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الحـــدث...... زيــارة  فخامــة الرئـــيس
فخامة رئي�س اجلمهورية يفتتح ال�سنة اجلامعية من جامعة فرحات عبا�س  

عبد  ال�سيد  اجلمهورية   رئي�س  فخامة  اأ�سرف    
احلفل  على   2009 نوفمرب   12 يوم  بوتفليقة   العزيز 
والتي   ،2009-2010 اجلامعية  ال�سنة  الوطني  الر�سمي 
العلمي والتكنولوجي  البحث  حملت �سعار »تثمني نتائج 
وت�سجيع البتكار من اأجل بحث علمي مفيد«، من قاعة 
املحا�سرات »مولود قا�سم نايت بلقا�سم« باملجمع اجلامعي 
الباز فرحات عبا�س ب�سطيف وهي املرة الأوىل  بجامعة 
�سنة  لإفتتاح  الر�سمي  الوطني  احلفل  فيها  يقام  التي 
الزيارة  تعد  كما  �سطيف  جامعة  منرب  من  جامعية 

ال�سابعة لهذا املنرب العلمي.
على  ي�سرف  وهو  الرئي�س  فخامة  لقي  وقد   
التبجيل  من   ب�سطيف   اجلامعية  ال�سنة  اإفتتاح 
واحلفاوة،  و ح�سن ال�ستقبال و الرتحاب  الذي  خ�سته 
بها  الأ�سرة اجلامعية  ما يليق مبقامه الرفيع، وما يرتق 
ر�سالة  اأداء  يف  جهود  من  بذله  ما  على  التقدير  لدرجة 
اجلامعة النبيلة وما وفره من اإمكانيات  من اأجل  ترقية 

وهكذا  العلمي،  بالبحث  والنهو�س  البيداغوجي  العمل 
 ، العزيز  �سيفها   حفاوة  بكل  �سطيف  جامعة  ا�ستقبلت 
الآونة  يف  مهمة  اأ�سواطا  قطعت  التي  اجلامعة-   – فهي 
يفخر  معلما  املقايي�س  بكل  تعد  اليوم  و�سارت  الأخرية 
من  به  تتميز  ملا  اجلزائريني  وكل  املنطقة  اأبناء  به 
الهياكل  يف  م�سبوق  غري  تو�سع  و  خا�سة  ع�سرية  عمارة 
واملرافق والوظائف العلمية و البيداغوجة مبا ي�ستجيب 
يف  العلمي  والبحث  للدرا�سة  املتنامية  لالحتياجات 

خمتلف ال�سعب والتخ�س�سات. 
الإفتتاحي  الدر�س  تقدمي  احلفل  تخلل  كما   
لل�سنة اجلامعية 2009-2010  من طرف  الأ�ستاذ الدكتور 
الليــزر  بعنوان:«  العلوم  كلية  من  بورزامي  القادر  عبد 
وتطبيقـــاته«، والذي  اإ�ستهله  بتعريف الليزر ثم حتدث 
بعدها   لي�سل  العامة،   احلياة  يف  ا�ستعمالته  تطور  عن  
ل�ستعمالته احلالية ويخرج بخال�سة  يف نهاية املطاف 
حتث على ا�ستعمال هذه التكنولوجيا يف جميع املجالت.    ف 
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الحـــدث...... زيــارة  فخامــة الرئـــيس

رئي�س  لفخامة  زيارة  اأول  تعود    
بوتفليقة،   العزيز  عبد  ال�سيد  اجلمهورية 
لهذا ال�سرح العلمي ل�سنة 2000، حيث  د�سن 
واإقامة   مقعد   1000 بـ  بيداغوجيا  هيكال 
باملجمع  اجلامعية  بوخري�سة  ال�سعيد 
الرئي�س   ال�سيد  ليعود  باملعبودة،  اجلامعي 
اأوىل  لإجناز  اأ�سا�س  حجر  لي�سع   2001 �سنة 
مبنطقة  الثاين  اجلامعي  املجمع  هياكل 
الباز ، ويف جويلية 2003، د�سن  الرئي�س ما 
و�سع حجر اأ�سا�سه ومعه اإقامة حممد الأمني 
ويف   ، �سرير   2500 بـ  اجلامعية  دباغني 
اجلمهورية   رئي�س  و�سع  الرابعة  الزيارة 
�سنة 2004 حجر اأ�سا�س هيكل جديد  يحوي 
فخامته  وا�سرف  بيداغوجي،  مقعد   4000
وكانت  بعدها   واحدة  �سنة  تد�سينه  على 
الزيارة ال�ساد�سة  لل�سيد الرئي�س �سنة 2007 
الهياكل  عديد  بتد�سني  حينها  قام  حيث 
له  كانت  كما  اخلدماتية،  و  البيداغوجية  
وقفة مع اأ�ساتذة وطلبة هذه اجلامعة التي 
�سار الرئي�س ي�سرب بها املثل يف كل موعد 

واعتربها اأح�سن جامعة يف اإفريقيا. 
لل�سيد  الأخرية   الزيارة  كانت  و   
والتي    ،2009 نوفمرب   12 يوم  الرئي�س 
الوطني   الر�سمي  احلفل  على  فيها  اأ�سرف 
ال�سنة اجلامعية 2009-2010، واألقى خاللها  
خطابا اأمام اأع�ساء الأ�سرة اجلامعية  ليقوم 
لالإبتكار  الوطني  ال�سالون  باإفتتاح  بعدها 
التكنولوجي وتثمني نتائج  البحث و  حتدث 
وا�ستمع  اجلزائريني  للباحثني  خالله  
الرئي�س  ال�سيد  بعدها  ليقوم  لن�سغالتهم 
الطبيعة  وعلوم  الطب  كليتي  بتد�سني 
وكذا  بيداغوجي  مقعد   8000 بـ  واحلياة 
وعلوم  املعمارية  الهند�سة  معهد  تد�سني 
 4000 بـ  الدكتواره  مدار�س  مقر  و  الأر�س 
 3 اأي�سا   فخامته  ود�سن  بيداغوجي،  مقعد 
لـ  يت�سع  مركزيا  ومطعما  جامعية   اإقامات  
الرئي�س وقفة  لل�سيد  800 مقعد،  كما كان 
با�ستقبال  خ�سوه  الذين  الطلبة  اأبنائه  مع 

حا�سد وحار. 
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ال�سيدات الف�سليات   
ال�سادة الأفا�ســــل  

نلتقي اليوم جمددا مع الأ�سرة اجلامعية اأ�ساتذة وباحثني ، طلبة وم�سريين ملختلف موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث   
العلمي يف جوهرة اله�ساب العليا بني مواطنات ومواطني هذه الربوع اجلميلة الغالية على قلوبنا.

واإذ اأ�سدي لهم �سكري على ما لقيته واألقاه لديهم يف كل مرة اأزورهم فيها من التبجيل واحلفاوة، ول غرابة يف ذلك فقد   
جبلوا على الكرم واجلود وح�سن ال�ستقبال ودائم الرتحاب – اأخ�س الأ�سرة اجلامعية بالتقدير على ما بذلته من جهود يف اأداء 
اإىل كافة الطالبات  العلمي واأوجه تهاين اخلال�سة  البيداغوجي والنهو�س بالبحث  العمل  النبيلة ويف ترقية  ر�سالة اجلامعة 

والطلبة على املثابرة والجتهاد يف درا�ستهم مما بواأهم بلوغ املراتب التي ي�ستحقونها يف النجاح والتفوق.
حتتل هذه الربوع مكانا بارزا يف تاريخنا احلديث ت�سدره اأهلها ببطولتهم يف مقارعة ال�ستعمار ل �سيما يف انتفا�ستهم   
املنينة مبا هو اآت لريب فيه من الأحداث التاريخية بعد 08 ماي 1945 التي بالرغم مما ات�سمت به من جمازر ارتكبتها الدولة 
املحتلة وع�سابات امل�ستوطنني فاقت فظاعتها اخليال وقد م�ست معظم مناطق بلدنا العزيز فاإنها تبقى اجلذوة املقد�سة التي 
اأذكت نار الثورة املنت�سرة واأوقــــدت نـــور احلرية يف النفو�س فحولت الياأ�س اإىل اأمل وك�سرت نري العبودية عن �سعبنا لي�سرتجع 
حريته و�سيادته وكرامته واإنها حلرية بهذه اجلامعة املتميزة جامعة فرحات عبا�س بكل ما ميثله هذا الرمز الوطني ال�سامخ 

من ثقافة ون�سال وقدوة. 
                   اإن جامعة �سطيف التي نقف اليوم يف رحابها تعد بكل املقايي�س معلما يفخر به اأبناء املنطقة وكل اجلزائريني ملا متيز 
به من عمارة ع�سرية خا�سة وقد عرفت تو�سعا غري م�سبوق يف الهياكل واملرافق والوظائف العلمية و البيداغوجيــــــــة مبا 

ي�ستجيب لالحتياجات املتنامية للدرا�سة والبحث العلمي يف خمتلف ال�سعب والتخ�س�سات. 
اإن هذا القطب اجلامعي اإىل جانب غريه من الجنازات اجلامعية والرتبوية املرتامية عرب قطرنا الف�سيح تن�سجم مع   
قناعتنا الرا�سخة باأن ال�ستثمار يف املوارد الب�سرية وحت�سني كفاءاتها ومهاراتها هو الأ�سا�س املتني الذي �سيمكن البالد من تعزيز 
قدراتها التناف�سية يف عامل يتغري بوترية �سريعة ويتجه باإ�سرار نحو اإقت�ساد جديد مبني اأ�سا�سا على املعرفة واإنا لعاقدون 
العزم على موا�سلة جهود تطوير املنظومة اجلامعية والبحثية يف اإطار املخطط اخلما�سي اجلاري من اأجل متكني اجلامعة من 
بلوغ  ي�سمن  مبا  والعلمي  البيداغوجي  باأدائها  والرتقاء  العاملي  التعليم  على  الجتماعي  للطلب  واقتدار  بكفاءة  ال�ستجابة 

امل�ستويات املاأمولة يف جمال نوعية التكوينات املمنوحة وجودة الأبحاث.
  ال�سيدات الف�سليات 

ال�ســـادة الأفا�ســــل  
يكت�سي الدخول اجلامعي طابعا مميزا من حيث اأنه يوؤ�س�س لولوج منظومة التكوين العايل املف�سي اإىل عامل النوعية   
واجلودة ولعل ال�سروع يف تطبيق نظام الأق�سام التح�سريية للمدار�س الوطنية العليا يف موؤ�س�سات جامعية مبختلف املناطق 
وفتح مدار�س وطنية متخ�س�سة يف التكنولوجيات وعلوم الت�سيري وال�سحافة والعلوم ال�سيا�سية وكذا ال�سروع يف بعث فروع 
املوؤ�س�سات اجلامعية يوؤمها الطلبة من خمتلف وليات الوطن والتي ت�سكل على املدى القريب  ذات ت�سجيل وطني يف عدد من 
ملا  الطويل  امل�سار  هذا  على  حا�سمة  انطالقة  مبثابة  �سيكون  الأولوية  ذات  التخ�س�سات  من  عدد  يف  جامعية  امتياز  اأقطاب 
تتوفر عليه من تاأطري بيداغوجي نوعي وو�سائل تعليمية ع�سرية وخمزون وثائقي ثري وحميط بحث مالئم وف�سال عن 
ذلك فاإن دخول اإ�سالح التعليم العايل مرحلة  متقدمة  بتو�سيع التكوين يف الطور الثالث املتمثل يف الدكتوراه وكذا بتو�سيع 
نظام لي�سان�س ما�سرت دكتوراه من خالل فتح �سهادات جديدة كل ذلك �سيعزز ل حمالة من فر�س حت�سني  نوعية التعليم ورفع 

الكفاءة املعرفية واملهارة خلريجي التعليم العايل.
اإن من اأهداف الإ�سالح الذي �سرع فيه اإعادة  بناء املناهج والربامج واأنظمة التكوين يف �سوء القدرات البيداغوجية   
والعلمية والتكنولوجية للموؤ�س�سات اجلامعية يف ان�سجامها الوثيق مع الحتياجات الفعلية للقطاعني القت�سادي والجتماعي 

وذلك يف اإطار �سراكة حقيقية ودائمة ومكيفة مع ديناميكية التحول التي اأ�سبحت مالزمة لتطور القت�ساد واملجتمع.
مهنية  كفاءات  اإىل  واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات  حاجة  عن  املجالت  جميع  يف  البالد  ت�سهده  الذي  التطور  اأبان  ولقد   
متكنها من اقتحام جمالت ال�ستثمار يف البتكار وتعزيز قدراته الإنتاجية والتناف�سية ومن هنا فاحلاجة ملحة اإىل تنظيم 
الربط بني اجلامعة واملوؤ�س�سة ب�سكل اأكرث دقة وفاعلية وتعميمه لي�سمل الطلبة والأ�ساتذة والباحثني ) ل.م.د( فح�سب بل 

لجناز اإ�سالحات التعليم وربط البحث لي�س لإر�ساء نظام جامعي مبتطلبات التنمية.
  

 

كلـــمة فخــامة الرئيـــس..
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كلـــمة فخــامة الرئيـــس..
ال�سيدات الف�سليات 

ال�سـادة الأفا�ســل  
اأجل  العلمي والتكنولوجي وت�سجيع البتكار من  "تثمني نتائج البحث  ال�سنة هو  اإذا كان �سعار الدخول اجلامعي هذه   
بحث علمي مفيد" فاإن ما ينبغي تاأكيده يف هذا املقام هو اأمن البحث العلمي اأ�سبح ي�سكل يف ظل عوملة القت�ساد واملبادلت واحدا 
املوارد من خالل البتكار  ا�ستغالل هذه  اأ�سحى  التنمية القت�سادية بحيث  اأهمها على الإطالق يف  اإن مل  نقل  املوارد  اأهم  من 
على  القدرة  على  اأ�سا�سا  يتوقف  العالية  امل�سافة  القيمة  ذات  التكنولوجية  والأن�ساق  والتثمني  املنتوجات  يف  املج�سد  والتثمني 
تعلمون  كما  التناف�سية  وحتقيق  الإنتاج  ورفع  القت�سادية  املوؤ�س�سات  اأداء  بتح�سني  الكفيل  وهو  العلوم  تطبيقات  يف  التحكم 
املت�سمة بتعاظم ال�ستثمار يف البتكار وتزايد  التنظيم القت�سادي والجتماعي  ففي ظل عوملة زاحفة باأمناط جديدة من 
العتماد على العلوم وتطبيقاتها يف الإنتاج نتيجة لتطور اقت�ساد املعرفة واإرها�سات جمتمع املعلومات فاإنه ل مكان ول مكانة 
اإل للمجتمعات التي تتوفر على موؤ�س�سات قوية تناف�سية ذات موارد ب�سرية موؤهلة بكفاءات ومهارات عالية قادرة على ح�سن 

التدبري والت�سيري على تطوير ال�ستثمار والإنتاج وكذا �سمان اجلودة وك�سب الأ�سواق.
هي  التناف�سية  وقدراتها  اآدائها  حت�سني  من  املوؤ�س�سات  ميكن  مبا  اإنتاجها  واإعادة  وتوطينها  وتطبيقاتها  املعارف  نقل  اإ�سكالية  اإن 
رهان اقت�سادي واجتماعي من الطراز الأول اإنها بهذا املعنى ل تهم قطاعا بعينه بل ينبغي اأن تن�سوي �سمن روؤية �ساملة ت�ساهم 

يف جت�سيدها كل القطاعات .
بقيمـة  مايل  غالف  له  خ�س�س  الذي  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  للبحث  اخلما�سي  الربنامج  بالغ  باهتمام  �سنتابع   
�سعـف ما مت ر�سـده للفتـرة 2009-2005 اآملني اأن ت�ساهـم نتائجـه يف تعزيـز قدراتنا ال�سناعيـة موؤكدين على دعم ال�ستثمار 
يف البتكار بو�سع برنامج وا�سع بالتعاون مع القطاع القت�سادي ب�سكل عام وقطاعات ال�سناعة والطاقة واملناجم واملوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة ب�سكل خا�س.
اأعتقد اأنه حان الوقت لإعطاء دفع حا�سم لعالقة اجلامعة مبحيطها القت�سادي والجتماعي والربط الوثيق بني عاملي   
التكوين والت�سغيل وذلك ي�ستدعي هنا اإر�ساء اأطر عمل م�سرتكة بني اجلامعات ومراكز البحث من جهة واملوؤ�س�سات القت�سادية 
التكامل �سروريا وملحا  اآن واحد، لقد بات هذا  التقدم القت�سادي واملعريف يف  اأخرى مما �سيفيد  الوطنية من جهة   والهيئات 
بهدف اإن�ساء اأقطاب امتياز وتناف�س قادرة على توظيف اأح�سن الكفاءات يف اإجناز اأبحاث  تطويرية ذات م�ستوى، رفع اأقطاب 
اإطار تنظيم حمكم للخربات  اأو قطاعية م�سرتكة وهو من اخلطوات اجلادة التي نعمل على ت�سجيعها يف  ذات اأهمية قطاعية 

الوطنية مع احلر�س الدائم على �سيانة امللكية الفكرية وتطوير ثقافة الإبداع.
من  كل  يف  حتديدها  جرى  التي  الإلكرتونية  ال�سناعات  جمال  يف  الثالثة  التناف�سية  الأقطاب  فاإن  ال�سياق  هذا  ويف   
semi-conducteurs(  مراكز البحث املخ�س�س  اإجناز خ�سو�سا بعد)  �سطيف و�سيدي بلعبا�س والبليدة �ست�سهم يف النتهاء من 
لها تطوير �سناعة �سبه النواقل، اإجناز الأر�سية التكنولوجية الكربى لتكنولوجيات �سبه النواقل على م�ستوى مركز تطوير 

التكنولوجيا املتقدمة بدرارية.
بتلم�سان  املواد  وهند�سة  وعلوم  ببجاية  الغذائية  ال�سناعات  تكنولوجيا  يف  متخ�س�سة  بحث  مراكز  اإجناز  اأن  كما   
والتكنولوجيا املجهرية ببومردا�س واملناجم والتعدين بعنابة لت�ساف بذلك  اإىل م�ساريع مراكز البحث العلمي اجلديدة املقرر 

اإجنازها يف اإطار الربنامج للفرتة 2012-2008 �ست�سمح بربوز اأقطاب امتياز حقيقية على م�ستوى املدن اجلامعية املعنية.
ال�سيدات الف�سليات   

ال�سـادة الأفا�ســـل  
عرف النظام الوطني للبحث يف ال�سابق �سعوبات جمة جعلت م�سريته تت�سم بالتذبذب والرتدد لكنه �سهد يف ال�سنوات   
الع�سر الأخرية انطالقة واعدة ومرحلة تنظيم جديد اأدت اإىل �سبط �سيا�سة وا�سحة باأهداف حمددة واعتماد برامج حمكمة 
�ساحبها ر�سد املبالغ ال�سرورية الكفيلة ببناء نظام وطني فعال للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وت�سخري نتائجه خلدمة 
تنمية القت�ساد الوطني وحت�سني ظروف حياة املواطن اجلزائري ولقد بداأ هذا امل�سعى يعطي ثماره من خالل تنفيذ الأحكام 
ذات ال�سلة بالقانون التوجيهي والربنامج اخلما�سي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيث تعززت القدرات العلمية وعرف 
واملهند�سني  الدائمني  واملتدخلني  الباحثني  الأ�ساتذة  عدد  تزايد  يف  خا�س  ب�سكل  متثل  لفتا  تطورا  والتقني  العلمي  النتاج 

والتقنيني.
اإن ما بذل من جهود وما حتقق من نتائج اإىل اليوم يبقى دون طموحاتنا اإذ يجب موا�سلة وم�ساعفة العمل والجتهاد   
التطور  يطرحها  التي  امل�سكالت  معاجلة  بغر�س  لي�س  التخ�س�سات  �ستى  يف  معا  والتطبيق  الأ�سا�سي  بالبحث  اأكرث  والهتمام 
القت�سادي والجتماعي لالأمة فح�سب بل ل�سمان التوا�سل مع التطورات احلا�سلة يف جمال العلوم والتقنيات ومتكني بلدنا من 

اللتحاق بديناميكية التنمية الدولية.



فخامة رئي�س اجلمهورية يفتتح ال�سنة اجلامعية من جامعة فرحات عبا�س  
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كلـــمة فخــامة الرئيـــس..
  ال�سيدات الف�سليات 

ال�سـادة الأفا�ســــل  
العلمي  البحث  حقول  يف  العاملة  الب�سرية  املوارد  وتطوير  العايل  التعليم  قطاع  ترقية  يف  جهودها  الدولة  �ستوا�سل   
املختفلة موؤكدين على �سرورة توفري كل الو�سائل املمكنة لتح�سني النوعية والتاأطري وتوفري مناخ اجتماعي ومهني لالأ�ساتذة 
تعزيز  اأجل  من  وحتفيزا  جاذبية  اأكرث  تعوي�سية  اأنظمة  واعتماد  الظروف،  اأح�سن  يف  مهمتهم  اأداء  من  لتمكينهم  الباحثني 

القدرات العلمية والتقنية الوطنية وا�ستقطاب اأف�سل الطاقات وتفادي ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات.
نعم ، لبد من تعزيز القدرات العلمية والتقنية والوطنية بطاقات وكفاءات جديدة ل�سمان تاأطري اأن�سطة البحث يف   
املخابر والوحدات واملراكز ف�سال عن و�سع الآليات ال�سرورية ل�ستقطاب طلبة الدكتوراه واإدماجهم وفق �سيغ مرنة يف هيئات 
اإن تنظيم الكفاءات الوطنية وال�ستفادة من خربات الباحثني اجلزائريني املقيمني يف اخلارج و�سمان انخراطهم يف  البحث، 
اجلهد الوطني لرتقية البحث هو هدف ينبغي بلوغه بغر�س تكوين نواة �سلبة من اخلربات الوطنية لتج�سيد مقا�سد ال�سيا�سة 

الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
اأ�سمى عبارات التحية والتقدير قلت مل�سنا لدى  اإليها باملنا�سبة  اأزف  ولقد مل�سنا لدى جاليتنا العلمية يف اخلارج التي   

جاليتنا كل ال�ستعداد لالإ�سهام يف تطوير البالد.
اإن تن�سيب ال�سبكات املو�سوعاتية يف جمال البحث ذات الأولوية بف�سل جتنيد هذه الكفاءات دليل اإ�سايف تقدمه هذه   

اجلالية على عميق ارتباطها بوطنها الأم وح�سن تعاونها كلما وجدت الأطر والآليات املنا�سبة لذلك.
اإن دعم القدرات الوطنية يف جمال البحث العلمي ينبغي اأن يوؤدي يف املدى املنظور اإىل اإقامة نظام وطني لال�ست�سراف   
ال�سرتاتيجي والتكنولوجي والقت�سادي مبقدوره اإذا ما ت�سافر مع بناء اأنظمة فعالة لالإعالم العلمي والتقني اأن ي�سكل دعامة 

قوية للتنمية القت�سادية والجتماعية والثقافية للبالد.
تعلمون اأنه ل ميكن ت�سور اأو اجناز م�سروع تنمية �ساملة م�ستدامة خارج �سروط الواقع احل�ساري اخلا�س فاحل�سارة   
العاملي  املعريف  الرتاث  على  املتفتحة  بهويتها  املتح�سنة  باأر�سها  امللتحمة  بثقافتها  املت�سبعة  العارفة  الوطنية  الذات  اإبداع 
لذلك نحن حري�سون على اإيجاد �سيغ توافق يف منظومتنا التعليمية واجلامعية بني خمتلف التخ�س�سات بني العلوم الدقيقة 
اإىل  منها  �سعيا  وهذا  وهوينها  ثقافتها  لرتقية  حاجة  يف  بالدنا  تزال  ل  والتي  الن�سانية  الجتماعية  والعلوم  والتكنولوجية 
اإيجاد نظام من�سجم يخدم منوذج الفرد واملجتمع الذي نطمح اإىل بلوغه م�ستقبال و�سمان ديناميكية متوازنة لتنمية مادية 
اأنكم ت�ساطرونني الراأي باأن حتقيق تنمية متوازنة يف ظل  وب�سرية متكافئة يف جمتمع جزائري ع�سري واأ�سيل ول ريب يف 
ثقافة م�ستنرية واأخالق �سامية �سيعزز اأكرث من ح�سانة �سعبنا وخا�سة ال�سباب �سد النحرافات والآفات املختلفة املدمرة التي 

تر�سده وتهدد م�ستقبل اأمته.
ال�سيدات الف�سليات   

ال�سـادة الأفا�سـل  
تنوير  ف�ساء  هي  كما  وابتكار  وبحث  علم  مركز  فعال  فهي  اجلامعية  ي�سمون  الإغريق  قدماء  كان   )Alma mater(  
وثقافة اجتماعية يف بعدها الوطني الإن�ساين اأ�سا�سها احلوار والتفتح والت�سامح دون تع�سب اأو تطرف حلمنا اأن تكون اجلامعة 
اأن تكون ولدة للنوابغ املتفوقني  اأن تتاأثر به �سلبا  اإيجابا يف املجتمع ل  اإ�سعاع معريف وح�ساري واأن توؤثر اجلامعة  دوما مركز 

للنخب ال�ساعدة رهان اجلزائر امل�ستقبلي.
بناتها  جميع  البالد  متنح  اأن  الدميقراطية  فمن  العاملة  النخب  وفكرة  التعليم  دميقراطية  اعتقادنا  يف  تعار�س  ول   
واأبنائها فر�سا متكافئة للتعلم والنجاح لكنه اأي�سا من الدميقراطية والعدل واجلدوى اأن ترعى وتقدر وتكرم الدولة واملجتمع 

املتفوقني املتاألقني حاملي راية النجاح والمتياز بناة املجد واحل�سارة العلماء الأعالم الذين نفاخر بهم بكل اعتزاز.
التي با�سرناها منذ �سنوات  الوطنية  اإننا عازمون �سائرون بعون اهلل وت�سافر جهود اجلميع يف تنفيذ الإ�سرتاتيجية   
وبلوغ  ال�ستمرارية  حتقيق  اأجل  من  ال�ساعدة  الأجيال  جلهود  جديدا  دفعا  �ستعطي  والتي  امل�سطرة  امل�ساريع  كل  وا�ستكمال 

النه�سة املن�سودة.
ال�سيدات الف�سليات   

ال�سـادة الأفا�ســل  
اأمل اجلزائر يف املواهب املبدعة املخل�سة لكبرية جدا واإن رهان ال�سعب عليها لأكرب فنكن على ثقة باأنه باجلهد  اإن   
والجتهاد �ستتجاوز بالدنا خملفات �سنوات املحنة وروا�سبها مبختلف الأ�سكال واملراحل وتبلغ ما ت�سعى اإليه من تنمية �ساملة 

م�ستدامة وازدهار و�سوؤدد باإذن اهلل.
       اأجدد �سكري وتقديري لأ�سرة التعليم العايل والبحث العلمي على ما ت�سطلع به من مهام وواجبات يف اأداء  الر�سالة 

الوطنية، واأعلن على بركة اهلل عن الفتتاح الر�سمي للدخول اجلامعي 2009-2010 .

وفقنا اهلل ملا فيه خري البالد والعباد 
         اأ�سكركم على كرم الإ�سغاء.. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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حفـــل اإلختـــتـــام
حفل اختتام ال�سنة اجلامعية 2008/ 2009   

 06      نظمت جامعة فرحات عبا�س يوم 
اجلامعية  ال�سنة  لإختتام  حفال    ،2009 جويلية 
2008-2009 ، مت  خالله تكرمي  الأ�ساتذة الذين 
والطلبة  اأعلى،  علمية  لدرجة  ترقيتهم   متت 
م خالل احلفل  15 اأ�ستاذا  اأوائل الدفعات، وقد كُرُُُُ
متت ترقيتهم اإىل رتبة اأ�ستاذ التعليم العايل كما 

وزعت �سهادات وجوائز ت�سجيعية على الطلبة. 
النواحي،  جميع  من  والبذل،  العطاء  من  كاملة  �سنة  م�سرية  فيها  خل�س  كلمة  اجلامعة  رئي�س  باإلقاء  احلفل  ا�ستهل   
البيداغوجية والبحثية والن�ساطات العلمية  و تطور الهياكل وغريها من املجالت، ليقوم بعده ال�سيد الأمني العام لولية �سطيف 
باإلقاء كلمة نيابة عن ال�سيد الوايل، جدد فيها الإهتمام البالغ الذي توليه الدولة لقطاع التعليم العايل �ساكرا اجلميع من طلبة 

و ا�ساتذة وعمال على املجهودات التي بذلوها من اجل اإجناح ال�سنة اجلامعية التي كانت �سنة حافلة مبختلف الن�ساطات.
  وتخلل احلفل تكريـــــم �ساحب اأح�سن  بحث علمي،  وقد نالــــت اجلائزة الأ�ستاذة فالحي وردة يف جمال التكنولوجيا 
اإدارة جامعة فرحات عبا�س جائـــــزة بيئية متنح لإحدى كليات اجلامعة الأكرث حمافظة على  ا�ستحدثت  النانومرتية، كما 
املحيط، و قد مت ت�سكيل جلنة حتكيم اأ�سندت  اإليها مهمة الإختيار و اتخاذ قرار على معياري نظافة وتهيئة املحيط الداخلي 
واخلارجي لكل كلية ومدى الهتمام بامل�ساحات اخل�سراء، وقد عادت اجلائزة التي اأطلق عليها اإ�سم "الغ�سن الأخ�سر" اإىل كلية 

العلوم القت�سادية وعلوم الت�سيري.
  ليتم بعدها تكرمي الأ�ساتذة الذين متت ترقيتهم لرتبة اأ�ستاذ التعليم العايل، و الطلبة اأوائل الدفعات لل�سنة اجلامعية 
 LMD -كما مت خالل احلفل تكرمي  الطلبة اأوائل الدفعات يف  لي�سان�س- ل م د  ،LMD 2008-2009   يف املا�ستري 1   نظام ال م د

لنف�س ال�سنة اجلامعية، وكذا يف النظام الكال�سيكي .  
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حفـــل اإلختـــتـــام
حفل اختتام ال�سنة اجلامعية 2008/ 2009   

القائمة ال�سمية لالأ�ساتذة الذين متت ترقيتهم 

اإىل رتبة اأ�ستاذ التعليم العايل

LMD قائمة الطلبة اأوائل الدفعات 2009 ما�ستري 1 ل م د

اللقب و ال�سم
بلمامي عمر

بن عنيبة حممد الطاهر
بوزيد �سعيد

بوعمامة العربي
حرز اهلل داود

خمال بن �سيخ ميينة
درابلة �سالح

روميلي عبد الكرمي
�سلماين قادري ليندة
�سريف حممد ال�سغري

عبدي جميلة
عرعار خمي�سي

عمارجية  عدناين  هنية
فني حممد

مداين توفيق

املعدل
14.13
12.97
11.76
14.70
14.25
14.92
16.00
10.50
14.33
14.01

اللقب و الإ�سم
باقي مها ملياء

بوجالل اأنفال
جالوجي فوؤاد
ح�سيد �سباح

�سيد حممد امني
�سبحي امرية
عياط مرمي

كعرار رحيمة
مراك�سي رمية

ناجي حنان

التخ�س�س
اإدارة اأعمال املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

بنوك
اأ�س�س هند�سة املعلومات وال�سور         

علوم جتارية
اآليات

تاأمينات
مالية و حما�سبة

ريا�سيات تطبيقية
هند�سة املواد

�سبكة اأنظمة الت�سالت

التخ�س�س
حقوق

هند�سة الطرائق
ميكانيك
ميكانيك
بيلوجيا

ريا�سيات
ريا�سيات

فيزياء
ريا�سيات

علم النف�س
هند�سة الطرائق

بيولوجيا
فيزياء

بيولوجيا
بيولوجيا
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حفـــل اإلختـــتـــام
حفل اختتام ال�سنة اجلامعية 2008/ 2009   

قائمة الطلبة اأوائل الدفعات 2009 لي�سان�س- ل م د- LMD)مرتبة ابجديا (

قائمة الطلبة اأوائل دفعات 2009 )نظام كال�سيكي( )مرتبة ابجديا (

   كما قامت اإدارة اجلامعة بتكرمي طلبتها الذين �سرفوها يف خمتلف 
الدورات الريا�سية اجلامعية :

فريق الكرة الطائرة: حت�سل  على امليدالية الذهبية يف الألعاب  
اجلامعية  الوطنية لل�سنة اجلامعية 2009-2008 .

حماميد اإميان : متح�سلة على امليدالية الذهبية يف الدورة الريا�سية  
اجلامعية  لل�سنة اجلامعية 2008-2009  يف الكاراتيه

بو�سامة عمار : متح�سل على امليدالية الذهبية يف الدورة الريا�سية 
اجلامعية لل�سنة اجلامعية 2008-2009  يف املالكمة

مهملة ال�سعيد : متح�سل على امليدالية الذهبية يف الدورة الريا�سية 
اجلامعية لل�سنة اجلامعية 2008-2009 يف املالكمة.

اللقب و الإ�سم 
ا�سعد دهية

بارو�س يعقوب
بلب�سو�س �سريف

بن فرحات ميمونة 
بن م�سلي �سعيدة

بهلواي نور الهدى
بولعواد عثمان

خموج �سارة هبة
دهال منال
�ساعو اآمنة

�سعيداين �سناز
�سالمي �سمية

�سلوم جمال
عطية في�سل

عمار ح�سام الدين
عمران �سهرية
عي�ساين �سارة

عيالن وفاء
ماحلة �سيف الإ�سالم ربيع

خمالفي �سبريينة
من�سور فطيمة

التخ�س�س
جتهيزات ب�سرية و فوتونية

ات�سالت
هند�سة مدنية

ميكروبيولوجيا
اعالم ايل

علوم مالية و حما�سبة
هند�سة فيزيائية 

الكرتونيك الكرتوتقني ايل
ريا�سيات تطبيقية

علوم و تكنولوجيا الت�سال
حتاليل بيوكيميائية

اقت�ساد بنكي و نقدي
كهروكيمياء

الكرتوتقنية
اليات

فيزياء اأ�سا�سية
الت الكرتونية
مالية و تامينات 

كيمياء البيئة
ادارة اعمال املوؤ�س�سات 
ت�سويق  وجتارة دولية

املعدل
       13.22
     13.42
     13.25

  10.33
     11.32
    14.95

      12.96
    13.74

     14.80
    11.17

      11.11
15.03

     13.58
      12.34

15.21
      12.28
      14.61
     14.44
     13.58
     14.18
    13.70

اللقب و الإ�سم
بيطام طارق
خم�س �سارة
دايلي زينب
دراج اأمينة 

عبد الرزاق �سارة

التخ�س�س
هند�سة نووية

اإجنليزية
حقوق

حما�سبة
تكنولوجيا الأجهزة

املعدل
15.81
16.83
14.41
15.45
15.47
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التســجيـــالت ...
جرت عملية الت�سجيالت اجلامعية للطلبة اجلدد احلاملني ل�سهادة البكالوريا ل�سنة 2009 باملجمع اجلامعي الباز،  عرب مرحلتني،   
)فرتة الت�سجيل الأوىل من 10 جويلية 2009 اإىل 23 من ال�سهرنف�سه، وفرتة الت�سجيـل النهائي)من 30 جويلية اإىل 11 اأوت 2009( وذلك 
الأبواب  بتنظيم  املعلومات  كافة  حت�سيل  من  اجلدد  الطلبة  لتمكني  املوؤطريـن  اأح�سن  وت�سخري  الو�سائل  كل  بتوفري  مريح  جد  جو  و�سط 
املفتوحـة على اجلامعـة والتي ت�سمح حلاملي �سهادة البكالوريـا بالتعرف على اجلامعة من حيث التكوين البيداغوجي والتاأطري العلمي كما 

وفرت اجلامعة مطويات عن طرق واأماكن الت�سجيل، واخلدمات اجلامعية التي ميكن للطالب ال�ستفادة منها.
الرتبية  مديرية  مع  بالتن�سيق  عبا�س  فرحات  جامعة  نظمت  حيث  الت�سجيالت  اإنطالق  من  �سهور  قبل  للعملية   التح�سري  بداأ   
لولية �سطيف يوما اإعالميا مبقر املديرية حول الت�سجيالت اجلامعية ونظام التعليم العايل L.M.D  وذلك يوم احلادي والع�سرين من �سهر 
اأفريل 2009 وا�ستهدف هذا الن�ساط العلمي تقدمي عرو�س ومعلومات عامة عن اجلامعة وعرو�س اأخرى حول  طريقة الت�سجيل واللتحاق 
   -On Line– مبقاعدها حت�سريا لعملية الت�سجيالت اجلامعية ل�سنة 2009/2010 خا�سة وان العملية اأ�سبحت تتم عرب اخلط اللكرتوين
اأوعن طريق النرتنيت كما مت الرتكيز خالل هذا اليوم الإعالمي على التعريف بالتخ�س�سات املتوفرة بجامعة فرحات عبا�س يف النظامني 
قدرات  تنمية  اإىل  الن�ساط  ويهدف  املتوفرة،  التخ�س�سات  عن  الكثري  يجهل  النهائي  ال�سف  يف  التلميذ  واأن  خا�سة   L.M.D و  الكال�سيكي 

الختيار لدى التلميذ.
  وقد انتهت عملية الت�سجيالت اجلامعة لل�سنة  اجلامعية 

جديد.  طالب  اآلف   6 حوايل  بت�سجيل    2009-2010

 الت�سجيالت اجلامعية للطلبة اجلدد جتري  و�سط ظروف جد مريحة
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التظاهرات العلمية....
الأمننة يف ظل الدرا�سات القانونية احلديثة مو�سوع يوم درا�سي

   نظمت كلية احلقوق بجامعة فرحات عبا�س بالتن�سيق مع مركز يومية ال�سعب للدرا�سات الإ�سرتاتيجية يوما درا�سيا يف 
الثاين والع�سرين من �سهر اأفريل 2009 ن�سطه دكاترة يف  احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ومتخ�س�سون يف حقوق الإن�سان والعالقات 
الدولية حول الأمننة يف ظل الدرا�سات القانونية احلديثة اإذ قدم الأ�ستاذ الدكتور برقوق احمند مداخلة بعنوان اب�ستيمولوجية 
اأن الأمننة امل�ستدامة ت�سري اإىل ا�ستدامة الأمن واأكرث ا�ستدامة بيئية لالأجيال القادمة لأنها  الأمن الإن�ساين،  ويرى الدكتور 
ت�سمل كل املتغريات التي ت�سمن بقاء اجلن�س الب�سري ليخل�س يف نهاية مداخلته اإىل اأن الأمننة امل�ستدامة تعني هند�سة الأمن 
الإن�ساين امل�ستدام الذي يهدف اإىل بناء ت�سور جديد يربط بني الواقع والقيم با�ستعمال اآليات ومناهج عرب تخ�س�سية تهدف 
اأفقي وبا�ستخدام غايات واأهداف التنمية الإن�سانية امل�ستدامة ،اأما الدكتور بلعيد موي�سي فقد  اإىل حتديد جمال حتليلي غري 
طرح ت�ساوؤلت عديدة يف مداخلته : ملاذا الأمننة؟ هل الأمننة �سرورية؟ وكيف نحقق الأمننة؟ وقدم الأ�ستاذ بلعيد مفهوما 
اآخر لالأمننة من منظور فل�سفي، فالأمننة يف وقت معني هي ا�ستجابة ملخاطر بعينها فهي-ح�سبه- لي�ست منوذج نظري بعيد 
عن جتارب ال�سعوب ، لينفي الأ�ستاذ الدكتور مربوك غ�سبان وجود تعريف حمدد لالأمن الإن�ساين فهو يف نظره جمموعة من 
التعاريف التي حتاول جعل مفهوم الأمن الإن�ساين منح�سرا يف حماية الإن�سان من كل التهديدات املختلفة وجعله يتحرك اأكرث، 

ويتمثل يف الأمن الإقت�سادي،الغذائي،البيئي وال�سيا�سي...هذا الأمن اإذا ما توفر يف حميط ما فاإنه ي�ساعد على الإبداع اأكرث.
والأمن  العامة  احلريات  بعنوان  رقية  عوا�سرية  الدكتورة  الأ�ستاذة  فقدمتها  الثانية  اجلل�سة  يف  مداخلة   ثاين  اأما   
الفكري، اإذ يعد الأمن الفكري –عندها- عماد ال�سلم الداخلي وقد عربت عن ذلك منظمة اليون�سكو  يف دباجتها بعبارة" ال�سلم 
العدوانية  ال�سخ�سية  اإىل جمموعة من ال�ستنتاجات فالبوؤ�س الجتماعي ي�ساعد على تكوين  الب�سر" لتخل�س  يولد يف عقول 
التي لها ا�ستعداد لتقبل اأفكار منحرفة، واإن حرب الأفكار بالن�سبة لالأ�ستاذة لتقل خطورة عن احلروب التقليدية، كما انه من 
ال�سروري اللجوء حلوار احل�سارات للق�ساء على التع�سب لالأفكار و ل بد من اإ�سالح املنظومة لرتبوية و حتقيق الدميقراطية 

الثقافية.
غري اأ ن الأ�ستاذ الدكتور ق�سي اخلري عميد كلية احلقوق ت�ساءل عن مظاهر الأمننة وهل هذه الأخرية اأمر مرغوب   
فيه؟ وهل هناك فعال اأمننة للقانون الدويل؟ وهل ميكن للقانون الدويل اأن ي�سكل اأداة لتحقيق الأمن الإن�ساين؟   وراأى 
اأن الأمن الإن�ساين يبقى دائما مرتبط مبفهوم الدولة باملعنى الكال�سيكي رغم وجود بع�س التطورات ل�سالح 
وقواعد  فواعل  وظهور  الإن�ساين  الأمن 

جديدة تبلوره .
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التظاهرات العلمية....
الأيام الطبية الثالثة لالأمرا�س املعدية تنعقد باجلامعة 

انطلقت فعاليات الأيــام الدرا�سية الطبية لالأمرا�س   
قا�سم  مولود  املحا�سرات  بقاعة   2009 اأفريل   29 يوم  املعدية 
وقد  الثالثة  طبعتها  يف  الباز  اجلامعي  بالقطب  بلقا�سم   نايت 
دق الباحثون املتدخلون ناقو�س اخلطر من الأمرا�س املعدية 
التي ت�سهد انت�سارا وا�سعا وتطورا ملحوظا يف العامل ويف ولية 
�سطيف ب�سفة خا�سة، كما اأ�سار امل�ساركون اإىل اأن اأول اكت�ساف 
مل�ساد الفريو�سات كان �سنة 1957 غري اأن قلة الإهتمام مبثل 
اأوائل  هذه الأدوية يف تلك الفرتة جعلها نادرة وقليلة حتى 
بفهم  اجلزئية  البيولوجيا  معطيات  �سمحت  حني  الثمانينات 
فريو�سية  اأمرا�س  ظهور  ظل  يف  الفريو�سي  للت�ساعف  اأكرب 
امل�سابني  عدد  يقدر  حيث   ، الإيدز  مر�س  غرار  على  جديدة 
بحوايل 928 م�سابا و3662 حامال للفريو�س يف اجلزائر، اأما يف 
�سطيف وحدها فقد مت ت�سجيل 180 م�سابا بالإيدز منهم 60 
مري�سا يخ�سعون لعالج ثالثي     و اأكد املتدخلون اأن اأكرث من 
ال�سوق  ال�سيدا يتم تداوله حاليا يف  26 دواء م�سادا لفريو�س 

اجلزائرية .

اأخطر  من  الفريو�سي  الكبد  اإلتهاب  مر�س  ويعد   
واأن  خا�سة  اجلزائر،  يف  املنت�سرة  الفريو�سية  الأمرا�س 
يتحول  اأن  اإىل  الكبد  تلف  اإىل  يوؤدي  العالج  يف  الرتاخي 
حاملي  عدد  اأن  اإىل  الإح�سائيات  وت�سري  الكبد،  ل�سرطان 
فريو�س ْاإلتهاب الكبد يتجاوز 520 مليونا يف العامل، %2.5منهم 
يف اجلزائر وهذا ح�سب الدرا�سة التي اأجريت �سنة 1998 و عن 
ولية �سطيف اأكد املحا�سرون اأن مري�سا من كل اأربعة مر�سى 
يقدر  حيث  الفريو�سي  الكبد  باإلتهاب  ي�ساب  الكلوي  العجز 
عدد الذين يتابعون العالج حاليا  بالولية 200 مري�سا منهم 

. خا�س  لعالج  يخ�سعون   25
ح�سب  الطبية  الأيام  هذه  من  الهدف  فاإن  ولالإ�سارة   
رئي�سية  ب�سفة  التطرق  هو  املجيد  عبد  ل�سهب  الربوفي�سور 
�سبل  وبالتايل  اجلزائر،  يف  املنت�سرة  املعدية  الأمرا�س  اإىل 

وكيفية الوقاية منها وطرق التداوي. 



التظاهرات العلمية....

املجتمع  القيمي يف  التغري  اأول حول  2009،  ملتقى وطنيا  و05 ماي   04 العلوم الجتماعية  يومي  و  الآداب  نظمت كلية   
اجلزائري بقاعة املحا�سرات الكربى مولود قا�سم نايت بلقا�سم، ويتلخ�س مو�سوع امللتقى يف اأن املجتمع اجلزائري حتكمه جمموعة 
من القيم حتدد اأطر �سبكة الن�سيج الجتماعي  واأن التحولت التي مرت بها اجلزائر عرب الفرتات الزمنية املختلفة والظروف 

املجتمعية املتعاقبة اأف�ست اإىل اإحداث ما ي�سطلح عليه  التغري القيمي .
من  له  ملا  الإجتماع  علم  يف  اإحلاحا  املوا�سيع  اأكرث  من  القيمي  التغري  امليلود   �سفاري  الأ�ستاذ  الكلية  عميد  اعترب  ولقد   
اإنعكا�سات م�ستقبيلة على املجتمع،  غري اأن مو�سوع القيم معقد لتعقد القيم يف حد ذاتها حيث ليوجد اتفاق واجماع عام عليها، 
اأ�سار  اإيجابيا يف جمتمع اآخر ،كما  فما هو �سلبي يف جمتمعنا قد يكون 
مرت  اجلزائر  اأن  اإىل  مداخالتهم  يف  املحا�سرون  الأ�ساتذة 
اأدى  اإجتماعي  تغري  اإىل  اأف�ست  تاريخية  مبراحل 

بطبيعة احلال اإىل تغري قيمي.

اجلامعة تنظم امللتقى الوطني الأول  حول التغري القيمي يف املجتمع اجلزائري



اجلامعة تنظم امللتقى الوطني الأول  حول التغري القيمي يف املجتمع اجلزائري
قالت  للقيم  مفهوم  ولإعطاء   
يف  فيـروز  زرارقة  الدكتورة  الأ�ستاذة 
القيمي  التغري  بـ:  املعنونـة  مداخلتـها 
عن  عبارة  هي  القيم   " املرجعيات  و�سراع 
الأ�سياء  عن  الفرد  يحملها  التي  املعتقدات 
الن�سبي والذاتية،  واملعاين،تت�سف بالثبات 
يف  طويلة  انفعالية،  �سحنة  عن  نابعة 
الغالب  يف  والقيم  تتغري،  لكنها  تغريها 

متوارثة كالقيم الدينية."
يجب  اأنه  النوي  اجلمعي  الأ�ستاذ  راأى  كما    
فهم  يف  جمتمعاته  مرافقة  ال�سيا�سي  على 
والقيمية  الجتماعية  التغريات  وقراءة 
ال�سيا�سي،  املجتمع  رحم  اإىل  واإدخالها 
�سرورة  مداخلته  يف   وعر�س 

يف  القيمي  التغري  العتبار  بعني  الأخذ 
اأزمة الأهداف يف احلقل ال�سيا�سي، كما اأ�سار 
مداخلته  يف  اآكلي  حممد  فراجي  الأ�ستاذ 
فيها  يرى  التي  بولنييه  كارل  اأعمال  اإىل 
تطور  عن  ناجت  املجتمع  يف  التطور  اأن 
تطور  اإل  الأخرية  هذه  وما  الراأ�سمالية 
ثقافة  يحملون  اأعمال  لرجال  منطقي 
–ح�سب راأيه- تتحول اإىل  واعية، والأفكار 
ن�سق قيمي ميكن اأن ن�ستغلها لإحداث تطور 
يف املجتمع، كما اأنه لميكن ف�سل الإقت�ساد 
النفتاح  اأن  اإىل  ليخل�س  املجتمع،  عن 
من  بها  الإهتمام  يجب  ظاهرة  الإقت�سادي 

الناحية الجتماعية. 
امللتقى  امل�ساركون يف  الأ�ساتذة  ولقد اعتمد 
على الدرا�سات امليدانية التي اأجريت حول 
العوملة  و  ال�سباب   : مداخلة  ففي  املو�سوع 
الدكتور  الأ�ستاذ  قدمها  القيم،التي  ن�سق  و 
مت  بجاية  جامعة  من  دبلة  العلي  عبد 
النتائج التي مل تكن متوقعة  عر�س بع�س 
التي  امليدانية  الدرا�سة  بعد  له  بالن�سبة 
اأجراها على طلبة كلية العلوم الإجتماعية 
بجامعة ب�سكرة  فلقد تبني لالأ�ستاذ اأن نظرة 
اإيجابية  امل�ستقبل  اإىل  اجلزائري  ال�سباب 
يجعلنا  مما   . %  90 بن�سبة  وذلك  ومتفائلة 

واقعه  عن  اجلزائري  ال�ساب  بر�سا  نوؤمن 
ال�سعوبات  الإجتماعي وثقته بنف�سه رغم 
مو�سوع  اأن  كما  يواجهها،  التي  والعراقيل 
املوا�سيع  موؤخرة  يف  ياأتي  ال�سرية  الهجرة 
ما  وهذا  اجلزائري  ال�ساب  فيها  يفكر  التي 
 80% بن�سبة  العمل  بعد   5% ن�سبة  اأثبتته 
و الزواج وتكوين اأ�سرة بن�سبة %10 .وهذه 
العايل  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  جعلت  الن�سب 
يف  ا�ستخدمت  التي  الأرقام  اأن  يرى  دبلة 
فيها  مبالغ  ال�سرية  الهجرة  ظاهرة  اإثارة 
فال�ساب اجلزائري رغم �سراع القيم ل يزال 
حمافظا على قيم تقليدية ومازالت حتركه 
اإيجابية  العوملة  ويعترب  القومية،  النزعة 
ن�سبة  مثلته  ما  وهذا  اأمامه  ماثل  وواقعا 

املبحوثني.  من   65%
ورئي�سة  امللتقى  لرئي�سة  كلمة  ويف           
بالكلية  والدميغرافيا  الإجتماع  علم  ق�سم 
عن  فك�سفت  امللتقى  اأهداف  فيها  خل�ست 
املبادرة  ت�سجيل  يف  الق�سم  اأ�ساتذة  رغبة 
نوعا  واعتربته  القيم  مو�سوع  درا�سة  يف 
القيم  على  املحافظة  �سبيل  يف  الن�سال  من 
القيم  زحف  واإيقاف  املجتمع  يف  الإيجابية 
اجلزائري  جمتمعنا  على  الدخيلة  ال�سلبية 
من  املبا�سر  املبتغى  تخف  مل  العريق،كما 
امللتقى وهو تو�سيع نظرة الطالب اجلزائري 
التغري  حقيقة  واإجالء  الإجتماع  لعلم 

القيمى.
امللتقى  اإ�سكالية  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر       
الأ�ساتذة  من  الكثري  رغبة  اأثارت 
مت  اإذ  الإجتماع  علم  جمال  يف  والباحثني 
خمتلف  من  لأ�ساتذة  مداخلة   18 اإلقاء 
وهران،بجاية  جامعة   – الوطن  جامعات 
البليدة،  اجلزائر،باتنة،مع�سكر، 
مت  كما  بوعريريج-  ق�سنطينة،برج 
تنظيم3 ور�سات عمل اهتمت الور�سة الأوىل 
بالقيم وموؤ�س�سات التن�سئة الإجتماعية، اأما 
الثانية فركزت على مو�سوع القيم وق�سايا 
مقاربات  الثالثة  الور�سة  وتناولت  املجتمع 
فلقد  ولالإ�سارة  القيمي،  التغري  درا�سة  يف 
�سجلنا ح�سورا مميزا وكثيفا لطلبة الكلية. 



التظاهرات العلمية....
ثمن باتفاقية تعاون بني اجلامعة وموؤ�س�سة ات�سالت اجلزائر

اإنعقاد امللتقى الدويل الأول حول تكنولوجيات الإعالم والت�سال 

احت�سنت قاعة املحا�سرات �سالح كرمي على مدار   
يومني 4- و 5 ماي -2009 ملتقى دوليا اأول حول تكنولوجيات 
ق�سم  قبل  من  تنظيمه  مت  والذي  والت�سال،  الإعالم 
ال�سلطات  بح�سور  وذلك  املهند�س،  علوم  بكلية  الإعالم 
واىل  بدوي  الدين  نور  ال�سيد  راأ�سها  وعلى  للولية  املحلية 
ملا  العلمية  التظاهرة  هذه  اأهمية  على  اأكد  والذي  الولية، 
تكنولوجيات  من  والت�سال  الإعالم  جمال  عليه  ينطوي 
تعاون  بروتوكول  باإم�ساء  امللتقى  توج  كما  اإ�سرتاتيجية، 
اإذ  اجلزائر  ات�سالت  وموؤ�س�سة  عبا�س  فرحات  جامعة  بني 
بني  للتعاون  فر�سة  التفاقية  هذه  اجلامعة  رئي�س  اعترب 

الطرفني باعتبار اأن تكنولوجيات الإعالم حولت العامل اإىل 
العام  املدير  م�ست�سار  اأكد  اأخرى  جهة  ومن   ، �سغرية  قرية 
املرتبة  حتتل  اجلزائر  اأن  مداخلته  يف  اجلزائر  لت�سالت 
م�سر  بعد  والإنرتنيت  الهاتف  جمال  يف  اأفريقيا  يف  الثالثة 

وتون�س .
النفتاح  �سيا�سة  اإطار  يف  التفاقية  هذه  وتدخل   
التعاون  بروتوكول  �سي�سمح  كما  اجلامعة  تنتهجها  التي 
طلبة  خا�سة  الرتب�سات،  باإجراء  وذلك  الطلبة  بتكوين 
اآفاقا  ويفتح  والإلكرتوتقني،  الإلكرتونيك  الآيل  الإعالم 

للباحث اجلامعي يف املجال العلمي وتكنولوجيات الت�سال.
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التظاهرات العلمية....
اجلامعة تنظم  يوما درا�سيا حول املياه

اجلامعة  تنظم قوافل واأيام حت�سي�سية حول
 اأخطار التدخني، فريو�س H1N1 وداء فقدان املناعة املكت�سب

نظمت جامعة فرحات عبا�س   
يوم الثنني 18 ماي 2009 مببادرة من 
موؤ�س�سة اجلزائرية للمياه يوما درا�سيا 
واأ�ساتذة  املاء، ن�سطه خمت�سون  حول 
من  اإطارات  و  البيولوجيا  ق�سم  من 
من  واآخرين  للمياه  اجلزائرية 
مديرية الري، ويهدف القائمون على 
هذا اليوم اإىل التح�سي�س باأهمية املاء 
الرثوة  هذه  على  املحافظة  و�سرورة 
من جهة وانفتاح اجلامعة على املحيط 

من جهة اأخرى. 
عز  الأ�ستاذ  اأكد  جهته  ومن   
البيولوجيا  ق�سم  من  متامنة  الدين 
اجلزائر  يف  املياه  نق�س  اأن  باجلامعة 
�سيطرح حتما م�سكال كبريا،كما �سكل 
اليوم  هذا  يف  هاما  حمورا  املياه  تلوث 
فر�سة  اأي�سا  اللقاء  وكان  الدرا�سي 
ملناق�سة عديد املوا�سيع الأخرى منها 
التنوع البيولوجي وندرة املياه وتلوث 

وادي بو�سالم ب�سطيف.

اإعالم  2009 يوما توعويا باأخطار التدخني بهدف  31 ماي  نظمت وحدة الطب الوقائي بجامعة فرحات عبا�س يوم   
الأ�سرة اجلامعية مب�ساره و �سرورة الإقالع عنه، وقد رفع املنظمون �سعار "جامعة دون تدخني" كعنوان ملو�سوع هذا اليوم ، 

ويف نف�س ال�سياق مت اإعتماد ميثاق خا�س مبحاربة هذه الآفة واإعداد برنامج خا�س ملحاربتها يف الو�سط اجلامعي.
كما وزعت الوحدة عددا كبريا من الوثائق التح�سي�سية حول الوقاية من انت�سار فريو�س H1N1  م�ست عديد النقاط   
الهامة كاأعرا�س الإ�سابة بالفريو�س، وطرق انتقال العدوى و�سبل الوقاية، وتبني اأن اأبرز عر�س يظهر على احلالة امل�سابة هو 
ظهور اأعرا�س رئوية حادة وارتفاع مفاجيء يف درجة حرارة ال�سخ�س امل�ساب اأثناء 07 اأيام من رجوعه امل�ساب من بلد ينت�سر 
الأ�سياء(  م�ساحات  املبا�سر)  غري  اأو   ) املبا�سر)الإفرازات  الإحتكاك  طريق  عن  ينتقل  اأن  للفريو�س  وميكن  الفريو�س،  فيه 

بال�سخ�س امل�ساب.
اأما عن طرق الوقاية فيجب احرتام ال�سروط العامة للنظافة، و ا�ستعمال و�سائل احلماية- القناع- التلقيح والعالج   

املبكر فور ال�سك يف الإ�سابة.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن هذه احلملة التح�سي�سية عرفت عدة حمطات ،كانت اوىل املراحل يف البدايات املبكرة لظهور   
املر�س يف العامل، ثم توزيع املطويات اأثناء الت�سجيالت اجلامعية، والدخول اجلامعي، كما عكفت الوحدة على اإ�سدار وتوزيع 
مطويات وتنظيم قافلة حت�سي�سية تزامنا مع اليوم العاملي ملكافحة داء فقدان املناعة املكت�سب يف الفاحت من �سهر دي�سمرب من 

كل �سنة .
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التظاهرات العلمية....
 اإنتهت بعقد اتفاق تعاون تكميلي مع جامعة ران 1

اللقاءات العلمية الثانية �سطيف – ران – �سرتا�سبورغ  تنعقد مبدار�س الدكتوراه 
 – �سطيف  ران-  الثانية  العلمية  اللقاءات  عبا�س-�سطيف  فرحات  بجامعة   2009 اأكتوبر   10 يوم  اإنطلقت   
�سرتا�سبورغ مبقر مدار�س الدكتوراه باملجمع اجلامعي الباز    وا�ستمرت هذه التظاهرة العلمية اإىل غاية 13 اأكتوبر 
2009  مب�ساركة  100 اأ�ستاذ جامعي من جامعة فرحات عبا�س من اجلزائر وجامعتي ران و �سرتا�سبورغ من فرن�سا،  

منهم 50 اأ�ستاذا اأجنبيا. 
املربمة  الإتفاقية  �سوء  على  وران  �سطيف  جامعتي  بني   تكميلي  بيداغوجي  علمي  اإتفاق  عقد  مت  كما   
عبا�س   فرحات  جامعة  جانب  من  العلوم  كلية  بني  التكميلي  الإتفاق  ويربط    ،2007 اأفريل  منذ  اجلامعتني  بني 
الإتفاقية من اجلانب اجلزائري رئي�س جامعة  اأم�سى  ،  وقد  املادة من جانب جامعة ران1  ب�سطيف وكلية علوم 
 GUY 1 الأ�ستاذ  ، واأم�ساه من اجلانب الفرن�سي رئي�س جامعة ران  اأر�سالن باقي   �سطيف الأ�ستاذ الدكتور �سكيب 
بالربامج  منها  الأول  املحور  تعلق  اأ�سا�سية،   حماور  ثالثة  حول  الإتفاقية  بنود  ومتحورت    ،CATHELINEAU
واملناهج البيداغوجية، حيث تتجه اجلامعتني نحو التكوين امل�سرتك يف جمال املا�ستري والدكتوراه، مع احلر�س 
على تبادل املعلومات اخلا�سة بالربامج وت�سجيع كل ما  من �ساأنه حت�سني العالقات  العلمية بني الطرفني،  اأما املحور 
الثاين من بنود الإتفاقية  فيو�سي بالتبادل بني الأ�ساتذة والطلبة، يف حني يتحدث املحور  الثالث على التبادل 

العلمي وبرامج البحث.
بني  العالقات  وتطوير  العلمية   اخلربات  لتبادل  اأر�سية  مبثابة  العلمية  اللقاءات  هذه  وتعد    

الثالث. اجلامعات 



التظاهرات العلمية....
ملتقى دويل باجلامعة حول:

 "الأزمة املالية القت�سادية الدولية و احلوكمة العاملية"
والذي   2009 اأكتوبر  و21   20 العاملية" يومي  واحلوكمة  الدولية  القت�سادية  املالية  "الأزمة  حول:  الدويل  امللتقى  انعقد   
من  واملخت�سني  اجلامعيني  الأ�ساتذة  من  ثلة  مب�ساركة  الدكتوراه  مدار�س  مبقر  الت�سيري  وعلوم  القت�سادية  العلوم  كلية  نظمته 
اجلزائر، الأردن ، ال�سعودية، ليبيا، موريتانيا، تركيا، وفرن�سا وقد تدار�س احلا�سرون املحاور املعدة للملتقى املتمثلة يف: مظاهر 

واأ�سباب الأزمة املالية والقت�سادية العاملية، اإنعكا�سات هذه الأزمة، واحللول املقرتحة لها.
تو�سل  ميدانية،  درا�سات  ت�سمن  ما  ومنها  التحاليل  على  ان�سب  ما  منها  بحثية  ورقة   80 عرب  امل�ستفي�س  النقا�س  وبعد     

امل�ساركون اإىل التو�سيات التالية:
   -1مظاهر واأ�سباب الأزمة املالية : اأجمعت جل التدخالت حول الأ�سباب التالية:

    -هيمنة الفكر النيوليبريايل على احلياة املالية والقت�سادية العاملية، مما اأف�سى اإىل تهمي�س دور الدولة و�سعف  
       اأن�سطتها – الرقابة-وكذلك عجز املوؤ�س�سات املالية والنقدية الدولية عن القيام بالدور املنوط بها.

       -الإفراط يف ابتكار منتوجات مالية ونقدية جديدة جم�سدة يف امل�ستقات املالية، مما اأدى اإىل ال�ستخدام املفرط   
        لعملية توريق الديون والبيوع .

       -بروز نظام القطبية الأحادية يف �سياق تفعيل العوملة وتطور اآثاره ال�سلبية على القت�ساد العاملي.
-2 النعكا�سات والآثار املرتتبة عن الأزمة : ميكن متييز نوعني من انعكا�ساتها   

      -الآثار املالية والنقدية، والتي جت�سدت يف تاآكل املدخرات واإفال�س العديد من املوؤ�س�سات امل�سرفية.
      -الآثار القت�سادية، وما �ساحبها من ركود اقت�سادي وتراجع ال�ستثمار وتزايد معدلت البطالة وتف�سي الفقر.

-3احللول املقرتحة للخروج من هذه الأزمة: لقد اأجمعت املناق�سات على النقاط التالية:  
     - �سرورة اإ�سالح وتطوير دور املوؤ�س�سات النقدية املالية والدولية مبا ميكن الدول النامية من امل�ساركة الفعالة يف  

         ت�سيريها واحل�سول على التمويل واملوارد املالئمة منها.
      - �سرورة الرتكيز على البدائل القائمة على امل�ساركة والكفيلة باحتواء الأزمات والق�ساء عليها.

      - ال�سروع يف تطبيق النظام القت�سادي الإ�سالمي ل�سيما يف املجال املايل وامل�سريف ومنظومته املوؤ�س�سية.
       - تهيئة املناخ املنا�سب لعتماد اأدوات و�سيغ التمويل القائمة على امل�ساركة

       - تفعيل احلوكمة املوؤ�س�سية املالية وامل�سرفية يف املوؤ�س�سات الدولية والإقليمية، واإ�سدار املدونة بذلك.
        - اإ�سالح النظام امل�سريف يف اجلزائر وتطبيق اتفاقية بازل 2 لتمكنه يف الندماج اليجابي يف النظام امل�سريف  الدويل.
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التظاهرات العلمية....
الأيام الطبية الرابعة ع�سر  ت�سع  اأمرا�س كبار ال�سن حتت املجهر

جامعة �سطيف تنظم ملتقى حول

 "تدري�س الريا�سيات يف ع�سر املعلوماتية"

اإحت�سنت  قاعة املحا�سرات �سالح كرمي باملجمع اجلامعـي املركزي يومي 28 و29 اأكتوبر 2009  فعاليات الأيام الطبية   
ال�سن، مببادرة من جمعية الأيام الطبية ب�سطيف وبالتعاون مع كليـة  اأمرا�س كبار  يف طبعتها الرابعة ع�سر حول مو�سوع 
العلوم الطبية جلامعة فرحات عبا�س وامل�ست�سفى اجلامعي �سعادنة عبـد النور  وقد ركـز املحا�سرون على الأمرا�س التي يعاين 

منها كبار ال�سن كارتفاع �سغـط الدم، ال�سكـري، التهاب املفا�سل، ترقق العظام، وال�سطرابات النف�سية والع�سبية.
وخرباء  دكاترة   عليها  ي�سرف  عمل  ور�سات  اجلمعية  نظمت   الأيام  هذه  يف  املربجمة  املحا�سرات  هام�س  وعلى   
مري�س  اأمام  نف�سه  يجد  اإذ  ال�سن،  كبار  عالج  يف  الطبيب  تعرت�س  قـد  التي  امل�ساكل  حـول  فيها  النقا�س  دار  و  متخ�س�سون،  
يتعاطـى جمموعـة من الأدوية يف الوقـت ذاته ، كما عليه الأخذ بعني العتبار اجلانب النف�سي للمري�س و الو�سعية العائلية، 

القت�سادية وغريها 
وللعلم فقد مت تنظيم معر�س ببهو القاعة من طـرف خمابـر �سيدلنيــة لعر�س اآخــر املنتجات الطبية يف املجال-   
الأدوية، اأجهزة قيا�س �سغط الدم ، و�سائل  قيا�س ن�سبـة  ال�سكــري  يف الدم. ولالإ�سارة فقد عرفت التظاهرة ح�سورا مكثفا 

لالأطباء واأ�سحاب الخت�سا�س والطلبة واملهتمني.

�سالح  املحا�سرات  بقاعة   2009 نوفمرب  و23   22 يومي  عبا�س  فرحات  بجامعة  التطبيقية  الريا�سيات  خمرب  نظم   
كرمي  ملتقى حول تدري�س الريا�سيات يف ع�سر املعلوماتية بالتعاون مع مديرية الرتبية لولية �سطيف، وركز امل�ساركون 
املعلومات  تكنولوجيا  انت�سار  ظل   يف  خا�سة  واجلامعة،  الرتبية  قطاع  من  كل  يف  اجلديدة  الربامج  تدري�س  كيفية  على 

والت�سال)املعلوماتية( وا�ستخداماتها الكثرية يف تدري�س العلوم وبالأخ�س علم الريا�سيات.
اأثرى برنامج امللتقى ح�سور جمموعة من الأ�ساتذة والباحثني يف تعليمية الريا�سيات، ولقد �سمحت هذه ال�سهامات   

باإجراء مقارنة بني املمار�سات البيداغوجية املطبقة يف اجلزائر.
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زيــارات...

�سفري جمهورية  كوريا يف زيارة للجامعة

اأ�سرف املدير العام للبحث العلمي حفيظ اأوراغ  يف اأفريل 2009 على اعتماد م�سروع اجناز   
مركز لل�سوئيات والب�سريات على �سوء اإن�ساء وحدات بحث يف العلوم املتقدمة، مع العلم اأن الدرا�سات 
والأبحاث يف جمال ال�سوئيات والإلكرتونيك بجامعة  �سطيف قد تعدت �سهرتها حدود الوطن ملا لها 
من م�ستوى علمي معرتف به دوليا ويظهر ذلك جليا يف املجالت العلمية العاملية املتخ�س�سة و من 

خالل م�ساركة اجلامعة يف التظاهرات العلمية .

قام �سعادة �سفري   
فرن�سا باجلزائر �سباح 
ال�سابع والع�سرين من 
�سهر اأفريل �سنة 2009 
بزيارة جلامعــة فرحات 
عبا�س اأين ا�ستقبله 
الأ�ستــاذ الدكتـــور 
�سكيب اأر�سـالن بـاقي 
رئي�س اجلامعة وال�سيـد 
الأمني العام وال�سادة 
نواب رئي�س اجلامعة 
بالقاعـة ال�سرفية 
برئا�سة اجلامعـة، وياأتي 
هذا اللقاء بعـد الزيـارة 
التي قـادت القن�سـل 
الفرن�ســي بعنابة 
ومديــر املركز الثقايف 
الفرن�سي بق�سنطينــة 
اإىل اجلامعـــة يف الثالـث 
والع�سريـن من �سهر مار�س 
املن�سرم .

وخالل اجلل�ســة تبادل ال�سفري الفرن�سـي ورئيـ�س اجلامعـة  احلديث حول التفاقيات املربمة بني جامعة فرحات   
عبا�س وجامعات ومراكز البحث بفرن�سا متطرقني اإىل العالقات التي جتمع البلدين يف جمال البحث العلمي والبيداغوجي 
وقد مت خالل اللقاء ا�ستعرا�س �سبل تطوير وتعميق العالقات العلمية املتميزة ، والدفع بها قدما مبا يخدم البحث العلمي 
وتطويــره، اإذ ويف ال�سدد ذاته قام �سعادة ال�سفري رفقة رئي�س اجلامعة بزيارة ا�ستطالعية ملدر�سة الدكتوراه بالقطب 
اجلامعي الثاين الباز عرب اأثناءها ال�سفري عن اإعجابه مب�ستوى التاأطري البيداغوجي  والعلمي للطلبة وجتهيز الهياكل 

واملرافق اجلامعية  كما  اأعرب الطرفان عن رغبتهما اجلدية يف دفع وتفعيل ال�سراكة العلمية.

          قام �سعادة �سفري جمهورية كوريا بزيارة 
هام�س  على  وذلك  عبا�س  فرحات  جلامعة 
 ،2009 �سبتمرب  �سهر  �سطيف   لولية  زيارته 
حار  با�ستقبال  ال�سفري  �سعادة  حظي  وقد 
فيما  اجلامعية،  الأ�سرة  اأع�ساء  طرف  من 
التعاون  اآفاق  حول  رئي�سها  مع  احلوار  تبادل 
العلمي بني جامعة فرحات عبا�س واجلامعات 
تعاون  اتفاقيات  عقد  اإمكانية  وكذا  الكورية 
باجلزائر  العاملة  الكورية  املوؤ�س�سات  مع 
كون  عن  ف�سال  �سام�سونغ،  �سركة  غرار  على 
ما  كل  لبذل  ال�ستعداد  كل  اأبديا  الطرفني 
العلمي  التعاون  اأوا�سر  وتعزيز  تعميق  يكفل 

يف كافة اجلوانب ذات الهتمام امل�سرتك.

املدير العام للبحث العلمي يف اجلامعة 
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ارتاأت خلية الإعالم والإت�سال اأن تخ�س�س ركن حوار لهذا العدد لل�سيد رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ 
الدكتور �سكيب ار�سالن باقي، لإطالعنا على امل�ساريع و الإجنازات و روؤيته لعالقة اجلامعة بالتنمية 

من حيث: نوعية البحوث، التفاقيات مع ال�سريك الإقت�سادي، وموقع جامعة �سطيف من هذا كله، 
خا�سة ونحن ن�ستقبل ال�سنة اجلامعية اجلديدة 2009-2010 بعزم متجدد وحتديات متجددة.
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�س : ما الذي حتقق من م�ساريع واإجنازات منذ اعتالءكم من�سب رئي�س اجلامعة؟  
ج: كما تعلمون اإن قطاع التعليم العايل والبحث العلمي يعرف يف ال�سنوات الأخرية ديناميكية �سريعة يف جمال اإجناز الهياكل 
البيداغوجية وهياكل دعم البحث العلمي ف�سال عن هياكل التكفل الإجتماعي بالطالب .وتعد جامعة �سطيف من املوؤ�س�سات 
�سواء  املجهود  هذا  يف  اجلامعة  رئا�سة  من�سب  تولينا  منذ  ن�سارك  و  ن�ساهم  ونحن  امل�ساريع،  هذه  من  اإ�ستفادت  التي  اجلامعية 
بالراأي، اأو بالتوجيه، اأو بالقرار حينما يكون الأمر يحتاج اإىل ذلك، ولقد مكنتنا هذه املنهجية من حتقيق مكا�سب و اإجنازات 

كبرية و منها :
- اإ�ستالم 20 000  مقعد بيداغوجي بكامل جتهيزاتها.

- ا�ستالم قاعة حما�سرات كربى )Auditorium( تت�سع لــــ600 مقعد. 
- متابعة اإجناز القطب اجلامعي الثالث املقدر بـــ : 10.000 مقعد بيداغوجي.

- اإ�ستالم 10 خمابر، و هي عبارة عن قطب اإمتياز يف جمال املواد املتجددة و التجهيز بتقنيات عالية امل�ستوى. 
. )FNR( اإ�ستالم 20 خمربا للبحث يف اإطار ال�سندوق الوطني للبحث العلمي -

- اإجناز م�سروع 30 خمربا للبحث العلمي يف اإطار املركز الوطني لتحويل التكنولوجيا
- هذا بالن�سبة لالإجنازات املتعلقة بالهياكل، ولأن اجلامعة هي اأي�سا ف�ساء رحب للتطوير العلمي، والبيداغوجي، وحت�سني 
على  اجلامعة  �سري  مهام  تولينا  منذ  عكفنا  فقد  املجالت  كل  يف  العاملية  ال�ساحة  على  احلا�سلة  التطورات  ملواكبة  الأداء 
اإيالء عناية خا�سة للتكوين النوعي، وذلك بتوفري ال�سروط ال�سرورية للعملية البيداغوجية بعنا�سرها و هي :التاطري 
البيداغوجي، توفري و�سائل الدعم من مواد خمربية وجتهيزات علمية   وتامني اخلرجات امليدانية للطلبة لربطهم باملحيط 

الإقت�سادي ، وتوفري امل�سادر واملراجع احلديثة.
- ويف جمال الدرا�سات العليا، عملنا على التو�سع يف فتح درا�سات ما بعد التدرج، وفتح مدار�س الدكتوراه يف �ستى التخ�س�سات 

اأي�سا، ف�سال عن ت�سجيع خمابر البحث، تنظيم التظاهرات العلمية، وربط البحث بالتنمية.
- ويف جمال التعاون  حققت اجلامعة يف ال�سنوات الأخرية قفزة نوعية، حيث ارتبطت باإتفاقيات تعاون جديدة مع �سبكة 
ليون،   )IEP( ال�سيا�سية  الدرا�سات  معهد  ليون1،  ماتز،  ران1،  فريان،  كليورمون  �سرتا�سبورغ،  الأوروبية،  اجلامعات  من 
الرباط،   - اخلام�س  حممد  جامعة  مثل  عربية  وجامعات  اأملانيا،  اإملناو  جامعة   ،)  AUF( الفرانكوفونية  اجلامعية  الوكالة 

باململكة املغربية.
- ولأن التن�سيط العلمي يعد من �سميم مهام اجلامعة، اأعطينا اأولوية ق�سوى للتظاهرات العلمية الوطنية و الدولية ذات 
امل�ستوي العلمي الرفيع، من اأجل اإ�سافة نوعية للن�ساط العلمي باجلامعة، وربطه بالتنمية من جهة، وباآخر ماتو�سلت اإليه 
الأبحاث العلمية، اجلامعات ومراكز البحث عرب العامل، ويف هذا الإطار جتدر الإ�سارة اإىل جتربة جامعة �سطيف الرائدة 
وت�ستقطب  حميطها  على  خالله  من  اجلامعة  تفتتح  – ثقايف  علمي  ف�ساء  وهي  املفتوحة،  اجلامعة  ن�ساطات  يف  واملتمثلة 

الكفاءات العلمية ذات امل�ستوى العايل.
�س : كيف ترون اجلامعة يف ظل نظام الـ:    LMD؟  

التغريات  ظل  يف  والقت�سادية  التكنولوجية     التنمية  حمرك  وهي  العلمي  والتكوين  املعرفة  مركز  اجلامعة  تعترب  ج: 
القت�سادية العاملية، و كغريها من القطاعات القت�سادية و الجتماعية الأخرى، فهي تتطور وتتجدد ب�سفة م�ستمرة، حيث 

تندرج الإ�سالحات اجلامعية يف هذا الإطار.
- اإن نظام LMD لي�س فقط م�سطلحا ع�سريا واإمنا هو مبني يف حمتواه على فل�سفة جديدة، و منظور جديد، و منهجية جديدة 

لهيكلة التعليم العايل 
بعد درا�سة معمقة لالإمكانيات املتوفرة)التاأطري، املخابر( تبنت جامعة فرحات عبا�س هذا النظام ل�سمان تكوين جامعي جدي 

و نوعي من جهة و متكني اجلامعة من "ب�سط" لإ�سعاعها على حميطها الجتماعي والقت�سادي.
�س: ما تقييمكم لتجربة هذا النظام كاإ�سالح يف التعليم العايل وما الذي حققته جامعتكم من خالله؟  

عقالنية  موؤ�سرات  عدة  هناك  اإمنا   و  باجلامعة   النظام  هذا  لتطبيق  ونهائي  مف�سل  تقييم  نتائج  ا�ستخال�س  ال�سعب  من   : ج 
متكننا من تقييم مرحلي لتطبيقه.

مثال:  اإن عدم ليونة النظام الكال�سيكي اأعاق كثريا  اإمكانية اتخاذ مبادرات  تطوير
 و حت�سني نظام التكوين اجلامعي، هذه ال�سعوبة  زالت يف نظام الإ�سالحات LMD الذي مكن الفـرق البيداغوجية من  حت�سني 

وو�سع برامج التكوين ح�سب عوامـل  ومعطيات حقيقية، مما خلق ديناميكية جديدة بني اجلامعة  واملتعاملني معها .
�سرورة  حتم   مما  اخلدمات  قطاع  يف  خا�سة  جديدة  احتياجات  عدة  ظهرت  والجتماعية،  القت�سادية  للتغريات  ونظرا 
ا�ستحداث جمالت تكوين جديدة ت�ساير هذه املتطلبات. اإ�سافة اىل ذلك الطلب فاإن نظام األ م د يوفر فر�س وظروف و�سع 

اخت�سا�سات عديدة يف خمتلف امل�ستويات يف التكوين اجلامعي، والتي تنا�سب عامل ال�سغل.

حــوار العـــدد.....
حوار مع رئي�س جامعة فرحات عبا�س ب�سطيف
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حــوار العـــدد.....
حوار مع رئي�س جامعة فرحات عبا�س ب�سطيف
10 تخ�س�سات يف  2005-2006 بفتح  ال�سنة اجلامعية  األ م د منذ  – �سطيف نظام  وللعلم  فقد تبنت جامعة فرحات عبا�س 
 2008 جوان  يف  الأوىل  الدفعة  خرجي  اجلامعة  كرمت  وقد  لأخرى،  �سنة  من  تدريجيا   لريتفع  جمالت،   06 يف  اللي�سان�س 
والذي تزامن مع حفل اإحياء الذكرى الثالثني لإن�ساء جامعة فرحات عبا�س، مما  �سمح لكل حاملي �سهادة لي�سان�س نظام األ 

م د بالت�سجيل يف جمالت املا�سرت  املختلفة.
و مما ميكن مالحظته ، من واقع الإح�سائيات  ،اأن ن�سبة النجاح يف نظام األ  م د اأح�سن من ن�سبة النجاح يف النظام الكال�سيكي، 
و يعود هذا التفوق يف نظرنا اإىل التكفل اجليد بالطالب اأثناء تكوينه واإن عدد الطلبة امل�سجلني يف النظام اجلديد يف زيادة 

م�ستمرة وقد بلغ عدد طلبة الدفعة الأوىل 600 طالب بينما يعد حاليا بالآلف
مل�سارات  الكبري  للعدد  نظرا  التكوين  نوعية  على  قط  يوؤثر  ل  د  م  األ   لطلبة  الهائل  العدد  هذا  فاإن  القدمي،  النظام  عك�س 

التكوين املوجودة.
�س- كيف ترون اجلامعة وعالقتها بالتنمية من حيث: نوعية البحوث، التفاقيات مع ال�سريك الإقت�سادي؟:  

ج- اجلامعة مدعوة يف ظل التحولت احلا�سلة حمليا وعامليا، اإل اأن تواكب هذه التحولت واأن ترتبط اأكرث مبحيطها، وذلك 
عرب برجمة البحوث التي تتوافق مع مقت�سيات التنمية، ويف هذا الإطار فاإن باحثينا واعون بهذه امل�سوؤولية حيث نالحظ 
ال�سكن  واملواد،  الطاقة  والري،  البيئة  الغذائية،  وال�سناعات  الفالحة  حول  تتمحور  بجامعتنا  املعتمدة  البحث  جمالت  اأن 

والعمران، ال�سحة، تكنولوجيات الإعالم والت�سال ال�سراكة القت�سادية، وتنمية املوارد الب�سرية.
البحثية وحميطها مبا  باإمكانيتها  لو ت�سافرت جهود الطرفني، اجلامعة  الكثري،  اأنه بالإمكان حتقيق  فاإننا نعتقد  ومع ذلك 
ال�سراكة  مبداأ  يحقق  مبا  بينهما،  التعاون  اإرادة  ترقية  اإىل  بالإ�سافة  للبحث  خ�سبة  وف�ساءات  تقنية،  اإمكانيات  من  يوفره 

احلقيقية. 
- اإن قانون اأوت 1998 الذي �سمح باإعادة هيكلة قطاع التعليم العايل مكن من ا�ستحداث خمابر البحث العلمي، التي �ساهمت يف 

خلق ديناميكية جديدة  باجلامعة حيث تتوفر 
جامعتنا على 34 خمرب معتمدا، وهناك عدة  خمابر يف مرحلة العتماد تن�سط  يف جمالت خمتلفة، وتقوم بدورين اأ�سا�سيني 
الأول يكمن يف التكوين ما بعد التدرج والثاين يف التعامل مع ال�سريك القت�سادي والجتماعي من اأجل تطوير هذا القطاع.

- اإن جتارب التنمية الناجحة عرب العامل هي النماذج املبنية على العالقة: اجلامعة، املتعامل القت�سادي، ل ميكن للجامعة 
اجلزائرية  اأن ت�سد عن هذه القاعدة من اأجل بعث روح املناف�سة والنخبوية، حيث تعمل دائما على  تقوية وتعميم التعامل 

مع ال�سريك القت�سادي.
القت�سادي  الو�سط  مع  ربط  خلية  عبا�س  فرحات  جامعة  خلقت  الجتماعي،  حميطها  على  تفتحها  اإ�سرتاتيجية،  ظل  يف   -
وتتكون من خم�س�سني من اجلانبني،حيث ترتبط عدة خمابر من جامعتنا حاليا باأعمال بحث ل�سالح ال�سركاء القت�ساديني 

وكللت بع�س هذه البحوث بنتائج جد مر�سية.
�س: ما هي روؤيتكم  للبحث و التنمية والتعاون؟:  

اأداة حقيقية للبحث والتنمية  اإىل  ج: يجب مواكبة  التحولت القت�سادية احلا�سلة يف بالدنا، مما يوجب حتويل اجلامعة 
التكنولوجية، وذلك عرب اإعتماد املناهج والطرق احلديثة، للت�سيري التي تتيحها التكنولوجيات احلديثة لالإعالم والت�سال، 
واعتمادها على الكفاءات العلمية، ويف جمال التعاون اآمنت جامعتنا مببداأ التفتح منذ مدة وعملت على فتح ج�سور التوا�سل 
بينها وبني �سركائها الإجتماعيني و الإقت�ساديني وخري دليل اأن ارتبطت اجلامعة باإتفاقيات تعاون مع الكثري من املوؤ�س�سات 
تريفي�سود  موؤ�س�سة  ال�سريعة،  للطرق  الوطنية  الوكالة   ،B C R موؤ�س�سة  اجلزائر،  اإت�سالت  غرار،  على  واخلا�سة  العمومية 
العلمة، موؤ�س�سة الإ�سمنت بعني الكبرية، اأورا�سكوم تيليكوم، �سام�سونغ �سمحة، كوندور وغريها من املوؤ�س�سات الفاعلة حمليا.

�س: �سكرا لكم  �سيدي الكرمي  
 ج: ال�سكر لكم،  اأرحب من خاللكم بكل طلبة جامعة فرحات عبا�س خا�سة الطلبة اجلدد واأمتنى للجميع م�سوارا علميا مكلال 

بالنجاح والتوفيق.
القت�سادي املتعامل  اجلامعة،  العالقة:  على  املبنية  النماذج  هي  العامل  عرب  الناجحة  التنمية  جتارب  •اإن 

احلديثة،  والطرق  املناهج  اإعتماد  عرب  وذلك  التكنولوجية،  والتنمية  للبحث  حقيقية  اأداة  اإىل  اجلامعة  حتويل  •يجب 
للت�سيري التي تتيحها التكنولوجيات احلديثة لالإعالم والت�سال 

وذلك  مبحيطها،  اأكرث  ترتبط  واأن  التحولت  هذه  تواكب  اأن  اإل  وعامليا،  حمليا  احلا�سلة  التحولت  ظل  يف  مدعوة  •اجلامعة 
عرب برجمة البحوث التي تتوافق مع مقت�سيات التنمية

•ويف جمال التعاون  حققت اجلامعة يف ال�سنوات الأخرية قفزة نوعية، حيث ارتبطت باإتفاقيات تعاون جديدة مع �سبكة 
من اجلامعات الأوروبية
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ضيــف الخلـــية.....
كالم هادئ يف ثورة باحث..

فرحات  جامعة  برئا�سة  والإت�سال  الإعالم   خلية  ا�ست�سافت   
�ست  على  احلائز  ال�سعيد  بوهالل  الدكتور  الأ�ستاذ  ب�سطيف  عبا�س 
الوليات  يف  معتمد  بحث  مركز  طرف  من  ممنوحة  اخرتاع  براءات 
املتحدة الأمريكية يف جمال البال�ستيك،  وكان لنا مع ال�سيف اجلزائري 

التكوين، كالم هادىء ك�سف عن ثورة يف جمال البحث العلمي.
حت�سل الباحث ال�سعيد بوهالل على �سهادة مهند�س دولة من   
املعهد الوطني للبرتول فاملاج�ستري يف تخ�س�س البال�ستيك من جامعة 
التخ�س�س،  ذات  يف  الدكتوراه  �سهادة  على   حاز  وبها  عبا�س،  فرحات 
وع�سرين  خم�س  منذ  تخ�س�سه  جمال  يف  البحـــث  يوا�سل  حاليا  وهو 
�سنة، وذلك لأنه يرى فعال اأن م�ساكــــل البيئة واملحيـــط وتكوينــه يف 
جمال البال�ستيك ودخوله املجال ال�سناعي هي عوامل تدفع به للبحث 

املتوا�سل يف املو�سوع ذاته.
  وح�سب الأ�ستاذ بوهالل فاإن البال�ستيك يتوفر بحوايل 2000 
نوع ، 400 نوع فقط م�ستغل عامليا يف امليدان ال�سناعي وتاأتي الوليات 
فت�ستعمل  اجلزائر  اأما  له،  ا�ستغالل  بلد  كاأكرب  الأمريكية  املتحدة 
ب�سطيف  البال�ستيك  حتويل  مركز  فاإن  ولالإ�سارة  فقط،  اأنواع  ت�سعة 

يعترب قطبا رائدا يف ا�سرتجاع البال�ستيك يف اجلزائر. 
بداأت فكرة الخرتاع تطرق ذهن الدكتور منذ 1990 اإذ ا�سطدم مب�سكلة ا�ستحالة اإحداث عملية تزاوج   
ليوفر  اأنواع  عدة  مع  النوع  هذا  ن�سج  اإمكانية  يف  يفكر  فراح  اآخر  نوع  باأي  البال�ستيك  من  نوع  معني  نوع  دمج  اأو 
منتوجا اأكرث متا�سكا فقدم اأول م�سروع براءة اخرتاع يف اجلزائر �سنة2001 ليتح�سل بعدها على براءة اخرتاع 
عاملية،لكن طموحه وثقته يف بحثه جعله يقدم طلبا للح�سول على براءة اخرتاع اأمريكية من خمابر جزائرية  
فكان له ذلك �سنة 2006 لتتواىل النجاحات وي�سرف  الدكتور بوهالل اجلزائر بخم�س براءات اخرتاع اأخرى كلها 

يف جمال البال�ستيك.
وتعود اآخر براءة اخرتاع اإىل جوان  2009 يف Nano-composite حيث �سمح طموح الباحث يف اكت�ساف   
طريقة جديدة يف ا�ستعمال هذه التكنولوجيا متكن من خاللها من مناف�سة واحد من اكرب الباحثني يف العامل وهو 

الباحث "اأوكادا" مدير مركز البحث يف موؤ�س�سة "تويوتا" والذي يحوز على 163 براءة اخرتاع يف هذا املجال. 
  وعن اأهمية اأبحاثه، �سرح الأ�ستاذ باأن البال�ستيك غري مكلف، خا�سة واإن طبقت امل�سانع ومراكز التحويل 
نتائج اأبحاثه ف�ستتمكن من توفري املنتوجات نف�سها وبالتجهيزات املتاحة حاليا باجلزائر لكن بتكاليف اأقل، كما 
اأن املواد املوجودة يف املخابر والتقنيات احلديثة والنانوتكنولوجيا دفعت بالأبحاث يف ميدان البال�ستيك اإىل بعيد، 

اإذ ميكن للباحث توفري ف�ساتني حفالت يتغري لونها ح�سب برجمتها. 
اأما يف كلمته الأخرية فقد اأعرب الدكتور بوهالل عن ثقته الكبرية ببلده اجلزائر فهي-على حد قوله-   
حتت�سن طاقات ب�سرية علمية مقتدرة يف كل املجالت واإمكاناتها ل ي�ستهان بها  يف جمال البحث العلمي وهي الآن 

ثاين دولة عربية بعد م�سر حازت على ت�سع براءات اخرتاع اأمريكية.
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 La philosophie  كثيرا ما يطرح على شبابنا في مستهل حياتهم اجلامعية – وخاصة أوالئك الراغبني في دراسة الفلسفة   
– السؤال التالي: ملاذا اخترمت الفلسفة؟ وعلى أي أساس مت اختياركم وما الهدف الذي تسعون إليه؟

وقد تتعدد اإلجابات وتتباين.
فريق من الشباب يضن أنها مجرد مرحلة من مراحل الدراسة ال بد من اجتيازها والنجاح فيها، وفريق آخر أكثر تطلعا وأكثر 
يخدم  معينا  وتنظيرا  معينة  إيديولوجية  عن  تعبيرا  باعتبارها  الفلسفة  إلى  بالنظر  اإليجابية  املشاركة  في  ورغبة  حتمسا 
مصالح فئة معينة أو طبقة معينة، والبد له من اتخاذ موقف محدد من بعض القضايا واملشاكل التي يعايشها، وفريق ثالث 
يتخذ موقفا  أن  وعليه  وتساؤالتهم  وتصوراته  بكل مواقفه  مرآة صادقة تعكس عصرا معينا  باعتبارها  الفلسفة  إلى  ينظر 

ُنُه من التمييز بني الصواب واخلطأ. حتليليا ونقديا إزاء ثقافة عصره ومؤسساته القائمة، ُيَِكِ
أما الهدف الذي يسعى إليه شبابنا اجلامعي أو باألحرى الهدف الذي تسعى اجلامعة إلى حتقيقه من خالل دراسة الفلسفة هو 
إعداد الشباب ألن يؤثروا في حياة اآلخرين وأن ينظروا إلى احلياة التي يعيشونها نظرة نقدية فاحصة وأن يتزودوا بفكر فلسفي 

حقيقي وأدوات بحث متكنهم من التمييز بني اخلطأ والصواب وبني احلق والباطل.
ولكن كيف يتم ذلك؟

يتحقق هذا الهدف عندما يتعود الطالب ودارسي الفلسفة على فهم مشكالتهم وقضاياهم وذلك بتحديد الطريق والسبيل 
عبر إدراك هذه املشكالت وتفسيرها وحتليلها ليستطيعوا بعد ذلك إصدار األحكام الصحيحة.

أما الفائدة التي ستعود عليهم واملزايا التي سيحصلون عليها فيمكن إيجازها فيما يلي:
* الفلسفة باعتبارها منط متميز من التفكير حتقق التواصل الشامل بني الفرد واآلخرين من جهة، وبني العالم اخلارجي مبا فيه 

من جهة أخرى.
* الفلسفة احلقيقية تساعد على التفكير الصحيح في أي مجال: علم – فن    أخالق- دين – سياسة واجتماع وغيرها من مجاالت 
النزوع لترسيخ  Philo ونحن ننطلق من هذا  النشاط اإلنساني. فهي قبل كل شيء صداقة ومحبة هذا ما تدل عليه كلمة 
عالقات الصداقة بني االختصاصات، ألن العلوم اإلنسانية عائلة واحدة، فيكون هدفنا بذلك هو مقاومة التقوقع واالنغالق داخل 

هذه االختصاصات. » إن النصوص احلية هي النصوص املهاجرة » 
* تساعد على طرح األسئلة بطريقة سليمة والوصول إلى اإلجابات الصحيحة.

* الفلسفة احلقيقية تنظر إلى األمور نظرة حتليلية نقدية، وتفحصها بدفة   وتعبر عنها بوضوح وتبرر أحكامها تبريرا معقوال، 
وبهذا تتميز عن الفلسفة الزائفة التي تخلط بني األمور وال حترص على الدقة والوضوح املطلوبني.

و اآلن ما هي هذه الفلسفة احلقيقية؟
فهم  دراستها،  على  املقبلني  وخاصة  الناس  من  الكثير  نفوس  في  وهلة  ألول  واالطمئنان  بالثقة  فلسفة  توحي كلمة  ال  قد 
يعتقدون أن الفيلسوف شخص يعيش في عالم من اخليال ال عالقة له باآلخرين ومشاكلهم وبحياتهم االجتماعية. كما أن 
التفلسف في نظرهم يعتبر نوع من اللعب بالكلمات واألفكار والتي ال صلة لها بالواقع. كما أنه لعب لن يفيد صاحبه في 
الذين  الكثير من هؤالء  أن هناك  بل  واألفكار،  باأللفاظ  ويتالعب  الفلسفة  أنه ليس هناك من يدعي  وليس معنى هذا  شيء. 
يسمحون ألنفسهم بهذا التالعب، ويعتقدون أنه يكن لهم أن يتفلسفوا وأن يقولوا ما يشاءون وذلك حسب ميولهم ورغباتهم 
واعتقاداتهم، وكأن الفلسفة حتقيق لهذه امليول وهذه الرغبات. لقد كان هؤالء محل نقد عنيف على يد الكثير من الفالسفة 
احلقيقيون أمثال ديكارت Descartes أبو الفلسفة احلديثة الذي قال فيهم:>> ...يَسَمح لهم غموض املبادئ التي يستخدمونها 
باحلديث عن كل شيء بجرأة نادرة كما لو كانوا على علم تام بها، فإذا بهم يدافعون عن كل ما يقولونه بصددها ضد أمهر 
أعدائهم، دون أن يجدوا السبيل إلى إقناعهم، فهم بذلك يشبهون ذلك األعمى الذي جاء ينازع رجال يرى في قبر مظلم.<< )مقالة 

في املنهج( 
فإذا كانت هناك فلسفة غامضة مضرة ليس لها أي مبدأ إنساني في التفكير، فإن هناك فلسفة أخـرى واضحـة مفيدة تلك 
التي يتحدث عنها نفس الفيلسـوف ديكارت في قوله:>> نظرا لكونها ) أي الفلسفة( تشمل كل ما يكن للفكر اإلنساني 
أن يعرفه، فإنه يتوجب االعتقاد بأن الفلسفة وحدها هي التي متيزنا عن األقوام املتوحشني والهمجيني وأن حضارة كل أمة إمنا 
تقاس بقدرة ناسها عل تفلسف أحسن. وهكذا فإن اخلير كل اخلير بالنسبة ألمة ما، أن يكون فيها فالسفة حقيقيون.<< )مبادئ 

الفلسفة(
املأكل واملسكن، فال بد له أيضا من جنود ينتجون  أن ال بد للشعب من جنود ينتجون األمن والسالم وجنود ينتجون  » فكما 

احلكمة والقيمة واملعنى.«

األستاذ: حربوش العمري 
قسم الفلسفة 

جامعة فرحات عباس سطيف





La langue et comme chaque être humain évolue, ca vivacité est assuré par les 

perpétuels changements « pour qu’une langue survive il faut qu’elle change, qu’elle 
s’adapte aux nouveaux besoins de communication, aux nouveaux soubresauts 

politiques et historiques, aux changements socio-économiques et cultuels… », Le 
néologisme est le facteur de cette évolution « Le monde change, la société se 

modifie, la langue suit et s’adapte, la terminologie se renouvelle, le néologisme est 
donc inévitable et restera impérieusement demandé ».

Pour Henriette WALTER, les changements que la langue française subit seraient plutôt 
«des indices de la bonne santé d’une langue capable de se renouveler », les néologismes 
donc ne sont que des outils pour rapiécer la langue, parce que la vérité que langue est 
«une robe couverte de rapiéçage fait avec sa propre étoffe », ça fait que la création des 
mots nouveaux est une nécessité, mais aussi la dictionnairistion de ces mots nouveaux, 
c’est pourquoi en trouve annuellement une nouvelle édition de dictionnaire Le Petit 
Larousse Illustré, c’est exactement pour matérialiser la langue française contemporaine.     

  

Pour aller plus loin :
BOUZIDI Boubakeur, Néologismes et dérivation dans le PLI, mémoire de magistère, 
Bejaïa, 2001.
EL-KOLLI Randa, Variation et production de sens dans le film de l’esquive de Abdellatif 
Kechiche, mémoire de magistère, Sétif, 2009.
GREVISSE Maurice, Le bon usage, 13e édition par : GOOSE André, de Boeck, Italie, 2007.
MARTINET André, Eléments de linguistique générale, Armand colin, Paris, 1991. 
WALTER Henriette, Le français dans tous les sens,  
http://www.mondalire.com/langue/intro.htm
WALTER Henriette, Brève histoire du français,

Les néologismes
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Pourquoi les néologismes ?

Le corpus d’étude PLI 2009, PLI 2010
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En générale, on peut remarquer qu’il y a plusieurs variations de sens qui contribuent à former les 
néologismes, on peut citer la variation diachronique (historique) : a travers le temps, diatopique 

(géographique) à travers l’espace, et diaphasique (selon la situation de communication). 
Observation des néologismes sur le PLI (2009-2010)

L’observation générale des néologismes pour le PLI, que ce dictionnaire tarde au niveau de l’insertion 
des mots nouveaux (la dictionnarisation ne suive pas directement l’émergence du néologisme), c’est le 

cas pour les autres dictionnaires tel que le Nouveau Petit Robert, voici les années de dictionnarisation 
des mots nouveaux dans le PLI et le NPR.

Pour les néologismes du PLI (2009-2010), d’après ce corpus qui comporte 274 mots, on remarque qu’il y 
a une grande proportion (20.07%) des nouveaux mots provient du français parlé dans la francophonie et 

les régions de France, voici les nombres de mots et les pourcentages.  

Les nomenclatures, sont aussi présentent dans le PLI, la domination pour le vocabulaire de  médecine 
et les nouveaux techniques d’information et de communication, voici les statistiques.   

Les néologismes

Mot Nouveau Petit Robert Petit Larousse Illustré 
biosécurité 2004 2009 
brent 2006 2010 
fuiter 2004 2009 
héliosphère 2004 2009 
impacter 2006 2010 
marketer 2002 2009 
multijoueur 2002 2010 
ovalie 2000 2009 
probiotique 2003 2009 
remédiation 2004 2010 
sémiologue 2003 2009 

La dictionnairisation des mots pour le NPR et le PLI.

Le vocabulaire du domaine (nomenclatures) dans le PLI.

 PLI 2009 Pourcentage PLI 2010 Pourcentage Total Pourcentage 
Néologismes 140 100% 134 100% 274 100% 
Français parlé 31 22.14% 24 17.91% 55 20.07% 
Régionalismes 07 05.00% 03 02.23% 10 03.64% 
Belgicismes 07 05.00% 04 02.98% 11 04.01% 
Québécismes 10 07.14% 10 07.46% 20 07.29% 
Helvétismes 07 05.00% 03 02.23% 06 02.18% 
Africanismes  04 02.85% 04 02.98% 08 02.91% 
 

 PLI 2009 Pourcentage PLI 2010 Pourcentage Total Pourcentage 
Médecine 08 26.66% 01 10.00% 09 22.50% 
Droit 05 16.66% 00 00.00% 05 12.50% 
Informatique 02 06.66% 03 30.00% 05 12.50% 
Economie  01 03.33% 02 20.00% 03 07.50% 
Ecologie 01 03.33% 01 10.00% 01 02.50% 
Audiovisuel 01 03.33% 00 00.00% 01 02.50% 
Automobile 01 03.33% 00 00.00% 03 07.50% 
Astronomie 03 10.00% 00 00.00% 02 05.00% 
Biologie 02 06.66% 00 00.00% 02 05.00% 
Physique 01 03.33% 00 00.00% 01 02.50% 
Philosophie 01 03.33% 00 00.00% 01 02.50% 
Zoologie 02 06.66% 00 00.00% 02 05.00% 
Chimie 01 03.33% 01 10.00% 02 05.00% 
Pharmacie 01 03.33% 00 00.00% 01 02.50% 
Sports 01 03.33% 00 00.00% 01 02.50% 
Histoire 00 00.00% 01 10.00% 01 02.50% 
Cuisine 00 00.00% 01 10.00% 01 02.50% 
Néologismes 140 100% 134 100% 274 100% 
Domaines 30 21.42% 10 07.46% 40 14.59% 
 

Tableau récapitulatif pour le vocabulaire parlé dans la francophonie et les régions.
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Un mot crée pour designer un nouveau concept, une nouvelle réalité : l’observation générale pour ces 

genres de nouveauté, c’est la domination du vocabulaire technique et scientifique (informatique, internet, 

médecine, télécommunication…) : dendrologie, captation, cryptanalyse, physiographie, blogosphère, buzz, 

graphène, geek, webtélé, webradio, électro, peer to peer…

Un mot obtenu par dérivation, souvent il a été un trou lexical : aidant(e), accompagnant(e), bisseur(euse), 

chatteur(euse), fruitage, fruiter, grader, relookage, slameur(euse), bodcaster, sondagier(ère), roulage, marketer, 

marketeur(euse), sandwicherie, droitisation… 

Un mot obtenu par composition : bien-pensant(e), bien pensance, ball-molle, biopiratage, biosécurité, 

loup-marin, neuroplasticité, sans-fil, livre audio, afro-beat, e-learning, enfant soldat, moto-taxi, taxi-clando…

Un sigle ou  yme : forte tendance de les utilisés sous le devise « parler moins pour mieux comprendre»: IGV, 

TMS, BMX, B2I, RSA, XXL, RFID, TCA, ENS, HQE, IMG, IP, Afu, Sig…

Un mot emprunté à une langue étrangère : la prépondérance pour la langue Anglaise, les autres langues 

restent restreintes en contribution, de l’anglais : burn-out, blacklister, clubbeur, e-book, geek, IP, narcotrafic, 

peer to peer, stand-up, tea-room, think thank, wimax…, du japonais : miso, tempura, tsunami…, de l’espagnol: 

santeria…, de l’arabe : chaabi…

Un mot du vocabulaire régional : régions de la France ou la francophonie.

 a.Les régionalismes : le territoire français (l’Est, Basque, Catalan, Provençal, Alsacien…)    

    bachat, baeckeoffe, banaste, cébette, courcière, lône, restanque, braire, croset…

 b.Les québécismes : brûlement, compétitionner, fruitage, fruiter, mousser, hameçonnage,   

    orthopédagogie, saucette, relâche…  

 c.Les helvétismes : (le français parlé en Suisse) : autogoal, grader, tout-ménage, bérot, crochon…   

 d.Les africanismes : vélo-taxi, promotionnaire, mbalax, taxi-clando…

Une locution ou collocation: agression sexuelle, comparution immédiate, crime d’honneur, à la marge, brevet 

informatique et internet, espace naturel sensible, dans les clous, hors des clous…

Le sens aussi change « le sens est un « caméléon » dépendant de toutes sortes de variations », un néologisme 

de sens dans le PLI (2009-2010) peut assurer par plusieurs facteurs :

La spécialisation : autrement dit, la restriction du sens par l’introduction d’une unité minimale de 

signification, qui lui donne une autre acception, et par voie de conséquence, l’émergence de la polysémie 

(multitude de sens), pour le PLI 2009, on trouve ce genre de fabrication de sens avec le mot « féminin »,  qui 

vient à l’origine du mot « femme » et signifie au sens primitif tous ce qui est propre à la femme, qui a rapport 

aux femmes…, mais en tant que néologisme « féminin » veut dire « magazine ciblant un public féminin »

La généralisation : contrairement à la restriction, la généralisation ou l’extension est l’ajout d’une unité 

minimale de signification, pour ce genre de fabrication de sens, on trouve un exemple dans le PLI 2010 avec le 

mot « séminariste », qui signifie au sens propre un élève de séminaire, alors que pour le nouveau sens, on le 

trouve plus large, en tant que néologisme « séminariste » veut dire « une personne participant à un séminaire 

ou à un colloque »

Les figures de style : jouent un rôle très intéressant pour la fabrication des néologismes de sens, on coïncide 

dans le PLI 2009 et 2010 par deux genre de figures : la métaphore et la métonymie. pour le mot « caméléon », 

il est à l’origine un lézard arboricole insectivore, en tant que néologisme dans le PLI 2009 il signifie « une 

personne qui s’adapte très vite ou qui à un talent multiforme », il y a alors une ressemblance entre le « 

caméléon » le lézard capable de changer son couleur pour s’adapter avec le milieu, et la personne qui s’adapte 

vite. Et au lieu de dire « il est comme un caméléon = comparaison » on abrège pour dire « il est caméléon = 

métaphore ».

Les néologismes
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L’évolution lexicologique des langues est un principe primordial « ainsi 
vont les langues, avec des mots qui naissent, prospèrent ou s’efface selon 

l’air de temps » assure la linguiste Henriette WALTER. 

 En tant que langue, le français, et durant les siècles, à largement évoluée, dès sa 
naissance, jusqu’aux nos jours « il suffit pour un français de parcourir la chanson de 
Roland, ou sans remonter si haut, de lire Rabelais ou Montaigne dans le texte original, 
pour se convaincre que les langues changent au cours de temps ». Ces changements 
langagiers touchent tous les aspects de la langue ; la forme de ces mots 
(morphologiques), le sens des mots (sémantiques), et en quelque parts la structure 
phrastique (syntaxiques)…, les unités lexicales nouvelles prennent leur statut officiel, 
lorsqu’elles s’intègrent dans un dictionnaire, qui est en fait, l’appui de la langue.     
 Insistons-nous sur l’évolution des nouvelles unités lexicales morphologiquement 
et sémantiquement dans le Petit Larousse Illustré aux éditions 2009 et 2010, c’est l’objet 
d’étude de la néologie ou le processus de création des mots nouveaux qu’on appelés 
désormais « néologismes ». 

 Qu’est ce que « néologisme » ?
 D’un point de vue étymologique « néologisme » est un mot formé par 
l’agglutination de deux éléments grecs : νέος néos « nouveau » et  λόγος lógos « parole, 
discours » la nouvelle parole, le nouveau discours.

 Sémantiquement, néologisme est un concept plus ou moins vague, on peut le 
définir comme l’expression ou  le mot créé qui n’existe pas avant dans la langue, ou, 
même qu’il existe, mais avec un nouveau sens.

 Il faut bel et bien mettre la différenciation entre  néologisme et néologisme admet 
par le dictionnaire, car le dictionnaire n’accepte pas toujours les mots nouveaux, pour Le 
Petit Larousse Illustré à l’édition 2010 et suivant son éditeur Line KAROUBI  
«…avons-nous refusé le terme «bling-bling» ou certains anglicismes récents. Vous savez, 
nous recueillons chaque année près de 20 000 néologismes, 1 000 sont susceptibles 
d'être intégrés et nous en sélectionnons une centaine».

 D’après la définition du mot « néologisme », on peut distinguer, principalement 
deux catégories de néologismes : néologismes de forme (touche la structure 
morphologique du mot) et néologismes de sens (un nouvel usage d’un mot existant).

 Suivant notre corpus d’étude (PLI 2009 et 2010) néologismes de forme peut 
prendre plusieurs aspects :

Les néologismes
Dans le Petit Larousse Illustré (PLI 2009-2010)

Par : Hasni CHIHA,
 3e français.

10



 Le  Discours Du Président

L
a L

ettre de l’université de S
étif 

 Mesdames et Messieurs,   
 Les anciens grecs appelaient l'université "Alma mater". Elle est en effet, un pôle de savoir, de 
recherche et d'innovation.  Elle est aussi un espace de rayonnement et de culture sociale dans  ses 
volets national et humain fondé sur le dialogue, l'ouverture et la tolérance  sans fanatisme, sans 
extrémisme.          
  De tout temps, nous avons rêvé d'une université qui soit un centre  de rayonnement 
cognitif et civilisationnel.               
  Il n'y a pas de contradiction entre la politique de démocratisation  de l'enseignement et le 
concept d'élite. La démocratie veut que le pays offre  à tous ses enfants, filles et garçons, les mêmes 
chances pour apprendre  et réussir. La démocratie veut aussi que l'Etat et la société expriment 
reconnaissance  et considération aux lauréats, porteurs du flambeau de la réussite et de 
l'excellence,  bâtisseurs de la gloire et de la civilisation.          
  Nous sommes résolus, avec l'aide de Dieu et grâce aux efforts de tous,  à mettre en 
exécution la stratégie nationale entamée depuis des années et finaliser  tous les projets retenus qui 
donneront une impulsion nouvelle à l'effort des  générations montantes sur la voie de la continuité 
et de la renaissance escomptée.
 Mesdames et Messieurs,             
 L'Algérie fonde un grand espoir sur les talents créatifs sincères.  Celui du peuple est encore 
plus grand. Il est certain que c'est par l'effort  et la persévérance qu'elle parviendra à surmonter les 
séquelles des années difficiles  et à atteindre ses objectifs de développement durable, de 
prospérité et de progrès.          
 Je réitère mes vifs remerciements et ma considération à la famille  de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique pour la noble mission  qu'elle assume, pour le devoir qu'elle accomplit, 
et déclare officiellement  ouverte l'année universitaire 2009-2010.»
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 Mesdames et Messieurs,            
  L'Etat poursuivra son effort en matière de promotion de l'enseignement  supérieur et de 
développement des ressources humaines dans les domaines de  la recherche scientifique sans 
occulter la nécessité de réunir tous les moyens  indispensables à l'amélioration de la qualité et de 
l'encadrement et de créer  un climat socio-professionnel aux enseignants-chercheurs qui leur 
permet d'accomplir  leur mission dans de bonnes conditions. Il convient aussi d'adopter des 
systèmes  compensatoires plus attractifs et plus incitatifs dans le but de renforcer les  capacités 
scientifiques et techniques nationales et d'éviter le phénomène de  la fuite des cerveaux et des 
compétences.          
  Il est impératif de doter les capacités scientifiques et techniques  nationales de nouvelles 
compétences aux fins de garantir l'encadrement des activités  de la recherche en laboratoires, 
unités et centres et de mettre au point les  mécanismes nécessaires pour attirer les étudiants en 
doctorat et les intégrer  au sein des institutions de recherche.          
  Le fait d'organiser les compétences nationales, de tirer profit des  expériences des 
chercheurs algériens résidant à l'étranger et d'assurer leur  contribution à l'effort national de 
promotion de la recherche demeure un  but à atteindre pour former un noyau d'expériences 
nationales solide et concrétiser  les objectifs de la politique nationale en matière de recherche 
scientifique  et de développement technologique. Nous avons perçu chez notre communauté à  
l'étranger, que je salue et à qui j’exprime ma considération, une pleine  disponibilité à contribuer au 
développement du pays.  La mise en place de réseaux thématiques dans le domaine de la 
recherche  grâce à toutes ces compétences, est une preuve du profond attachement  de cette 
communauté à sa patrie.
  Le renforcement des capacités nationales dans la recherche  scientifique devra 
indubitablement mener à l'établissement d'un système national  de prospection stratégique, 
technologique et économique capable, s'il venait  à être associé à des systèmes d'information 
scientifique et technique, de constituer  une ossature solide au développement économique, social 
et culturel du pays.          
  Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est impossible de concevoir ou de  réaliser un projet de 
développement durable global en dehors des conditions  d'une réalité civilisationelle. La 
civilisation est l'émanation du sens créatif  du citoyen, un citoyen imprégné de connaissances, 
nourri de sa culture, attaché  à sa terre, affirmé dans son identité et ouvert au patrimoine cognitif 
universel.          
  Nous veillons à trouver des formules cohérentes dans notre système  éducatif et 
universitaire, entre les sciences exactes et la technologie et les  sciences sociales et humaines, 
sciences dont notre pays a grandement besoin  pour promouvoir sa culture et son identité. Cet 
effort est dicté par le souci  de trouver un système homogène au service de l'individu et de la 
société que  nous ambitionnons d'édifier pour garantir une dynamique équilibrée pour un 
développement  matériel et 
humain au sein d'une société 
algérienne moderne et 
authentique.          
  Vous convenez que la 
réalisation d'un développement 
équilibré  dans le cadre d'une 
culture éclairée et de valeurs 
nobles prémunira notre peuple  
en particulier les jeunes, contre 
les dérives et les différents fléaux 
qui le  guettent et menacent son 
avenir..
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 Mesdames et Messieurs,            
  Le système national de recherche a rencontré, par le passé, d'énormes  difficultés qui ont 
entravé son parcours. Toutefois, il a amorcé, ces dix dernières  années, un départ prometteur avec 
une nouvelle phase d'organisation, qui a permis  de tracer une politique claire avec des objectifs 
précis et d'adopter des programmes  judicieux. Ces derniers ont été accompagnés de l'affectation 
de fonds nécessaires  à l'édification d'un système national efficace en matière de recherche 
scientifique  et de développement technologique, dont les résultats seront mis au service  du 
développement de l'économie nationale et de l'amélioration des conditions  de vie du citoyen 
algérien.          
  Cette démarche commence d'ailleurs à donner ses fruits, à travers l'application  des 
dispositions pertinentes de la loi d'orientation et du programme quinquennal  dans le domaine de 
la recherche scientifique et du développement technologique.          
  Il convient ici de souligner que les capacités scientifiques ont été  renforcées. La production 
scientifique et technique s'est, elle, développée  considérablement, comme en témoigne 
l'augmentation du nombre d'enseignants chercheurs,  d'ingénieurs et de techniciens.           Les 
efforts déployés et les résultats obtenus à ce jour restent  en deçà de nos aspirations. Il est donc 
fondamental de poursuivre l'action,  de persévérer dans l'effort et d'accorder davantage d’intérêt à 
la recherche  de base et celle appliquée dans les différentes spécialités. Cela nous permet  de 
prendre en charge les problèmes que pose le développement économique et  social de la nation 
et de s'adapter à l'évolution enregistrée dans les domaines  de la science et des techniques pour 
permettre à notre pays d'être au diapason  de la dynamique du développement mondial.       

07



 Le  Discours Du Président

L
a L

ettre de l’université de S
étif 

 Mesdames et Messieurs, 
  Si le slogan de la rentrée universitaire 2009-2010 est ‘’la valorisation  des résultats de la 
recherche scientifique et technologique et l'encouragement  de l'innovation pour une recherche 
scientifique utile’’, il convient de souligner  que la recherche scientifique constitue, aujourd'hui, à la 
lumière de la mondialisation  de l’économie et des échanges, l'une des plus importantes ressources, 
voire  la plus importante du développement économique.           
  L'exploitation de ces ressources à travers l'innovation et la valorisation  des produits et des 
services technologiques à forte valeur ajoutée repose essentiellement  sur la capacité de maîtrise des 
applications de la science. Elle garantit l'amélioration  de la performance des entreprises 
économiques, la hausse de la production et  la réalisation de la compétitivité. Vous n'êtes pas sans 
savoir que dans le contexte d'une  mondialisation galopante et de l'émergence de nouveaux modes 
d'organisation  économique et sociale, marqués par l'intensification des investissements en  matière 
d'innovation et le recours croissant aux sciences et à leurs applications  dans la production, à la faveur 
du développement de l'économie du savoir et  de la société de l'information, il n'y a de place que pour 
les sociétés dotées  d'entreprises fortes et compétitives et jouissant de ressources humaines 
hautement  qualifiées et compétentes capables d'assurer une bonne gestion, de développer  
l'investissement et la production, de garantir la qualité et de remporter des  marchés.          
  La problématique du transfert, de la consécration et de la reproduction  des connaissances et 
de leurs applications en vue de permettre aux entreprises  d'améliorer leurs performances et leur 
potentiel compétitif, constitue un enjeu  économique et social de première importance. Cette 
problématique ne concerne  pas un secteur précis, mais doit être appréhendée dans le cadre d'une 
vision  globale en vue de sa concrétisation dans tous les secteurs.          
  Nous allons, dans ce cadre, suivre avec un intérêt particulier le programme  quinquennal dans 
le domaine de la recherche scientifique et du développement  technologique, qui bénéficie d'une 
enveloppe financière représentant le double  de celle allouée au programme 2005-2009.           
  Nous souhaitons que les résultats de ce programme contribuent au renforcement  de nos 
capacités industrielles et appuient l'investissement dans le domaine  de l'innovation, par la mise en 
place d'un vaste programme, en coordination  avec le secteur économique en général, et les secteurs 
industriel, énergétique,  minier et des petites et moyennes entreprises en particulier.          
  Je pense qu'il est temps de donner une impulsion décisive à la  relation de l'université avec 
son environnement économique et social et d’établir  un lien solide entre la sphère de la formation et 
celle de l'emploi.           
  Pour ce faire, il importe d'asseoir des cadres de travail communs entre  les universités et les 
centres de recherche d'un côté, et entre les entreprises  économiques et les institutions nationales de 
l'autre. Cette démarche sera bénéfique  aussi bien au développement économique que cognitif.          
  Cette complémentarité est désormais un impératif urgent en vue de  réaliser des pôles 
d'excellence et de compétitivité à même d'employer les meilleures  compétences pour la réalisation 
de recherches de développement de haut niveau.          
  Il s'agit là d'une démarche sérieuse que nous encourageons, dans le  cadre d'une organisation 
judicieuse des compétences nationales, tout en veillant  à la préservation de la propriété intellectuelle 
et en œuvrant au développement  de la culture de la créativité.    
  Nul doute que les trois pôles compétitifs dans le domaine des industries  électroniques au 
niveau de Sétif, Sidi Bel-Abbès et Blida, contribueront après  l'achèvement de la réalisation des centres 
de recherche qui leur sont consacrés,  au développement de l'industrie des semi conducteurs, 
notamment après la concrétisation  de la grande plateforme technologique de la technologie des 
semi-conducteurs  au niveau du centre de développement des technologies avancées à Draria.          
  La réalisation de centres de recherche spécialisés en technologies  agroalimentaires à Béjaïa, 
en sciences et génie des matières à Tlemcen, en micro-technologies  à Boumerdès et en sidérurgie à 
Annaba, outre les nouveaux projets de centres  de recherche scientifique, prévus dans le cadre du 
programme 2008-2012, favorisera  l'émergence de véritables pôles d'excellence dans les villes 
universitaires  concernées.
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  Mesdames, Messieurs          
  La rentrée universitaire revêt un caractère particulier. Elle  permet d'accéder au système de 
la formation supérieure qui doit mener au processus  de la qualité. La mise en œuvre du système 
des classes préparatoires  aux Ecoles nationales supérieures au niveau des établissements 
universitaires  dans différentes régions, l'ouverture d'Ecoles nationales spécialisées en 
technologies,  en sciences de gestion, en journalisme et en sciences politiques ainsi que le  
lancement de filières d'inscription nationale dans de nombreux établissements  universitaires 
dans différentes wilayas du pays, établissements qui seront,  à court terme, des pôles d'excellence 
universitaires dans de nombreuses spécialisations  prioritaires, constitueront une amorce décisive 
de ce long processus. Cette  amorce est favorisée par un encadrement pédagogique de qualité, 
des méthodes  d'enseignement modernes, un fonds documentaire riche et un environnement de  
recherche idoine.              
  La réforme de l'enseignement supérieur qui a atteint une étape  avancée par 
l'élargissement de la formation dans le troisième cycle, soit le  doctorat, ainsi que l'élargissement 
du système de licence-mastère-doctorat  par la mise en place de nouveaux diplômes, renforceront 
sans nul doute les  opportunités d'amélioration de la qualité de l'enseignement, des 
connaissances  et de la performance pour les diplômés de l'enseignement supérieur.          
  Parmi les objectifs de la réforme entamée, il y a lieu de citer  la refondation des 
programmes et des systèmes de formation à la lumière des  compétences pédagogiques, 
scientifiques et technologiques des établissements  universitaires dans leur étroite harmonie avec 
les exigences effectives des  secteurs industriel et social et ce, dans le cadre d'un partenariat réel, 
permanent  et adapté avec la dynamique de mutation, véritable corollaire du développement  
socio-économique.              
  Le développement que vit le pays dans tous les domaines a révélé  le besoin des 
entreprises publiques et privées en compétences professionnelles  qui leur permettent d'investir 
dans les innovations et de renforcer leurs capacités  productives et compétitives.              
  Il s'avère donc urgent d'établir le lien entre l'université et  l'entreprise de manière plus 
précise et plus efficace et de le généraliser pour  englober les étudiants, les enseignants et les 
chercheurs non pas uniquement  pour la consécration du système LMD, mais pour faire aboutir les 
réformes  de l'enseignement et lier la recherche universitaire aux exigences de développement.         
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 Mesdames, Messieurs                
 «Nous voilà encore une fois réunis avec la famille universitaire,  enseignants, chercheurs, 
étudiants et gestionnaires de différents établissements  de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, dans le joyau des  hauts plateaux parmi les citoyennes et citoyens de 
cette belle et chère contrée.             
  Tout en les remerciant pour l'accueil chaleureux et prestigieux  qu'ils m'ont réservé et 
qu'ils me réservent à chacune de mes visites, ce qui  n'est point étonnant car ils sont pétris dans 
les valeurs d'hospitalité et de  générosité, j'exprime toute ma considération à la famille 
universitaire pour  ses efforts dans l'accomplissement de sa noble mission, la promotion de 
l'action  pédagogique et la relance de la recherche scientifique. J'adresse également  mes vives 
félicitations à tous, étudiantes et étudiants, pour la persévérance  dans leurs études qui les 
propulseront, sans nul doute, vers la réussite.              
  Cette région occupe une place privilégiée dans notre histoire  moderne. Les populations 
locales l'ont imprimée de leurs exploits face au colonialisme  notamment par leurs révoltes 
annonciatrices des faits historiques survenus après  le 8 Mai 1945 qui, au-delà des massacres 
commis par l'Etat colonialiste et  les hordes de colons, dont l'horreur dépasse tout entendement 
et qui se sont  étendus à la plupart des régions de notre chère pays, demeureront la  flamme 
sacrée qui a attisé le feu de la glorieuse révolution. Elles demeureront  la flamme qui a éclairé la 
voie vers la liberté en transformant le désespoir  en espoir et brisé le joug qui emprisonnait notre 
peuple afin qu'il puisse recouvrer  sa liberté, sa souveraineté et sa dignité. Et fait de cette liberté, 
c'est  bien cette université distinguée, l'université Ferhat Abbas avec tout  ce que ce grand 
homme représente comme symbole national de culture, de lutte  et d’exemplarité.                
  L'université de Sétif, où nous nous trouvons aujourd'hui est, à  tout point de vue, un 
acquis qui fait la fierté des enfants de la région  et de tous les Algériens. Outre son cachet 
architectural moderne, elle a bénéficié  d'une extension sans précédent au plan des structures, 
des infrastructures  et des fonctions scientifiques et pédagogiques pour répondre aux exigences 
croissantes  en matière d'études et de recherche scientifique dans divers filières et spécialités.                
  Ce pôle universitaire ainsi que d'autres réalisations universitaires  et éducatives à travers 
le pays s'intègrent en droite ligne de notre conviction  profonde que l'investissement dans les 
ressources humaines et l'amélioration  de leur compétences et savoir-faire constituent le socle 
qui permet au pays  de consolider ses capacités compétitives dans un monde en perpétuel 
changement  qui s'oriente résolument vers une nouvelle économie fondée essentiellement  sur 
le savoir.               
  Nous sommes 
fermement résolus à poursuivre 
les efforts de développement  du 
système universitaire et de la 
recherche dans le cadre du plan 
quinquennal  en vigueur afin que 
l'université puisse répondre 
efficacement à la demande 
sociale  en matière 
d'enseignement supérieur et 
perfectionner ses prestations  
pédagogiques et scientifiques de 
manière à se hisser au niveau 
requis au plan  de la qualité de la 
formation dispensée et des 
recherches effectuées.04
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