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جامعة اجلزائر 2

ودعائم التحدي

تعترب اجلامعة اجلزائرية مركز �إ�شعاع وتنوير ،ومنبعا للعلوم واملعارف ،من خالل النتاجات
العلمية والدرا�سات والبحوث التي ين�شرها �أ�ساتذتها وطلبتها على م�ستوى الدرا�سات العليا.
وترتكز جامعة اجلزائر 2يف بناء دعائمها على طلبتها وخريجيها يف الطور اجلامعي الأول،
املتمثل يف مرحلة التدرج ،وهو الأر�ضية التي ينطلق منها البناء املعريف والت�صور املنهجي ،وهو
الأمر الذي يفر�ض على الأ�ساتذة اجلامعيني رفع حتديات �صعبة وحا�سمة من �أجل دفع قدرات

لآرائكم واقتىاحاتكم ات�صلوا بنا
على الربيد الإلكرتوين:
c.com@univ-alger2.dz

الطالب على اكت�شاف جمال البحث العلمي وارتياد �آفاقه بكل اقتدار.
وقد دخلت جامعة اجلزائر 2منذ ن�ش�أتها يف اكتوبر  2009يف م�سار لرفع التحدي معتمدة
على �إرادة �إطاراتها و�أ�ساتذتها وب�إ�شراف م�س�ؤوليها ،لتحقيق اجلودة التعليمية وحت�سني امل�ستوى
املعريف والعلمي لطلبتها من خالل اقرتاح عدد هام من العرو�ض والربامج العلمية على م�ستوى
اللي�سان�س واملا�سرت ،حتمل معارف ومعطيات حديثة متما�شية مع �سيا�سة العامل احلديث يف

 ،2نهج جمال الدين الأفغاين،
بوزريعة – اجلزائر
021 90 95 78 

جمال التعليم العايل والتكوين املتخ�ص�ص ،ومنبثقة من الت�صورات االجتماعية والثقافية
للمجتمع اجلزائري.
ويف هذا ال�سياق بلغ عدد هذه العرو�ض  29لي�سان�س و  17ما�سرت تدر�س على يد كفاءات
علمية من �أ�ساتذة ذوي م�ؤهالت وخربة.
وقد بلغ عدد الطلبة بجامعة اجلزائر 2خالل ال�سنة اجلامعية  2012/2011حوايل

www.univ-alger2.dz

 30664طالبا يف النظامني الكال�سيكي واجلديد.
وقد ات�سم الدخول اجلامعي لهذه ال�سنة بجامعة اجلزائر 2بالإيجابية .وهذا بالنظر
لنجاح عملية الت�سجيالت ،و�إدخال التكنولوجيا احلديثة يف عملية التحويالت ،مما �ساعد على
التحكم �أكرث يف ت�سجيل الطلبة ،وا�ستخراج بطاقاتهم و�شهادتهم املدر�سية ،وانطالق الدرا�سة
ب�صورة متدرجة.

أ.د /ناصــرالدين زبدي

نائب رئيس اجلامعة للتدرج
والتكوين املتواصل والشهادات

افتتاح املو�سم اجلامعي  2012-2011بجامعة اجلزائر 2

ا�ستقبال  5003طلبة جدد
بلهدة �سيد علي

افتتحت جامعة اجلزائر� 2أبوابها
ر�سميا ال�ستقبال الطلبة للمو�سم
اجلامعي  2012-2011يف جو بهيج
وتنظيم حمكم.
انتظم االفتتاح الر�سمي بكلية
العلوم الإن�سانية واالجتماعية يوم 28
�سبتمرب  2011بقاعة املحا�ضرات
الكربى ب�إ�شراف الدكتور زبدي ن�صر
الدين نائب رئي�س اجلامعة املكلف
بالبيداغوجيا ،وح�ضور كل من عميد
الكلية الدكتور عبد املجيد دهوم
والدكتور الطيب بلعربي رئي�س املجل�س
العلمي للكلية وعدد من الأ�ساتذة
و الطلبة� .أما كلية الآداب واللغات
فقد افتتحت ر�سميا عامها اجلامعي
� 2012-2011صباح يوم � 29سبتمرب
 2011بقاعة املحا�ضرات الكربى
ب�إ�شراف الدكتور عبد الرزاق عبيد
نائب رئي�س اجلامعة للتكوين العايل
يف ما بعد التدرج والت�أهيل اجلامعي
والبحث العلمي ،وح�ضور كل من
الدكتورة حامي نائبة عميد الكلية،
والدكتور يو�سف �إميون مكلف بنظام
� ،L.M.Dإىل جانب عدد من الأ�ساتذة
والطلبة.
ووافق الدخول اجلامعي الر�سمي
لطلبة ال�سنة الأوىل يوم � 26سبتمرب
� ،2011أما ال�سنة الثانية ،الثالثة
والرابعة فقد جرى يوم � 04أكتوبر
.2011
وح�سب ما �أفادت به نيابة
رئا�سة اجلامعة للبيداغوجيا فقد
قدر عدد الطلبة امل�سجلني يف
ال�سنة الأوىل  L.M.Dهدا العام
بـ  5003طلبة� ،إ�ضافة �إىل 6228

طالب يف ال�سنتني الثانية والثالثة.
�أما فيما يخ�ص النظام الكال�سيكي
فقد بلغ عدد طلبة ال�سنوات الثانية
والثالثة والرابعة  19765طالب .كما
بلغ عدد طلبات التحويل لهده ال�سنة

 3100طلب قبل منها عدد رفع العدد
الإجمايل للطلبة امل�سجلني بجامعة
اجلزائر  2هذه ال�سنة �إىل حوايل
 30664طالبا.

كلية العلوم االن�سانية واالجتماعية تفتتح ال�سنة
اجلامعيةبح�ضور الأ�ساتذة والطلبة
عفاف �صيد

نظمت كلية العلوم االن�سانية واالجتماعية بجامعة اجلزائر  ،2يوم
�أكتوبر  ،2011على ال�ساعة العا�شرة �صباحا حفال خا�صا الفتتاح ال�سنة
اجلامعية  ،2012-2011وذلك بقاعة املحا�ضرات الكربى.و�سط ح�ضور
�أزيد من  800ما بني طلبة و�أ�ساتذة.
حفل االفتتاح ا�ستهل برفع الن�شيد الوطني ،تاله بعد ذلك كلمة الدكتور
عبد املجيد دهوم عميد كلية العلوم االن�سانية واالجتماعية الذي رحب
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باحل�ضور وهن�أ الطلبة اجلدد
بااللتحاق باجلامعة ،كما �أ�شار اىل
�أن ولوج اجلامعة ه وحلم كل ان�سان
و�أهم مرحلة ،مبينا �أثرها الكبري
يف حتديد م�سار الطالب املهني،
كما ن�صحهم با�ستغالل الفر�صة
مو�ضحا الفرق بني التعليم يف
الطورين الثانوي واجلامعي.
الدكتور الطيب بلعربي ،رئي�س
املجل�س العلمي لكلية العلوم
االن�سانية واالجتماعية حث يف
كلمته الطلبة على حب اجلامعة
وعدم اال�ستهانة بالعلوم االن�سانية
واالجتماعية.
�أما الدكتور مريود حممد ،نائب
عميد كلية العلوم االن�سانية
واالجتماعية للبيداغوجيا ،ف�أبرز
�أهم معامل نظام �أل�.أم.دي
مو�ضحا بذلك االختالف بينه
وبني النظام الكال�سيكي ،كما قدم
مواد �شعب كليتي العلوم االن�سانية
واالجتماعية.هذا و�أعلم الطلبة
ب�أن � 02أكتوبر � 2011سيكون موعد
بداية املحا�ضرات ،معربا يف ختام
حديثه عن متنياته لهم بالتوفيق.
واختتمت اجلل�سة ال�صباحية
بتدخل الأ�ستاذ الدكتور زبدي نا�صر
الدين ،نائب رئي�س اجلامعة املكلف
بالبيداغوجيا ،حيث �شكر الدكتور
حممد مريود على تو�ضيحه لكل ما
يتعلق بنظام �أل�.أم.دي وحث الطلبة
على العمل واالجتهاد يف جميع
التخ�ص�صات ،ليفتح يف الأخري باب
اال�ستف�سار للطلبة احل�ضور فيما
يخ�ص الدرا�سة.
وافرتق اجلميع على االلتقاء يف
املدرجات اعتبارا من الـ� 02أكتوبر
 2011-2012بكلية العلوم االن�سانية
واالجتماعية.
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افتتاح ال�سنة اجلامعية بكلية الآداب واللغات

الدعوة مل�ضاعفة اجلهود لرفع حتدي التح�صيل العلمي
عفاف �صيد

افتتحت كلية الآداب واللغات  ،بجامعة اجلزائر � 2صباح � 29سبتمرب ،2011
ال�سنة اجلامعية  2012-2011بقاعة املحا�ضرات الكربى.
االفتتاح ح�ضره جمع من طلبة الكلية ،وا�ستهله الأ�ستاذ الدكتور عبد الرزاق
عبيد ،نائب رئي�س اجلامعة للتكوين العايل يف ما بعد التدرج والت�أهيل اجلامعي
والبحث العلمي ،بكلمة للطلبة دعاهم فيها مل�ضاعفة اجلهود ورفع التحدي،
لأن البالد بحاجة �إليهم ك�إطارات يف امل�ستقبل“ ،كوننا اليوم نحظى ب�أ�سرع
تكنولوجيات االت�صال احلديثة ،ليع ّقب بتهنئتهم على النجاح ،ومتمنيا لهم املزيد
يف املراحل القادمة.
تاله الدكتور يو�سف اميون ،امل�س�ؤول عن النظام اجلديد �أل�.أم.دي حيث هن�أ
بدوره الطلبة على النجاح ،وقدم �شرحا مف�صال ملعامل النظام اجلديد �أل�.أم.دي
مع ا�ستعرا�ض التخ�ص�صات املوجودة على م�ستوى كلية الآداب واللغات  ،ون�صح
الطلبة ب�ضرورة احل�ضور كما لفت انتباههم ل�ضرورة املواظبة واحل�ضور وجتنب
الغيابات لئال ت�ؤثر �سلبا على نتائجهم.
تاله تدخل الدكتورة حامي نائبة عميد الكلية لتحيل الكلمة لل�سيدة �صليحة
�أمقران رئي�سة ق�سم اللغة الفرن�سية التي �أو�ضحت اجلانب االداري للطلبة ،كما
ا�ستغلت الفر�صة لالعالن عن بداية املحا�ضرات يوم � 02أكتوبر .2011
ويف ال�سياق ذاته جاء تدخل الأ�ستاذ م�صيبح عبد الوهاب ،رئي�س ق�سم اللغة
الأملانية وااليطالية والرو�سية ،الذي رحب بدوره بالطلبة وفتح لهم باب االت�صال
بامل�صالح البيداغوجية لالجابة عن خمتلف ا�ستف�ساراتهم وان�شغاالتهم.
واختتمت اجلل�سة بكلمتني ،الأوىل للدكتور يو�سف اميون الذي ركز على
�ضرورة االلتزام بالنظام الداخلي للجامعة ،وكلمة ال�سيدة حامي نائبة عميد
كلية الآداب واللغات  ،التي ذكرت فيها ب�أهمية و�ضرورة قيام الطلبة بالت�سجيالت
البيداغوجية لتبدي �شكرها يف الأخري للطلبة احل�ضور.

�سعيا للمحافظة على املوروث التاريخي للجزائر:

جامعة اجلزائر  2توقع اتفاقية لت�شجيع البحث
مع م�ؤ�س�سة ذاكرة الوالية التاريخية الرابعة
عفاف �صيد

وقعت جامعة اجلزائر  2وم�ؤ�س�سة
ذاكرة الوالية التاريخية الرابعة،
يوم � 5أكتوبر  2011اتفاقية من
�أجل التعاون يف جمال البحث العلمي
للمحافظة على الذاكرة احلية لتاريخ
الوالية الرابعة التاريخية.
حفل التوقيع ح�ضره كل من
الدكتور هني عبد القادر رئي�س
جامعة اجلزائر  ،2والعقيد يو�سف
اخلطيب رئي�س م�ؤ�س�سة ذاكرة الوالية
التاريخية الرابعة� ،إىل جانب نواب
رئي�س جامعة اجلزائر  2وهم على
التوايل :الأ�ستاذ الدكتور عبد الرزاق
عبيد املكلف مبا بعد التدرج والبحث
العلمي ،والأ�ستاذة ال�سيدة قيدوم
رتيبة املكلفة بالعالقات اخلارجية
واالت�صال والتعاون والن�شاطات
العلمية والثقافية ،ا�ضافة اىل
نائبي عميد كلية العلوم االن�سانية
واالجتماعية ،الدكتور مريود حممد
املكلف بالبيداغوجيا ،والدكتور
حممد الهادي حار�ش املكلف بالبحث
العلمي والعالقات اخلارجية ،ورئي�س
ق�سم التاريخ اال�ستاذ الدكتور احلاج
عيفة ،وجمموعة من �أ�ساتذة التاريخ
بجامعة اجلزائر  .2ومن جانب
م�ؤ�س�سة ذاكرة الوالية الرابعة
التاريخية ،ح�ضر التوقيع كل من
ال�سادة طايبي �أحمد ونعيمة مهديد
نائبي رئي�س امل�ؤ�س�سة ،والدكتور
جماوي عبد العليم رئي�س جمل�سها

العلمي ،وال�سيد حاج هني ع�ض
وجمل�سها الوطني.
افتتح اجلل�سة الدكتور هني
عبد القادر ،رئي�س جامعة اجلزائر
 ،2حيث رحب بال�سادة احل�ضور
قبل التعر�ض للهدف املتوخى من
االتفاقية� ،أال وه واحلفاظ على
ذاكرة التاريخ بعيدا عن الأهواء
والذاتية ،من �أجل الك�شف عن
احلقيقة التاريخية ،كما عرب عن �أمله
يف تعريف العامل بالثورة التحريرية
اخلالدة ،وما قدمته لل�شعب
اجلزائري والعامل كافة من مثل يف
الت�ضحية يف �سبيل احلق واحلرية.
وقال رئي�س اجلامعة� ” :أنها مل
تكن ثورة �شعب فقط ،بل كانت ثورة
وم�شعال ،حررت �شعوبا مبا قدمته
من �أمثلة فيما ينبغي العمل به ،من
�أجل قهر الغا�صبني ”..كما عرب
عن �أمله يف �أن يقدم طلبة جامعة
اجلزائر  ،2اجلهد املطلوب من �أجل
حترير تاريخ اجلزائر املعا�صرة،
وتفنيد حقائق زورها العدو.
من جهته� ،أ�شار املجاهد ،لعقيد
يو�سف اخلطيب ،رئي�س م�ؤ�س�سة
ذاكرة الوالية التاريخية الرابعة �إىل
�ضرورة رفع الغمو�ض وقول احلقيقة
يف تاريخ اجلزائر ،من موقعه
كمجاهد غيور على تاريخ الوطن،
حيث عرف بامل�ؤ�س�سة ،التي انطلقت
�سنة  ،2002حا�صرا عملها يف
ت�سجيل �شهادات جماهدين مازالوا
على قيد احلياة للحفاظ على ذاكرة
الأمة وتبليغ التاريخ للأجيال ،معربا

عن متنياته باالنطالق يف معاجلة
الربامج“ ،لأن التاريخ �أمانة يف
�أعناقنا وعلينا تبليغه مبو�ضوعية
و�شفافية و�صراحة جليل ال�شباب
عن طريق باحثني �شباب �أي�ضا”.
و�أفاد الدكتور جماوي عبد العليم،
جماهد ورئي�س املجل�س العلمي
بامل�ؤ�س�سة بت�صريح ب �أن عد والأم�س
ال يزال يهددنا بت�شويه احلقائق ،لذا
فعلى الأ�ساتذة االن�شغال بالأر�شيف
املوجود ،كما �أ�شار اىل �ضرورة جمع
الطلبة املتفوقني بق�سم التاريخ،
الر�سالهم يف بعثات اىل اخلارج من
�أجل التكوين يف جمال احلفاظ على
تاريخ اجلزائر الوطني والن�ضايل.
تاله تدخل الأ�ستاذ الدكتور
بوعزة� ،أ�ستاذ بق�سم التاريخ بجامعة
اجلزائر  ،2والذي ثمن هذه اخلطوة
التي جاءت –على حد قوله“ -
لن�ضع حدا على من تطفل يف كتابة
التاريخ ،للرقي بها مب�ستوى علمي
�أكادميي ،حتكمه ظوابط ”..على
�أمل �أن تكون خطوة ايجابية يف �سبيل
خدمة التاريخ الوطني.
كما قدم الدكتور احلاج عيفة،
رئي�س ق�سم التاريخ بجامعة اجلزائر
� ،2شكره للجامعة على املبادرة
واال�ستعداد الكامل على �أن يكلل هذا
العمل بالنجاح واالزدهار بتوجيه
الطلبة بطريقة منهجية للرتكيز
على مثل هذه املوا�ضيع يف مذكرات
التخرج باعتبارها فر�صة ال�ضافة
اجلديد يف �أر�شيف تاريخ اجلزائر
العريق.
نوفمرب 2011

�أما الدكتور مريود حممد،
نائب عميد كلية العلوم االن�سانية
واالجتماعية للبيداغوجيا ،فتلخ�صت
كلمته يف �ضرورة متابعة الطلبة من
طرف الأ�ساتذة امل�ؤطرين ،وقدم
يف الأخري اقرتاحا بتنظيم ملتقى
للطلبة ،حول نتائج االتفاقية.
ومن بني التدخالت �أي�ضا نذكر
تدخل الدكتور عبد الرزاق عبيد
نائب رئي�س جامعة اجلزائر  2يف ما
بعد التدرج والبحث العلمي ،حيث
ركز على �ضرورة التفكري يف كيفية
بلورة هذه املعلومات والتحكم يف
املادة اخلام ،عن طريق اجلامعة
اجلامعة التي متلك طرق البحث.
ويف ال�سياق نف�سه �صبت
تدخالت كل من ال�سيدة قيدوم
رتيبة نائبة رئي�س جامعة اجلزائر2
للعالقات اخلارجية والتعاون
والتن�شيط واالت�صال والتظاهرات
العلمية والثقافية ،و�أ�ساتذة التاريخ
احل�ضور والتي تلخ�صت يف وجوب
ك�سب �أر�شيف خا�ص وذلك بو�ضع
الو�سائل البيداغوجية واملحافظة
على الذاكرة احلية لهذا اجلانب
من تاريخ اجلزائر.
ليثني يف الأخري الدكتور هني
عبد القادر رئي�س جامعة اجلزائر،2
ب�شكره اخلال�ص على م�ؤ�س�سة ذاكرة
الوالية الرابعة التاريخية و�أ�ساتذة
التاريخ با�سمه وا�سم اجلامعة على
االهتمام ،كما وجه �شكرا خا�صا
للمجاهد يو�سف اخلطيب ،امال
يف �أن ثمر التقارب بني امل�ؤ�س�سة
واجلامعة وعملهما املن�سق ا�سرتجاع
حلقات تاريخ اجلزائر.
لي�شرع بعد ذلك الطرفان،
وهما الدكتور هني عبد القادر
والعقيد يو�سف اخلطيب يف ام�ضاء
االتفاقية.
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�إ�ضراب طلبة ق�سم اللغة االجنليزية

امل�شكلة يف طريقها �إىل احلل
بلهدة �سيدعلي�/صيد عفاف

دخل طلبة ق�سم اللغة
االجنليزية يف �إ�ضراب مفتوح
منذ الدخول اجلامعي ل�سنة
 ،2011/2012احتجاجا على
رف�ض رئا�سة وهيئة التدري�س
بق�سم اللغة االجنليزية
التعاطي �إيجابيا مع مقرتحات
املجل�س العلمي للجامعة
والتي ن�صت يف جمملها على
متكني الطالب من االنتقال
�إىل امل�ستوى الأعلى بدينني
وتر�شيح كل طالب يف ال�سنة
الثانية والثالثة يتح�صل على
معدل يفوق �أو ي�ساوي 9.5
من  20للإنقاذ� ،إ�ضافة �إىل
فتح جمال الإنقاذ �أمام طلبة
ال�سنة الرابعة الذين حت�صلوا
على ذات املعدل �شريطة �أال
يكون را�سبا يف �أكرث من 3
وحدات.
وقد عقد هذا املجل�س
ا�ستثنائيا ،ب�سبب ن�سبة
الر�سوب العالية التي بلغت
ن�سبة  91.5%يف الدورة
العادية بالن�سبة للنظام
الكال�سيكي و 89.08%يف
الدورة ال�شاملة ،و75.13%
بالن�سبة للدورة اال�ستدراكية.
وح�سب ما �صرح به الطلبة
املحتجون ف�إن هذا الو�ضع
يتفاقم يف كل �سنة وذلك راجع
–على حد قولهم� -إىل م�شكلة
يف تقييم الأ�ساتذة لوثائق
االمتحان وفق �سلم تقييمي

غري منطقي تنتج عنه ،مثال،
نقطة ت�ساوي  0.37من ،20
وبناءا على هذه النتائج احتج
الطلبة وقاموا بغلق الق�سم
وقاعة الأ�ساتذة لدفع الإدارة
�إىل �إعادة النظر يف النتائج.
كما �صرح الدكتور عبد
القادر هني رئي�س اجلامعة،
من جهته � ،أن النتائج
املتح�صل عليها تتحكم
فيها ثالث عوامل �أ�سا�سية
واملتمثلة يف :الأ�ستاذ ،الطالب
والربنامج ،وهو الأمر الذي
�أدى به �إىل الت�سا�ؤل عن �سبب
يدعي
هذا الإ�شكال؛ ففيما ّ
الأ�ساتذة �أن الطلبة ال ميلكون
امل�ستوى الذي ي�ؤهلهم للنجاح
جند �أمثالهم يف جامعات
�أخرى مب�ستوى متقارب
وبالعدد نف�سه ينجحون ب�صفة
عادية ،ومن بينهم حتى الطلبة
الذين كانوا يدر�سون يف هذا
الق�سم بجامعة اجلزائر .2
وهنا ت�ساءل عما �إذا كان يعود
الإ�شكال �إىل عامل الربنامج
الذي قد ال يتوافق مع الطلبة
�أو رمبا �أي�ضا �إىل طريقة
الأ�ستاذ يف �إي�صال املعلومة.
لذا –فح�سب رئي�س اجلامعة-
يجب مراعاة هذه العوامل
عند مناق�شة هذه الظاهرة
التي يجب �أن حتظى باهتمام
�أكرب.
هذا وقد �شكل رئي�س

اجلامعة جلنة وطنية للنظر
يف هذه الو�ضعية البيداغوجية،
هذه الأخرية اجتمعت يومي
 06و 07دي�سمرب  2011مبقر
رئا�سة اجلامعة� ،ضمت رئي�س
اجلامعة ،عميد كلية الآداب
واللغات الأجنبية ورئي�س ق�سم
اللغة االجنليزية ،كما ا�ستمعت
لأ�ساتذة وطلبة الق�سم واطلعت
�أي�ضا على بع�ض الوثائق التي
كانت بحوزة رئي�س اجلامعة
والتي من �ش�أنها �إلقاء ال�ضوء
على غوام�ضها.
لتقرر اللجنة يف الأخري
رفع املو�ضوع للو�صاية لتقدمي
اقرتاحات من �ش�أنها �أن تخرج
الق�سم من هذه الو�ضعية
التي تنعك�س �أثارها �سلبا على
مردوده البيداغوجي.

جامعة اجلزائر  2تنظم بالتعاون مع جامعة ران  2الفرن�سية

امللتقى الدويل حول
احلركيةال�سو�سيولغوية للف�ضاء
�سيد علي بلهدة

جامعة اجلزائر 2
جامعة ران Rennes 2

نظمت
بالتعاون مع
الفرن�سية ملتقى دوليا حول «احلركية
ال�سو�سيولغوية للف�ضاء :...ذاكرة
الأمكنة وتن�صي�ص امل�سكن ال�شعبي».
وذلك بقاعة املحا�ضرات الكربى يومي
 18و � 19أكتوبر  ،2011ون�شطها
باحثون حمليون و�أجانب وبح�ضور عدد
من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ورجال
الإعالم.
امللتقى افتتح �أ�شغاله الدكتور عبد
الرزاق عبيد ،نائب رئي�س اجلامعة
للتكوين العايل يف ما بعد التدرج
والت�أهيل اجلامعي والبحث العلمي،
بكلمة عرب فيها عن ت�شجيع مثل هذه
امللتقيات ،داعيا �إىل تكثيف التظاهرات
العلمية والثقافية النوعية يف جامعة
اجلزائر 2التي يعترب الإن�سان فيها
مو�ضوعها الأ�سا�س ،وكذا ا�ستثمار نتائج
باحثيها يف التنمية الوطنية ال�شاملة.
الأ�ستاذة �آ�سيا لوني�سي الباحثة يف
جمال علم االجتماع اللغوي ،و�صاحبة
مبادرة امللتقى ،قدمت من جهتها
اخلطوط العري�ضة ملو�ضوع امللتقى،

واملتمثل يف �إ�شكالية املمار�سات اللغوية
يف الأحياء ال�شعبية و�أبعادها االجتماعية
احل�ضارية والثقافية واملقاربات املختلفة
للمو�ضوع والنتائج املتو�صل �إليها يف
�إطار برنامج البحث PHC Tassili
 08 MDU 740الذي ت�شرف عليه.
ومن جهتها ،تناولت ال�سيدة كهينة
جرود مو�ضوع امل�سكن ال�شعبي يف احلي
العا�صمي بلكور ،بلوزداد� ،أو احلامة
و�أ�سباب اختالف الت�سمية لنف�س املكان.
لتختتم الفرتة ال�صباحية بكلمة ال�سيدة
كاترين فورين غريان Catherine
 fournet-Guerinمن فرن�سا ،حيث
�شرحت املعايري الالزمة لتحديد احلي
ال�شعبي يف املدن الإفريقية الكربى ،يف
مداخلة حول «التمثيل والتق�سيم الهرمي
للف�ضاءاحل�ضريالعا�صمييفال�صحافة
اجلزائرية :درا�سة حالة الأحياء
الق�صبة وبلوزداد وباب الوادي وبوروبة».
�أما يف اليوم الثاين للملتقى فقد مت
عر�ض مقاطع ل�شريط وثائقي حول
حي الق�صبة ،و�صور الواقع االجتماعي
الراهن يف احلي واملمار�سات اللغوية
بني �أجيال �ساكنيه املتعاقبني من جهة،
واملقارباتال�سو�سيولغويةللمتخ�ص�صني
من جهة �أخرى .وهي املقاربات التي
حاول كل من الأ�ستاذ ر�ضا �صبيح
وكرمي لعمارة حممد ت�سليط ال�ضوء
من خاللها على «الق�صبة بني الذاكرة
والن�سيان» ،و» «احل�ضرية» عرب تطور
حي �شعبي» هو الق�صبة العا�صمة
معتمدين يف كل ذلك على املمار�سات
اللغوية ل�ساكني احلي.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أعمال
امللتقى �ستن�شر الحقا يف عدد من
�إ�صدارات اجلامعة.
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برنامج التظاهرات العلمية والثقافية
ال�شهر
نوفمرب

يف الفرتة مابني نوفمرب  - 2011فيفري 2012

اليوم

02
15

21 - 20

23 - 22
28 - 27
01 - 30

ملتقى دويل :التكفل بالأ�شخا�ص املعوقني باجلزائر ( واقع و �أفاق )
ملتقى وطني :واقع الفنون باجلزائر مقاربة ونقد جمايل
ملتقى دويل :واقع املخطوطات يف اجلزائر

خمرب الرتبية التكوين والعمل
خمرب الفل�سفة والأك�سيولوجيا
خمرب املخطوطات

يوم �إعالمي حول مر�ض ال�سيدا
ملتقى دويل حول �إ�شكالية املراهقة

اجلمعية العلمية لطلبة ال�صيدلة
خمرب الأنرثوبولوجيا وعلم
النف�س
خمرب الأرقونوميا
رئا�سة اجلامعة
رئا�سة اجلامعة
رئا�سة اجلامعة
خمرب علم االجتماع
رئا�سة اجلامعة
رئا�سة اجلامعة
معهد الآثار
رئا�سة اجلامعة

01
04 - 03
08 - 07
11
13
15

جانفي 2012

18 - 17
10
12
17 - 16
19
24
26

فيفري

حما�ضرة الدكتور حممد �شطوطي :اجلوانب النف�سية والفل�سفية و الأدبية
للثورة التحريرية اجلزائرية (من خالل الوثائق الر�سمية)

31
02
07
09
13
16
21
23
28

ملتقى وطني حول دور الرتبية يف التحكم يف العنف
ملتقى وطني تاريخي حول �أحداث  11دي�سمرب
حما�ضرة الدكتور ب�شري �سعدوين :قانون جترمي اال�ستعمار
حما�ضرة الدكتورة جاب اهلل حورية :احلرب النف�سية خالل الثورة
ملتقى دويل حول العنف املدر�سي
حما�ضرة الدكتور مناد� :سارتر و الثورة اجلزائرية
حما�ضرة الدكتور �أحمد وارث حول فل�سفة الثورة اجلزائرية
ملتقى وطني حول خم�سني �سنة من البحث الأثري يف اجلزائر
حما�ضرة الدكتور حما�ش حول �أثر امل�صطلحات الثورية على اجلانب النف�سي
للمنا�ضلني
حما�ضرة الدكتور �أرزقي �شويتام :احلماية الفرن�سية على اجلزائر -درا�سة
حتليلية و نقدية -
حما�ضرة الدكتور حاز خمتار :درا�سة نقدية حول ما كتبه املغاربة يف �ش�أن
الأمري عبد القادر
حما�ضرة الدكتور حممد �صالح بكو�ش :دور املرتجمني يف احتالل اجلزائر
حما�ضرة الأ�ستاذ حممد ودوع :املقاومة يف احلدود ال�شرقية اجلنوبية
حما�ضرة الدكتور تلم�ساين بن يو�سف :ق�ضية �سي �صالح بالوالية الرابعة
حما�ضرة الأ�ستاذ العبودي �صالح :الرتبية و التعليم �سالح �إ�ستعماري يف
مواجهة الثورة 1959/1962
ملتقى وطني حول التفجريات النووية /الأ�ستاذ زغيدي
حما�ضرة الدكتور عومير مولود :جامع االزهر و الثورة اجلزائرية
حما�ضرة الدكتور خالدي عبد احلميد :موقف امل�شارقة من الثورة اجلزائرية
حما�ضرة الدكتور كرليل عبد القادر :دور االعالم يف الثورة
حما�ضرة الدكتور من�صف بكاي :دور الدبلوما�سية اجلزائرية يف حركات
التحرر الإفريقية

تر�سل �إقرتاحات امل�شاركة �إىل العنوان التايل c.com@univ-alger2.dz :
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رئا�سة اجلامعة

Programme HC TASSILI
équipe de Mm Zahi code N° 10MD0807
 séminaire “sécurité médicale: analyse des activités et form)tion” (petite salle
équipe de Mm Kadouri code N° 10MDV806
)séminaire (petite salle

22-19

نوفمرب
دي�سمرب
دي�سمرب

عنوان التظاهرة

ملتقى وطني تاريخي لإحياء ذكرى �أول نوفمرب 1954
�إعالن امل�سابقة مبنا�سبة الذكرى ال 50ال�ستقالل اجلزائر
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