباحثين والمختصين وقد ش ّرف الجامعة بالحضور فضيلة الشيخ عبد السالم أبو عبد السالم
،الشيخ جهادي الحسين الباعمراني مترجم المغرب،الشيخ سي محند محند الطيب مترجم الجزائر ،األستاذ محمد صدقي.

الملتقى يهدف إلى:
 فتح نقاش علمي هادئ حول جهود ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة األمازيغية ،يشترك فيه الخبراء األكاديميون والمترجمونومن لهم عالقة بالموضوع من أجل التنقيح واإلثراء.
 االنفتاح على الثقافة اإلسالمية باللغة االمازيغية التي تعد مكونا أساسيا من مكونات الهوية الوطنية.العمل على التأسيس لقواعد وآليات تنظيمية لجهود ترجمة معاني القرآن الكريم ودعمها وترشيدها.تعزيز انفتاح الجامعة على المحيط االجتماعي والثقافي ،واسهامها في دراسة قضاياه وعالج مشكالته.التعريف بتاريخ حركة ترجمة معاني القرآن الكريم وتطورها والعوامل المتحكمة فيها.التعريف بقواعد ترجمة معاني القرآن إلى اللغات األخرى.التعريف بنماذج من ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة األمازيغية وتقويمها ومحاولة اثرائها.-محاولة وضع أسس وقواعد علمية وعملية ضابطة لعملية الترجمة وترشيدها.
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أ.د مصطفى وينتن جامعة غرداية الجزائر-د.كمال قاري جامعة البويرة الجزائر

من هذا المنطلق ناقش المتدخلون على مدار خمسجلسات
علمية المحاور التالية:
المحور األول :ترجمة معاني القرآن الكريم قواعدها وحدودها
وإشكالياتها
•خلفية تاريخية عن جهود ترجمة القرآن الكريم.
•اإلشكاليات البنيوية والداللية في ترجمة القرآن الكريم.
•إشكالية األسلوب الزمني السردي وسياقاته وشخصياته.
المحور الثاني :نماذج من جهود االمازيغ في ترجمة معاني
القرآن الكريم
•ترجمات القرآن الكريم التراث الشفهي.
•ترجمات القرآن الكريم التراث المكتوب.
المحور الثالث :نقد وتحليل نماذج ترجمات معاني القرآن
الكريم إلى اللغة األمازيغية
• الترجمات الشفهية.

انطباعات بعض المشاركين:
 د .أبوعبد اهلل غالم اهلل -رئيسالمجلس اإلسالمي األعلى:-
هذا الملتقى يعتبر مشروعا ثقافيا
يضمن النجاح والجدية ،ويخضع
لضوابط علمية وهو جزءمن النشاط
االجتماعي الذي تقوده الجامعة ،و
بما أن الجامعة تقود كل األمة فال بد أن يكون نشاطا فعاال
وليس هامشيا ،والمجلس االسالمي األعلى رغم أنه ليس من
مهامه ترجمة القرآن وال حتى تفسيره إال أنه يشجع هذا العمل
ويدعمه ،ألن إدخال معاني القرآن الكريم في اللهجات األمازيغية
يساهم في فتح المجال للتخاطب والتواصل ،صحيح أن القرآن
الكريم نفذ وتغلغل في قلوب وعقول كل األمازيغ،إال أننا نريد
أن ننتقل من الخطاب الشفهي إلى الخطاب المكتوب والمسجل،
ومن العموميات إلى الخطاب المقنن بشكل مدروس ،وهذا ما
تشتغل عليه اآلن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف مع المحافظة
السامية للغة األمازيغية وهو األمر الذي سيسهم في إعادة
االعتبار إلى اللغة األمازيغية لتكون لغة مكتوبة.

• الترجمات المكتوبة.
المحور الرابع :آفاق جهود ترجمة معاني القرآن الكريم إلى
اللغة األمازيغية

 د.محمد أو إيدير مشنان -ممثل وزيرالشؤون الدينية واألوقاف

مدير الملتقى:

إن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف تتماشى
و جهود المجتمع سواءاً من خالل المؤسسات

أ.د السعيد دراجي مديـــــــــــــــــر جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية

رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية:
د .أحمد عبدلي عميد كليـــــــــة أصـــــــــول الديــــــــــــــن

اللجنة العلمية والتنظيمية:
-أ.د حميد قوفي جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

كالجامعات وهو ما تقوم به اليوم في هذا الملتقى ،أو الجهود
التي يقوم بها األفراد .
الوزارة اليوم تقوم بعمل مشترك مع المحافظة السامية
لألمازيغية من أجل كتابة ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى
اللغة األمازيغية والتي يسهر عل إنجازها مجموعة من الباحثين
المتخصصين ونأمل أن يساهم هذا الملتقى في إعطاء دفعة
قوية لهذا المشروع .

أ.د نورالدين سكحال جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةأ .ابوبكر كافي جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةأ.د اسعيد عليوان جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةأ.د نصر سلمان جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية أ.د سمير جاب اهلل جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةأ.د الجمعي شبايكي جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةأ.د كمال لدرع جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةأ.د رابح دوب جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةأ.د فاتح حليمي جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةد.يمينةبوسعادي جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةأ.د سعيد بويزري جامعة تيزي وزو الجزائر-أ.د مصطفى باجو جامعة غرداية الجزائر
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 د /بوجمعة عازيري  -مدير البحث العلميبالمحافظة السامية لألمازيغية وممثل
المحافظة :-المحافظة السامية لألمازيغية
اقترحت مشروع ترجمة القرآن الكريم إلى
األمازيغية على وزارة الشؤونالدينيةالتي
بدورها رحبت به في فيفري  2015بدأنا
في تنصيب لجنة علمية متخصصة في علوم
الدين واللغات محل الترجمة لتنطلق األشغال،لب هذه الترجمة
هو الصيغة الشفوية السمعية فأي لغة ترتكز على منظومتها
الفونوغرافية والنحوية ،أما في الكتابة فاقترحنا أن تكتب
بالحروف الثالث الحرف الالتيني والعربي و التيفيناغ .تم حتى اآلن
ترجمة الفاتحة وحزب « سبيح» وتم نشره عل شكل دفتر وقرص
مضغوط ونأمل أن نصل إلى ترجمة الستين حزبا  ،بالمناسبة
أدعو من هذا المنبر الجهات المعنية توفير كل االمكانات
لتسريع وتيرة العمل و أتمنى أن يسهم الملتقى في حل بعض
المشاكل التي تعترض هذا العمل الدقيق والهام .

 أ.د /صالح بلعيد  -رئيس المجلس األعلى للغة العربية: -ان االسهام في الحديث عن ترجمات معاني القرآنالكريم إلى اللغة األمازيغية يعتبرتعاونا بين المجلس والجامعة ،موضوع الملتقى جيد يأتي في إطار االهتمام
بالمواطنة اللغوية ألن اإلتهتمام باللغة ااألمازيغية يأتي في إطار التكامل اللغوي فهي لغة األجداد وال بد
من دعمها ،و رغم أن المجلس يهتم باللغة العربية طبعا لكن هذا ال يمنع من التعاون في ضوء التكامل،
ونحن هنا إلزالة اللبس من كون أن اللغة األمازيغية هي لغة وطنية و ما تنظيم مثل هذه الملتقيات إال
تجسيد ألبعاد الهوية الوطنية :االسالم ،العروبة واألمازيغية.

د/فيروز بن رمضان – جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية: -
نثمن لجامعة األمير عبد القادر فكرة تبني الملتقى الدولي عن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى
األمازيغية بمحاوره ،ومشاركات متد ّخليه من الجزائر والمغرب ،فقد تناولت جميعها مواضيع
متعلقة بجهود الشيخ سي محند الطيب الفردية في محاولته ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة القبائلية مع
بعض النقائص التي ال يخلو منها أي بحث بكر في هذا المجال ،ويمكن تداركها بوجهات نظر للمتخصصين
واألخذ بعين االعتبار ما كان لزاما األخذ به وتطبيقه قدر اإلمكان ،وقد القت الفكرة في رحاب الجامعة قبوال عند الطلبة ،طبعا إن
خصص في األيام القادمة هيئات علمية متخصصة للوقوف عند مثل هذه
خلت تلك الترجمة من التغيير لمعنى اآليات ،نتمنى أن تُ ّ
المعالجات الدينية خاصة فيما تعلق بكتاب اهلل عز وجل ،ونأمل أن يكون هذا الملتقى بمثابة انفتاح وديمومة في طبعات الحقة
تؤطر كل سنة للوقوف عند محاور ُمغايرة مما سيساهم في إرساء مفاهيم الترجمة على أصولها وإيصال المعاني باحترافية عالية.
شكرا لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بطاقمها وهيئاتها على حفاوة االستقبال  ،ونهنئهم تهنئة كبيرة لنجاح
الملتقى وتنوع مواضيعه وثرائها ،ونسأل اهلل لكم التوفيق في طبعاته القادمة إن شاء اهلل .

د.أنيسة زغدود  -جامعة أكلي محند اولحاج بالبويرة :-
قدم الباحثون وجهات نظر مختلفة حول إشكالية الملتقى مما سيسهم في إثراء موضوعه ،
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في الترجمة إال أنها تعد قليلة فاألمر يحتاج إلى بذل مزيد من
الجهد و إلى تراكم معرفي ،فترجمة معاني القرآن الكريم إلى األمازيغية إشكالية معقدة-في نظري
 ألن اإلشكال الدائم بالنسبة لكل اللغات هو إعجاز القرآن أما اإلشكال اآلخر فهو إشكاالت األمازيغيةفي حد ذاتها (لغة واحدة أم لغات ،تعدد اللهجات ،إشكالية الحرف والكتابة ) .
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الملتقى الوطني حول

مستقبل العلوم اإلسالمية يف مؤسسات التعليم العايل (الواقع و آلفاق)

إن تدريس العلوم اإلسالمية ليس وليد اللحظة بل عرفته
المؤسسات التعليمية منذ فجر اإلسالم انطالقا من المسجد
الذي كان بمثابة الجامع و الجامعة الى أن بادر قادة األمة و
مفكروها الى انشاء صروح علمية في حقب تاريخية مختلفة
تدرس فيها مختلف أنواع العلوم و المعارف في ظل تكامل
معرفي،و مع التطور الكبير الذي شهدته النظم التعليمية في
العالم اإلسالمي برز نقاش كبير حول أهمية تدريس العلوم
اإلسالمية في مؤسسات التعليم العالي بين من يراها ضرورة
للحفاظ على الهوية و الثوابت اإلسالمية و من يرى أنه ال حاجة
لتدريسها في مؤسسات التعليم العالي ،و من هنا جاء هذا
الملتقى لتسليط الضوء على مكانة العلوم اإلسالمية في حياة
األمة  ،و اإلجابة على إشكالية مدى تحقيق تدريس العلوم
اإلسالمية في هذه المؤسسات لمتطلبات العصر و مقتضيات
العولمة ،و اسهامها في الحفاظ على الثوابت لتجفيف منابع
العنف و اإلرهاب  ،أم أن ذلك ال يعدو أن يكون ترفا فكريا أو
مناهج و معلومات عفى عنها الزمن
وتجاوزها الواقع.

الملتقى نظمته كلية الشريعةواالقتصاد واحتضنته قاعة
المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس وذلك يومي32و 24
أفريل  2017و الذي تميز بمشاركة واسعة لنخبة من األساتذة
الجامعيين من مختلف جامعات الوطن وسط تغطية إعالمية
متميزة للصحافة المرئية و المكتوبة.
أشرف على افتتاحه أ.د /سعيد دراجي مدير الجامعة الذي أكد من
خالل كلمته على أن تدريس العلوم اإلسالمية بصفة عامة يعني
الحفاظ على موروثاتنا الحضارية و العقائدية و بالتالي صون
للهوية الوطنية و ثوابت األمة ،.و أن تدريسها في مؤسسات
التعليم العالي هو صقل لهذه العلوم وفق مناهج و مقررات
تستجيب لمتطلبات العصر و تتكيف مع تكنولوجيات االتصال و
تنفتح على سوق الشغل مع المحافظة على األصالة كما شكر
مدير الجامعة القائمين على الملتقى الختيارهم لموضوع

في مؤسسات التعليم العالي

 المحور السادس  :العلوم اإلسالمية و تحديات العصر المحورالسابع :مدى تلبية تدريس العلوم اإلسالمية فيمؤسسات التعليم العالي
 المحورالثامن :آفاق و مستقبل تدريس العلوم اإلسالميةفي مؤسسات التعليم العالي
خلص الملتقى إلى التوصيات التالية :
 – 1تثمين و تعزيز دور العلوم اإلسالمية في إرساء القيم
الروحية و الوطنية بما يحقق الوسطية واالعتدال ،و نبذ
الفكر الدخيل عن المجتمع الجزائري.
 – 2تثمين تجربة تعميم تدريس العلوم اإلسالمية في العديد
من الجامعات الوطنية في مجال العلوم اإلنسانية
و االجتماعية ،مع التأكيد على متابعة التجربة أداء
و تقويما لضمان جودة التكوين الذي يخدم حاجات المجتمع
الجزائري في القطاعات المختلفة.
 – 3الحرص على فتح عروض تكوين ماستر مهني في
العلوم اإلسالمية و تعزيز االنفتاح على الشريك االقتصادي و
االجتماعي .
 – 4ترقية البحث في العلوم اإلسالمية بما يخدم و يسهم
في حل مشكالت المجتمع المختلفة.
 – 5تعزيز التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية و العلوم
األخرى في مختلف التخصصات .
 – 6االرتقاء بالكم المعرفي و النوعي للعلوم اإلسالمية في
كليات الحقوق و االقتصاد .

« مستقبل العلوم اإلسالمية في مؤسسات التعليم العالي»
و الذي سيبحث إمكانية المالءمة بين األصالة و العصرنة في
مناهج و مقررات الدراسة للعلوم اإلسالمية و كيفية تحقيق
التكامل المعرفي بينها و بين العلوم األخرى.

 – 7تفعيل دور اللجان الخاصة بتقويم العملية التعليمية في
العلوم اإلسالمية بكل مستوياتها و تعزيز التنسيق مع اللجان
الوطنية .

على مدار يومين كاملين تمحورت أشغال الجلسات في ثمان
محاور أساسية :

 – 8ضرورة إدراج مواد شرعية في مختلف التخصصات كالطب
و الهندسة و غيرها بما يتماشى مع هذه التخصصات.

 المحوراألول :حقيقة العلوم اإلسالمية و مقاصدها المحورالثاني :تطور تدريس العلوم اإلسالمية في مؤسساتالتعليم العالي
 المحورالثالث :واقع تدريس العلوم اإلسالمية في مؤسساتالتعليم العالي
 المحورالرابع :العالقة بين العلوم اإلسالمية وبقية العلوماألخرى في مؤسسات التعليم العالي
 -المحورالخامس :تجارب و نماذج تدريس العلوم اإلسالمية
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 – 9دعم تبادل الخيرات و التجارب بين مختلف الجامعات و
المعاهد التي تدرس العلوم اإلسالمية سيما ما تعلق بالمناهج
و أساليب التدريس الحديثة.
 – 01توسيع الملتقى و االرتقاء به إلى ملتقى دولي يتناول
التجارب الدولية في تدريس العلوم اإلسالمية
 – 11طبع أعمال الملتقى و نشرها قصد االستفادة منها
من قبل الطلبة و الباحثين.

المدير الشرفي :أ.د /السعيد دراجـــي مديـــر الجـــامعة.

* األعضاء:

.6

د /رحيمة بن حمو.

مدير الملتقى :أ.د كـــمـال لــدرع عميـــد الكــليـــة.

.1

أ.د /نوار بن شلي

.7

د /عبد الناصر براني.

اللجنة العلمية والتنظيمية للملتقى:

.2

أ.د /محمد بوركاب.

.8

د /سميرة حسيبة .

* رئيس اللجنة العلمية  :د /عبد الحق ميحي.

.3

أ.د /نور الدين ميساوي.

.9

د /نور الدين بوكرديد.

* رئيس اللجنة التنظيمية :د /عبد الرحمان خلفة .

.4

د /زهرة بن عبد القادر.

.01

د /عبد السالم بغانية.

.5

د /شعيب يونس.

.11

أ.د /سعاد سطحي.

انطباعات حول الملتقى :
د /محمد دمان ذبيح  /جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية.
 يعتبر هذا الملتقى مبادرة إيجابية  ،تحسب لجامعة األمير عبد القادر  ،إذ أن هذه المبادرة تمثل وقفة معالذات للنظر في ما قدمته العلوم اإلسالمية للمجتمع ،وما الذي يجب أن تقدمه مستقبال ،و بالتالي نثمن مثل
هذه الملتقيات  ،و ندعو إلى المزيد منها قصد خدمة المجتمع بالقيم و المبادئ التي تتماشى مع موروثه
الحضاري .و شكرا .

أ.د /صالح بوبشيش  /جامعة الحاج لخضر باتنة
 فكرة الملتقى متجددة جاءت في وقتها خاصة بعد تطبيق نظام أل .إم.دي بعد  10سنوات من االنطالقالفعلي للنظام ،إن المحاور المطروحة مهمة جدا في ميدان العلوم اإلسالمية كذلك المداخالت المنتقاة من
طرف اللجنة العلمية متنوعة وتمس جوانب عدة في مجال التكوين في العلوم اإلسالمية .وأنا كمشارك في
هذاالملتقى أنتظر من أشغاله الوقوف على اإلشكاالت الحقيقية التي تواجه العلوم اإلسالمية ومن ضمنها
إدماج حاملي الشهادات الجامعية في العلوم اإلسالمية في عالم الشغل خاصة وأن المجتمع الجزائري في أصله
محافظ ومتدين ولكن ينتظر من يوجهه من أكاديميين.

أ.د/مراد كاملي  :أستاذ التعليم العالي  /عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة جيجل
 لقد تميز هذا الملتقى باالستقبال الجيد للضيوف و التنظيم المحكم ألعماله و أشغاله ،كما كانتالمناقشات المتنوعة والقيمة دليال على اهتمام المشاركين و المتخصصين بالموضوع ،و خاصة في التمثيل
المتنوع للجامعات عبر الوطن ،لقد تأكد من أشغال الملتقى المكاسب الكبيرة التي حققتها العلوم اإلسالمية
في الجزائر تجدّرا وانتشارا  ،إال أن ما تحقق ال يعفينا من السعي الدؤوب لالرتقاء بالعلوم اإلسالمية من حيث
االهتمام بها في سائر التخصصات وخاصة انها تمثل مرجعية فكرية وعقدية لألمة الجزائرية ،وال يفوتنا أن
نسجل السبق الذي تحرزه جامعة األمير بهذه الدراسات والملتقيات.

أ.د/وسيلة خلفي جامعة الجزائر– 1 -
 يمثل في نظري هذا الملتقى ورشة علمية واسعة تجمع أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي لمناقشةقضية التعليم الديني في الجزائر بعد االستقالل  ،و بعد ثالثين سنة من تطبيق هذا التعليم الذي مر بمراحل
مختلفة آخرها مرحلة تطبيق نظام (ل.م.د) و ما استتبعه من عمل على وضع البرامج و مسارات التكوين و ضبط
التخصصات المختلفة أستدعى منا تقييم هذا العمل و الوقوف على مواطن الخلل و طرح الحلول الممكنة في ظل
اإلمكانيات المتاحة ،و عليه فإن هذا الملتقى الوطني محطة واعية و هادفة إذا ما استغلت على أحسن وجه
بل يمكن لتوصياته أن تكون مرجعا مستندا لمختلف أعمال التطوير و التصويب القادمة.
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الندوات واحملاضرات

محاضرة بعنوان

إندونيسيا وحدة يف التنوع

بمناسبة زيارتها للجامعة ألقت سعادة سفيرة إندونيسيا بالجزائر محاضرة علمية بعنوان « إندونيسيا وحدة في التنوع « وذلك يوم06
أكتوبر  2016بقاعة المحضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس بالجامعة.
َ
المحاضرة بعرض شريط وثائقي حول إندونيسيا هذا البلد الذي يزخر بالتنوع الثقافي والجغرافي ،و أكدت سعادة السفيرة السيدة
اس ُتهلّت

َ َ ُّ َ
صفيرة محروسة في محاضرتها أن أساس الوحدة والذي يعتبر شعار إلندونيسيا ،هو الدين اإلسالمي واستشهدت باآلية الكريمة ( يا أيها
َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ
َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ
الل أتقاكم ) – الحجرات اآلية  - 31وهو األمرالذي ساعد على
الناس ِإنا خلقناكم من ذك ٍر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائِل لِتعارفوا * ِإن أكرمكم عِند ِ
الحفاظ على استقرار وازدهار البالد رغم الديانات المختلفة التي تعاقبت عليها قبل االستعمار الهولندي من بينها النصرانية التي دخلت إلى
إندونيسيا عن طريق التجارة،ولم يمنع التنوع العرقي والثقافي الكبير الذي تتميز به من أن تنعم إندونيسيا باالستقرار و التطورفالجميع
يتكاتف ويتعاون من أجل وحدتهاوتطورها ،وهي ثقافة عند كل الشعب اإلندونيسي الذي يؤمن أن الوحدة أساس القوة.

َ
المحاضرة بكلمة للسيد المدير الذي أبدى إعجابه بالتطور االقتصادي الذي تحظى به إندونيسيا خاصة وأنها أصبحت من مجموعة الــ
اخ ُتتِمت
 02المتطورة اقتصاديا في العالم،وهذا بفضل الوحدة والتضامن الذي يتميز به شعبها والذي يجدر بنا أن نتخذه جميعا شعارا لنا  ،ليفسح
المجال أمام الحضور الذين لم يترددوا في طرح تساؤالتهم على سعادة السفيرة والتي أبدت تجاوبا كبيرا معهم.

ندوة حول « املظاهرات دعم للثورة اجلزائرية ( مظاهرات أكتوبر  . 1961منوذجا )
احتضنت قاعة التعليم المتلفز والتعليم عن بعد يوم  71أكتوبر  6102بالجامعة فعاليات الندوة التاريخية حول أحداث مظاهرات 17
أكتوبر  1961تحت عنوان « المظاهرات دعم للثورة الجزائرية – مظاهرات  17أكتوبر –1961أنموذجا «،من تنظيم المديرية الفرعية
لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية بحضور طلبة السنة الثانية ماستر ،والتي حظيت بتغطية إعالمية لإلذاعة الجزائرية .
استهل الندوة أ.د /السعيد دراجي مدير الجامعة بكلمة
افتتاحية أكد من خاللها تشجيعه لكل مبادرة من شأنها
اثراء النشاط العلمي والثقافي للجامعة داعيا األساتذة من
هذا المنبر إلى العمل والتنافس في هذا المجال ،ليعلن
عن االفتتاح الرسمي للندوة.
نشط الجلسة العلمية السيد محمد بن زغدة رئيس
محافظي المكتبات الجامعية ومحافظ مكتبة كلية اآلداب
والحضارة اإلسالمية.
المداخلة األولى :كانت لــ أ.د /حميدة عميراوي
ن مداخلته بـــ « مظاهرات أخرى
أستاذ بقسم التاريخ ،عنْ َو َ
دعمت الثورة الجزائرية « عرض من خاللها وسائل دعم الثورة من مظاهرات ،إضرابات ،مؤتمرات ،العمل الدبلوماسي ،العمل المسلح،
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العمل الفكري ،جمع البيانات ،الصحافة ،إصدارات  ....الخ كما تطرق األستاذ إلى مظاهرات عديدة منذ سنة  1911على غرار اضراب
عمال ميناء سكيكدة ،وخلص إلى أن المظاهرة كانت وسيلة ثورية تعبر عن الضمير الجماعي للشعب ،وهي عمل نضالي مكمل
للعمل الدبلوماسي وتعبئة جماهرية واسعة وهي منتجة لفكر تواصل مع الفكر العالمي السياسي.
المداخلة  : 2لــــــــ أ.د نورالدين ثنيو عميد كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية و التي حملت عنوان «  17أكتوبر – 1916يوم
أن س ّر نجاح هذا اليوم و تأثيره على مجريات التاريخ الجزائري والفرنسي هو
للذكرى والتاريخ « أشار األستاذ في مداخلته إلى ّ
التنظيم المحكم ،إذ شارك في تنظيمه  La Federation de L‘ FLNبالمهجر وتطرق األستاذ نور الدين إلى ردة فعل الحكومة
الفرنسية ممثلة في « ديغول» حيث يجدر بالذكر أن المجازر التي ارتكبتها فرنسا ردا على مظاهرات  17أكتوبر كانت من الضراوة
بمكان إذ لم ترتكب مثلها منذ بداية الثورة وهو ما كان له صدى كبيرا عالميا ،فلم يحدث لفرنسا من قبل أن تورطت فيما
يسمى بــــ «جريمة دولة» و هو األمر الذي جعل القضية الوطنية متداولة في ملفات األمم المتحدة مما أعطاها بعدا عالميا وزادت
المساندةوالتأييدوااللتفاف حول الثورة من قبل مفكرين وأدباء وسياسيين وحتى قساوسة فرنسيين وأوروبيين.

المداخلة 3

 :لـــ أ.د أحمد ساري بعنوان « المظاهرات كشكل جديد لمقاومة االستعمار  -بداية ظهور و تطور

المظاهرات في الجزائر – « أشار األستاذ في محاضرته إلى ضرورة التفرقة بين المظاهرات المختلطة من حيث التنظيم ( أحزاب
جزائرية  +أحزاب فرنسية ) و المظاهرات الجزائرية الخالصة والخاصة بالجزائريين وحدهم ،وكانت أول مظاهرة من هذا النوع سنة
 1933بالعاصمة ضد سكرتير الجزائر في ذلك الوقت  Michelالذي كان أصدر قرارا بمنع المصلحين من التدريس بالمساجد منهم
الشيخ الطيب العقبي ،توالت بعدها المظاهرات الجزائرية وصوال إلى مظاهرات 17أكتوبر  1916والتي كانت بسبب قراراpappon
 Mauriceبمنع الجزائريين من الخروج ليالفي شوارع فرنسا ودخول المقاهي وغيرها من الممنوعات إضافة إلى االضطهاد الذي
كانوا يتعرضون له من طرف الحركى خاصة وقد كان لهذه المظاهرات الصدى الكبير والدعم والمساندة الوطنية.
المداخلة  :4لـــــ د /رياض بن الشيخ الحسين نائب عميد كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية بعنوان ( تجليات حوادث 8ماي 1945
في األدب الجزائري )،ذكر األستاذ في مداخلته أن األدب والتاريخ صديقين حميمين ال ينفصالن ،فاألديب يشارك الناس في صناعة
تجاربهم و الغوص في قضاياهم و تشريحها و كشف الحقائق بما له من الفنية و الجمالية  ،فدوره ريادي ألن قضية المجتمع
هدفه ،وسلطالضوء على بعض الشعراء الجزائريين المحدثين الذين ساهموا اسهاما كبيرا في الثورة و تأجيج النفوس من بينهم
الربيع بوشامة و عبد الكريم العقون الذين دفعامقابل ذلك روحيهما ،و هما ُيعتبران م ّمن أشعل فتيل الثورة خاصة ما كتباه عن
أحداث  8ماي 5491حيث ُكتمت آنذاك كل األصوات فكان لصوتيهما الدور الكبير في كشف الحقيقة .

لتختتم الندوة بتكريم المشاركين.

ندوة وطنية بمناسبة احياء ذكرى الفاتح نوفمبر  1954بعنوان :

«الثورة اجلزائرية مقارنة بالثورات األخرى «

أحيت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية الذكرى الثانية و الستين الندالع الثورة التحريرية الموافقة للفاتح نوفمبر ، 1954
بندوة تاريخية بعنوان ( الثورة الجزائرية مقارنة بالثورات األخرى ) وذلك يوم  30أكتوبر  2016بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد
بن باديس بحضور الطلبة و األستاذة و المجاهدين .
أن الثّورة التّحريرية هي ملهمة الشعوب وأعظم ثورات القرن
افتتح فعاليات الندوة مدير الجامعة أد /السعيد دراجي الذي اعتبر ّ
العشرين و التّي تعتبر مصدر فخر و اعتزاز لكل أحرار العالم .
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عرفت النّدوة ثالث مداخالت :
المداخلة األولى :عنونها أ .د/عمراوي حميدة بــ «الثورة الجزائرية مقارنة بثورات أخرى» قدّم من خاللها مقارنة للثورة الجزائرية بست ثورات
أن الثّورة الجزائرية تتفرد عن األخريات بأنّها جاءت بقيادة جماعية
أخرى ،فتط ّرق إلى أسباب قيام هذه الثورات و مبادئها و أهدافها  ،و وجد ّ
ض ّد هيمنة أوروبية أهدافها استقاللية إسالمية قامت من أجل الحصول على االستقالل وبناء دولة ذات سيادة  ،كما تطرق إلى بيان أول نوفمبر
السياسي الحديث.
باعتباره نص مهم في الفكر ّ
المداخلة الثانية  :تط ّرق فيها أ.عزيز حدّاد إلى بيان أوّل نوفمبر بين األمس و اليوم حيث حاول اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت حول هذا
أن العمل به قد تغ ّير  ،كما ّ
أن بيان أول نوفمبر ش َرح وش ّرح الوضعية
أكد ّ
البيان  ،وهل بقي ساري المفعول مع تط ّور الثّورة وبعد االستقالل ،أم ّ
وب ّين األهداف الدّاخلية و الخارجية و الوسائل التي يجب إتباعها لتحقيق هذه األهداف كما أنّه استشرف و ب ّين كيف تكون طبيعة الجزائر المستقلّة
فقد تميز هذا البيان بالشمولية و حقق ما كان يصبو إليه في الثورة الجزائرية .
المداخلة الثالثة  :قدّم من خاللها أ /عاشور بوشامة حقائق أساسية عن الثورة ومراحلها و التشكيلة االجتماعية لها كما أنّه طرح إشكالية
عدد شهداء هذه الثورة .
لتختتم فعاليات النّدوة بنقاش ثري و ش ّيق كما ك ّرم األساتذة المشاركين في النّدوة.

ندوة علمية حول

« العنف ضد املرأة من املنظور الشرعي والقانوني»
نظم قسم الشريعة والقانون بكلية الشريعة واالقتصاد يوم االثنين  28نوفمبر  2016الموافق لـ  28صفر  1438ه ،بقاعة الشيخ عبد القادر
المجاوي ندوة علمية موسومة بـ « العنف ضد المرأة من المنظور الشرعي والقانوني».
نشطها مجموعة من األساتذة األفاضل:
األستاذة المحامية والحقوقية حبيبة بغدادي التي عنونت مداخلتها « شهادات حية « وقفت من خاللها على بعض الشهادات الحية عن
العنف الممارس ضد المرأة من خالل مسيرتها كمحامية وحقوقية.
األستاذة سهيلة عيشاوي التي عنونت مداخلتها « العنف ضد المرأة األسباب والنتائج « تطرقت من خاللها إلى بعض األسباب التي تؤدي
إلى استعمال العنف ضد المرأة ونتائجها السلبية على الفرد والمجتمع.
الدكتورة دليلة شايب التي عنونت مداخلتها « العنف ضد المرأة في ميزان الشريعة اإلسالمية « والتي تناولت بالدراسة أحكام الشريعة
اإلسالمية المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
الدكتورة زهرة بن عبد القادر عنونت مداخلتها بـ ( المعالجة القانونية للعنف ضد المرأة ) فعالجت الظاهرة من الناحية القانونية من
خالل قانون األسرة الجزائري.
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الدكتور مصطفى رشوم الذي عنون مداخلته بـ « النظرة الشرعية للعنف ضد المرأة « سرد مختلف أحكام الشريعة اإلسالمية
للعنف ضد المرأة وفق مختلف المذاهب الفقهية.
شهدت الندوة حضور طلبة الماستر تخصص الشريعة والقانون مع جمع من أساتذة الكلية ،كما حظيت بتغطية إعالمية من يومية
النصر ،تخللتها مناقشات واستفسارات أثرت الموضوع .واختتمت فعالياتها بكلمة لألستاذ الدكتور كمال لدرع عميد الكلية مع سلسلة
من التكريمات لألساتذة المشاركين فيها.

يوم حتسيسي حول مرض السيدا
كعادتها كل سنة ال تف ّوت جامعة األمير عبد القادر مناسبة إحياء اليوم العالمي
لمرض السيدا إدراكا منها بأهمية الدور الذي تلعبه الجامعة في توعية الشباب
بخطورة المرض وطرق الوقاية منه ،وفي هذا اإلطار نظمت المديرية الفرعية
لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية للجامعة يوما دراسيا حول اليوم العالمي
للسيدا والذي يصادف يوم  30نوفمبر  2016بالقاعة الشرفية للجامعة.
نشط الجلسة العلمية األستاذ بن زغدة محمود رئيس محافظي المكتبات الجامعية
ومحافظ مكتبة كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية.
تطرق كل من :د /رياض بوسعيد  -طبيب بالمستشفى الجامعي بقسنطينة-و،أ.
نور الدين بوكرديد – أستاذ الفقه بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية-
وكذا،أ.سعاد قصعة أستاذة الشريعة والقانون بجامعة األمير عبد القادر ،إلى
مختلف جوانب مرض السيدا الطبية ،والشرعية وحتى القانونية ،لتختتم فعاليات
اليوم بتكريم المشاركين فيه.
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ندوة تاريخه حول

ُ
« اإلذاعة اجلزائرية من صوت اجلزائر املكا ِفحة إىل الرقمنة»

نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بمساهمة المركز الوطني لألرشيف و اإلذاعة الجزائرية ندوة وطنية بعنوان «
اإلذاعة الجزائرية من صوت الجزائر المكافحة إلى الرقمنة «  ،وذلك يوم  6ديسمبر  6102بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن
باديس وسط حضور مميز لممثلي السلطات المحلية للوالية و األستاذة ّ
والطلبة .
افتتح الندوة د /أحمد عبد اللّي عميد كلية أصول الدين و ال ّذي ّ
أن االحتفال بذكرى انطالق اإلذاعة الجزائرية هو استحضار
أكد ّ
لمعاني الثّورية و الكفاح ،كما ألقى مدير الجامعة أ.د /السعيد دراجي كلمة ترحيبية أثنى من خاللها على الدور ال ّذي لعبته اإلذاعة
الوطنية إبان الثورة التحريرية و بعدها  ،وكيف كان صوت عيسى مسعودي بمثابة النفس القوي ال ّذي يحفز المجاهدين في
الجبال.
دارت فعاليات الندوة في جلستين علميتين :
الجلسة العلمية األولى :قدم من خاللها المتدخلون شهاداتهم الحية حول الثورة التحريرية حيث تطرق أ /عبد القادر نور إلى
انطالقة أول إذاعة جزائرية في  61ديسمبر  6591بالحدود الجزائرية المغربية ،كما تناول التحديات التّي واجهتهم لكن هذا لم
يمنعهم من إيصال صوت الشعب إلى العالم  ،وكيف أن جبهة التحرير الوطني قد كونت شبكة إذاعية كاملة من طنجة إلى بغداد
ناطقة باسم الثورة الجزائرية ،كما قدّم شهاداته حول دخوله اإلذاعة الجزائرية بعد وقف إطالق النار و الصعوبات التّي واجهتهم
أثناء العمل مع الطاقم الفرنسي وبعد أن ق ّرر الفرنسين االنسحاب من اإلذاعة  ،ليشاركنا بعد ُه كل من أ /زهير عبد المجيد شيخي
يى على
والوزير األسبق لإلعالم د.لمين بشيشي ذكرياتهم أيام الثورة وكيف جعلها الثوار مأذنة كبرى للشعب الجزائري مناد ًيا « َح َّ
الجهاد» ،كما تناول المتدخلون المبادئ التّي ّ
ركز عليها اإلعالم كالهوية الجزائرية مبرزين صوت الجزائر في اإلذاعات العربية و
المراحل التّي م ّر بها .
الجلسة العلمية الثانية :ترأسها د/محمد البشير بن طبة رئيس قسم الدعوة واالتصال ،تضمنت أربع مداخالت :المداخلة األولى
تطرق فيها أ./د فضيل دليو إلى التطور التاريخي لإلذاعة الجزائرية منذ أول انطالقة لها ،إضافة إلى بعض المحطات المهمة في
تاريخ اإلذاعة الجزائرية و رد فعل السلطات الفرنسية حول هذه اإلذاعات و الضغوطات التّي مارستها على الدّول المستقبِلة لصوت
الجزائر .
المداخلة الثانية ،أبرزت من خاللها د /ليلى فياللي دور اإلذاعات المحلية و كيف استطاعت أن تفرض نفسها بقوة و تسهم في
تغيير المجتمع و ترسم مسارا مغايرا في المجاالت السياسية و االجتماعية و االقتصادية والثقافية  ،مما جعلها تمثل وسيلة اتصال
فعالة إلبراز الحقائق بكل تفاصيلها و أبعادها .
المداخلة الثالثة تطرق فيها أ/ناصر أوقالل إلى اإلذاعة الجوارية و أبرز دورها في التنمية و قدّم اذاعة قسنطينة انمودجا .ليختتم
المداخالت أ/عالوة بوشالغم و الذي تناول اإلذاعة من المقاومة إلى الخدمة العمومية .
ليفتتح بعدها المجال لمناقشة محاور الندوة .
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ندوة علمية بعنوان:

التصوف اإلسالمي يف أفق ما بعد احلداثة

في إطار الندوات الموجهة لطلبة الدكتوراه  L.M.Dدفعة  2016/2015نظمت
لجنة الدّكتوراه و قسم العقيدة و مقارنة األديان بجامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية يوم  07ديسمبر  ،2016ندوة علمية حول ( التصوف اإلسالمي
في أفق ما بعد الحداثة ) بقاعة التعليم المتلفز بالجامعة.
نشط النّدوة مجموعة من األساتذة من مختلف الجامعات الوطنية ،و التي دارت
في جلستين علميتين:
الجلسة العلمية األولى ترأسها أ.د  /سعيد عليوان و التي عرفت أربع مداخالت .
المداخلة األولى تطرق من خاللها د /سهيل سيعود لالتجاه الالعقلي في فكر ما بعد الحداثة ليقدّم بعده د/احسن برامة قراءة في
التصوف اإلسالمي بين القرن الثاني هجري ،وفي المداخلتين الثالثة و ال ّرابعة من الجلسة تناول كل من د /عبد المالك بن عباس
و ّ
الطالب وداح مصطفى ،محي الدّين بن عريبي و لقائه بابن رشد في أفق ما بعد الحداثة .
الجلسة العلمية الثانية ترأسها د /طسطاس عمار و شملت أربع مداخالت .
المداخلة األولى تناولت فيها د /لحلح زهرة اإلنسان بين التصوف وما بعد
الحداثة  ،لتقدّم بعدها طالبة الدّكتوراه /حبيبة بن ال ّزين مفهوم و مضمون
ما بعد الحداثة في فكر (عبد الوهاب المسيري) ،وفي المداخلة الثالثة تناولت
هلل
أ  /سوالمي فاطمة أعالم التصوف في أفق ما بعد الحداثة _ابن عطاء ا ّ
السكندري _ أنمودجا  ،واختتمت المداخالت طالبة الدّكتوراه فاطمة أوالد يحي
ّ
الصوفية في فكر ما بعد الحداثة _ جالل الدّين الرومي
بموضوعها عن المعرفة ّ
أنمودجا_ .

ندوة علمية حول التفسري التحليلي دراسة يف املنهج

عقد قسم الكتاب و السنة لكلية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ندوة علمية حول « التفسير التحليلي دراسة في
المنهج « بقاعة المحاضرات الكبرى .
الندوة خصصت لطلبة دكتوراه علوم و دكتوراه أل.أم.دي و طالب الماستر  ،عرفت جلستين بــ 8
مداخالت :
الجلسة العلمية األولى برئاسة د /عبد الرحمان معاشي:
 المداخلة األولى  :بعنوان «علم اعراب القرآن الكريم و أثره في التفسير التحليلي» لـــــ أ.د/رمضان يخلف.
 المداخلة الثانية  :للطالبة الباحثة مريم بوعافية بعنوان « أسباب النزول و أهميتها في درسالتفسيرالتحليلي».
 المداخلة الثالثة :تحت عنوان «غريب القرآن و أهميته في التفسير» لــ د /حدة سابق. المداخلة الرابعة « :تنزيل اآليات على الواقع  -نظرة تأصيلية« -للطالبة الباحثة حبيبة زماملية.الجلسة العلمية الثانية  :ترأسها د /محمد لمين بوروبة
 المداخلة األولى»:اختالف القراءات في درس التفسير التحليلي بين االعمال واإلهمال»لـــ د /عبدلرحمان معاشي
 المداخلة الثانية »:أثر توجيه القراءات في خدمة التفسير التحليلي  -نمادج تطبيقية – «للطالبالباحث حمزة بن عالل.
 المداخلة الثالثة « :الخطوة األولى في التفسير التحليلي – قراءة في المنهج – سورة عبسنموذجا» لـ د /رياض عميراوي.
 المداخلة الرابعة »:الرؤية المنهجية لتفسير سورة الطالق تفسيرا تحليليا» لــ أ.عبد العزيز شلي.لتختتم الندوة بمناقشات و تعقيبات.
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ندوة علمية بعنوان

ّ ّ
ّ
«مصادر السنة النبوية يف الدراسات املعاصرة الرؤى واملناهج»
ست مداخالت :
عبد القادر  ،و التي عرفت ّ
المداخلة : 1لـ أ/حسان موهوبي  -أستاذ بجامعة األمير عبد القادر
 بعنوان «سمات المنهج العلمي في نقد المصادر الحديثية لدىأصحاب الشأن».
المداخلة : 2لـ د /بوبكر كافي  -أستاذ بجامعة األمير عبد
القادر  -و التي حملت عنوان» االسس العلمية عند المحدثين «
استعرض خاللها مختلف مراحل النقد عند علماء الحديث القدامى
و المعاصرين .

موضوع ق ّيم برؤيةمتجددة تطرق إليه قسم الكتاب والسنة
بكلية أصول الدّين من خالل تنظيم ندوة علمية بعنوان « مصادر
السنة النبوية في الدّراسات المعاصرة -الرؤى والمناهج» بقاعة
ّ
المحاضرات عبد الحميد بن باديس وذلك يوم يوم 80ديسمبر
. 6102
ترأس جلستها االفتتاحية أ .د /مختاري نصيرة و بعد تالوة آيات
من ال ّذكر الحكيم ألقى كل من رئيس اللّجنة العلمية و رئيس
فريق التّكوين ّ
للطور الثالث – دكتوراه  -و رئيس قسم الكتاب
السنة و عميد كلية أصول الدّين كلماتهم االفتتاحية ليعلن
و ّ
بعدها عن انطالق النّدوة التّي تناولت المواضيع التالية :
 - 1سمات المنهج العلمي في نقد المصادر الحديثة لدى أصحاب
الشأن.
 -2منهج نقد السنّة النبوية عند الشيخ مح ّمد ّ
الطاهر بن عاشور.
 -3األسس العلمية لمنهج النّقد عند الشيخ مح ّمد المحدّثين .
الصحيحين  -عرض و
 -4نقد ابراهيم عدنان لبعض األحاديث في ّ
نقد . -
السنّة _قراءة نقدية _.
-5شبهات في منهج ال ّرواية في مصادر ّ
الصحيحين ّ
للطعن في القرآن الكريم و
 - 6خلل االستدالل بأحاديث ّ
علومه عند العلمانيين و المستغربين –عرض و دراسة .-
 -7قراءة في مشروع «المنهج في فهم اإلسالم.
 -8قراءة نقدية في كتاب «الهندسة الحديثية « للباحث المغربي
مح ّمد عمراني حنشي .
 -9منطلقات الحداثيين ّ
للطعن في مصادر السنّة النبوية و أثرها
في قبول السنّة و ر ّدها.
السنة النبوية عند المستشرقين األلمان «ال ّرؤية و
 -01مصادر ّ
المنهج «.
 -11الصحيحان في الدّراسات الحداثية المعاصرة.
ترأس الجلسة العلمية األولى د /صالح عومار أستاذ بجامعة األمير
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المداخلة : 3لـ د /حميد قوفي -أستاذ بجامعة األمير عبد القادر
 بعنوان « شبهات في منهج الرواية في مصادر السنة – قراءةنقدية « -تطرق فيها إلى خطر االستشراق وكون أن الحداثيين
العرب ربطوا بين الحداثة والمستشرقين ،ودعى إلى ضرورة
االهتمام بتراثنا وإعادة بناء منهجنا النقدي.
المداخلة  :4لـ د /سامي رياض بن شعالل والموسومة بـ « خلل
االستدالل بأحاديث الصحيحين للطعن في القرآن الكريم وعلومه
عند العلمانيين والمستغربين – عرض ودراسة. -
المداخلة  :5للطالبة الباحثة مرابطان حسيبة تحت عنوان» منهج
نقد السنة النبوية عند محمد الطاهر بن عاشور».
المداخلة :6للطالب الباحث عادل كرميش بعنوان» نقد ابراهيم
عدنان لبعض األحاديث في الصحيحين– عرض ونقد.« -
الجلسة العلمية الثانية برئاسة أ.د /حسان موهوبي .
المداخلة  :1لـ أ.د /مختار نصيرة  -أستاذ بجامعة األمير عبد القادر
– والموسومة بـ « قراءة في مشروع (( المنهج في فهم اإلسالم))
ليحي محمد «.
المداخلة  :2لـ أ..بنعميراوي الياسين  -أستاذ بجامعة األمير عبد
القادر  -عنونها بـ « قراءة نقدية في كتاب الهندسة الحديثة
للباحث المغربي محمد عمراني حنشي».
المداخلة  :3لـ الطالب الباحث هشام كرنو حول « منطلقات
الحداثيين للطعن في مصادر السنة النبوية وأثرها في قبول
السنة وردها»
المداخلة  :4لـ أ.لبنى خشة  -أستاذة بجامعة األمير عبد القادر-
بعنوان « مصادر السنة النبوية عند المستشرقين األلمان – الرؤية
والمنهج.« -
المداخلة  :5لـ الطالب الباحث سليم نصري تحت عنوان  »:الصحيحان
في الدراسات الحداثية المعاصرة» .
الندوة عرفت حضورا كبيرا من طالّب ّ
الطور الثالث :دكتوراه
« أل.أم.دي « و دكتوراه علوم و طالّب الماستر وساهمت في
توضيح العديد من المواضيع التّي تهم ّ
الطلبة الباحثين و الذين
سيعملون على التع ّمق في دراستها و تحليلها. .

ندوة حول

«رسالة األخالق من خالل سرية املصطفى عليه الصالة والسالم»
بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف نظمت مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية بكلية الشريعة واالقتصاد يوم
األحد  11ربيع األول 1438هـ الموافق لـ  11ديسمبر 2016م ،بقاعة الشيخ عبد القادر المجاوي ندوة علمية موسومة بـ «رسالة
األخالق من خالل سيرة المصطفى عليه الصالة والسالم» تحت شعار «وإنك لعلى خلق عظيم»تحت إشراف أ.د/كمال لدرع عميد
الكلية .
الندوة من تنشيطكل من  :د /نور الدين بوكرديد ود /خلفه عبد الرحمن و د/دليلة شايب ود/سعاد رباح ،ترأس جلستها العلمية
د /بوبكر بعداش.
عرفت الندوة حضورا طالبيا متميزا ،تناول من خاللها األساتذة المتدخلون مختلف الجوانب األخالقية من السيرة النبوية العطرة،
كما استفاد الطلبة الحضور من المناقشات والشروحات التي عقبت أشغال الندوة .

ندوة تاريخية بمناسبة

يوم الشهيد

إحياء لليوم الوطني للشهيد الموافق لــ 18فيفري من كل سنة نظمت المديرية
الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية و الرياضية لجامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية ،ندوة علمية و تاريخية تخليدا لذكرى أرواح من ضحوا في سبيل تحرير
أرضنا الطاهرة و ذلك يوم 16فيفري  ، 2017بقاعة المحاضرات الكبرى ،بحضور
تالميذ ثانوية عبد الحميد بن باديس إضافة إلى طلبة و أساتذة الجامعة.
ترأس الندوة أ /بن زغدة محمود الذي أكد من خالل كلمته على أن الجزائر اليوم في
حاجة إلى سواعد أبناءها من أجل مواصلة مشوار الشهداء ليقدم بعده أ /عميراوي
حميدة مداخلته التي تطرق من خاللها إلى تضحيات الشعب الجزائري في سبيل تحرير
وطنه و ليؤكد أن يوم الشهيد ليس فقط احتفاءا بشهداء ثورة نوفمبر إنما هو
احتفاء بكل شهداء الجزائر منذ أن وطأت قدم المستعمر أرضنا الطاهرة كما أكد
على أن الثورة الجزائرية نجحت نتيجة تضحيات كل أبنائها و مكافحتهم للمستعمر
داخل الجزائر و خارجها ،فقد نجح الجزائريون في نقل ثورتهم إلى أرض المستعمر
واستطاعوا تهديد أمنه رغم تفننه في أساليب التعذيب بمختلف الوسائل و بمنتهى
الوحشية،ليتمكن الشعب الجزائري بعد سنوات من المقاومة و الكفاح من استرداد
أرضه و قهر أحد أعتى القوى االستعمارية في العصر الحديث.
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االحتفائية املشرتكة للغة
العربية
تقول الضاد:

ً
ُ
َ
وغايــــــة
كتـــــاب اهلل لفظـا
وسعــــت
ُ
ظـــات
وع
به ِ
آي ِ
ِ
وما ضقـــت عن ٍ
ُ
َ
آلة
اليوم عن
أضيق
فكيف
وصف ٍ
ِ
وتنسيــــق أمســـــاء ملُ
ختــراعــــــات
ِ
ِ
ٌ
الدر كامــن
البحر يف أحشــائه
أنا
ُّ
ُ

فهل سألوا َ
الغ ّو َ
صدفات
اص عن
ِ

باالشتراك مع المجلس األعلى للغة العربية إحتفائية مشتركة
إلبراز الدور الحقيقي وااليجابي للغة العربية في الحفاظ على
المقومات األساسية للهوية إلى جانب اإلسالم واللغة األمازيغية،
وذلك يوم  20مارس  7102بقاعة المحاضرات الكبرى « عبد الحميد
بن باديس» بالجامعة ،بحضور السادة :والي والية قسنطينة
مرفوقا بالسلطات المحلية للوالية ،رئيس المجلس األعلى للغة
العربية ،مدير جامعة قسنطينة  ،20مدير جامعة قسنطينة
،30مدير المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة ،مدير جامعة األمير
عبد القادر للعلوم اإلسالمية إلى جانب إطارات وأساتذة الجامعة.
على مدار جلستيناستمتع الحاضرون بمداخالت مليئة بالزخم
الفكري والمعرفي تخللتها ابداعات شعرية لثلة من األساتذة
الشعراء نذكر منهم على سبيل الحصر -:أ.د /نذير طيار – جامعة
اإلخوة منتوري ( قسنطينة  ،)10أ.د/ناصر لوحيشي – جامعة
األمير عبد القادر ، -د /ليلى لعوير – جامعة األمير عبد القادر.-
الجلسة العلمية األولى :ترأسها أ.رياض بن الشيخ الحسين-
رئيس اللجنة العلمية نائب عميد كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية
بجامعة األمير عبد القادر.
* المداخلة :1لـــ أ.د /زايدي سحنون –عميد كلية التكنولوجيات
الحديثة للمعلومات واالتصال بجامعة عبد الحميد مهري
(قسنطينة  -)20بعنوان « الذكاء االصطناعي واللغة العربية» .
* المداخلة :2لــ أ.د /جمال ميموني – نائب رئيس االتحاد العربي
لعلوم الفضاء والفلك و أستاذ بجامعة قسنطينة – 20تحت
عنوان « تحديات تعريب العلوم في الجزائر» .

هكذا وصف الشاعر الف ّذ ابراهيم حافظ اللغة العربية فأبلغ في
وصفها ،هذه اللغة التي حوت من الجمال والبالغة ما ال تضاهيه
أي لغة أخرى ،وهي حقيقة أقرها الباحثون والدارسون ويكفينا
برهانا على ذلك أن اهلل تعالى اختارها من بين لغات الدنيا لتحمل
كتاب
كالمه وقرآنه المعجز يقول تعالى في سورة فصلت((:
ٌ
لقوم يعلمون )).
فصلت آياته قرآنا عربيا
ِّ
ٍ
وهي على مكانتها باألمس لم تسلم من التشكيك ،فهاهي
اليوم تواجه تحديات خارجية تتمثل في الغزو الفكري الوافد
مناألمم األخرى في صورة العولمة التي تريد إزاحة ثقافات
الشعوب والقضاء تدريجيا على التنوع اللساني في العالم ،وفي
مواجهة ذلك أصبح من الواجب على أبناءها النهوض بها
وتهيئة األسباب المادية والمعرفية لتفعيلها وتحيين عطاءاتها.
ِ
في هذا اإلطار وبمناسبة اإلحتفاء باليوم العربي للغة الضاد
المصادف للفاتح من مارس من كل سنة وتطبيقا لتوصيات
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي َّ
األلسكوّ ،
ممثل ًة في
جامعة األمير عبدالقادر للعلوم اإلسالمية – قسم اللغة العربية-
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* المداخلة :3لــ أ.د /الجمعي شبايكي – نائب مدير جامعة األمير
عبد القادر للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي
والبحث العلمي -بعنوان « اللغة العربية لغير الناطقين بهامن
التعليم إلى االكتساب» .
الجلسة العلمية الثانية :برئاسة أ.د /محمد فرقاني – جامعة األمير
عبد القادر للعلوم اإلسالمية-
* المداخلة  :1لــ أ.د /ذهبية رويس  -جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية -والموسومة بــ « البعد اللساني والتغييري
للغة العربية».
* المداخلة  :2لـــ د/عبد الناصر بن طناش -جامعة األمير عبد
القادر للعلوم اإلسالمية -حول» إمدادات اللغة العربية – اللهجات
أنموذجا.« -
* المداخلة لـــ أ.د /نور الدين ثنيو – عميد كلية اآلداب والحضارة
اإلسالمية بالجامعة -والتي عنونها بـــ « اللغة العربية والهوية».
في الختام كرمت الجامعة أ.د /صالح بلعيد رئيس المجلس األعلى
للغة العربية ،وكل األساتذة المشاركين .

االحتفال باليوم العاملي للمرأة
ككل سنة ال تتخلَّف جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية عن مشاركة نسائها فرحة االحتفال بعيدهن العالمي المصادف لــ  08مارس
من كل سنة.
تناول الكلمة االفتتاحية مدير الجامعة أ.د /السعيد دراجي أثنى من خاللها على الدور الفعال لنساء الجامعة اللواتي يشكلن %55من
مستخدميها و هو ما يدل على التقدم الذي حققته المرأة و الدور الريادي الذي صارت تلعبه في مختلف المجاالت بفضل مثابرتها ،و اغتنم
السيد المدير الفرصة ليقدم تقييما عاما لعمل اإلدارة مشيرا إلى أن اإليجابيات تفوق السلبيات و ما على الجميع سوى بذل مزيد من الجهود
لتدارك النقائص المسجلة.
ليحيل الكلمة للسيد األمين العام للجامعة و الذي بدوره هنّأ الموظفات بعيدهن  ،وركز هذا األخير في كلمته على الدور الذي تلعبه المرأة
في جامعة األمير عبد القادر معترفا أن التعداد النسوي بالجامعة في ارتفاع مستمر مع تسجيل فعالية في األداء و هو األمر الذي يساهم
في تحقيق المزيد من التطور  ،وتمنى في األخير أن تعي نساء الجامعة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهن و أن يحافظن على أدائهن .
مثل نساء جامعة األمير عبد القادر كل من السيدة فريدة حمالوي و السيدة سميرة بوناب – إطارات بالجامعة – و اللتين قدمتا
انشغاالت زميالتهن و تمنياتهن في هذا اليوم المميز  ،آملتين أن تستمر المرأة في تحقيق المزيد من النجاحات علىالصعيدين العملي و
الشخصي.

سلسلة ندوات قراءة في كتاب
ندوة حول كتاب» إصالح الفكر الفقهي ( رؤية معاصرة)

« لألستاذ الدكتور نوار بن شلي

في إطار الندوات العلمية النصف شهرية والموسومة بــ  « :قراءة في كتاب» ،نظمت مصلحة النشاطات
العلمية والثقافية والرياضية لكلية الشريعة واالقتصاد بالتنسيق مع قسم الفقه وأصوله الندوة العلمية
األولى والتي تناولت بالدراسة والتحليل كتاب « إصالح الفكر الفقهي – رؤية معاصرة »-لـ أ.د /نوار بن
شلي ،وذلك يوم  23فيفري  2017بقاعة الشيخ عبد القادر المجاوي بكلية الشريعة واالقتصاد.
ترأس الجلسة العلمية أ.د /بو بكر بعداش رئيس قسم الفقه وأصوله  ،الذي قدم الكتاب ومؤلفه أ.د/
نوار بن شلي أستاذ التعليم العالي بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  ،وعضو في هيئة التدريس
بجامعة قطر ،وله عدة مؤلفات من بينها الكتاب محل المناقشة .
قدم أ.د /نوار بن شلي شروحات حول فكرة الكتاب والتي كانت وليدة ارهاصات التدريس ومعايشة البحث
والنهوض به في مجال العلوم والدراسات االسالمية  ،هذا الكتاب هو محاولة جادة لنبذ أغالل الفكر تحررا
من آصار الفقه الذي رانت عليه حجب المكان والزمان ،وانطالقة منضبطة بالنص ومعناه تأصيال وتوجيها
وتنزيال ،فهو ينهض بالموجود النافع بنا ًء وتقديرا ،ويرصد الخلل الحاصل ليضع له العالج وسيتشرف
المستقبل برؤى ونظرات غير مسبوقة عسى أن يكون لبنة ال يتم صرح االصالح الفقهي إال بها .

عرفت الندوة نقاشات علمية قيمة حول مختلف المحاور والقضايا الفقهية التي ضمها الكتاب
 ،من قبل األساتذة والطلبة مما ساهم في إلقاء الضوء على عديد المسائل واإلشكاالت المثارة.
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األعمال الشعرية الكاملة ألمري شعراء اجلزائر/
حممد العيد آل خليفة(مجع وحتقيق)

املدخل إىل الفقه اإلسالمي املقارن قسم
العبادات

لألستاذ :باسم بالم

بتاريخ  09مارس 2017وفي إطار سلسلة الندوات العلمية النصف
شهرية الموسومة بــ»:قراءة في كتاب «نظم قسم الفقه وأصوله
بالتنسيق مع مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية ندوة
علمية فكرية ،نشطها األستاذ الدكتور فيصل تليالني للتعريف
بكتابه( :المدخل إلىالفقه اإلسالمي المقارن قسم العبادات).

الدكتور تليالني فيصل:
في إطار الندوات العلمية النصف شهرية الموسومة بقراءة في
كتاب والتي نظمتها جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
أقامت كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية يوم  15ماي 2017ندوة
علمية كرم من خاللها أ /باسم بالّم أستاذ أدب حديث ومعاصر
بالكلية بمناسبة إصدار كتابه ( األعمال الشعرية الكاملة ألمير
شعراء الجزائر /محمد العيد آل خليفة(جمعوتحقيق) .
الجلسة افتتحها أ.د /السعيد الدراجي الذياعتبرها مأدبة علمية
تدخل في إطار السياسة المتبعة من طرف الجامعة والتي تعتمد
على تشجيع اإلنتاج العلمي لألساتذة وتطوير البحث العلمي وهذا
ما سينعكس باإليجاب على ترتيب الجامعة وطنيا ودوليا.
هذا الكتاب هو احتفائية بصدور األعمال الشعرية الكاملة ألمير
شعراء الجزائر محمد العيد آل خليفة (جمع وتحقيق) وبتصدير
فخامة رئيس الجمهورية ،صدرت هذه األعمال عن دار الصديق
وطبعت بالعاصمة اللبنانية بيروت.
الكتاب صدر في ثالثة أجزاء ،ضم أكثر من  1300صفحة ،حاول
فيه الباحث أن يلم شتات شعر» محمد العيد آل خليفة « المطبوع
منه والمخطوط ،هذا المشروع كان أمال يحدوا الكثير من النخبة
المثقفة في الجزائر على رأسها الشيخ محمد البشير االبراهيمي
الذي كان أمله كبيرا في االشراف على إخراج شعر « محمد العيد
آل خليفة « وكذا الدكتور المتخصص بن سمية رحمه اهلل فجاء

وبعد التقديم من طرف الدكتور بعداش بوبكر رئيس قسم
الفقه وأصوله،انطلقت أشغال الندوة ليقدم األستاذ الدكتور
فيصل تليالني ملخصا عن كتابه :الذي أكد أن هذا الكتاب فريد
من نوعه في هذا الفن ،ألن أغلب الذين تناولوا الفقه المقارن
بالدراسة اهتموا بالجانب التطبيقي و لم ُي َف ّصلوا كثيرا في الناحية
النظرية التأصيلية ،وتطرق الباحث إلى أسباب اختالف الفقهاء.
خصص هذا الكتاب األول لقسم العبادات ،وألحقه بجانب
تطبيقي فرعي ذكر فيه حوال عشرين مسألة فقهية ونبه السادة
المشاركين بأنه سينشر مستقبال قسم األحوال الشخصية ،وقسم
المعامالت و قسم آخر للجنايات.
كانت الندوة متبوعة بنقاش مهم من طرف األساتذة المعقبين
وهم :د .محمد مزيان ،د .علي ميهوبي ،د .عبد المجيد خالدي،
ثم بقية األساتذة المناقشين والطلبة والباحثين ،وتركزت في
مجملها على عنوان البحث كما اقترح عليه األساتذة بعض األفكار
التي وعد بأخذها بعين االعتبار في الطبعة القادمة للكتاب

هذا العمل تتويجا ألكثر من خمس سنوات من البحث والمعالجة.

ندوة علمية حول العدالة الرضائية
نظم قسم الشريعة والقانون بكلية الشريعة واالقتصاديوم
اإلثنين 31مارس  ،7102بقاعة الشيخ عبد القادر المجاوي ندوة
علمية موسومة بـــ «العدالة الرضائية».
استهلت الندوة بكلمة لـ د /ليلى بعتاش رئيسة اللجنة العلمية
للندوةتلتها كلمة لــــ أ.د/كمال لدرع عميد الكلية ،لتنطلق أشغال
الجلسة العلمية برئاسة د/خلفة عبد الرحمن.
المداخلة األولى كانت للباحث شويب عيسى تناول فيها المقاصد
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الشرعية للصلح ،تلتها مداخلة للباحثة مهناوي سارة بعنوان
«مقارنة بين الصلح والمصالحة»  ،أما الباحث عادل بن يوسف
فتحدث في مداخلته عن تطبيق العدالة التصالحية في جرائم
االرهاب .المداخلة الرابعة كانت للباحثة إيمان بن قارة حول
الوساطة الجنائية في القانون الجنائي الجزائري و الفقه الجنائي
االسالمي  ،في حين تمحورت المداخلة الخامسة للباحث لحمر
سليمان حول اآلليات السلمية ودورها في الحد من األزمات
الدولية .لتختتم الباحثة عائشة سياري جدول األشغال بمداخلة
بعنوان ( آليات العدالة التصالحية في الفقه االسالمي – العفو
والصلح.) -

ندوة حول

آليات التمويل االسالمي لالقتصاد اجلزائري يف ظل شح املوارد املالية للدولة

في ظل األزمة االقتصادية التي تعرفها الجزائر جراء انهيار
أسعار النفط و تراجع مواردها المالية ،خاصة و أن عوائد
المحروقات تشكل إحدى الركائز األساسية القتصادها  ،بات
من الضروري إيجاد بدائل تمويلية تكفل استمرار العملية
التنموية  ،و في هذا الصدد نجد أن التمويل اإلسالمي استطاع
أن يحقق نجاحات معتبرة و يضمن نوعا من التوازن لالقتصاد
الوطني من خالل قدرته على سد الفراغ و تعبئة الموارد
المالية وفق آليات معينة ،و لمعرفة المزيد و التعمق أكثر في
هذا الموضوع المهم و الراهن نظم قسم االقتصاد و اإلدارة
بكلية الشريعة و االقتصاد ندوة علمية حول « آليات التمويل
اإلسالمي لالقتصاد الجزائري في ظل الموارد المالية للدولة و
ذلك يوم  11افريل  2017بالجامعة.
حضر الندوة األستاذ الدكتور السعيد دراجي مدير الجامعة
رفقة الدكتور أحمد عبدلي عميد كلية أصول الدين ،إضافة
إلى مسؤولي الكلية وعلى رأسهم األستاذ الدكتور كمال لدرع
عميد الكلية .ونشطها ثلة من األساتذة األفاضل :الدكتور
شعيب يونس ،والدكتور عبد الناصر براني ،ود/حسيبة سميرة،
د /حليمة بزاز ،د /محمد دمان دبيح ،أ.مريمشطيبي محمود.
الندوة تهدف إلى :
 – 1إبراز أثر سياسة االنفاق العام في االقتصاد اإلسالمي
على الموازنة العامة للدولة .
للجزائر

 – 2محاولة ابراز واقع اإلمكانيات التنموية المتوفرة

 – 3التعريف بالمستجدات المتعلقة بأساليب و صيغ و
أسس التمويل اإلسالمي و آفاقه المستقبلية.
 – 4تقديم رؤية متكاملة حول أفضل البدائل التمويلية
اإلسالمية لالستغالل األمثل للموارد في االقتصاد
الجزائري.

ناقش األساتذة المتدخلون المحاور التالية :
 المحور األول  :آليات ترشيد االنفاق العام في االقتصاداالسالمي
 - 1ضوابط االنفاق
 – 2سياسة االنفاق العام في االقتصاد اإلسالمي
 المحور الثاني  :تقييم الواقع االقتصادي للجزائر - 1بنية االقتصاد ووضعيته الحالية
– 2مناخ االستثمار في الجزائر و مؤهالته
– 3تحديات انهيار أسعار النفط
 – 4معيقات التنمية الريفية
 المحور الثالث  :الخيارات و البدائل اإلسالمية المتاحةللتمويل
 – 1الصكوك اإلسالمية
 – 2صناديق االستثمار اإلسالمية
 – 3البنوك اإلسالمية
 – 4الوقف و الزكاة
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ندوة علمية بعنوان  :التسويق البنكي اهلرمي وموقف الشريعة منه
بتاريخ 19أفريل 2017الموافق ل  22رجب  2017وفي اطار سلسلة الندوات
العلمية النصف شهرية الموسومة بــ» التسويق الشبكي وموقف الشريعة
اإلسالمية منه « .نظم قسم الفقه وأصوله بالتنسيق مع مصلحة النشاطات
العلمية والثقافية والرياضية للكلية ،ندوة علمية حول « التسويق البنكي
الهرمي وموقف الشريعة منه» ،احتضنت فعالياتها قاعة عبد القادر
المجاوي بكلية الشريعة واالقتصاد.
الندوة برعاية األستاذ سعيد إبراهيم بن عمر مدير مركز التميز للبحوث
والدراسات االقتصادية الذي حضر رفقة الدكتور خالد بابكر ،إضافة إلى
مسؤولي الكلية وعلى رأسهم عميد الكلية األستاذ الدكتور كمال لدرع .
ترأس الجلسة العلمية الدكتوربعداش بوبكررئيس قسم الفقه وأصوله،
ليتعاقب على المنصة كل من:
األستاذ سعيد إبراهيم بن عمرالذي عنون مداخلته بالشق التقني
للمعاملة المحاذير الشرعية للتسويق الشبكي «.
الدكتور خالد بابكر التي عنون مداخلته بـــ «الناحية الصورية
والنظرية للتسويق الشبكي» .
الدكتور عبد العزيز بن السايب الذي عنون مداخلته بـ «الدوالر
الصاروخي» .
تركزت المناقشة على موقف الشريعة من التسويق الشبكي من كل الجوانب االقتصادية والدينية واالجتماعية وأثرها على
المجتمع بصفة خاصة والمنهج اإلسالمي بصفة عامة .وقد أثريت بتعقيب األساتذة األفاضل أ  /احمد ذيب ،د /حميد عماري ،د/
محمد هندو ،د/ربيع لعورحول مدى تأثير التسويق الشبكي على الرهانات العصرية و مخاطر هذا نوع من التسويق من جانب
الشريعة اإلسالمية.

ندوة علمية بعنوان

«الوساطة يف املواد اجلزائية»

بتاريخ  20أفريل،2017وفي إطار سلسلة الندوات العلمية النصف شهرية الموسومة بــ
«الوساطة في المواد الجزائية « نظم قسم الشريعة والقانون بكلية الشريعة واالقتصاد
بالتنسيق مع مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية للكلية ندوة علمية فكرية
احتضنت فعالياتها قاعة المحاضرات « عبد القادر المجاوي» بالكلية.
افتتحت الندوة بمداخلة لـ أ.سعاد قصعة من قسم الشريعة والقانون والموسومة بـ :
(الوساطة القضائية -المفهوم والنشأة) -
تلتها مداخلة للطالبتين :غنية بكيري وسهام خالدي موسومة بـــ« :الوساطة الجزائية -النشأة والمفهوم ،»-ركزت فيها
المتدخلتان على معنى الوساطة الجزائية بوجه خاص ونشأتها وتطورها.
ليقدم أ.بغانة عبد السالم مداخلة بعنوان»شروط وإجراءات الوساطة الجزائية» ،تحدث
فيها على أهم الشروط التي يجب توفرها إلعمال الوساطة.
ُختمت الندوة بمداخلة لـــ أ .بدر الدين يونس من جامعة سكيكدة حول «أثر الوساطة
على الدعوى العمومية».
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ندوة علمية

واقع القراءات القرآنية يف اجلامعة اجلزائرية و آفاقها

يعتبر علم القراءات القرآنية من أشرف العلوم الرتباطه الوثيق بالقرآن الكريم،ولكونه الوسيلة المثلى للمحافظة عليه كما أُنزل على النبي
صلى اهلل عليه وسلم.
وقد عرف هذا العلم نشاطا كبيرا واهتماما واسعا من العلماء في بالد المشرق والمغرب وكان من بينها الجزائر
التي أخذتقسطا وافرا من هذه العلوم على امتداد تاريخه ،فكان يدرس في المساجد والزوايا ومختلف المؤسساتالعلمية ،وكان حصاد هذا
االهتمام نضج علم القراءات القرآنية،وغنى تأليفه وتعدد مراكز تحصيله ،وتميز منهجتدريسه.
غير أن الدراسات الجامعية اليوم لم تنل حظها من هذا العلم،وللتذكير
ببعض مفاهيم هذا العلم وتاريخ دخوله الجزائر والتعريف بأشهر أعالمه
من الجزائريين ومؤلفاتهم و نتاجهم العلمي ّ
نظمت كلية أصول الدين
ممثلة في قسم الكتاب والسنةندوة علمية بعنوان « واقع القراءات
القرآنية في الجامعة الجزائريةوآفاقها « بقاعة المحاضرات الكبرى عبد
الحميد بن باديس يوم 26أفريل  2017وسط حضور الطلبة واألساتذة.
ترأس الجلسة العلمية للندوة د/رضوان لخشين والتي عرفت مداخالت
قيمة تناولت المحاور التالية.
 المحور األول :تاريخ القراءات القرآنية في الجزائر وأشهر اعالمهاونتاجهم العلمي.
 المحور الثاني :طرائق تدريس القراءات القرآنية في الجزائر بين الواقعالعلمي واألكاديمي.
 المحور الثالث :واقع القراءات القرآنية في الجامعة الجزائرية.وهد َ
َف تنظيم هذه الندوة الى:
َ
 التعريف بتاريخ علم القراءات في الجزائر وأشهر اعالمه ومؤلفاتهم. التعرف على طرائق تدريس هذا العلم وتقويمها. بيان واقع علم القراءات القرآنية في الدراسات الجامعية الجزائرية. وضع آفاق تعليم هذا العلم في الجامعة الجزائرية وكيفية النهوضبه.
 فسح المجال للطلبة واألساتذة الباحثين للمشاركة بأعمالهموآرائهم من أجل إثراء هذه الندوة ومعرفة آرائهم وتطلعاتهم.
اختتمت الندوة بنقاشات ثرية حول الموضوع.

ندوة علمية بعنوان:

ّ
مناهج تفسري النصوص الدينية يف اليهودية و املسيحية واإلسالم

تع ّد النّصوص الدّينية ذات بعد محوري في كيان األديان فهي التّي ترسم خطواتها الدّقيقة و العريضة ،وهي التّي تحدد معالم التقديس في
الديانة ،و هي روح التعاليم وراسمة أشكال طقوسها وترانيمها  ،و يتوقف عمل النّص و آثاره في ال ّذوات الدّينية على طبيعة الفهم ال ّذي
يقتدي أساسا آليات معينة في إنتاجه  ،و الزال اإلنسان يبحث في مناهج و طرق فهم النّص الدّيني لخصوصيته و فرادته  ،و من أجل تسليط
الضوء أكثر على هذا الموضوع و بحث إشكالية فهم و ضبط آليات مناهج تفسير النّصوص الدينية ّ
نظم قسم العقيدة و مقارنة األديان بكلية
أصول الدّين ندوة علمية بعنوان « مناهج تفسير النّصوص الدينية في اليهودية و المسيحية و اإلسالم « بقاعة التعليم المتلفز و ذلك يوم
27أفريل  2017نشطها ثلثه من األساتذة و طلبة الماستر .
شملت الندوة ثالث جلسات علمية :
الجلسة العلمية األولى عرفت خمس مداخالت تطرق فيها المتدخلون إلى المناهج التفسيرية اليهودية و تطبيقاتها حيث قدّمت د /آسيا
شكيرب مقاربة تحليلية لمناهج التفسير اليهودية في مرحلة ما بين العهدين ،لتتناول بعدها الطالبة /راوية زعموش أحد أقسام التفسير
ال ِمدراشي و هو التفسير ( ال ِمدارشي الهاالخي ) و ال ّذي يعتمد على استنباط األحكام التشريعية الفقهية من النصوص الدينية للوصول إلى
تفسير النص  ،لتتطرق بعدها كل من الطالبيتين هدى بلحرشو سمية لطرش للتفسير التُّرجومي بصفته أول تفسير للنص اليهودي المقدس
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 ،وهو الترجمة اآلرامية لنص التوراة ،و الذي تبرز أهميته في مجال النقد النّصي من خالل دراسته ضمن قائمة الشواهد النصية ،
ليقدم مخطوطاته للوصول إلى النص القريب من األصلي ليختتم الجلسة األولى الطالبة وهيبة بوكرسبمداخلتها التي تناولت أهم
المناهج التي اعتمد عليها « الحاخام سعديا حاؤون الفيومي « و هي المناهج التي عاصرها و أيضا تأثره بالمناهج اإلسالمية في
تفسيرها للقرآن و الممثلة في التأويل ،العقل ،المجاز ،و انطلق سعديا من الترجمة إلى التفسير.
الجلسة العلمية الثانية تطرق فيها المتدخلون إلى المناهج التفسيرية المسيحية و تطبيقاتها ،حيث قدّم كل من د /يوسف
العايب و د /محمد بودبان قراءة تاريخية عن نشأة التفسير المسيحي و مسارات تأويل النص الديني المسيحي ليتناول بعدها كل
من الطالبة عائشة سعدي و الطالب ياسين النوي و د/بن الموفق شاهيناز مناهج التفسير في المسيحية يبن التفسير الرمزي و
الحرفي و النقدي .
هلل و د /أحالم
الجلسة العلمية الثالثة و شملت ثالث مداخالت تطرق فيها كل من الطالبة بن علي الزهرة و الطالب أسامة عطاء ا ّ
بلعطار إلى الدراسات النقدية لمناهج تفسير النصوص الدينية،فتناولوا نماذج نقدية للدراسات التفسيرية اليهودية و المسيحية
و اإلسالمية إضافة إلى النماذج المعاصرة في تفسير النص الديني في الديانات السماوية الثالث .

ندوة بعنوان

اإلصالح واإلصالحيون يف بالد املغرب العربي

نظم قسم التاريخ بكلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية
بالجامعة ندوة علمية بعنوان « اإلصالح و اإلصالحيون في
بلدان المغرب العربي الحديث «  ،و ذلك يوم االثنين  8ماي
 2017بقاعة التعليم المتلفز  ،عرفت الندوة جلستين
و  08مداخالت :
الجلسة العلمية األولى :ترأسها د /بلقاسم فياللي عرفت 4
مداخالت:
 المداخلة األولى  :بعنوان « الشاذلي القسنطيني مسيرتهو مواقفه اإلصالحية» لــ أ.د /رابح دوب.
 المداخلة الثانية  :تحت عنوان « الحركة اإلصالحية فيالجزائر» لــ أ.د /أحمد صاري.
 المداخلة الثالثة  :لــ د /نور الدين تنيو عميد كلية اآلدابو الحضارة اإلسالمية و التي عنونها بــ ( رابح زناتي نقد
الحركة اإلصالحية الجزائرية ) .
 المداخلة الرابعة  :و الموسومة بــ « الفكر اإلصالحي فيالجزائر هموم و قضايا» لــ أ.د /بشير كردوسي .
الجلسة الثانية  :برئاسة د .إبراهيم بن مهية
 المداخلة األولى  :حول الحركة اإلصالحية في الجزائر والفكر السلفي لــ د /رياض بن الشيخ الحسين.
 -المداخلة الثانية  :لــ د /محمد أوجرتنّي بعنوان ( الزيتونة
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و الحركة اإلصالحية في تونس في القرن ) 19
 المداخلة الثالثة  :لــ أ.فريدة قاسي تحت عنوان « محمدبن الحسين الحجوي و آراءه اإلصالحية».
 المداخلة الرابعة  :عنوانها « محمد بوزوزو مفكر مصلح»للطالبة راضية قوفي (طالبة دكتوراه بالجامعة).
في الختام فتح باب التعقيبات والمناقشات التي ساهمت
في إثراء الندوة.

ندوة علمية حول

« الشبكات االجتماعية والوعي السياسي»

نظم قسم الدعوة واإلعالم يوم  09ماي  2017ندوة علمية
بعنوان « الشبكات االجتماعية والوعي السياسي» ،بقاعة
التعليم المتلفز بالجامعة.
ترأس جلستها األولى د /محمد البشير بن طبة رئيس قسم
الدعوة واالعالم ،عرفت خمس مداخالت:
المداخلة :1للباحثة مهيرة بثينة بعنوان ( الميديا
االجتماعية الجديدة ودورها في تحقيق المسار الديمقراطي
– ثورات الربيع العربي أنموذجا.) -
المداخلة  :2لـ د /ليلى فياللي بعنوان « الديمقراطية الرقمية
والفعل السياسي لدى الشباب عبر الميديا الجديدة :مقاربة
في المفهوم واألداء»
المداخلة  :3للباحثة خيري نورة والموسومة بـ» دور مواقع
التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسي لدى الشباب
الجزائري – دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي موقع
الفايسبوك « -ـ
المداخلة  :4للباحث عادل المانع حول« :دورالفايسبوك في
نشر الوعي السياسي لدى الطالب الجامعي – االنتخابات
التشريعية الجزائرية ماي 2017أنموذجا.»-

المداخلة :5للباحث زغدود مبارك عبد الرحمان تحت عنوان»
الفايسبوك وتشكيل الثقافة السياسية -دراسة ميدانية بجامعة
قسنطينة.« -
الجلسة العلمية الثانية برئاسة أ.وحيدةبوفدح باديسي ،تضمنت
أربع مداخالت:
المداخلة :1لـــ أ.مراح وسيلة والتي عنونتها بــ « استخدامات
الشباب الجزائري لإلعالم الجديد بين الوعي السياسي والتهريج
السياسي».
المداخلة :2للباحثة وسام شيبي حول( عضوية الشباب الجزائري
في شبكات التواصل االجتماعي وأثرها في تحسين الوعي
السياسي -دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة الجزائر.)-3
المداخلة :3للباحث معزوز حميدة بعنوان(( شبكات التواصل وتعزيز
المشاركة السياسية لدى الشباب الجزائري – دراسة تحليلية لعينة
من صفحات الفايسبوك( صفحة مواطن جزائري).)) -
المداخلة :4لـ أ .حبيبة المانع تحت عنوان « موقع اليوتوب
ودوره في تشكيل الوعي السياسي – دراسة تحليلية لالنتخابات
التشريعية الجزائرية .« – 2017

ندوة تارخيية مبناسبة عيد الطالب املوافق لـــ  19ماي
عقدت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية يوم  18ماي  2017ندوة علمية تاريخية بمناسبة الذكرى الواحدة و الستين لعيد
الطالب  19ماي  1956بقاعة التعليم المتلفز بالجامعة.
نشطها األستاذ بن زغدة محمود محافظ مكتبة كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية إلى جانب كل من
أ .مومن العمري أستاذ التاريخ بجامعة قسنطينة  02و المجاهد بن يمينة عبد الوهاب.
أسهب المتدخلون في ذكر مناقب الطلبة الجزائريين في ذلك الوقت و حجم التضحيات التي قدموها واإلضافة النوعية التي
أضافوها للثورة التحريرية على الصعيدين السياسي و الدبلوماسي و اإلعالمي و حتى االستراتيجي كونهم يمثلون النخبة و يتجلى
ذلك في مختلف التنظيمات الطالبية و الحركات النضالية التي عرفتها الجزائر في ذلك الوقت والتي شكلت قوة ضاغطة على فرنسا
إذ كانوا يتمتعون بحسن التهيكل و التنظيم وزادهم تشبعهم بالروح الوطنية شراسة في النضال مما أحرج المستعمر على
الصعيدين الداخلي و حتى الخارجي  ،وقد انبثق منهم كبار قادة الثورة التحريرية.

ليختتم المتدخلون الندوة باإلجابة عن مختلف استفسارات الحاضرين ،كما كرمت الجامعة األساتذة المشاركين.
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البحث العلمي

حصيلة البحث العلمي لسنة 2016/2017
* لم تعتمد مخابر بحث جديدة لسنة  2016/2017وبذلك يبقى عدد المخابر المعتمدة في جامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية خمسة مخابر( )5وهي:
-

مخبر البحث في الدراسات الدعوية واالتصالية
مخبر البحث في الدراسات العقدية ومقارنة األديان
مخبر البحث في الدراسات األدبية واإلنسانية
مخبر البحث في الدراسات الشرعية
مخبر البحث في الدراسات القرآنية والسنة النبوية

*مدراء المخابر:

-

د /طسطاس عمار مدير مخبر البحث في الدراسات العقدية ومقارنة األديان.
أ.د /حميدة عميراوي مدير مخب ر البحث الدراسات األدبية واإلنسانية.
أ.د /عمر لعويرة مدير مخبر البحث في الدراسات الدعوية واالتصالية.
أ.د /عبد القادر جدي مدير مخبر البحث في الدراسات الشرعية.
أ.د /نصر سليمان مدير مخبر البحث في الدراسات القرآنية والسنة النبوية.

* مشاريع البحث الجامعي  cnepruالمعتمدة لسنة : 2016

سنة  2016تعززت فرق البحث العلمي  cnepruبثالث فرث بحث جديدة ،لتبقى على حالها سنة  2017كما يبينه الجدول
التالي:

رقم

إسهامات علماء الجزائر في العلوم
الشرعية في فترة االحتالل الفرنسي

01/01/2016

لدرع كمال

مخبر البحث
في الدراسات الشرعية

02

صورة الغرب في الخطاب اإلسالمي
دراسة تحليلية لمواقع التواصل
االجتماعي

01/01/2016

بوسنان روقية

مخبر البحث
في الدراسات الدعوية
واالتصالية

03

تفسير القرآن الكريم مرتبا وفق ترتيب
النزول

01/01/2016

يخلف رمضان

مخبر البحث
في الدراسات القرآنية والسنة
النبوية

04

تهذيب األلفاظ وأثره في تعديل سلوك
األفراد في ضوء الكتاب والسنة-دراسة
موضوعية الجزائر نموذجا-

01/01/2016

بيطاط سعاد

مخبر البحث
في الدراسات القرآنية والسنة
النبوية

05

مناهج البحث الحديثة في علم مقارنة
األديان

01/01/2016

كردوسي بشير

مخبر البحث
في الدراسات العقدية ومقارنة
األديان

06

سنن قيام األمم وانهيارها ،دراسة
تحليلية تقويمية.

01/01/2016

01

30

عنوان الفرقة

تاريخ االعتماد

رئيس الفرقة

المخبر

بوسجادة أحمد

مخبر البحث
في الدراسات الدعوية
واالتصالية

07

معجم أعالم الجزائر في القرن التاسع
عشر ()1800-1900

01/01/2016

صاري أحمد

مخبر البحث
في الدراسات األدبية
واإلنسانية

08

آليات التجريب في القصة الجزائرية

01/01/2016

بومعزة نوال

كلية اآلداب والحضارة
اإلسالمية

09

أسماء وألقاب األشخاص في المغرب
األوسط اإلسالمي من خالل كتب التراجم

01/01/2016

مخبر البحث
في الدراسات األدبية
واإلنسانية

عمارة عالوة

10

أثر االتفاقيات الدولية على أحكام
األسرة في اإلسالم وسبل حمايتها

01/01/2016

بوركاب محمد

مخبر البحث
في الدراسات الشرعية

11

دراسة كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد
اإلمام أبي عبد مالك للونشريسي

01/01/2016

ميهوبي علي

مخبر البحث
في الدراسات الشرعية

12

جهود المغاربة والمشارقة في الدفاع
عن السنة النبوية وعلومها دراسة
ببليوغرافية كشفية للمصنفات
والرسائل األكاديمية والمقاالت العلمية
من بداية القرن الرابع عشر الهجري إلى
العصر الحاضر

01/01/2016

مخبر البحث
في الدراسات الشرعية

موهوبي حسان

* تطور فرق البحث : Cnepru
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2016

عدد الفرق

12

السنة

األيام الدراسية
يوم اعالميي حول التكوين في الدكتوراه
LMD
نظمت نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي للطور الثالث و التأهيل الجامعي و البحث العلمي و كذا التكوين العالي فيما بعد التدرج
،يوما إعالميا حول التكوين في الدكتوراه LMDببهو جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية يوم21سبتمبر  2016هذا و قد نُظم على
هامش اليوم اإلعالمي معرضا عرضت من خالله إحصائيات خاصةبـ  :طلبة الدكتوراهو الماستر  ،عروض التكوين في الدكتوراه خاصة
ميثاق األطروحة و دفتر الطالب  ،كما تم عرض القرار الوزاري  547المتضمن تنظيم التكوين في الدكتوراه  ، LMDإضافة إلى عروض
التكوين المعتمد من سنة 2012إلى غاية  2016مع التركيز على عروض التكوين المعتمدة خالل السنة الجارية  2017 – 2016و البالغ
عددها 16تخصصا .

يوم توجيهي إعالمي لطلبة السنة أولى علوم إسالمية
احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس فعاليات اليوم االعالمي التوجيهي لطلبة السنة أولى علوم إسالمية الذي نظمته
دائرة الجذع المشترك للعلوم اإلسالمية ،وذلك يوم  09ماي 2017وسط حضور مكثف للطلبة.
أشرف على افتتاحه أ.د /السعيد دراجي مدير الجامعة ،مرفوقا بعمداء الكليات ونوابهم،نائب مدير الجامعة للتكوين العالي في الطورين
األول والثاني ،نائب مدير الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي ،وبعضإطارات الجامعة.
افتتحت أشغال اليوم التوجيهي بعرض شريط وثائقي حول الدخول الجامعي  ،2017/2016ليليه عرض شريط حول مكتبة الجامعة
المركزية « أحمد عروة» تضمن شرح لعمل المكتبة وكيفية البحث فيها ،إضافة إلى عرض لمختلف أوعيتها الفكرية.
تناوب على المنصة كل من:
أ.عزيز حداد نائب مدير الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات ،قدم من خالل مداخلتهقراءة في اللوائح المنظمة للعملية البيداغوجية والتعليمية .
 د /سعد تبينات نائب عميد كلية الشريعة واالقتصاد  ،والذي بدوره قدم عرضا ُّللشعب المفتوحة في السنة الثانية وآفاق التوجيه.
 السيد فيصل تليالني مدير مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واالتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد ،شرح من خالل تدخله عمليةترتيب الطلبة وتوجيههم والتي تتم الكترونيا وتخضع لعدة عوامل منها معدل الطالب والرغبة وعدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة في
التخصص ،كما أطلع الطلبة على كيفية اطالعهم على نتائجهم وتحميلها عبر البوابة االلكترونية للجامعة.
ليفسح المجال أمام الطلبة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم والتي حظيت بإجابات وافية من طرف السادة العمداء والنواب.
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رسالة العدد

رسالة دكتوراه للباحثة سعاد رباح
من قسم الفقه وأصوله ،كلية الشريعة واالقتصاد
قدمت الباحثة سعاد رباحر سالةدكتوراه بعنوان« :نظرية التوثّق-
دراسة تأصيلية وتطبيقية-في المذهب المالكي في الفقه المالكي
وأصوله»،بإشراف أ.د/عبد القادر جدي،و بمناقشة األساتذة األفاضل
أعضاء اللجنة الموقرة ،تناولت فيهادراسة موضوع مهم لتنظيم حياة
الفرد والمجتمع،وتحقيق استقراره وتسهيل دوران دوالب المعامالت
فيه ،وهو نظام التوثّق هذا اإلجراء العملي الذي يهدف إلى تأكيد
الحق وتقويته ،بتأمينه بوسائل مشروعة لصيانته وضمان استيفائه
عند الطلب .وهو جانب مهم من الجوانب العظيمة التي عملت الشريعة
اإلسالمية على تحقيقها وتنظيمها بشتى الوسائل والطرق المعروفة
التي فصلت فيها آية الدين ووضعت أسسها ،ثم جاءت النصوص األخرى
مع اجتهادات العلماء لتزيدها تفصيال وتأكيدا ورسوخا ،كما أضافت
عليها التقنيات الحديثة وسائل جديدة من متطلبات العصر ،لتؤكد
استمرارية هذا العلم وجمعه بين القديم والحديث.
يمثل البحث تأصيال لنظرية التوثّق في المذهب المالكي بالذات
وبيانالجهود علمائه في ذلك ،بالرجوع إلى النصوص الشرعية
واجتهاداتهم ،وإبراز ما انفردوا به وما توسعوا فيه وما أقروه ونصوا
عليه من أحكام التوثّق وتطبيقاته الفقهية ،بتتبع كل الجزئيات
والمسائل المتعلقة بذلك في مدوناتهم ،واستخالص نظرية شاملة في
ذلك لها أسبابها وأركانها وشروطها ووسائلها ،مما يحقق للفقه
ويسهل الرجوع
اإلسالمي عموما والمالكي خاصة األصالة والمعاصرة،
ّ
إليها كلما احتيج لموضوع التوثّق أو ألي جزئية من جزئياته المتناثرة
في غضون أسفار تراثنا الفقهي الضخم.
فالموضوع األساس هو التوثّق وهو الغاية ،وعناصر هذا الموضوع
هي وسائله المختلفة ومنها علم التوثيقوالشهادة والرهن والكفالة
و الحوالة والسفتجة ويمين القضاء والحجر والمنع من السفر والحبس
في الحقوق ،وغير ذلك من الوسائل المنبثة في أبواب الفقه المختلفة،
وكذا بعض الوسائل الحديثة كالتجارة والتوقيع اإللكترونيين ،وعلم
البصماتوخاصة الوراثية ،وغيرها من التقنيات الجديدة ،والتي يعمل نظام
التوثّق بها للحقوق على تنزيل األحكام وتطبيق المسائل في الواقع ،مما
يزيد في سعة الفقه اإلسالمي وخاصة المالكي منه ،وواقعتيه أكثر مما
هو عليه في حنايا الكتب والمدونات.
وقد تناولت الباحثة الموضوع بالدراسة وفق مقدمة وفصل تمهيدي ثم
أربعة فصول وخاتمة وفهارس فنية.
أما الفصل التمهيدي :فقد جاء فيه التعريف بمصطلحات البحث
األساسيةكمفهوم نظرية التوثق وعالقتهابعلم التوثيق  ،وبيان
مكانة التوثق في المذهب المالكي ،ثم مظاهر عناية المالكية بهذا
النظام .وأما الفصل األول :فقد قسم إلى أربعة مباحث ،أبرزت الباحثة
من خاللها أهمية التوثّقوعالقته ببعض العلوم كما تكلمت عن تاريخ
التوثّق نطاقه ومجاالته ،ثم بينتأسباب التوثق للحق ومسوغاته الداعية
إليه ،لتصل إلى بيان حكم التوثّق وأصل مشروعيته.
وأماالفصل الثاني :فقد خصصته الباحثة لمقومات التوثّق وهي أركانه
وشروطها التي تقوم عليها العملية التوثيقية ،من موثق ومستوثق
ووثيقة ومحل التوثّق ،ومن ثم بيان شروط التوثّق التي يصح بها تأكيد
الحقوق و تأمينها ،وقسمته ألجل ذلك إلى أربعة مباحث.
وفي الفصل الثالث :ركزت فيه على وسائل التوثّق بغير عقد وهي
إثباتيةاستيفائية،كالكتابة ،والشهادة والسفتجة ويمين القضاء،
والحجر والمنع من السفر والحبس في الحقوق وكذا بعض الوسائل
التقنيةالحديثة ،وقد قسمته إلى خمسة مباحث مبرزة من كل ذلك

األحكام المتعلقة بدور هذه الوسائل في التوثّق للحقوق.
أما الفصل الرابع :فقد تكلمت فيه عن وسائل التوثّق بعقود وهي
الوسائل االستشفائيةفقط ،وتسمى بعقود التوثيقات ،في ثالثة مباحث
وهي :الرهن والكفالة والحوالة ،مع بيان أثر هذه الوسائل ودورها في
التوثّق للحقوق والتي تأتي المسائل وأحكامها تطبيقات عليها ،وكل
ذلك ضمن المذهب المالكي.
وقد توصلت الباحثةإلى نتائج أهمها-:أن التوثّق للحقوق حاجة
تستدعيها تعامالت الناس فيما بينهم ال النتفاء الثقة أو إهمالها،
وإنما لما فيه من الحزم حيطة لدواعي الشر ،وتحقيقا للعدالة وصيانة
للحق من الجحود والنكران  ،وحماية المجتمع والنظام العام من النزاعات
كأهم وسيلة
ودفعا للظلم والعدوان -.أن المالكية اعتمدوا الكتابة
ّ
توثّق للحق وإثباته ،وهو ما يسمى بعلم التوثيق أو((tairaton alإذ هو
القالب التطبيقي الذي تفرغ فيه المادة الفقهية لكل العملية التوثيقية
بوسائلها المختلفة ،وأبهروا العالم بما وضعوه لهذا العلم من مصنفات
لم يضاهيهم فيها أحد صارت هي معتمدالموثقين ،وعندهم تبلورت
مصطلحات وحقيقة هذا الفن ووضعت شروطه وضبطت قواعده،
وحددت صياغته في نماذج للوثائق التي ألفوها أو كتبوها بين الناس،
وتفردوا عن غيرهم ببعض المسائل التي كان لهم قصب السبق إليها،
ومن ذلك شهادة اللفيف ،وشهادة االسترعاء ،ويمين القضاء ،والتوسع
في قبول العمل بالخط المجرد ،ومسائل أخرى...والتي أدخلوها في
الفقه القضائي وأعطت للفقه توسعا أكثر مما كان عليه ،وذلك ألسباب
وظروف اقتضتها الحياة االجتماعية واالقتصادية بالغرب اإلسالمي خاصة.
وقد أبرزت الباحثةمن خالل ذلك ،دور المالكية في التنظير والتقعيدلموضوع التوثّق ،وخاصة فيما يتعلق بهذا الجزء منه وهو علم التوثيق
الذي برعوا فيه خاصة -بالمغرب واألندلس -إن تأليفا أو تدريسا أو
ممارسته كوظيفة من الوظائف التي انتحلوها كأداة إجرائية لنظام
التوثّق ،والتي تستمد إجراءاتها وأحكامها من الفقه نفسه ،ولذلك
فاألصل فيها أنها وظيفة دينية مثلها مثل باقي الخطط والواليات
الدينية األخرى ،من حسبة وقضاء وإمامة وغيرها...لتعلقها بالفقه
والقضاءالتي تكون األولوية في إسنادها إلى العارفين بالفقه وأحكامه
ومجالته،من أجل ذلك رأت الباحثة ضرورة إدراج هذا العلم كمادة تدرس
لطلبتنا في أقسام كليات الشريعة ،كما هو الحال في كليات الحقوق،
مع فتح الباب والمجال أمام حاملي الشهادات العليا من هذه الكليات
لاللتحاق بالمناصب المتعلقة بوظيفة التوثيق خاصة،وألن القائمين
على هذه الوظيفة اليوم ،و هم المنتسبون إلى كليات القانون ،إنما
انتصبواموثقين(( seriatonأو كتاب عدل ،دون معرفة الجانب الشرعي
والفقهي من ذلك ،بينما هي وظيفة خطيرة تتعلق بضبط أمور الناس
على القواعد والقوانين الشرعية وحفظ حقوقهم على الضوابط المرعية
والشروط المنصوص عليها عند فقهائنا ،وذلك يحتاج إلى معرفة حكمها
شرعا وكيفية كتابتها ،بالرجوع إلى الكتب المتخصصة مما جادت به
قريحة علمائنا األمجاد في هذا المجال.
وبعد المناقشة العلمية الثرية والمفيدة من اللجنة الموقرة ،منحت للباحثة
درجة دكتوراه علوم بتقدير «مشرف جدا «مع شكر اللجنة باإلجماع.
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املسابقات

مسابقة حفظ وترتيل القرآن الكريم

بمناسبة يوم العلم  16أبريل  ،و تفعيال لدور الجامعة الجزائرية في الحفاظ على مقومات الشخصية الوطنية  ،و تشجيعا لطالب
الجامعات الجزائرية على حفظ القرآن الكريم و فهمه و تالوته التالوة الصحيحة نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
تحت رعاية مدير الجامعة أد /السعيد دراجي المسابقة الوالئية في حفظ القرآن الكريم لطلبة جامعات قسنطينة  ،هذا و قد جرت
المسابقة في حفظ القرآن الكريم بالروايات المتداولة في الجزائر و كان يوم  09أفريل  2017أول موعد النطالق المسابقة.أجريت
تصفياتها األوليةيوم  13أفريل ، 2017ترشح لها ثمانية عشر متسابقا) أربعة عشر طالبا و ثالث طالبات وأجريت تصفياتها
العلنية بحضور مدير الجامعة و السلطات المحلية للوالية بقاعة التعليم المتلفز باليوم نفسه لتسفر النتائج النهائية عن حصول

كل من :

 الطالبة /تومي وهيبة :المرتبة األولى الطالب /جامع توفيق :المرتبة الثانية. الطالب /عبد الباسط باعلي :المرتبة الثالثة الطالب /محمد بوغالم:المرتبة الرابعة الطالب /روابح بالل :المرتبة الخامسة. الطالب /اسالم معنون :المرتبة السادسة. -الطالب /كيحلرضوان :المرتبة السابعة.

أعضاء لجنة المسابقة:

 د/عبد العزيز ثابت  -د .رضوان الخشيند .يمينة بوسعادي -أ.عبد العزيز شلي-أ.آمال جعبوب -أ .نبيلة خالدي.

إصدارات اجلامعة

المجاهد بوعالم باقي من معركة التحرير إلى البن�اء
والتشيي�د ( تضحية وعطاء)

النشرية اإلحصائي�ة

أصدرت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية كتاب بعنوان
« المجاهد بوعالم باقي من معركة التحرير إلى البناء والتشييد
– تضحية وعطاء « بمناسبة تخرج الدفعة الثالثين ،والتي حملت
اسمه وفي إطار مشروعها الرامي إلى تخليد الشخصيات الوطنية
والقامات والرموز الذين أسهموا بفضل تضحياتهم وأعمالهم في عملية بناء
وتشييد هذا الوطن.

صدر عن نيابة مديرية الجامعة للتنمية واالستشراف والتوجيه
العدد التاسع من «النشرية اإلحصائية» ،يعد اإلصدار ترجمة
للفعل البيداغوجي في جداول إحصائية مدققة ورسوم بيانية
دالة واستنتاجات موضوعية والقائم أساسا على الحصيلة
اإلحصائية المدققة للسنة الجامعية .2016/2015

تقرير الجامعة السنوي البي�داغوجي والعليم للسنة
الجامعية 2017/2016
نشرت مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول والثاني
والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج
تقرير الجامعة السنوي البيداغوجي والعلمي للسنة الجامعية
 2017/2016والذي يعنى بنشر حصيلة النشاط العلمي للجامعة

مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
أصدرت جامعة األمير عبد القادر للعلوم السالمية العددين
السابع والثالثين والثامن والثالثين من «مجلة جامعة األمير عبد
القادر للعلوم اإلسالمية «واللذين ضما مجموعة من األبحاث
والمقاالت العلمية القيمة من حيث األسلوب والموضوعات
لباحثين من داخل الوطن وخارجه في تخصصات مختلفة كعلوم
القرآن والتفسير والحديث وعلومه والعقيدة والفقه وأصوله

صدر عن كلية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية العدد  41من «مجلة المعيار» ،والتي ضمت مجموعة
من المقاالت العلمية القيمة في مجال العلوم اإلسالمية والعلوم
اإلنسانية بمختلف تخصصاتهما ،ومع ترقية المجلة من الصيغة
المحلية إلى الدولية ،أصبح بإمكان األساتذة من كافة الجامعات
الدولية والعربية إغناء المجلة بإسهاماتهم العلمية.

العدد السابع والعشرون من مجلة
«أخبار الجامعة»
أصدرت نيابة مديرية الجامعة للتنمية واالستشراف العدد
السابع والعشرون من مجلة «أخبار الجامعة» والتي تعنى بكافة
النشاطات العلمية والثقافية بالجامعة.

مجلة المعيار العدد 41
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املعارض
المعرض السنوي للمقتنيات الجديدة للمكتبة المركزية
نظمت المكتبة المركزية « د /أحمد عروة « لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية معرضها السنوي للمقتنيات الجديدة و
الذي يتزامن مع إحياء ذكرى يوم العلم الموافق لــــ  16أفريل من كل سنة هذا و قد تعزز رصيد المكتبة بمجموعة من الكتب في
مختلف الميادين و التخصصات العلمية التي يحتاجها الطالب و األستاذ الباحث في عملية البحث العلمي .
و تمثلت المقتنيات الجديدة للسنة الجامعية  2017 – 2016في:
•

عدد المقتنيات الجديدة للسنة المالية  125 :2016عنوان

•

عدد المقتنيات الجديدة للسنة المالية بالنسخ 345 :عنوان

•

العدد اإلجمالي لعناوين الكتب الورقية  40988 :عنوان

•

العدد اإلجمالي للكتب بالنسخ 188031 :عنوانا

•

العناوين المهداة  32 :عنوان

•

عدد رسائل الدكتوراه  39 :أطروحة

•

عدد رسائل الماجستير  25 :رسالة

معرض لمكتبة كلية اآلداب والحضارة االسالمية
نظمت مكتبة كلية اآلداب والحضارة االسالمية يوم 27و  28نوفمبر  2016معرضا ببهو الجامعة ضم مختلف
•
األوعية الفكرية.

معرض مكتبة أصول الدين
نظمت مكتبة أصول الدين األبواب المفتوحة المخصصة للمعرض السنوي العاشر للمقتنيات الجديدة يوم  26أفريل  2017بباحة
المكتبة ،وقد اغتنم الطلبة المتربصين في علم المكتبات الفرصة وقدموا تكريما لعمال المكتبة شكراوعرفانا لتعاونهم وتقديمهم
كافة التسهيالت خالل فترة التربص ،هذا وقد أقام عمال المكتبة بالمناسبة حفال تكريما للموظفة ( بوشوشة مليكة ) بمناسبة
حصولها على التقاعد عرفانا بالمجهودات التي بذلتها في خدمة الجامعة والمكتبة طوال مشوارها المهني.
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االتفاقيات

اتفاقيات التعاون الموقعة لسنة 2017/2016
في إطار التبادل العلمي واألكاديمي بين الجزائر وتركيا أبرمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
خالل سنة  ،2016اتفاقية تعاون مع معهد يونس أمرة بتركيا ،ضمت االتفاقية تأمين أساتذة ومحاضرين
بمستوى أكاديمي من تركيا لتدريس اللغة التركية واألدب التركي /علم التركيات بالجامعة .

بتاريخ  03نوفمبر  2016تم التوقيع على اتفاقية شراكة علمية وثقافية بين جامعة األمير عبد القادر ومركز
البحث في االنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية بوهران ،تدخل اإلتفاقية في إطار تبادل المعارف العلمية
والتعليمية والبرامج الدراسية والكتب والمطبوعات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية.



عقدت جامعة األمير عبد القادر وجامعة عباس لغرور بخنشلة اتفاقية تعاون ،وقع عليها الطرفان يوم 01
مارس  2017والتي تنص على إقامة عالقات أكاديمية ثقافية بين المؤسستين وتطوير التبادل العلمي و
البيداغوجي خاصة في مجال تسيير نظام « األلمدي» وترقية استعمال تكنولوجيا اإلعالم.



أبرمت جامعة األمير عبد القادر يوم  02مارس ،2017اتفاقية تبادل خبراتي وتعاون علمي مع كل من:
* جامعة عبد الحميد مهري – قسنطينة-02
* جامعة صالح بوبندير – قسنطينة -03

تضمنت إعفاء الطلبة من دفع الرسوم واالستفادة من خدمات مجانية خاصة بالمكتبات والمخابر ،واستفادة الجامعات
الثالث من االتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الوطنية واألجنبية.
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وقعت جامعة األمير عبد القادر مع مديرية المجاهدين لوالية قسنطينة اتفاقية تعاون يوم  16أفريل . 2017

الزيارات
•في إطار إلقاء محاضرة علمية زارت سعادة سفيرة أندونيسيا بالجزائر ،جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
يوم  06أكتوبر .2016

•بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لمكافحة «داء السكري» زار الجامعة يوم  14نوفمبر  2016معالي وزير الصحة
والسكان وإصالح المستشفيات السيد «عبد المالك بوضياف».

•بتاريخ  03ديسمبر  ،2016زار الجامعة معالي وزير الشؤون الدينية واألوقاف ،في إطار
المشاركة في الملتقى الدولي السادس للقرآن الكريم والذي احتضنت فعالياته قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن
باديس بالجامعة .
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•يوم  13ديسمبر  2016أدى وفد من أعيان المقرين بمنطقة «تقرت» زيارة مجاملة للجامعة ،أين قاموا بتكريم أ.د /سعيد
دراجي مدير الجامعة.

•
•
•
•
•
•في إطار التعاون العلمي المشترك حل بالجامعة يوم  26ديسمبر  2016وفد من معهد يونس أمرة التركي ،يتكون من
السيد تيفونكالكان مدير قسم علم التركيات ،والسيد يونس أمرة بيليسي نائب مدير قسم علم التركيات.

•في إطار تنظيم الملتقى الدولي الموسوم بــ « جهود ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة األمازيغية « يوم  16أفريل
 2017زار الجامعة كل من:

* السيد بوعبد اهلل غالم اهلل رئيس المجلس اإلسالمي األعلى.

* السيد صالح بلعيد رئيس المجلس األعلى للغة العربية.

* السيد بوجمعة عازيري ممثل المحافظة السامية للغة األمازيغية.

* السيد محمد أو إيدير أوشنان ممثل وزير الشؤون الدينية واألوقاف.

* فضيلة الشيخ عبد السالم أبو عبد السالم.

* الشيخ جهادي الحسين الباعمراني مترجم المغرب.

* الشيخ سي محند محند الطيب مترجم الجزائر.
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•يوم  23أفريل ّ 2017
حل بالجامعة السيد محمد علي بوغازي مستشار فخامة رئيس الجمهورية .

•في  27أفريل  1720استقبلت الجامعة كل من:
* السيد الهادي ولد علي معالي وزير الشباب و الرياضة.
* السيد الطيب الهواري األمين العام للمنظمة الوطنية ألبناء الشهداء .

•بتاريخ  26أفريل  2017أدى وفد من سفارة الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر زيارة مجاملة للجامعة .

•في شهر ماي  2017قام السيد صديق زكريا ممثل معهد بحوث ودراسات الحالل بفرنسا بزيارة مجاملة
للجامعة.

•عرفت الجامعة بتاريخ  20جوان  2017زيارة للسيد كانير أكيرت مدير الموارد البشرية ونائبه السيد فاتح
كيالس بمعهد يونس إمرة التركي.
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االفتتاح الوطني للسنة الجامعية 2017/2016
تابعت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية على غرار كافة الجامعات عبر كامل التراب الوطني البث المباشر لفعاليات االفتتاح
الرسمي للسنة الجامعية  2017 /2016تحت اشراف معالي وزير التعليم العالي و البحث العلمي السيد/الطاهر حجار  ،و الذي اعطى
إشارة انطالق الموسم الجامعي من جامعة محمد خيضر» ببسكرة «
بالمناسبة قدم الدكتور عبد اهلل فرحي محاضرة علمية حول ( أخالقيات البحث العلمي ) تطرق فيها إلى عدة نقاط من بينها
الحقوق والواجبات لألستاذ و الطالب و ميثاق أخالقيات المهنة و اإلجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة الوصيةـ ،كما ركز في
مداخلته على موضوع السرقات العلمية و آليات الوقاية و الرقابة و اإلجراءات المتخذة للحد منها و الجزاءات المترتبة عنها.
في ختام هذا البث الحي ألقى مدير الجامعة أ.د /السعيد دراجي كلمة ختامية هنأ من خاللها جامعة بسكرة على احتضانها الحفل
االفتتاحي للدخول الجامعي معلنا عن االفتتاح الرسمي للموسم الجامعي لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية .

حفل اختتام الموسم الجامعي 2017/2016

اختتمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية الموسم الجامعي 2016/2017بمراسيم احتفالية احتضنتها قاعةالمحاضرات
الكبرى عبد الحميد بن باديس يوم  03جويلية . 2017
شارك الجامعة احتفالها السيد الوالي مرفوقا بالسلطات المحلية للوالية و رئيس الندوة الجهوية للشرق ،و كان ضيف شرف الحفل
أ.د /شكيب أرسالن باقي نجل المجاهد الراحل بوعالم باقي أحد المجاهدين األفذاذ الذي حملت الدفعة الثالثين للسنة الجامعية
 2017/2016اسمه.
في كلمته االفتتاحية أشاد السيد مدير الجامعة بالجهود التي بذلها األساتذة األفاضل إلصدار كتاب الدفعة الذي دأبت الجامعة
على إنجازه كل نهاية موسم جامعي تكريما لدفعة الطلبة المتخرجين و تهدية للشخصية التي تحمل الدفعة المتخرجة اسمه تقديرا
و تمجيدا له و لحياته التي أفناها في خدمة العلم و الوطن.
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اغتنم السيد المدير فرصة االحتفاء بالطلبة المتخرجين و الذين بلغ عددهم  1127طالبا بمرحلة الليسانس و  635طالبا بمرحلة
الماستر بمجموع  1762طالبا بما فيهم الطلبة األجانب من تركيا و الصحراء الغربية  ....ليستعرض حصيلة السنة الجامعية
 2016/2017التي عرفت حركية متجددة بفضل العناية التي توليها الوزارة الوصية لهذه الجامعة على جميع المستويات و بفضل
األساتذة و الباحثين و الموظفين و طلبة العلم و المعرفة ،فقد احتضنت الجامعة خالل هذه السنة:
 اجتماع اللجنة البيداغوجية الوطنية الفرعية للعلوم اإلسالمية لميدان العلوم اإلنسانية لوضع مدونة التخصصات حسب شعبالعلوم اإلسالمية.
 اجتماع اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان اللغة و األدب العربي.كما شهدت هذه السنة تعميم استغالل برامج و أرضية االعالم اآللي في تسيير مختلف العمليات البيداغوجية الذي سهر عليها
مركز األنظمة و شبكات االعالم و االتصال ،كبرنامج نتائج مسابقة الماستر و الدكتوراه و برنامج  seesو .Progress
فيما يخص الدكتوراه فقد بلغ عدد الطلبة المسجلين 393طالب دكتوراه علوم و 200طالب دكتوراه LMD
و سيتم فتح مسابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين في الطور الثالث بــ  52منصبا في  15تخصصا مع بداية السنة ان شاء اهلل،
باإلضافة إلى اجراء مسابقات لتوظيف األساتذة و الموظفين اإلداريين في مختلف الرتب و االسالك .
استعرض السيد مدير الجامعة مختلف المرافق التي في طور اإلنجاز و البناء منها مجمع  15مخبرا و الذي ستستلمه الجامعة قريبا،
و كذا القطب الجامعي بعلي منجلي و الذي ال يزال في طور اإلنجاز.
عرفت الجامعة عدة زيارات لوفود أجنبية ووطنية ،كما نظمت العديد من الملتقيات و الندوات العلمية أهمها الملتقى الدولي
حول جهود ترجمة القرآن الكريم إلى األمازيغية احتفاال بيوم العلم  16أفريل .
في ختام كلمته تمنى للناجحين كل التوفيق في قابل أيامهم ،معلنا عن بدأ التكريمات الخاصة بالطلبة األوائل.
ّك ّرم الطلبة األوائل بشهادات و هدايا من طرف المتعامل للهاتف النقال  MOBILISكما ك ّرمت الجامعة المؤسسات المساهمة
في تكريم الطلبة.
ليختتم الحفل بتكريم عائلة المجاهد الراحل الوزير األسبق بوعالم باقي ممثلة في ابنه أ.د /شكيب أرسالن باقي الذي ألقى بدوره
كلمة بالمناسبة شكر من خاللها الجامعة على هذه السنة الحميدة التي تحيي ذكر الشخصيات الوطنية التي تزخر بها الجزائر.

تكريم عائلة المجاهد الراحل بوعالم باقي
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مشروع مجمع الـ 15مخبر للبحث العلمي
مجمع  15مخبرا للبحث العلمي
تماشيا مع المخطط العام لتنظيم المؤسسات الجامعية ،اكتسبت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية هيكلة جديدة للبحث
العلمي والتي تتجسد من خالل انشاء مجمعا جديدا يضم  15مخبرا للبحث العلمي مجهزا بكل لواحقه.
بطاقة تقنية حول المشروع :
أشرفت نيابة مديرية الجامعة للتنمية واالستشراف والتوجيه ممثلة في مصلحة البناء والتجهيز على عملية سير المشروع
•تاريخ انطالق األشغال 01 :سبتمبر  2014في أجل ُقدِّر بـ  20شهرا وتم تمديده إلى  23شهرا.
•تقدر مساحته االجمالية بـ 3530.97م، 2و يبعد عن جامعة األمير عبد القادر بــ 100م .
•المشروع ُمم ّول من طرف الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي (  ) FNRبمبلغ قدره 30746600,00 :دج.
•مكتب الدراسات و المتابعةSPA.SO :
•المقاول المكلف باألشغالSARL ESCO :
•نسبة سير األشغال99% :

مــــوقــــع المــجــمــع

ص ـ ـ ـ ـ ــور امل ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ـ ــع
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مـخـ ـط ــط امل ـج ـ ـم ـ ـ ــع

جدول يضم مختلف البيانات

* الجانب العلمي واألكاديمي لمجمع  15مخبرا للبحث العلمي:
ولتسليط الضوء على الجانب العلمي واألكاديمي للمشروع أجرينا حوارا مع
أ.د /الجمعي شبايكي نائب مدير الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل
الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج.
مجلة أخبار الجامعة  :بعدما تعززت الجامعة بمشروع  15مخبرا للبحث العلمي ،ما هي
االستراتيجية المتبعة لهيكلة هذه المخابر ؟
أ.د/الجمعي شبايكي :نحن اليوم بصدد استالم مشروع سيحدث قفزة نوعية في ميدان
البحث العلمي بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بما يحتويه من مرافق وما
سيقدمه من إمكانيات بحثية متميزة  ،وتسيير هذا الصرح العلمي يتطلب استراتيجية
فعالة تتماشى و النصوص القانونية المنظمة لقطاع البحث العلمي و التطوير التكنولوجي إضافة إلى
أن الجامعة تسعى من خالل هذا المجمع
تماشيها وديناميكية البحث العلمي اإلقليمي و العالمي ،كما ّ
إلى توفير كافة اإلمكانات للنهوض بالبحث العلمي و توجيه مساره نحو القضايا المحورية التي يواجهها
المجتمع مع األخذ بعين االعتبار متطلبات المجتمع الجزائري على كافة األصعدة ،و ستعمل الجامعة جاهدة
على رصد كل اإلمكانات البشرية و المادية الالّزمة من أجل تحقيق األهداف المرجوة من إنشاء هذا المجمع
.
مجلة أخبار الجامعة  :هل سيتم اعتماد مخابر بحث جديدة تضاف إلى الـ  05مخابر الحالية؟ وخاصة وأن
الجامعة أدرجت تخصصات دراسية جديدة في السنوات األخيرة ؟
أ.د/الجمعي شبايكي :بعد التوسع البارز في التخصصات المفتوحة على مستوى الجامعة  ،وازدياد عدد
الطلبة بشكل أكبر عما كان عليه منذ سنوات قليلة مضت  ،بات من الالّزم ادراج هؤالء الطلبة في مخابر
بحث تتوافق و التخصصات التي ينتمون إليها  ،وتوطين كل هذه التخصصات في فرق بحث  ،لذلك تم
اعتماد مخابر بحث جديدة من خالل المجلس العلمي للجامعة ليصبح عددها إن تم اعتمادها جميعا من
هلل لبلوغ
طرف مديرية البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسع( )09مخابر  ،وسنسعى إنشاء ا ّ
خمس عشرة مخبرا ألن الجامعة تملك كافة اإلمكانات البشرية والمادية لتحقيق هذا الهدف.
مجلة أخبار الجامعة  :ما هي في نظركم االضافة النوعية التي ستقدمها هذه المخابر للجامعة في مجال
البحث العلمي ،األنشطة العلمية ،المنتوج العلمي؟
أ.د/الجمعي شبايكي :ال يخفى عليكم أن هذا المجمع البحثي هو إنجاز كبير بما سيقدمه من خدمات
جليلة في مجال البحث العلمي و تكوين الطلبة ،وهذا هو الهدف و هو مسؤولية الجميع من مسؤولين
بالكليات ومدراء المخابر و ورؤساء فرق البحث ،ورؤساء فرق التكوين و لجان التكوين ،حيث ستتمكن
هذه المخابر من إدماج طلبة الدكتوراه في فضاء البحث العلمي  .باإلضافة إلى إقامة ندوات و ملتقيات
متخصصة تسهم في الرفع من ديناميكية البحث العلمي إضافة إلى الرفع من المنتوج العلمي بالجامعة
أن الجامعة ستتمكن بفضل البحوث المنجزة
(إصدارات – دوريات – مجالت علمية ،بحوث  ،)........كما ّ
على مستوى المخابر من إبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات و الهيئات ذات النشاط االقتصادي و
االجتماعي إضافة إلى أنها ستعمل على تحقيق أهدافها المسطرة من خالل التنسيق مع المؤسسات
والهيئات العلمية الداخلية والخارجية .
مجلة أخبار الجامعة  :ما هي االمكانات المادية والبشرية ال ُمرصدة لتسيير وتأطير هذا المجمع؟
أ.د/الجمعي شبايكي :بطبيعة الحال أن بناء بهذا الحجم سيحتاج إلى طاقم معتبر من اإلمكانات البشرية
الالزمة لتمكين هذه
و المادية من أجل تسييره تسييرا حسنا ،لذلك سيتم تجهيزه بكل التجهيزات ّ
المخابر من أداء وظيفتها بشكل سلس و صحيح  ،وكذا تجهيز المكتبات وقاعة المحاضرات وغير ذلك
من المرافق األخرى  ،كما سيتم ضبط الطاقم اإلداري الذي سيعمل على تأطير هذه المخابر وفق القوانين
التنظيمية للبحث و تسيير المخابر.
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شخصية العدد
حاورت نشرية أخبار الجامعة الطالبة التي أحرزت أعلى معدل
في شهادة الليسانس بجامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية .
أخبار الجامعة :مرحبا بك ،بداية من تكون ّ
الطالبة إشراق
قوراري ؟
ّ
الطالبة إشراق قوراري:السالم عليكم و رحمة اهلل تعالى و
بركاته ،أنا الطالبة إشراق قوراري مولودة بتاريخ 04-19-
1995م بوالية قسنطينة  .نشأت وزاولت دراستي بها تحصلت
على شهادة بكالوريا شعبة آداب و لغات أجنبية سنة 2014م
التحقت بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية تخصص
لغة تركية وبتوفيق من اهلل عز وجل تحصلت على شهادة
الليسانس و أحرزت المرتبة األولى في الدّفعة.
أخبارالجامعة :كيف وقع اختيارك على جامعة األمير عبد القادر؟
ولماذا هذا التخصص لغة تركية ؟
الطالبة إشراق قوراري  :لقد اخترت هذه الجامعة لقناعتي
بأنها احسن جامعة توفر الجو اإلسالمي حيث ساعدني هذا
األخير في االلتزام و الحمد هلل كما أنها الجامعة الوحيدة في
قسنطينة التي تدرس لغة تركية.
أما عن اختياري للّغة التركية فهو نابع من رغبتي في مواصلة
دراستي في مجال اللغات األجنبية إذ أنّها تعد من اللّغات
الشرقية و أحد لغات اإلسالم الثالث إضافة إلى حبي للتجديد
بصفتها تخصص جديد بالجامعة .
أخبار الجامعة  :ما الذي ساعد إشراق قوراري لتتمكن من إحراز
المرتبة األولى على مستوى الدّفعة؟ .
الطالبة إشراق قوراري  :أوال وقبل كل شيء توفيق المولى
عز وجل و التّوكل عليه،ثم المثابرة و االجتهاد دون ان أنسى
والدي المادي و المعنوي إضافة إلى مساعدة األساتذة
دعم
َّ
الذين كانوا آباء و أصدقاء و قدوة لنا.
أخبار الجامعة :ما هي العراقيل التي واجهتك خالل مشوارك
الدراسي؟.
الطالبة إشراق قوراري :ككل طالب لغة تركية في جامعتنا
واجهتني بعض العراقيل  ،كنقص األساتذة المختصين إضافة
إلى صعوبة الحصول على المراجع الخاصة بالمادة لكن هذه
العراقيل لم تقف في وجه رغبتي في تحقيق النجاح .
أخبار الجامعة  :هل من اقتراحات من أجل تحسين مستوى
التحصيل العلمي بالجامعة ؟.
الطالبة إشراق قوراري  :على المستوىالعام فالجامعة توفر
كافة اإلمكانيات لتمكين الطلبة من التحصيل العلمي الجيد
أما على مستوى قسم اللّغة التركية فهناك نقص في عدد
األساتذة المتخصصين وفي المادة العلمية و الذي نتمنى ان
يتحسن مع الوقت .
أخبار الجامعة  :ما هي المشاريع المستقبلية ّ
للطالبة إشراق
قوراري؟.

44

الطالبة إشراق قوراري

الطالبة إشراق قوراري  :أطمح في مواصلة مشواري األكاديمي
العلمي إلى غاية الحصول على درجة الدكتوراه وأن أكون خير
سفيرة لجامعة االمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية و ان أساعد
في تطوير وطني في مجال تخصصي.
أخبارالجامعة :كيف ترين مستقبل تخصص اللّغة التركية في
الجامعة والجزائر ككل ؟ وهل من اقتراحات تقدمينها في هذا
الشأن؟
أن مستقبل اللّغة التركية في
الطالبة إشراق قوراري :أرى ّ
الجزائر يعرف تطورا ملحوظا وذلك نتيجة العالقات التاريخية
التي تربط البلدين إضافة إلى تطور العالقات التجارية وحركة
المبادالت أما علي المستوى االكاديمي فإني أقترح ان توقع
اتفاقيات علمية بين الجامعات الجزائرية والتركية إضافة إلى
تبادل البعثات العلمية بين البلدين من اجل تحسين مستوى
التحصيل العلمي .
أخبار الجامعة :ما هي اإلضافة التي قدمها لك هذا التخصص؟
الطالبة إشراق قوراري  :لقد أضاف هدا التخصص لي الكثير،
فقد أعطاني فرصة االنفتاح على عادات و تقاليد شعوب
مختلفة كما سمح لي بولوج عالم الشغل من خالل عملي
كمترجمة في العديد من المؤسسات االقتصادية.
أخبار الجامعة :هل من نصائح تقدمينها لزمالئك ليتمكنوا من
تحقيق النجاح في مشوارهم العلمي؟
الطالبة إشراق قوراري  :بما أن لكل خطوة هدف فأنا انصح
زمالئي الطلبة برسم خطاهم واالجتهاد للوصول إلى تحقيق
أهدافهم ،كما أنصحهم باالستغالل األمثل للوقت و االعتماد
على أنفسهم و اجتناب التواكل.
أخبار الجامعة  :كلمة ختامية .
الطالبة إشراق قوراري  :الحمد هلل و الشكر له على ما أنعمه
علينا ولوال التوفيق منه لما وصلنا لما نحن عليه اليوم ،وبعد
اهلل الشكر موصول ألهلي لما قدموه لي من دعم كما أشكر
أساتذتي األفاضل زادهم اهلل علما و رفعة  ،شكرا لجامعتنا
التي علمتنا كيف نش ّيد من بين الركام البنيان العتيد كما
أقدم أسمى عبارات االحترام و التقدير لكل القائمين عليها
من المدير إلى رجل الوقاية واألمن وحتى تلك المرأة المكافحة
التي تعمل على نظافة الجامعة لتظهر في أبهى حلّة تسر
الناظرين ،وبالتوفيق للجميع .

النشاطات الرياضية للجامعة
* شاركت الجامعة في استعراضات -كاتا وكميتي  -بمناسبة ذكرى أول
نوفمبر  1954بالقاعة المتعددة الرياضات سايحي محمد العربي بزواغي
سليمان أكابر فردي وجماعي فئة ذكور وإناث وذلك يوم .2016/11/01
* يوم  02نوفمبر  2016نظمت الجامعة بطولة في رياضة الكراتي دو
بقاعة زواغي سليمان فئة ذكور.
* يوم  02نوفمبر  2016نظمت الجامعة دورة رياضية في الشطرنج .
* يوم  13فيفري  2017تنظيم البطولة الرياضية الجامعية في الكراتي
دو بالقاعة المتعددة الرياضات سايحي محمد العربي .
* يوم  2017/02/21شارك فريق الجامعة في تصفيات المنطقة للرياضة
الجامعية بجامعة قسنطينة  03حيث كانت المقابلة ضد فريق جامعة
منتوري .
* يوم  2017/04 /06شاركت الجامعة في البطولة الجهوية في رياضة
فنون القتال – كراتي دو – من تنظيم الرابطة الوالئية للرياضة الجامعية
بالقاعة المتعددة الرياضات محمد العربي – زواغي سليمان . -
* يوم  2017/04/18شاركت الجامعة في استعراضات في فنون القتال
– الدفاع عن النفس – وتحصل الفريق على المرتبة األولى « كميتي»
والمرتبة الثانية « كاتا» في المنافسة التي أجريت بين الجمعيات .
* يوم  2017/04/20المشاركة في استعراضات كاتا وكميتي فئة ذكور
وإناث إحياء لذكرى يوم العلم  16أفريل باإلقامة الجامعية علي منجلي
وتحصل فريق الجامعة على ميداليات وشهادة تكريم اعترافا وتقديرا
للمجهودات المبذولة .
* يوم  25-24-23فيفري  2017شاركت الجامعة في الدورة الوطنية
في لعبة الكرة الحديدية بجامعة قاصدي مرباح بوالية ورقلة تحت شعار
« من أجل تعميم وتفعيل الرياضة الجامعية في الوسط الجامعي وكانت
مشاركة مشرفة وخرج الفريق من الدورة في الربع النهائي .
* أيام  25-24فيفري  2017المشاركة في السباق الوطني الجامعي على
الطريق بوالية البليدة من تنظيم جامعة سعد دحلب فئة ذكور وإناث
حيث سجلت الجامعة حضورها بفريق يتكون من ثالثة مشاركين فئة
إناث  300متر وفئة ذكور  650متر .
* أيام  09-08مارس  2017شاركت الجامعة في الدورة الوطنية الجامعية
في لعبة الشطرنج من تنظيم جامعة قسنطينة  2وجامعة اإلخوة منتوري
وتحصل الطلبة على المرتبة السابعة والمرتبة  11والمرتبة . 22
* أيام  16-15-14-13مارس  2017شاركت الجامعة في تظاهرة وطنية
جامعية للكراتي دو بوالية وهران .
* أيام  17-16-15مارس  2017شاركت الجامعة في في التظاهرة
الوطنية الجامعية في رياضة المشي على الجبال بوالية تلمسان كانت
التظاهرة ناجحة ونالت استحسان كبير من قبل الطلبة المشاركين .
* يوم  06أفريل  2017البطولة الجهوية في رياضة الكراتي دو بالقاعة
المتعددة الرياضات السايحي محمد العربي – زواغي سليمان – وتحصل
الفريق على المراتب األولى في الكاتا والكميتي .
* أيام  08-07-06ماي 2017المشاركة في التظاهرة الوطنية الجامعية
للسباحة من تنظيم اإلخوة منتوري وجامعة قسنطينة  2حيث سجلت
الجامعة حضورها بفريق يتكون من ثالثة مشاركين .
* يوم  08ماي  2017تظاهرة رياضية وطنية في مسابقة نصف مراتون
– علي منجلي – .
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الرحالت العلمية
نظمت كلية الشريعة واالقتصاد رحلة علمية إلى الجزائر العاصمة لفائدة طلبة قسم االقتصاد واإلدارة ،وبالتنسيق مع مصلحة
النشاطات العلمية والثقافية والرياضية أيام  24/23/22نوفمبر  ،2016زار من خاللها الوفد المكون من طلبة االقتصاد اإلسالمي
وطلبة تخصص التأمينات والبنوك اإلسالمية ماستر  02إضافة إلى أساتذة مؤطرين وإداريين ،عدة مؤسسات مالية وثقافية
وسياحية.
كانت أولى محطات الزيارة بورصة الجزائر التي تلقى خاللها الوفد مختلف الشروحات للقوانين المنظمة لسيرها ،وتعرف على
مختلف مصالحها ،وقد حظي الوفد باستقبال من طرف مديرها العام وكذا جميع إطاراتها المسيرة.
المحطة الثانية كانت زيارة للمتحف المركزي للجيش؛ حيث حظي الوفد باستقبال حار من طرف المشرفين عليه ،وتعرف من خالله
على محطات بارزة من تاريخ الجزائر جسدتها مختلف أجنحة المتحف من لوحات ومجسمات ،وقد كرم المتحف الكلية بهدية تمثلت
في مجموعة من إصداراته.
المحطة الثالثة كانت زيارة إلى المكتبة الوطنية بالحامة طاف من خاللها الوفد بمختلف المصالح ،وتعرف على الرصيد العلمي
والثقافي الذي تزخر به هاته المكتبة العامرة ،خاصة قسم المخطوطات منها.
المحطة الرابعة كانت عبارة عن جولة ثقافية سياحية زار من خاللها الوفد متحف المجاهد ومقام الشهيد ،وطاف بمختلف أجنحة
رياض الفتح.
كما كرمت الكلية مسؤولي المؤسسات التي زارها الوفد بشهادات تقديرية وكذا مجموعة من اإلصدارات .

رحلة علمية إلى العاصمة
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متفرقات
* حملة تحسيسية حول مخاطر التعرض الختناقات الغاز:
في إطار حملتها التحسيسية السنوية حلت قافلة سونلغاز التحسيسية ألول مرة بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
وذلك يوم  2017/02/26ببهو الجامعة والتي حملت شعار «االقتصاد في الطاقة وشتاء دون اختناقات الغاز « ،قدم خاللها منظمو
الحملة شروحات حول الوقاية من مخاطر الغاز كما وزعوا مطويات وكتيبات توعوية حول االقتصاد في الغاز والطرق الوقائية
والحمائية من مخاطر التعرض لالختناقات.

* مشاركة جامعة األمير عبد القادر في احتفالية عيد الطالب بجامعة منتوري ( قسنطينة : )1
شاركت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية مع الجامعات الثالث في احتفالية عيد الطالب المصادف لــ  19ماي من كل
سنة والتي احتضنتها جامعة منتوري ( قسنطينة  )1بحضور السلطات المحلية للوالية.

* أول مناقشة لرسالة دكتوراه « أل .أم .دي « بالجامعة:
الرسالة للطالبة مريم عسكراتني والموسومة بـــــ « الدراسة الهرمنيوطيقية للنص القرآني عند نصر حامد أبو زيد – دراسة
تحليلية نقدية – «  ،تحت إشراف د .الجمعي شبايكي . .
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