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ها هو ذا منبر الخلدونية يرتفع عاليا ليقطعع رعري          

ّيد يعه ومدعتنتياننييا              سنته الثانية؛ معتتفيدا معخ رعبراُ مد

بععع رل الضوا عععيع العععتش لخ عععشط عععع راُ ا نععع طة   

 .والتظاهراُ التش احتضنتها فضاءاُ جامّة ابخ رلدون

منبر الخلدونية كان وال ي ال منعش ة اادعدر ادديعديُ ليهعا              

كل اإلمكانياُ لتدضث ل وجه الجامّة وواجهتها؛ فتقاطّعط فعش سعبيل ذلع               

إاادر اإلداار بكفاءر طاقل التحرير لتدنتج لنا هذه الشفحاُ الضد رقة بحروفهعا            

 .النيض احيةي بضّانيها

منبر الخلدونية بهذه اإلطاللة الجديدر كيري س اغبتنا فعش بنعاء  مع رومخ مختلع خ                

عخ التادد فش بقية الجامّاُ؛ مخ رعالل تيفنريياعه بع كل كامعل لييحنضعل او                  

ّيعطن فعش ْجعواء معخ                    الضبادار؛ وييتي يب ع بقيل البحث عخ حعاالُ التضعي  العتش ْيينني

الحري ععة ا كاديضيععة والتفاعععل الضدثنضيععر بيععخ اإلداار وا سععتاذ لخدمععة الطععال ؛   

والااية ا ساسية منعه لل عط مدرنتيبيطعة بالضعتاهضة فعش بنعاء مع روم تفاعلعش                  

 .حيقييقش بيخ كل مكوناُ الجامّة

وعند تأسيتنا لهذه النع ري ة قير انعا بوععشخ تعا  ْن نجضعع فيهعا بيعخ الجامّعة             

بودفها الخادمة الوفية  مة ال هداء؛ والقيل الضدنية والحضااية التش ترعاها 

مؤستاُ الدولة ا ررى؛ فكان ْن ْيدنايجنا فيها موا يع جيويااي ة رادة برفقاء           

النعدالم وواتهعا      36الضتيرر الحعضااية العتش تقطّهعا الج ادعر فعش ذكراهعا              

 .الضبااكة

وسيكون مخ اإلجحاف ندكران الجهود الجيلييلعة العتش بعذلها طدل ابنعا ا عع  اء فعش          

سبيل انجا  ا ن طة الّلضية والثقافية التش قامط بها الجامّة والعتش لوالهعا             

 .لضا وجدنا ما نكتبه اليو  فش هذا الضنبر الضوجه ْساسا لطالبنا الكرا 

يبقى ْن نيضد ريوط ا مل لنا ل بها ااياُ التفاؤل بضتتقبل مدع ر  تنتظعره           

 .  جامّتنا الفا لة ومخ واادها دولتنا الضجيدر
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يف احتفالية رمسية نُظمت بقاعة احملـارـرات عـلـ              

مستوى القطب اجلامعي زعرورة، وحبضور خمتلف أفـراد    

االسرة اجلامعية مبعية السلطات الوالئـيـة، أعـلـن وا          

والية تيارت ، السيد بن توايت عبد السالم عن االنطالق 

، داعيا اجلمـيـع   7430-7438الرمسي للموسم اجلامعي 

من خالل كلمة ألقاها عل  ررورة مواصلة بذل اجملهودات 

يف سبيل إجناح املوسم، مؤكدا يف ذات احلني عل  حـتـمـيـة     

تشجيع البحث العلمي، خصوصا يف القطاعات اليت تعـرف  

فيها الوالية ريادة علـ  رـرار قـطـاف الـفـالحـة وكـذا                 

الصناعات امليكانيكية والبتروكيماوية مما يشـكـل بـديـال       

 .يساعد يف خلق الثروة الوطنية

مدير اجلامعة األستاذ الدكتور خالدي مدربل، وخـالل       

كلمته، قدم حصيلة مفصلـة حـول الـدخـول اجلـامـعـي،              

مستهال إياها بذكر عدد املسجـلـني واملـقـدر عـددهـم               

 00:  عـر  تـكـويـن         308طالب متمدرس يف  76044

دكتوراه وتكويـن واحـد      76,  ماستر 86,  بطور اليسانس

 000,  أستاذ بـاحـث     001يف النظام الكالسيكي يؤطرهم 

 متعاقد، موزعني ككل  113عون إداري وتقين وأكثر من 

كــلــيــات ومــعــهــد       6عــلــ    

وملحقتني جامعيتني بكل مـن  

ــة        الســوقــر وقصــر الشــالل

ألف مـقـعـد       74بتعداد بلغ 

بيداروجي، يضـاف الـيـهـا         

ــا      ــب ــري ــد      8444ق ــع ــق م

بيـدارـوجـي هـي يف طـور            

 .اإلجناز

هـذا وأكـد السـيـد مـديـر             

اجلامعة علـ  الـدور اهلـام        

الذي تلـعـبـه جـامـعـة ابـن            

خــلــدون داخــل حمــيــطــهــا      

 اخلارجي، مستشهدا بتوقيع 

 38اتـفـاقـيـة        08أكثر من 

ــع دو             ــا ذات طــاب ــه ــن م

والبقية ذات صبغة وطـنـيـة      

 .وحملية 

مضيفا اليها كختام الـقـفـزة    

النوعية احملققة يف الـقـطـاف    

فيما تعلق برقمنته، لـتـحـال    

الكلمة بعدها اىل األسـتـاذ       

الدكتور ميموين عبد الـنـ    

الذي قدم درسـا وـوذجـيـا         

حــول اخــالقــيــات الــبــحــث      

 . العلمي

 يف احتفالية رمسية نظمت باملكتبة املركزية جلامعة ابن خلدون

  2017 /2016افتتاح املوسم اجلامعي 
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يف إطار جوالته التفقدية لـقـطـاعـه، حـل وزيـر           

التعليم العا  والبحث العلمي السيد طاهر حـجـار   

عـلـ       7438أكتـوبـر      43يوم السبت، املوافق ل 

جامعة ابن خلدون يف زيارة عمل قـادتـه الـيـهـا،          

وقف من خالهلا عل  مدى تقدم االشـغـال إلجنـاز      

هياكل بيداروجية كانت اجلامعة قد استفادت منهـا  

 .يف وقت سابق

االنطالقة كانت من القطب اجلامـعـي بـاملـنـطـقـة          

الصناعية بزعرورة، اين عاين رفقة وا  الوالية 

السيد بن توايت عبد السالم والوفد املـرافـق لـه      

مشروف اجناز أربعة آالف مقعد بيداروجي، استمع 

فيها اىل الشروحات املـقـدمـة مـن طـرف مـديـر              

د خالدي مدربل مبعية مـديـر مـكـتـب          . اجلامعة أ

 الدراسات املشرف عل  املشروف حول خمطط 

احملطة الثـانـيـة كـانـت        . اإلجناز ومواعيد التسليم

سرير بـالـقـطـب اجلـامـعـي             3444مشروف اجناز 

كارمان اين قُدمت له شروحات وتوريحـات حـول     

نسب تقدم االشغال، لتكون الوجهة بـعـدهـا  ـو         

اهليـكـل اجلـديـد لـكـلـيـة الـعـلـوم اإلنسـانـيـة                       

واالجتماعية والذي يسع أللفي مقعد بيدارـوجـي   

زيادة عل  مرافق إدارية، انتهت مبعاينة للمـركـز   

وهو املرفق الذي من املنتـظـر   . االجتماعي الثقايف 

 .ان يكون مبثابة فضاء طاليب بامتياز

وزير القطاف وعل  هامش الزيارة، اختص وسائل  

االعالم بتصريح أبدى فيه اعجابه هبـذا الصـرح     

العلمي اجلديد كما توقع دخوال جـامـعـيـا مـر ـا           

 .جبامعة ابن خلدون نتيجة ما أُستُلم من هياكل

وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ طاهر حجار 

 يحل ضيفا على جامعة ابن خلدون
 في زيارة عمل وتفقد 
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جامعة ابن خلدون متنح شهاديت دكتوراه فخرية لكل من الكاتب 

 واإلعالمي عمار بلخوجة والشاعر امحد بوزيان 
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يف مبادرة هي األوىل من نوعها بالنسبة لشخصيتني 

  -تيارت  -، منحت جامعة ابن خلدون جزائريتني

شهاديت دكتوراه فخرية خالل املوسم اجلامعي 

2016/2017 .                                                       

االوىل كانت من نصيب الكاتب واإلعالمي اجلزائري  

عمار بلخوجة، نظري اسهاماته العلمية واألدبية الفذة، 

اجتمع فيها , حيث امتدت الفعالية عل  مدار يومني

بلجنة املناقشة  19/02/2017الكاتب زوال يوم 

د طيب .املكونة من كوكبة من األساتذة عل  رأسهم أ

بن جامعة عميد كلية اآلدا  واللغات كرئيس جلنة و 

الذي استهل اجللسة بتالوة رسالة التهنئة اليت توجه 

د طاهر حجار وزير التعليم العا  والبحث .هبا أ

ليكرم ,العلمي للكاتب وللجامعة عل  هاته املبادرة 

من طرف مدير اجلامعة  20/02/2017الكاتب يوم 

د خالدي مدربل حبضور مجع رفري من إطارات .أ

وشخصيات وطنية تعاقبوا عل  املنصة إللقاء شهاداهتم 

فيما اختتم هذا احلدث مببادرة , حول هاته الشخصية

حسنة من بعض أساتذة اجلامعة والقارية بترمجة 

 مؤلفات الكاتب اىل اللغة العربية                                

, قدمت اىل شاعر املنطقة واجلزائر, أما الثانية 

تكرميا له عل  منتوجاته ,األستاذ أمحد بوزيان

الفكرية و جمهوداته يف إمساف صوت الشعر امللحون 

,  والبدوي يف خمتلف مسارح الوطن و البلدان العربية

التكرمي سبقته جلسة علمية مجعت خرية أساتذة 

االد  العريب يف الوطن ملناقشة مؤلفاته وكذا 

 2017ماي  19ليٌكرم يوم , االستماف لبعض قصائده 

علي  -بقاعة حماررات دار الثقافة ( عيد الطالب) 

من طرف السيد وا  الوالية بتسليمه     -معاشي 

لشهادة الدكتوراه الفخرية ممنوحة من طرف جامعة 

 ابن خلدون تيارت                                                      



عرفت فيها خمتلف كليات اجلامعة ومالحقها نشاطات نوعـيـة، متـايـزت       

بني احملاررات والـنـدوات، املسـابـقـات الـفـكـريـة وكـذا الـدورات                      

باحتفالية رمسـيـة       -  7430ماي  36  -لتختتم صبيحة يوم .  الريارية

ختللتها زيارة اىل مقربة الشهداء للترحم عل  ارواح من استشهـدوا يف    

د خالدي مدربل بكلمة .  سبيل الوطن  فيم توجه السيد مدير اجلامعة أ

شكر وهتنئة ألقاها عل  مسـامـع افـراد االسـرة اجلـامـعـيـة بـقـاعـة                      

مُعربا عن متنياته بدوام النجاح للجمـيـع،   ,  احملاررات للمكتبة املركزية

خمتتما إياها بتقدمي شهادات تكرميية ألصحا  أحسن االعمال لطـلـبـة    

اليت نظمـتـهـا    "  أيام طلبة الدكتوراه "  الدكتوراه املشاركني يف تظاهرة 

اجلامعة خالل األيام الفارطة هبدف خلق فضاء لتبادل املعارف وتقييـم  

ــن                           ــويـ ــكـ ــتـ ــان الـ ــرف جلـ ــن طـ ــة مـ ــبـ ــلـ ــطـ ــال الـ ــمـ   . اعـ

طـالـب دكـتـوراه          340لإلشارة، عرفت التظاهرة مشاركة نوعيـة لــ       

 .ميدان تكوين 36موزعني عل  

ماي جبامعة ابن خلدون  19االحتفاليات الرمسية لعيد الطالب 

استكماال لمشروع  الميوشعش رش ول الش   
بالتنسوق مش  ,  اطيقه السود عالي العالوة

 امعة ابش خيدعش، عوفش  عالوشة توشاو  
ععيى مداو وشعموش كشاميوش لميشة رش ول 

تلشششششششششششششششششششششششششششششششششششش  رششششششششششششششششششششششششششششششششششششعاو                                                 
  لكششششششششششششششششششش  طالششششششششششششششششششش  رششششششششششششششششششش ول

العميوشششة تمششش  عيشششى مشششستع  مناطشششق  
متفوقة مش المنطقة عيى غشواو الميلقشة 
, ال امعوة بالسعقو عك ا منطقة البالطشع

اوش ضو  طيبة  امعتنا مثال في العمش  
التطععششي وفقششة كشش  مششش افششواد اللماوششة 
  المدنوة،ال ماوك عبتأطوو لوس الغابا 

 حتت شعار شجرة لكل طالب  واستكماال ملشروف املليون شجرة الذي اطلقه السيد وا  الوالية 

ألف شجرة من طرف طلبة  جامعة ابن خلدون تيارت   30ررس    
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يف تقليد دأبت جامعة ابن خلدون تيارت 

عل  احيائه كلما حلت املناسبة، سـطـرت     

املديرية الفرعية لألنشطـة الـعـلـمـيـة         

والثقافية والرياريـة بـرنـاجمـا  ـريـا           

مبناسبة اليوم الوطين للطالب املصـادف    

ماي من كل سنـة، والـذي امـتـد          30لـ 

 عل  مدار أسبوف كامل،  



 

 حبضور كل من وزير العمل ووزير الثقافة 

 والية تيارت حتتضن االحتفاالت الرمسية لعيد العمال 
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 كلية العلوم اإلنسانية حتتفل بالفاتح نوفمرب
 

ــة         ــت مديريــ ــني نظمــ يف حــ

ــة   ــذات ,  اخلــدمات االجتماعي ب

املناسبة قرعة مشلت كـل عمـال      

وأســـاتذة وحـــع متقاعـــدي       

للفــوز  بـــ عمــرات        ,  اجلامعــة

 مدفوعة التكاليف 
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جامعة ابن خــلدون                                               

 تــكرم األساتـذة احلائزيـن عل  رتبة األستاذية



 

قسم احلقوق بكلية احلقوق والعلوم السياسية ينظم ملتق  وطين 
 حول النظام القانوين للعقار الصناعي 

 الواقع واملأمول 
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 يوم دراسي حول الغذاء واجملتمع 

 بالتنسيق بني  كلية علوم الطبيعة واحلياة والنادي العلمي ابن خلدون 

 

 المنبر الخلدوني                         15               14       العدد الثاني         

يوم دارسي بكلية العلوم االنسانية حول منهجية توظيف الدراسات السابقة يف البحث 

افريل  18العلمي   

 



يوم دراسي بكلية احلقوق والعلوم السياسية حول اجلهود الوطنية والدولية لتمويل 

 الربامج البيئية 
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خمرب اخلطا  احلجاجي بالتنسيق مع كلية اآلدا  واللغات ينظمون يوما دراسيا حول 

 اللغة وحتديات العوملة 

. 



 كما اورح السيد الوا 

خالل كلمة له اىل أن هذا 

الصالون يهدف أساسا اىل 

التــــــــــرويج لثقافة الفرس  

 والفروسية بوالية تيارت 

باعتبارها تتوفر عل  هياكل 

عديدة منها مركز تربية 

اخليول لشاوشاوة ومركز 

األمري عبد القادر للفروسية 

والديوان الوطين لتربية 

 .اخليول واجلمال

كما تضمن برنامج التظاهرة 

واليت دامت عل  مدار اربعة 

استعرارات للفانتازيا , أيام

وسباق اخليول مبضمار مركز 

شوشاوة إىل جانب السباق 

الوطين للقفز عل  احلواجز 

األمري عبد "مبركز الفروسية 

 "القادر

ناهيك عن تنظيم مسابقة 

دولية للقدرة والتحمل 

واملسابقة الكربى للقفز عل  

احلواجز للحصان العريب 

والعريب الرببري والسباق 

 الدو  للخيول باإلرافة إىل 

مدينة تيارت فعاليات   احتضنت

الطبعة التاسعة للصالون الوطين 

للفرس مبشاركة أكثر من 

 .والية 77فارس من  3.044

التظاهرة نَظمت حتت الرعاية 

السامية لرئيس اجلمهورية السيد 

وحتت عبد العزيز بوتفليقة 

اشراف  وا  الوالية  السيد 

بن توايت عبد السالم  

بالتنسيق مع عديد القطاعات 

عل  ررار الشبا  والريارة 

والثقافة والسياحة 

  .والصناعات التقليدية

مراسيم حفل االفتتاح الذي  

عرف حضور  كل من الوزيرة 

املنتدبة لدى وزير التهيئة 

العمرانية والسياحة والصناعات 

التقليدية املكلفة بالصناعات 

التقليدية عائشة تقابو ورئيس 

اجمللس اإلسالمي األعل  بوعبد 

اهلل رالم اهلل والسلطات الوالئية 

تضمنت  .  وريوف اجانب

ايضااستعرارا للفرسان والفرق 

الفلكلورية املشاركة  انطالقا 

خمرج املدينة بطريق اجلزائر 

اىل راية املقر اجلديد لبلدية 

تيارت مرورا بعدد من شوارف 

  .املدينة

 

مباريات التحدي العاملي 

لالحتاد الدو  

وإطالق بيع .للفروسية 

 .                               باملزاد العلين للخيول

, وكعادهتا" جامعة ابن خلدون

حاررة بقوة من خالل برجمة 

, جلسات علمية وحماررات

نشطها مجلة من اساتذة معهد 

 العلوم البيطرية

افادوا  من خالهلا احلضور 

مبعلومات قيمة حول الفرس 

 ومتطلبات تربيته

كما برمج ايضا 

معر  

للمنتوجات 

التقليدية 

وأبوا  

مفتوحة 

حول 

مركز تربية اخليول إرافة 

إىل سهرات فنية يف األرنية 

الترا ية عل  ررار البدوي 

مبسرح اهلواء الطلق بدار 

" علي معاشي"الثقافة    

.لتيارت  
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 الصــــــــــالون الوطنــــي التاســـع للفرس بتيـــارت

بقلم زين العابدين 
 تومي 
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فش إطاا دواها التو عوي فش محيطها االجتضاعش    

قععا  عععدد مععخ إطععاااُ الضديريععة الّامععة ل مععخ         

الوطنش لوالية تيااُ و كذا الضجضوععة االقليضيعة      

للداك الوطنش للوالية و بال راكة مع جامّعة بعخ      

رلدون مضثلعة فعش الضديريعة الفرعيعة ل نع طة             

الّلضيععة و الثقافيععة و الريا ععية بتنظيععل ْيععا            

ديتضبر   94تحتيتية فش عدر كلياُ و ذل  مخ 

عالجط موا عيع عديعدر و      2963ديتضبر  63إلى 

رادععة تلعع  الععتش تهععل العع با  كالجريضععة              

االلكترونية و الضخدااُ       و حوادث الضروا حيث    

قد  الضحا رون مّلوماُ عخ اآلفاُ االجتضاعيعة     

مو حيخ ْسعبابها و طعر  مّالجتهعا و القعضاء             

كضا توجط هذه ا يا  بحضوا ْرعشادييخ   .  عليها 

نفتانييخ لضّرفة مدى تعأوير هعذه اآلفعاُ علعى           

نفتية ال با  و على هرموناته و كيفية التخلص   

منها و كان للطلبة نعشيب لطعر  تعتاؤالتهل و           

االستفتاا عنها مضا بيخ اهتضعامهل بالضوا عيع        

حيث تلقوا ْجوبة مفعشلة بأمثلعة معتتوحار معخ             

   .                                                                                                                            الواقع 
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ندوة تارخيية حول الشهيد محداين عدة  

 املكىن بسي عثمان 

ــسود   ــة ليـ ــطات الواليـ ــد متوسـ بأحـ

بعــــدوا جــــو الفخــــر ممزوجــــا    

بالــــذكريات االليمــــة احملفــــورة يف 

اذهـــان اجملاهـــدين ممـــن حـــضروا  

الندوة خالل عر  لشريط و ائقي     

ــات   ــشهيد وممارسـ ــاة الـ ــؤري حليـ يـ

, املستعمر الغاشم إبان تلـك الفـترة        

بشهادات حيـة ممـن رافقـوه يف در          

ــة   ــاء املنطقـــ ــن ابنـــ ــاح مـــ  الكفـــ

اختتمت بتكرمي لعائلـة الـشهيد مـن      

طرف الـسيد وا  الواليـة وتكـرمي        

للسيد الوا  من طرف طلبة جامعـة       

 ابن خلدون تيارت عل  هذه املبادرة

احتـــضنت ملحقـــة متحـــف اجملاهـــد      

افريـــل   78يــوم   ,  لواليــة تيــارت     

فعاليـات النـدوة التارخييـة      ,  7430

املنظمـة يف ذكــرى الــشهيد محــداين       

الــذي يتوافــق   ”  ســي عثمــان ”   عــدة

افريل مـن     78تاريخ ازدياده مع الـ  

والــيت اشــرفت علــ         3078ســنة   

ــة اجملاهــدين حتــت        ــا مديري تنظيمه

رعاية السيد وا  الوالية ومبشاركة  

 .جامعة ابن خلدون تيارت

ــين           ــسالم الوط ــُتهل بال ــشاأ ُأس الن

 تلته انشودة مميزة جملموعة صوتية 

 بطاقة فنية حول الشهيد 
ــد    ــن موالي ــشهيد م ــل  78ال  3078افري

بعـد حـصوله    ,  من عائلـة ميـسورة    ,  بتيارت

عمـل    3004عل  الشهادة االبتدائية سنة     

ــة  ــو  اجلافـ ــائع للحبـ ــة .  كبـ مث يف مطحنـ

مل تكن لـه أي انتمـاءات سياسـية         ,  للحبو 

التحق بصفوف جيـش    .  قبل اندالف الثورة  

ــوطين بالناحيــة األوىل ســنة     ــر ال التحري

عــني مــسؤوال للقــسم هبــا وكلــف  .  3008

كمـا  .  مبهمة التوعية بني صفوف املـواطنني     

. كلــف بشنــشاء اول فــوج فــدائيني بتيــارت

. بعد خلق املنطقة السابعة هباته الناحيـة       

كلــف مبهمــة التنظيــم السياســي واإلداري  

لواليـــة تيـــارت والتنـــسيق بـــني املراكـــز  

 , القيادية 

من العمليات الفدائيـة الكبـرية الـيت قـام          

القنبلة اليت خلفت .  هبا قبل صعوده للجبل

القــي عليــه .  قتيــال يف صــفوف العــدو 00

ــوم   ــض ي ــسمرب  40القب ــة  3000دي رفق

جماهــدين بــضواحي واد ليلــي بعــد     40

ــت   ــتباكات خلف ــر ني يف   40اش ــ  وج قتل

نقـــل اىل ســـجن تيـــارت ,  صـــفوف العـــدو

وبعدها اىل سجن وهران ايـن حكـم عليـه          

ــاد الطعـــن يف احلكـــم ويف  ,  باالعـــدام أعـ

انتظــار إعــادة احلكــم قــام بشنــشاء خاليــا  

. سرية مهمتها تنظيـم الـسجناء وتوعيتـهم       

عل  رأسها اإلررا  الذي نظمه الـسجناء       

مـا دفـع بالـسلطات الفرنـسية        .  بشيعاز منه 

اىل الــسماح للمنظمــة العــسكرية الــسرية 

باختطافه مـن سـجن وهـران رفقـة  ال ـة           

ــا    ــدامهم رميــ ــرين وإعــ ــدين آخــ جماهــ

 بالرصاص وحرق جثثهم
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https://www.facebook.com/hashtag/_%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=1470821872992805


 

نيابة مديرية اجلامعة للبيداروجيا تنظم يوما اعالميا لفائدة مستشاري 

 التوجيه باملؤسسات التربوية الثانوية 

 

   

دار املقاوالتية جلامعة ابن خلدون تيارت تنظم يوما دراسيا موسوما بـ    

مقاول الغد... طالب اليوم   
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يوم حتسيسي حول خماطر داء السيدا بكلية العلوم التطبيقية    

خمرب اخلطا  احلجاجي 

بالتنسيق مع كلية اآلدا  

واللغات تنظم يوما دراسيا حول 

املصطلح احلجاجي يف مدونة 

 التراث العريب االسالمي

/

–

–

 .التشخيص التطوعي واجملاين

ــب     ــشاركون اجلانــ ــل املــ و مل يغفــ

الفقهــي الــشرعي الــذي يلعــب دورا  

كبريا يف توعيـة الـشبا  واحلـد مـن          

ليُختتم النـشاأ  , انتشار  هذا املر 

بفتح با  النقاش امـام احلـضور مـن     

وهـو  ,  الطلبة ملا للموروف من أويـة     

ما عكـسه التفاعـل وجممـوف األسـئلة     

 .اليت وجهت للمتدخلني

ــهــا املشــاركــون           تــيــارت قــدم فــي

مداخالت قيمة تناولوا بالدراسـة و    

التحليل آخر مستجـدات املـر  يف       

اجلانب الط  و الـنـفـسـي هبـدف          

تقوية معارف املشاركني حول اخطار  

هذا املر  الذي ذهـب رـحـيـتـه          

ماليني البشر منذ اكتشافه زد عليها 

آخر االحصائيات املسـجـلـة و الـيت         

بينت ارتفاعا يف نسـبـة انـتـشـاره            

مقارنة بالسنوات املارية مـعـرجـني    

عل  طرق انتقال الفريوس وطـرق    

 الوقاية منه  وكذا التأكيد عل  

تزامنا واليوم العاملي للسيدا نظمـت    

ــة يف           ــدون ممثلـ ــن خلـ ــة ابـ جامعـ

املديرية الفرعية لألنشطة العلميـة      

ــشاركة         ــة و الريارــية مب و الثقافي

club INNOVATION     ــا يومـــ

حتسيسيا حـول املـر  و ذلـك يـوم          

مبــدرج أ علــ       7438نوفمــرب    76

 مستوى كلية العلوم التطبيقية 

مفتــاح /  نــشط فعالياتــه كــل مــن د      

مــرمي أخــصائية نفــسانية بقطــاف         

ــصحة و د     طواهريـــة طبيبـــة    /  الـ

 خمتصة بالصحة اجلوارية لوالية
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امللحقة اجلامعية بالسوقر تنظم يوما دراسيا حول النموذج االقتصادي اجلديد ودوره 

 يف بعث التنمية

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية تنظم يوما دراسيا حول الكتابة التارخيية 

 باجلامعة اجلزائرية 

ــساوة        ــدى مـ ــان مـ ــا تبيـ أبرزهـ

اجلامعـــة اجلزائريـــة يف الكتابـــة     

ــيف       ــدوين األرشـ ــة وتـ التارخييـ

كمــا ,والتأســيس ملنــهجها اخلــاص     

تــضمن النــشاأ عــدة مــداخالت      

ألساتذة يف االختصاص ناهيك عن   

مشاركة مميزة لعـدة أسـاتذة مـن       

فيما اختتم  ,بعض جامعات الوطن   

اللقــاء بفتــح بــا  النقــاش  أمــام       

ــوم االنــسانية           نظــم قــسم العل

ــسانية                        ــوم االنــــ ــة العلــــ كليــــ

ــوم      ــة يـ ــارس   40واالجتماعيـ مـ

" يوما دراسيا  موسـوما بــ        7430

منهجية الكتابة التارخيية باجلامعة  

النــشاأ مثــل فرصــة   ,  اجلزائريــة

ــن      ــني بتدويــ ــاحثني واملهتمــ للبــ

ــاريخ ــدة      ,  التـ ــن عـ ــة عـ لالجابـ

, اشــكاليات ذات صــلة باملورــوف       
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 جامعة ابن خلدون تنظم أيام طالب الدكتوراه 

اقـرتـه     -حديثي التوظيف   

وزارة الــتــعــلــيــم الــعــا        

والبحث الـعـلـمـي مبـوجـب         

 017القرار الوزاري رقـم      

 76/40/7438الصادر   

والذي عكفت جامعة ابـن    ,  

خلدون بتيارت عل  تطبيقه 

أكتـوبـر    13انطالقا من ال 

ليشمل كـل احملـاور      7438

املسطرة من طرف الوصايـة  

عل  رـرار عـلـم الـنـفـس             

, البيداروجي يف التكـويـن     

ــث          ــحـ ــبـ ــات الـ ــيـ ــنـ ــقـ تـ

ــورــرايف    ــي ــل ــب ــي ــب طــرق ,  ال

وكيـفـيـات اعـداد بـرامـج           

, تكوين ذات نوعية جـيـدة    

اخالقيات املهنة ومجلـة مـن     

  احملاور األخر

ارتأت جامعة ابـن خـلـدون      

ايـام طـالـب      تيارت تنظيم   

الدكتوراه ابـتـداءم مـن الـ         

 بربنامج   7430  ماي 30

استكماال لربنامج املرافقة 

البيداروجية املسطر من 

طرف وزارة التعليم العا  

 والبحث 

والذي وقفت عليه مصلحـة   

 -االعالم واالتصـال يـوم         

 – 40/47/7430الثال اء 

مبعية املنسق العـام خلـلـيـة       

متابعة بـرنـامـج املـرافـقـة           

البـدارـوجـيـة لـألـسـاتـذة           

حديثـي الـتـوظـيـف عـلـ             

مستوى جامعة ابن خـلـدون     

 –دواجي طاهر   .  د,  تيارت

نائب مدير اجلامعة املـكـلـف    

مـن خـالل       -بالبيداروجيا   

متابعة  سري احـدى حصـص     

والـيت متـحـورت      ,  املرافقـة 

حول طرق ووسائل التعلـيـم   

عـرب اسـتــعـمــال تــقـنــيــات         

 االعــــــالم واالتصــــــال      

اىل ان هـذا       جتدر اإلشارة

ــج      ــام ــربن ــة     –ال ــق ــراف امل

البيدارـوجـيـة لـألـسـاتـذة          

تضمن خالل اليوم األول حفل االفتتاح مرفوقا  ,  ري

متبـوعني مبحارـرة    ,  بعر  ألعمال طلبة الدكتوراه   

معنونة بـ التكوين يف الدكتوراه والنصوص القانونيـة    

يذكر ان التظاهرة  ,  د بومساحة الشيخ .من تقدمي أّ

دامت مخسة أيام تضمنت نفس جدول اعمـال اليـوم     

ــا          )  االول   ــدكتوراه متبوع ــة ال ــال طلب ــا ألعم عرر

فيما تباينـت احملارـرات حـسب مياديـن          (  مبحاررة  

ــن أ              ــل م ــت ك ــة ومشل ــة باجلامع ــوين املتاح د .التك

ــا          ــرة عنوا  ــس  مبحار ــداين عي ــات ”  محي اخالقي

ــي      ــث العلمـ ــرة        ”  البحـ ــاين وحمارـ ــوم الثـ يف اليـ

ــوان   Formation doctorale- Textesبعنــ

réglementaires      د آيــت عامــر   .مــن تقــدمي أ

تلتها يف اليـوم مـا قبـل       يف اليوم الثالث  مزيان حممد

 Ethiqueد قمور جيال  حول        .األخري مداخلة أ

dans la recherche scientifique     لتختتــم

د .مـاي مـن طـرف الـسيد مـدير اجلامعـة أ               36يوم  

خالدي مـدربل بتقـدمي دفـاتر الـدكتوراه وشـهادات           

 شرفية للطلبة املتميزين 
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احتضنط كلية الّلو  االقتشادية والّلعو  التجاايعة      

وعلععو  التععتيير فّاليععاُ اليععو  الدااسععش الوطنععش        

ا ول حول آليعاُ وسعبل التياسعة الجباديعة لتّ يع              

, الضوااد الضالية الّضومية فعش  عل االزمعة النفطيعة       

ععرف حعضواا متضعي ا      ,  الن اط ولحتاسية مو عوعه  

, للطلبة معا ادى العى تفاععل كبعير حعول الضو عوم               

رشودا وانه عرف مدارالُ لّدر ْساتذر معخ بّع       

كضعا تضحعوا النع اط  حعول ععدر            ,  جامّاُ الوطخ   

نقاط مهضة تباينط بيخ واقع ووقع االزمعة النفطيعة      

على االقتشاد الج ادعري تع خيص الضاليعة الّضوميعة          

تثضيخ مدارل التياسعة     و   بضّ ل عخ الريع البترولش 

 .                                                                    الجبادية الكفيلة بتخفي  ددى االزمة 

كلية العلوم التجارية واالقتصادية تنظم يوما دراسيا حول آليات                     
وسبل  السياسة اجلبائية                                          

يا حول الوساطة يف التشغيلـــــــــــكلية احلقوق تنظم يوميا دراس  

 19شهدت كلية احلقوق والعلوم السياسية يوم 

انطالق فعاليات يوم دراسي  2017افريل 

 ريني حيث تناول االول موروف الوساطة يف 

النشاأ مت بالتنسيق بني قسم , التشغيل 

احلقوق وفريق البحث ملبدأ املساواة وتطبيقاته 

يف عالقات العمل وكذا خمرب البحث يف 

تشريعات محاية النظام البئي من خالل تسليط 

:                             الضوء عل  احملاور التالية  

تطور آليات  -, مفهوم الوساطة يف التشغيل  -

الوساطة يف  -,     الوساطة عل  املستوى الوطين

دور الوساطة يف رمان  -, املعايري الدولية 

الرقابة عل  -, العملاملساواة بني طال  

النشاأ ونظرا الويته يف , لتعميق, التشغيل

االوساأ الطالبية عرف تفاعال كبريا بعد فتح 

ليختتم مبجموعة من التوصيات , جمال النقاش

                                                      :هي كاآليت

ــي          ــ  املـــستوى األكادميـ ــات علـ اعـــداد دراسـ

مـن أجـل إحـداث وسـاطته ناجحـة           (  اجلامعة)

ــة ــ         .وفعال دراســة متغــريات ســوق الــشغل عل

السيما ما تعلـق    (  تيارت كمثال)  املستوى احمللي 

ــات            ــص الطلبــــ ــيت ختــــ ــرات الــــ باملؤشــــ

تثمني ما قامت به الوكالـة الوطنيـة     .والعرو 

الوســــاطة )للتــــشغيل يف جمــــال الوســــاطة         

ربـــط اجلامعـــة مـــع الوكالـــة      (.  االلكترونيـــة

ــن خــالل حبــوث            ــيما م ــشغيل الس ــة للت الوالئي

رــرورة التركــيز علــ       ,  ومــذكرات التخــرج   

ــة يف         ــدعائم االلكتروني ــائط وال ــتعمال الوس اس

جمـال البحـث والولــوج إىل البيانـات واألرقــام          

والنظـــم املتعلقـــة بتـــسيري ســـوق الـــشغل                               

رـــرورة الفهـــم اجليـــد واملتجـــانس لسياســـة        

السلطات العمومية يف جمال احلـد مـن البطالـة          

وترقيــة التــشغيل بواســطة تقــدمي نــدوات            

  .             وحماررات وأيام دراسية  وإعالمية

فر  الغرامات املالية يف جمال خمالفة قواعد 

ورع آليات قانونية من . الوساطة يف التشغيل

شأ ا جتسيد الربط بني كل الفاعلني يف جمال 

العامل "الوساطة يف التشغيل ،قصد حتقيق مبدأ 

دعم الوكاالت , املناسب يف املكان املناسب 

تفعيل دور .  التشغيل بالدعم املادي والبشري

الرقابة الذي متارسه الوكالة الوطنية للتشغيل 

يف تشغيل األجانب كأن يسمح هلا بعدم منح 

الترخيص للعامل األجن  أو اختاذ إجراءات 

إعادة  . رد املستخدم وتوقيع العقا  عليه

النظر يف الشروأ الواجب توفرها يف العامل 

.                                                      األجن     

عدم إخضاف التشغيل لالتفاقيات الدولية  

لكون ذلك يعطي األولوية للعامل األجن  عل  

العامل الوطين نتيجة مسو االتفاقية عل  

.                                         القانون الداخلي  
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يا حول الوساطة يف التشغيلـــــــــــكلية احلقوق تنظم يوميا دراس  

 كلية العلوم االنسانية تنظم يوما دراسيا حول ذوي االحتياجات اخلاصة 

النشاأ عـرف عـدة مـداخالت       

ألخـــصائيني نفـــسانيني وكـــذا    

بعــض اســاتذة علــم النفــس         

بالكليـــة زيـــادة علـــ  افـــراد      

اين قدموا شروحات   ,   اجلمعية

مفـــصلة للطلبـــة حـــول هـــذه      

, احلاالت وكيفية التعامـل معهـا   

حبضور بعـض اهـا  االطفـال      

  من ذوي االحتياجات

تزامنا واليوم الـوطين لـذوي    

االحتياجــات اخلاصــة نظمــت    

ــسانية       ــوم االنــ ــة العلــ كليــ

ــة بالتنــسيق مــع       واالجتماعي

ــاج      ــاء لإلدمــ ــة الوفــ مجعيــ

املدرســـي واملهـــين لألطفـــال    

املصابني بالتريزوميا وأطفـال    

التوحــد بتيارت،يومــا دراســيا   

حتسيسيا حول هـذه احلـاالت       

فر  رقابة صارمة عل  مدى توافر الشروأ 

املتطلبة قانونيا ،لضمان عدم التحايل وتوفري 

فرص أكثر للعمالة الوطنية وتقليص نسبة 

.                                                         البطال   

تفعيل الرقابة فيما يتعلق بعدم ممارسة أشطة 

رري تلك املمنوحة له مبوجب رخصة 

تفعيل الدور الرقايب ملفتشية العمل .العمل

.   باعتبارها اجلهاز املختص يف ممارسة الرقابة    

تدخل املشرف بسن قوانني رادعة عل  كل من 

.             خيالف الشروأ املنصوص عليها قانونا   

.  ترقية هذا اليوم الدراسي إىل ملتق  وطين   

ويف األخري مت التصويت باإلمجاف عل  كل               

التوصيات املقترحة ،مع إبالرها للجهات                  

 . الوصية 
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 ندوة تكرميية لألستاذ رامن حنجار 

احتضنت قاعة مـنـاقشـة الـدكـتـوراه           

فعاليات الندوة ,  بكلية اآلدا  واللغات 

التكرميية املنظـمـة مـن طـرف خمـرب            

اخلطا  احلـجـاجـي لـالـسـتـاذ رـامن               

  حـــــــــــــــــنـــــــــــــــــجـــــــــــــــــار

انـطـلـقـت بـقـراءة         ,  اشغال الـنـدوة     

, الفاحتة ترمحا عل  الشهداء االبرار   

مجلة من املداخـالت  ,  لتشمل فيما بعد 

متحورت ارلبهـا  ,  لبعض اساتذة الكلية 

ــة             ــي ــن ــف ــال ال ــالعــم ــراءة ل حــول ق

اخـتـتـمـت     . والبيداروجـيـة لـألـسـتـاذ        

بتكرمي له رفقة بعض اساتذة الكـلـيـة    

  احملالني عل  التقاعد

 زيارة أعضاء مكتب بلدية توسنينة جلمعية رعاية وتربية االيتام جلامعة ابن خلدون 

االمـــان لرعايـــة وتربيـــة       مجعيـــة

  -مكتــــب توســــنينة        -االيتــــام   

الزيــارة ختللتــها جولــة اســتطالعية      

ــة   ــق اجلامع ــرات   ,  ملراف ــض حج وبع

لتستقر بأحد مدرجات كليـة   ,  الدرس

اين ,  العلوم االنسانية واالجتماعية   

ــادرة تــستحق كــل االحــترام         يف مب

اســتقبلت جامعــة ابــن      ,  والتنويــه

مـارس    46يـوم     -تيـارت     -خلدون 

بصدر رحب زيـارة رـيوف     ,  7430

ــن ذوي احلــاالت اخلاصــة         صــغار م

ــابات      "   اليُتـــم ــبا  وشـ ــة شـ " رفقـ

ــا       تــضمن عررــا مــسرحيا ترفيهي

نشطه اعضاء فرقة مسرح اهلواة    

, بتيارت يف جو من الضحك واملـرح 

لتختتم بصورة مجاعية ختلد هـذه    

املناسبة واليت بال شـك حفـرت يف         

 . اذهان االطفال ويف اذهاننا
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 جامعة ابن خلدون حتتضن الدورة الوالئية للعبة الشطرنج

  -تيارت  -النشاطات الريارية جلامعة ابن خلدون 

مل تدَفْ الفرق املـشاركة عـن      

جامعة ابن خلدون تيـارت يف       

خمتلــف التظــاهرات العلميــة    

والريارــية املنظمــة مؤخــرا    

ببعض منـاطق بـالوطن هـذه       

ــع       ــشاطات متــر دون توقي الن

امــضاء باســم جامعتنــا حيــث     

حاز فريق اجلامعـة املـشار        

يف لعبـــة الـــشطرنج علـــ         

املرتبة االوىل رمن فعاليـات  

ــة                ــة املقامــ ــة املنطقــ بطولــ

كل مـن الـسيد االمـني العـام للجامعـة             

والسيد عميد كليـة العلـوم التطبيقيـة         

ــسري           ــق امل ــراد الفري ــض اف ــذا بع وك

جلامعــة ابـــن خلــدون مـــن اداريـــني         

ــاتذة   ,وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا ودام النشاأ عل  مدار يومني  

انطلقت مـساء اليـوم فعاليـات الـدورة          

الوالئية لريارة الشطرنج املنظمة مـن  

طرف جامعة ابن خلدون بالتنـسيق مـع       

ــادي العلمــي    وكــذا  move-on الن

, الرابطة الوالئيـة للـشطرنج بتيـارت         

النشاأ وعل  رري العادة نظم بـاهلواء  

الطلـــق علـــ  مـــستوى كليـــة العلـــوم        

التطبيقيـــة بغيـــة اخلـــروج مـــن جـــو       

خصوصـا وان الطلبـة     ,  الروتني املعتـاد   

كانوا بفترة ليست ببعيـدة منـهمكني يف         

امتحانات السداسـي االول ممـا ارـف          

شـاركهم فيهـا    ,  جوا من البهجة واملتعـة    

باالرواأ يف حني حاز فريق 

اجلامعة بريارة كرة اليد 

اما . عل  املرتبة الثانية

عن الدورة املنظمة من 

طرف مديرية اجلمار  

مبناسبة اليوم العاملي 

حاز فريق كرة , للجمار 

القدم للعمال عل  املرتبة 

 الثانية       

ويف سياق آخر شاركت 

جامعة ابن خلدون تيارت 

ــي        ــث العلمـ ــوي للبحـ ــ  اجلهـ امللتقـ

للنوادي العلمية املقام بتلمسان ووا    

كــل مــن نــادي ابــن خلــدون االديب        

 ونادي فخر الدين الرازي

كــاملني خصوصــا وانــه عــرف مــشاركة       

ــ           ــصر عل ــسابقني مل تقت ــة للمت نوعي

بـل تعـدهتم اىل افـراد       ,  الطلبة فقـط 

االمـــن واحلمايـــة املدنيـــة وأعـــضاء      

 الرابطة الوالئية للعبة الشطرنج 
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ذا كان البد   من وقفة يف هذا املنرب، ذا كان البد   من وقفة يف هذا املنرب، ذا كان البد   من وقفة يف هذا املنرب، ااا___                  

بأن بأن بأن , , , المر إال ان أُذكرالمر إال ان أُذكرالمر إال ان أُذكريسعين يف بادئ ايسعين يف بادئ ايسعين يف بادئ افال فال فال 

, , , التاريخالتاريخالتاريختشكيالهتا عرب تشكيالهتا عرب تشكيالهتا عرب    فففاجلامعة وعل  اختالاجلامعة وعل  اختالاجلامعة وعل  اختال

   وعاءوعاءوعاءووو, , , كانت والزالت منارة للثقافة ال تنطفئكانت والزالت منارة للثقافة ال تنطفئكانت والزالت منارة للثقافة ال تنطفئ

تقع عل  عاتقه تقع عل  عاتقه تقع عل  عاتقه , , , وصرحا علمياوصرحا علمياوصرحا علميا, , , للعلم ال ينضبللعلم ال ينضبللعلم ال ينضب

. . . قيادة اجملتمعقيادة اجملتمعقيادة اجملتمع    

اذ ان تطور األمم والشعو ، مل يكن ابدا ليتأت  دون رخ جهد ومال ومنح اعتبار اذ ان تطور األمم والشعو ، مل يكن ابدا ليتأت  دون رخ جهد ومال ومنح اعتبار اذ ان تطور األمم والشعو ، مل يكن ابدا ليتأت  دون رخ جهد ومال ومنح اعتبار ___                  

وهو بالذات ما تسع  اليه وهو بالذات ما تسع  اليه وهو بالذات ما تسع  اليه , , , هلاته اجلامعة والرهان عليها لتكون قاطرة  و الريادةهلاته اجلامعة والرهان عليها لتكون قاطرة  و الريادةهلاته اجلامعة والرهان عليها لتكون قاطرة  و الريادة

, , , من خالل رسم طريق وارح املعاملمن خالل رسم طريق وارح املعاملمن خالل رسم طريق وارح املعامل   –––جامعة عبد الرمحن ابن خلدون بتيارت جامعة عبد الرمحن ابن خلدون بتيارت جامعة عبد الرمحن ابن خلدون بتيارت    –––جامعتنا جامعتنا جامعتنا 

احدها هذا احدها هذا احدها هذا ,,,والعمل وفق رؤية خاصة هبا تتجسد من خالل عدة منجزات نوعية وكمية والعمل وفق رؤية خاصة هبا تتجسد من خالل عدة منجزات نوعية وكمية والعمل وفق رؤية خاصة هبا تتجسد من خالل عدة منجزات نوعية وكمية 

الذي اصبح ميثل عنصرا مهما يف الذي اصبح ميثل عنصرا مهما يف الذي اصبح ميثل عنصرا مهما يف    –––جملة املنرب اخللدوين جملة املنرب اخللدوين جملة املنرب اخللدوين    –––املنرب اإلعالمي املتميز املنرب اإلعالمي املتميز املنرب اإلعالمي املتميز 

كونه استطاف يف زمن يسري ان كونه استطاف يف زمن يسري ان كونه استطاف يف زمن يسري ان , , , االستراتيجية اإلعالمية اليت اعتمدهتا جامعتنا مؤخرااالستراتيجية اإلعالمية اليت اعتمدهتا جامعتنا مؤخرااالستراتيجية اإلعالمية اليت اعتمدهتا جامعتنا مؤخرا

يتحول من فكرة اىل نافذة يُطَلُ هبا ومن خالهلا عل  ما بذله افراد االسرة اجلامعية يتحول من فكرة اىل نافذة يُطَلُ هبا ومن خالهلا عل  ما بذله افراد االسرة اجلامعية يتحول من فكرة اىل نافذة يُطَلُ هبا ومن خالهلا عل  ما بذله افراد االسرة اجلامعية 

. من جمهود عل  مدار موسم جامعي كاملمن جمهود عل  مدار موسم جامعي كاملمن جمهود عل  مدار موسم جامعي كامل   ---,,,عمالعمالعمال, , , أساتذةأساتذةأساتذة, , , طلبة طلبة طلبة    –––باختالف صفتهم باختالف صفتهم باختالف صفتهم   

تركي مجال                              : بقلم الدكتور  

نائب مدير اجلامعة املكلف بالعالقات اخلارجية     
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كلمة  العدد كلمة  العدد      
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ة      ي 
ون  صحف  عي  ة   ب  ي 
ون  صحف  عي  ب    



 تكرمي الطلبة األوائل عل  مستوى دفعاهتم

وسط فرحة رٌمست تعابريها  -

,   عل  وجوه الطلبة وذويهم

أشرف مدير جامعة ابن خلدون 

يف  اية السنة اجلامعية عل   

تكرمي الطلبة األوائل للموسم 

من  2016/2017اجلامعي 

خالل تنظيم حفل اختتام 

بقاعة احملاررات , السنة

ملديرية جامعة ابن خلدون 

تيارت، حيث مت منح شهادات 

تكرميية للطلبة املتفوقني من 

خمتلف التخصصات التقنية 

والعلوم اإلنسانية يف 

.الليسانس واملاستر  

ودعا زمالئهم يف   الطلبة الناجحني, املدير

االطوار االخرى إىل استثمار فترة التمدرس 

, باجلامعة يف التحصيل العلمي دون رريه

مثمنا يف الوقت جمهودات الطاقم 

البيداروجي والتقين عل  جمهوداهتم يف 

و إجناح املوسم , تطوير اجلامعة بصفة عامة

. بصفة خاصة  

ويف مداخلة 

, له باملناسبة  

 هنأ

السيد    

حفلفافففاف فملفملف فجلفففاف ف ف    فففاف   ف     ففف

7430/7438 
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