كهٛح اٜداب ٔانهغاخ

يخثش انذساعاخ األدتٛح ٔانهغٕٚح األَذنغٛح

انٕٛو انذساع ٙانٕطُ ٙحٕل اتٍ يضاء انقشطثٔ ٙجٕٓدِ
.ف ٙانذسط انُحٕ٘

2015-03-16
:دٚثاجح انًهرقٗ
ال ٚكاد انُحٕ انؼشت ٙف ٙاألَذنظ ٚخرهف ػُّ ف ٙانًششق انؼشت ٙيٍ حٛس األتٕاب ٔاألقٛغح ٔانرؼهٛم انرأٔٚم ٔانرقذٚش،
ٔال ػجة ف ٙرنك؛ إر إٌ َحاج األَذنظ َٓهٕا يٍ ػهٕو انهغح ف ٙانًششق انؼشتٔ ،ٙذأششٔا تٓا ف ٙأتحاشٓىٔ ،نى ٚكادٔا
ٚ.ضٛفٌٕ إال انُضس انقهٛم؛ فهى ذكٍ اجرٓاداذٓى ذخشض ػٍ اإلطاس انؼاو نٓزا انؼهى
ٔنؼم انجذٚذ ف ٙانذسط انُحٕ٘ األَذنغ ْٕ ٙشٕسج اتٍ يضاء انقشطث ٙانًرٕفٗ ف ٙعُح ْ592ـ ػهٗ انُحٕ انؼشت،ٙ
ٔيحأنرّ ذخهٛصّ يٍ أشقانّ ٔذؼقٛذاذّ؛ ألَّ ٔجذ انُحاج قذ خشجٕا ػٍ انغاٚح يٍ صُاػح انُحٕ؛ ألَٓى" انرضيٕا يا ال
ٚهضيٓىٔ ،ذجأصٔا فٓٛا انقذس انكاف ٙفًٛا أسادٔا يُٓا ،فرٕػَّشخ يغانكٓا ُْٔٔد يثآَٛأ ،اَحطَّد ػٍ ٔشثح اإلقُاع
".حججٓا
– ٔقذ شًهد ْزِ انصٕسج يخرهف أسكاٌ انُحٕ انؼشت ٙكانرقذٚش ٔانحزف ٔانؼهم ٔانؼٕايم انُحٕٚح ٔغٛشْأ ،كاٌ قصذِ
كًا قال -أٌ ٚحزف يٍ انُحٕ يا ٚغرغُ ٙانُحٕ٘ ػُّٔ ،أٌ ُٚثّ ػهٗ يا أجًغ ػه ّٛانُحاج ف ٙانخطأ؛ نٛظٓش انغقٛى يٍ
.انصحٛح
ٔقذ أشاسخ شٕسج اتٍ يضاء يٕجح يٍ انشدٔد نذٖ انًحذش ،ٍٛيُٓا انًؤٚذ انز٘ ٚشٖ أَّ يٍ انضشٔس٘ إػادج انُظش فٙ
انُحٕ انؼشتٔ ٙيحأنح إحٛائّ ٔذخهٛصّ يٍ انضٔائذ ٔانشٕائةٔ ،يُٓا انًرؼصة نهقذٚى انز٘ ٚشٖ ف ٙانُحٕ انؼشت ٙاإلسز
.انرهٛذ انز٘ ُٚثغ ٙانًحافظح ػهّٛ؛ ألَّ انحافع األي ٍٛنهغح انقشآٌ
ٚؼرضو ذُظٛى ٕٚو دساع ٙحٕل اتٍ يضاء انقشطثٔ ٙجٕٓدِ ف) ٙانذساعاخ األدتٛح ٔانهغٕٚح األَذنغٛح (ٔيٍ ُْا فئٌ يخرثش
انذسط انُحٕ٘ ف ٙانحاد٘ ػشش يٍ دٚغًثش 2014و؛ ٔرنك إًٚاَا يٍ أػضائّ انثاحص ٍٛتأٌ ْزِ انهغح انؼشتٛح انششٚفح
ذحراض إنٗ جٕٓد أتُائٓا ف ٙكم صيٍ نرظم دٔيا صشحا يُٛؼا فٔ ٙجّ اانصشاع انهغٕ٘ٔ ،انرجارب انهغاَ ٙانز٘ يا ُٚفك
ٚ.رؼاظى ف ٙكم ػصش
:يحأس انًهرقٗ
.انرفكٛش انهغٕ٘ ػُذ اتٍ يضاء انقشطثٔ ٙػالقرّ تانفقّ
.شٕسذّ ػهٗ انُحٕ انؼشتٔ ٙذؼقٛذاذّ

1-

2-

َ.ظشٚح انؼايم ػُذ انقذياء ٔانًحذشٔ ٍٛآشاسْا ػهٗ انذسط انُحٕ انؼشتٙ
.يٕقف انًحذش ٍٛيٍ آساء اتٍ يضاء 4-

3-

.جٕٓد انًحذشٔ ٍٛيحأالذٓى إحٛاء انُحٕ انؼشتٙ

5-

:انششٔط ٔانًٕاػٛذ
.االنرضاو انصاسو تًحأس انٕٛو انذساعٙ

-

.أٌ ٚكٌٕ انثحس أكادًٛٚا غٛش يُشٕس أٔ يؼشٔض يٍ قثم
 .أٌ ال ٚقم ػذد صفحاخ اإلعٓاو ػٍ  15صفحح

-

.ذقذو اإلعٓاياخ ف ٙانٕٛو انذساع ٙف ٙيذج  20دقٛقح
 .آخش أجم نرغهٛى انًهخصاخ19/02/2015:

-

-

-

 .ذشعم سدٔد انقثٕل تؼذ انًٕافقح ػهٗ انًهخصاخ قثم26/02/2015 :
 .آخش أجم العرالو انًذاخالخ01/03/2015:

-

-

 .ذشعم دػٕاخ انًشاسكح تؼذ إسعال انًذاخهح كايهح قثم 09/03/2015 :
.ذقذٚى كم انًؼهٕياخ انًطهٕتح ف ٙتطاقح انًشاسكح ششط نقثٕل اإلعٓاو

-

:ذشعم انًهخصاخ ٔانًذاخالخ إنٗ انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ

faclettre@mail.univ-tlemcen.dz

