نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية و التعاون و التنشيط و الاتصال و التظاهرات العلمية
جامعة لعربي التبس ي  -تبسة -

التظاهرات العلمية 5102 - 5102
 -10ملتقى دولي

دور ألاسواق املالية الناشئة في تنمية الاستثمارات املحلية
بإشراف نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية و التعاون و التنشيط و الاتصال و التظاهرات العلمية نظم
قسم العلوم الاقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة العربي التبس ي و بالتعاون مع
مخبر الدراسات البيئية والتنمية املستدامة ملتقى دولي حول دور ألاسواق املالية الناشئة في تنمية الاستثمارات املحلية
يومي  62و  62جانفي  6102بقاعة املحاضرات الكبرى ،و يهدف امللتقى الذي افتتح من طرف السيد مدير جامعة العربي
التبس ي البروفسور سعيد فكرة حول إبراز الدور إلايجابي الذي يمكن أن تلعبه ألاسواق املالية الناشئة في تحقيق التنمية
املنشودة انطالقا من دورها في تنمية وتطوير وتعبئة املدخرات والاستثمارات املحلية ،الوطنية عموما والاستثمارات املحلية
على الخصوص.
و حسب رئيس امللتقى الدكتور صاطوري الجودي فقد تمحور امللتقى حول ماهية ألاسواق املالية الناشئة ودورها في
تعبئة املدخرات والاستثمارات الوطنية ،معوقات الاستثمار في ألاسواق املالية الناشئة وسبل التغلب عليها ،دور القطاع
املصرفي ومختلف املتعاملون في تنشيط ألاسواق املالية الناشئة ،ألادوات املالية إلاسالمية كبديل لتنشيط ألاسواق
املالية الناشئة ،تجارب الدول النامية في تنمية وتنشيط التعامل في ألاسواق املالية الناشئة.

 ملتقى دولي-6
Le 1er colloque International de langue française sous le thème :

Discours médiatique en francophonie
Action langagière et interaction sociale

Sous la supervision du vice rectorat des relations extérieures, de la coopération, de
l’animation et de la communication et des manifestation scientifique Le département des
lettres et des langues étrangères a organisé le 1er Colloque international sur le discours
médiatique en francophonie sous le thème “Actions langagières et interaction sociale” le 8 et
9 février2016, a l’auditorium de l’université
La cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la présence du Vice Recteur des relations
extérieures et de la coopération le Pr Cheniker Saleh et du Doyen de la Faculté des lettres et
des langues Pr Rachid Rais .
Cette rencontre qui a vu la participation de 41 professeurs venus de Tunisie, d'îles
Comores, du Maroc, du Cameroun, et bien évidemment d'Algérie notamment des universités
de : Annaba, Alger, Khenchela, Oran, Constantine, Batna, Sétif, Khemis Meliana et Tébessa.
Les principaux objectifs de ce colloque sont la présentation synthétique de l’analyse du
discours médiatique pour montrer qu'il s'agit d'une discipline vivante et active,
indépendamment des autres approches en analyse du discours, la démonstration que l'étude
des médias d'expression françaises est très utile dans la mesure où elle permet de comprendre
rétrospectivement certains fondements du statut de la langue française, comme langue
médiatique privilégiée dans la société algérienne.

 -3يوم دراس ي

يوم دراس ي حول تقنيات إعداد البحث العلمي القانوني
بإشراف نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية و التعاون و التنشيط و الاتصال و التظاهرات العلمية نظمت
كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة العربي التبس ي يوما دراسيا حول " تقنيات إعداد البحث العلمي القانوني و ذلك
و التعاون و
يوم  10فيفري  " 6102بقسم الحقوق  ،بحضور السيد نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية
التنشيط و الاتصال و التظاهرات العلمية البروفسور صالح شنيخر و بحضور نائبة مدير الجامعة للتكوين العالي في
الطور الثالث و التأهيل الجامعي و البحث العلمي و التكوين العالي فيما بعد التدرج الدكتورة موس ى نورة إضافة إلى
عميدة كلية الحقوق و العلوم السياسية ألاستاذة ريمة مقران و رئيس اللجنة العلمية للملتقى البروفسور عمار بوضياف
.
فعاليات اليوم الدراس ي التي كانت من تنشيط ألاستاذ بوراس منير عرفت حضور أساتذة قسم الحقوق و طلبة
الدراسات العليا و التدرج  ،و تمثلت أهداف التظاهرة حسب املنظمين في توحيد طريقة و كيفية إعداد مذكرات التخرج
(ليسانس –ماستر)  ،تنصيب لجنة مكلفة بوضع أرضية مشتركة تتعلق بمذكرات التخرج و اطالع الباحثين و الطلبة على
تقنيات إعداد البحث القانوني.

 - 4يوم دراس ي
التقنيات املنهجية إلعداد البحوث ألاكاديمية في العلوم السياسية
بإشراف نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية و التعاون و التنشيط و الاتصال و التظاهرات العلمية نظم
قسم العلوم السياسية /كلية الحقوق و العلوم السياسية بتاريخ 62فيفري  6102يوما دراسيا حول التقنيات املنهجية
إلعداد البحوث ألاكاديمية في العلوم السياسية ،بحضور السيد نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية و التعاون
والتنشيط و الاتصال و التظاهرات العلمية البروفسور صالح شنيخر و عميدة كلية الحقوق و العلوم السياسية
ألاستاذة ريمة مقران و رئيس اللجنة العلمية للملتقى البروفسور عمار بوضياف و رئيس املجلس العلمي للكلية

ا.د

سعدي حيدرة .
و يهدف اليوم الدراس ي حسب مسؤول اليوم الدراس ي ألاستاذ بن حدة باديس إلى :
-

إثارة انشغاالت الطلبة وألاساتذة حول مسائل منهجية تتعلق بإعداد البحوث في مجال العلوم السياسية،

-

توضيح بعض القضايا ألاساسية التي تتعلق ببعض املفاهيم املنهجية كاملقدمة وإلاشكالية واملناهج
و إلاقترابات وغيرها.

-

تشخيص الصعوبات التي تواجه الطلبة الباحثين في إعداد البحث العلمي في العلوم السياسية من خالل
مداخالت ألاساتذة وتدخالت الطلبة.

-

السعي إلى مساعدة الطلبة على تطوير كفاءاتهم املعرفية في مجال منهجية إعداد البحث العلمي السياس ي.

-

توحيد طريقة وكيفية إعداد مذكرات التخرج) ليسانس -ماستر (على مستوى قسم العلوم السياسية.

-

تنصيب لجنة من أساتذة القسم ،حيث تكلف بوضع أرضية مشتركة وموحدة خاصة بكيفية تحرير مذكرات
التخرج .

-

إطالع الباحثين والطلبة على أحدث وأبرز تقنيات إعداد البحث العلمي ألاكاديمي في العلوم السياسية إثارة
انشغاالت الطلبة وألاساتذة حول مسائل منهجية تتعلق بإعداد البحوث في مجال العلوم السياسية

و عرف اليوم الدراس ي تقديم مداخالت حول املوضوع من طرف أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية ،اختتمت
بمناقشة عامة من طرف الحضور ليتم بعدها إلاعالن عن تشكيل اللجنة الخاصة بتوحيد معايير منهجية البحث ،إضافة
إلى تكريم ألاساتذة املشاركين والطلبة املتفوقين باملسابقة.

 -2ملتقى وطني

هيئة ألامم املتحدة وألاهداف إلانمائية لأللفية "تقييم واستشراف"
بإشراف نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية و التعاون و التنشيط و الاتصال و التظاهرات العلمية
نظمت كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة العربي التبس ي ملتقى وطني حول هيئة ألامم املتحدة وألاهداف إلانمائية
لأللفية "تقييم واستشراف"يومي  60-61أبريل  6102بقاعة املحاضرات الكبرى ،بحضور السيد مدير الجامعة
البروفسور سعيد فكرة الذي قدم كلمة باملناسبة معلنا عن الافتتاح الرسمي للملتقى  ،و بحضور البروفسور عمار
بوضياف رئيس اللجنة العلمية للملتقى و ألاستاذة ريمة مقران عميدة كلية الحقوق و العلوم السياسية إضافة إلى
الدكتور سليمان أعراج مستشار معالي وزير العالقات مع البرملان و الدكتور صالح سعود من املدرسة العليا للعلوم
السياسية.
يهدف امللتقى حسب ألاستاذ أزروال يوسف رئيس امللتقى لإلجابة على إلاشكالية املطروحة حول الدور الذي يمكن
لهيئة ألامم املتحدة أن تؤديه في مساعدة البلدان النامية في تحقيق ألاهداف إلانمائية لأللفية وهذا تحت وقع تنامي
الصيحات الداعية لضرورة إعادة النظر ،اليوم قبل غد ،في املنظومة القانونية التي تحكم هيئة ألامم املتحدة.
و تمحور امللتقى حول موقع املجتمع الدولي من الجهود الرامية في مسألة التنمية العاملية ،دور روافد ألامم املتحدة في
تحقيق أهداف التنمية لأللفية،ألامم املتحدة وقضايا الحوكمة العاملية،تقييم إنجازات الشراكة من أجل التنمية.
-

و خلصت أشغال امللتقى إلى جملة من التوصيات :
تعزيز دور الجامعة العربية والاتحاد إلافريقي في معالجة مختلف قضايا التنمية وألامن إلانساني.
تنظيم ملتقى دولي مستقبال يناقش أهداف ألامم املتحدة ملا بعد 6102
تفعيل مرافقة الدول املتقدمة للدول ألاقل نموا من أجل تحقيق التنمية بها
ضرورة تعزيز آليات وأساليب الحد من الفساد بمختلف مستوياته وتفعيل آلية الجزاءات عند مخالفة بنود اتفاقية
مكافحة الفساد
التعجيل بتجسيد إلاصالحات على مستوى الهيئة ألاممية من أجل تحقيق ألاهداف إن على املستوى الهيكلي أو الوظيفي
السعي إلىمن أجل تحقيق ألاهداف املسطرة من طرفها
ضرورة تفعيلتجسيد املنظور الدولي الجديد للتنمية وضرورة تفعيل املقاربة الكيفية أكثر من الكمية
آليات املقاربة التشاركية واستكمال تحقيق أهداف التنمية لأللفية( الديمقراطية التشاركية ،التنمية املستدامة،
مكافحة الفساد ،القضاء على الفقر ،تحسين املستوى الصحي ،القضاء على مرض نقص املناعة ،واعتماد شراكة عاملية
جديدة).

 -2يوم دراس ي :

يوم دراس ي دور الشباب في فكر عبد الحميد بن باديس
تحت إشراف نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية و التعاون و التنشيط و الاتصال و التظاهرات العلمية
نظمت جامعة العربي التبس ي يوم دراس ي حول دور الشباب في فكر عبد الحميد بن باديس بتاريخ  02افريل  6102باملركز
العلمي والثقافي للجامعة بحضور السيد مدير جامعة العربي التبس ي البروفسور سعيد فكرة و السيد مدير الثقافة
لوالية تبسة ممثال للسيد الوالي و مدير الخدمات الجامعية و عميد كلية العلوم إلانسانية و الاجتماعية .
تمحور اليوم الدراس ي حول الفكر التنويري و إلاصالحي للعالمة عبد الحميد بن باديس خاصة بما يتعلق بدور الشباب
الجزائري في تفعيل كل مسارات الحياة للمجتمع الجزائري و الاهتمام بهذه املنظومة املتكاملة منهجا و مضمونا الرتباطها
بالقضايا املستجدة لحياة الفرد و املجتمع الجزائري.
كما تضمن برنامج اليوم الدراس ي تدشين املركز العلمي والثقافي للجامعة و تقديم مداخالت علمية إلى جانب تنظيم
معرض للكتب خاصة الكتب املتعلقة بفكر عبد الحميد بن باديس.
و اختتمت املناسبة بتوقيع اتفاقية تعاون بين إدارة الجامعة ومدير الخدمات الجامعية.

