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 أخبار علمية

  :راس ياليىم الد  
 
، الكراسك وهران،، ثثمينهراث العلمي و أدوات دراسة الت

 9502سبتمبر  50

 
 
مىلىحُت ُبعدرار العلمي مً خالل حعٍشف أدواجه إلابهذف جلُُم وجثمين الت

 واملىهجُت
 
هثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت، املشكض الىػجي للبحث في لا م ، هظ

 ":  عىىانبالكشاظك، ًىما دساظُا 
 
: جحلُم  رار العلمي وجثمُىهأدواث دساظت الت

 "صىص، جحلُل ملاسن للمظامين وجشحمتهاالى  
 
م البحث ، وؽ  الزي ٌؽشف علُهؼه فٍش

 .)فشوعا (البروفعىس أحمذ حباس مً حامعت لُل

 ؼك
 
  أزاسهل املخؼىغ محىس الىلاػ الزي ـ

 
لت مً أظاجزة وباحثين مً الكشاظك ز

ت م البروفعىس أحمذ حباس حىصلت جلُُمُت حُث كذ   ،وبعع الجامعاث الجضائٍش

ع البحثُت  على مذاسالكشاظك  فيجلتها اليؽاػاث العلمُت التي أهجضها  ،ملخخلف املؽاَس

ملعاسه البحثي مً  ًاهلذ امىهجحباس (. إر اعخمذ البروفعىس 0900-0900حعع ظىىاث )

عه البحثُت بما حلله  خ العلىم، مع جلذًم حىل خالل سبؽ أهذاف مؽاَس مىطىع جاٍس

ظشوف الخؼشق إلى ظُاق و داعُا إلى طشوسة  ،صدة لذساظت الىهاث املخعذ  مخخلف الخىح  

 
 
 ف الى  وحُاة مؤل

 
  ،العصش الزي ًيخمي إلُه وكزافها، ص ومخخلف الكخب التي أل

 
ضا مشك

 لبىوي وابً خلذون. ا يباعلى كخ

وفي جلُُمه لحصُلخه البحثُت في الكشاظك، أحص ى البروفعىس أحمذ حباس كل 

 الذواث واملحاطشاث ووسؼاث الى  
 
ً التي وؽ م بحثه إلى حاهب امليؽىساث. خكٍى ؼها فٍش

خ ه هى حلل إهجاص   أهم   أن  إلى وكذ أؼاس في هزا الصذد  جأظِغ مكخبت سكمُت حىل جاٍس

مىتهُا بالذعىة  ،وهي بمثابت مكخبت املؽشوع ،عذدا معخبرا مً املخؼىػاث العلىم جظم  

 
 
ش ملاسباث دساظت وجثمين الت اطُاث جحذًذارار العلمي عام  إلى جؼٍى  ،ت واملشجبؽ بالٍش

 رلك. دون ىل كاث التي جح  بالشغم مً املعى  

يُت الثالر التي هظم  ظحىل و  ،في مجال كشاءة املخؼىغ ها لعلت الذوساث الخكٍى

، كذمذ 0902و 0902: أحمذ حباس خالل ظىتي  الكشاظك جحذ إؼشاف البروفعىس 

ـــ ـالباحثت هجاة لحظيري مً الكشاظك مذاخلت مىظىمت ب : مً  : مععى كشاءة املخؼىغــ
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ً إلى الخؼبُم، حُث اظخعشطذ  الذوساث  بذء  مًكشاءة املخؼىغ  خؼىاثالخكٍى

يُت وصىال إلى جحلُم هص للجُخالي )حىل   كخؼبُم ملا جم   ،: كُاط الجشوح( الخكٍى

ًجلذًمه في وسؼاث  ه جحلُلجه و اهتهذ بخلذًم أهم الاظخيخاحاث املخعللت بلشاءو . الخكٍى

ُ  بهت مىى    .املخؼىغ صؼلحاث وجذكُلها بهذف فهم مىطىعت مشاحعت املأهم

: بىصاسي عبذ املالك مً املذسظت  هُابت عً لاظخارالبروفعىس أحمذ حباس  عشض

: ملذمت في جحلُم هصىص في  ــمذاخلت مىظىمت بالعلُا لألظاجزة، اللبت، الجضائش 

 
 
اطُاث بالل  خؼت كشاءة املخؼىغ بذء  والتي جىاولذ : لادواث واملىاهج،  غت العشبُتالٍش

ت، مع وحىب ىغشافُا العام  ُالبِبلبامللذمت زم اعخماد اليسخ الحذًثت، فالترحمت، زم 

 
 
 جىف

 
كما  يسخ اللذًمت املشجبؼت باملىطىع،ال ، إلى حاهب إلاؼاسة إلىشاث واملالحمش املؤؼ

 كذ  
 
فه، مع إلاؼاسة إلى عصش م ظُاق إؼكالُت وملذمت مىطىع املخؼىغ، ومؤل

خ الى   ص، بىِخه ومىطىعه، إلى حاهب اظخظهاس أهم املخؼىغ أو الكخاب، جاٍس

ص أو املجال صلت باملىطىع، دون إغفال مكاهت الىص في الخخص  الامليؽىساث راث 

  ُ ُ   ،خهوحشك ت وفترة ما كبل إلاظالم مع ركش باإلطافت إلى مكاهت الىص في الخلالُذ إلاظالم

ُ  الذ    ت.ساظاث امللاسهت وخصىصُت الىص العىظُىزلاف

ا  : ـ ـمذاخلت مىظىمت بم كذ   ، فلذ ظُذي عماس ععالي مً حامعت لاغىاغ لاظخارأم 

  ُ اطملحت حىل املخؼىػاث الفلك واكع مخؼىػاث  جىاول و اجُت في خضائً جىاث، ُت والٍش

ً، املىاطُع و املخضائً  خالكخبت مً حُث العىاٍو   خىاٍس
 
شها بالعىامل املىاخُت ومذي جأز

عً ظاهشة كخمان معظم  . وكذ كؽف املخذخلهاالتي ظاهمذ في إجالف حضء منها أو كل

ا مم  لعؽشاث مً املخؼىػاث في مخخلف العلىم، امخالكها ل املىؼلت أمش مًالعائالث 

  ٌعكغ اوعذام
 
املجال. وفي صين في للمخخص  ت البحث والذساظت ب مهم  ٍصع  و  لتالث

ُ   مذ فاًضة حابش مً حامعت وهشان مذاخلت حىل كذ   هراجُاق الع   ُ  ت : أهم ت حشك

كخاب "الاظخكمال" أؼاسث في كشاءتها لظخكمال همىرحا، إر : كخاب الا  املخؼىغ

التي م( 0920-م0921) املؤجمً في إظباهُا إلاظالمُتفترة  في حكمالإلى ظشوف  لمؤجمًل

  ُ في لاخير  ،ومخخلف الكخب التي جلخه الكخاب ظيرة مؤلف مذ، وكذ  اعشفذ عصشا رهب

ُ  عالجذ  الغشب مع حغٌير حضئي في عىىاهه، وكزا  وفيالؽشق  فيالكخاب اهخلال ت حشك
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اظدىادا  "الهىذظت املادًت" بـاملىظىم  الاظخكمالمً كخاب  الجضء الثاوي حىد مؽشوعو 

 .ركشه ابً ظشجاق ام إلى

 زة، اجمً املذسظت العلُا لألظ أهِعت هشبُلي مذ لاظخارةتها كذ  مً حه

 :  ، مذاخلت حىل (الجضائش)تاللب  
 
اطُاث بالل :  غت العشبُت اللذًمتجحلُل هصىص الٍش

ب همىرحا،  اض ي وجلىُاجه، زم مىهج الخ  بعٍشف خ  البفبذأث إحشاءاث الخلٍش حلُل الٍش

اطُاث. علحذ عش    وفي لاخيرى جلذًم كُفُت كشاءة وجحلُم هص أو مخؼىغ في الٍش

ـــ ىظىمت باملفي مذاخلتها مً حامعت وهشان،  عُاد ظتي عشطذ لاظخارةاظخ :  املىهجُتــ

اطُاث وعلم الفلك، عذ   ة همارج مً كخب همارج اظخغالل مخؼىػاث في الٍش

لفذ 
ٌ
اطُاث والتي ك اطُاث، إطافت إلى همارج جشحماث الىزائم املشجبؼت بالٍش الٍش

 مً خالل اظخعشاطها ملوكذ اظخخلصذ بترحمتها. 
 
اطُاث خخلف الكخب املخعل لت بالٍش

 ،اطُاث اللذًمتفي في كخب الشٍ  الجاهب الفلع وحىد ساظتذ  حلُم والمىطىع الخ  

اطُاث العصش الش   غُابهو   اهً.في كخب ٍس

ُ   لاػالى  جمحىس  جحلُم وجثمين املخؼىغ في مخخلف العلىم و  ت دساظتحىل كُف

ُ   ،جكلفت بأكل   خ العلىم ت البحث مع جلذًم جىطُحاث حىل أهم وطشوسة الاهخمام في جاٍس

خ العلىم في الكشاظك، بهذف  جمذ الذعىةلزلك  ،بهزا املجال إلى إوؽاء مكخبت حىل جاٍس

  تمىاصلت وحعهُل مهم  
 
 رار العلمي وجثمُىه.جحلُم الت

 نجاة لحضيري 





 

 

 

 


