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 أخبار علمية

 02-02جامعاا  ع ا،اا ،   -يوماااد دسياااياد "ااوط ر ي ااااسيت ي. اا اعي ر 
 (CRASC) 0111أ،ريل 

نظااااب مأناااار أنير ،و.وجيااااا ي.عحاااال .حررااااو ي.ناااااا فااااي يانير ،و.وجيااااا ي ج حاعياااا   ي.ي افياااا  
CRASC أ،ريااال  02-02، ياااومير دسياااايير "اااوط  ي اااااسيت ي. ااا اعي  ،مامعااا  ع ا،ااا ، ياااومي
ي.نااا"يود ماار هاانط لاامير ي.يااومير ي جا،اا  عةاال ،عااب ياااا ة  ي. ااي أ اانا     "ااا ط0111

مةاااا  عةااال رااال مااار يعااا :ل ،ا.حوؤاااوإل ميااالك مااا وب لاااه ا ي اااااسيت  ريااا    اااةوي إ.ااال لااامي 
ي.ح  اا و  مااا لااو مساااسلب ي ج حاااعي، ي.دسياااي  ي.حو اايو رياا  يعناار د عاار لااوي وب ي.فردياا  

،  ريااا  ي اااوس د أنفساااوب .جهااارير )ي.محاعاااات  ي ج حاعي و ،أيااا   اااي:  ي  اااوس د أنفساااوب
و  ماا لاي …  ( ياهرى فاي ي.حهاسا ، فاي ي.حم حال، ي.  ظيحاات ي.حو يا  ي.ساةمات ي.عحوميا 
 نوعي  ي.عنقات ي. ي تر،موب ،ا.فاعةير ي ج حاعيير يآلهرير في ي.حم حلو

 اديب ،عاب ران  لمه ي.ح اان  ي.عةحي ، فر   .ةنا"يير .مرح ت وسيتوب "وط ي.حوؤوإل  ت
ي.  ااا ا ي.ح و اال إ.يوااا ماار هاانط أ،ااااةوب ي.حيدينياا  ،ا.حهاسااات ي. اا اعي  عناار ي.ااوار، رحااا  
راناا  راام.ل ،ا. ساان  .اانعب ي ااااسيت ي.حاةياا  .عاارن تماار، وب ي.حو ياا  ،ا.حهاساا  ي. اا اعي   

 رونوب         عايعوي مري"ل تاوط لمه ي.حهاسات 
ع ا،ااا  رةحااا  يف  ا"يااا   عنااار مااار هن.واااا عااار أ. ااال عحياااد رةيااا  ي.عةاااول ي ج حاعيااا  .مامعااا  

تعاااريتل .ااال ي.سااالرير عةاال إنماااح لاامير ي.يااومير ي.دسيااايير  ي. ر"ياا  ،ااال ي.حعاااسرير فااي 
لاااامي ي. عاااااا  ي.عةحاااااي، م ولااااا ،اااااا.موود ي.حنم .ااااا  ماااار اااااار  ي.حرراااااو ي.ااااوا ي .ةنااااااا فاااااي 

عياشااي ع  اار، ، ااف ل    قااال ياااا اد ي.اادر وس ي.CRASCيانير ،و.وجيااا ي ج حاعياا   ي.ي افياا  
س يسااا .حأناار أنير ،و.وجيااا ي.عحاال  م ظحااا .واامير ي.يااومير ي.دسيااايير، ،  ااديب مأناار أنير ،و.وجيااا 
ي.عحال   ي.فارا ي. اي ي ااود م واا لامي ي.حأنار، ةاب قادل ،عاد د.ال ي شااا.ي     ،رنااما ي.يااومير 

مير ي.ياااوميير ي.دسياااايير  رحاااا س"ااا  ،اااااب ماااديرم ي.حرراااو ،اااال ي.حعااااسرير  ي.ااؤااارير فاااي لااا
 ي.دسيايير 

،اااااادأت أشاااااا:اط ي.يااااااول يا ط ،حديهةاااااا  ي.ساااااايد شااااااري  ماااااااي ي.اااااادير ) إااااااااس ،حهاساااااا            
ALFACID  ع ا،ااا ( تاااا  ع اااويدر ي اااااسيت  ياااا عحا.وبر،  نااااق  فيواااا تمر،ااا  –،ا.امااااس
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ي.اامير أ ااناوي يعرفااود فااي ي.ساا ويت ياهياارم نوعااا  ALFACIDي ااااسيت ي. اا اعي  ،حهاساا  
 وحي    ي.نفعا.ي  نظري .ألزمات ي. ي عرف وا ي.حهاسا  ي ق  اادي   ،عاد ماا راانوي ي.عحاود مر ي.

ي.ف ار  .حهاسا وب يح ااز د ،ا.فعا.يا   ي.حوااسيت ي.حو يا    ةاب قادل يااا اد ماو   ي.ااا  مااريد 
( مديهةااا  تاااا  ع اااويد CRASCجامعااا   لاااريد  ،ا"اااا معااااس  ،اااا-)أاااا اد عةاااب ي ج حااااإل 

"ا.اا  عحاااط  "اادم ي.وناال ،ااا.:و يتر، ينمةاا   -ت ماار قناال ي.عحاااط ي.ح فااميررتحااينت ي ااااسي
ماار   دراار مهشاار ي. حااينت   ي. ظاارم ي.عحا.ياا  .عااااسيت ي. اا اعيير  ي.حعاارفير عةاال ي.نا"ااا  

ي.عحةيا  ي ن اجياا  ديهال ي.ااوسا ي. ا اعي  رحهشاار مار ،ااير ي.حهشاريت يااااااي  ي. اي يحااار ماار 
م ا ماا  ي.عحاااط .ةي افاا   ي.ح ظحاا  ي. اا اعي   فحااااد ي.عحاال          هن.وااا ي.اعاا  عاار دسجاا  ت ناال أ 

فااي ي.حم حاال ي.موي اار ، "ساا  سأياال، يعااال ي.ويجواا  ي. ااي ي حااو ،ااديهةوا نااوإل ماار عنقااات 
ي.عحل  ي. ي عادم ما ران  عنق   ريإل ،ير ي.رؤااا  ي.حرؤ اير   .نق ريب مر لمي ي. اوإل مار 

ي. حااااينت ماااار هاااانط ي. ماااارا إ.اااال  ي.حوجااااات  ي. ااااريإل قااااال ي.نا"ااااا  ،ا.اعاااا  عاااار لاااامه
ي " ماجياااا   ي.اررااااات ي.عحا.ياااا   ي.ح حيةاااا  فااااي تةاااال ي ؤااااري،ات ي. ااااي عرف وااااا ي.حهاسااااات 

 ي.حما.نااا  ،ر"يااال ي اااااسيت ي.حسااايرم،  عااارن ،عاااب  8811ي. ااا اعي  ،عاااد أ"ااادي  أر اااو،ر 
،حهاسااا   ي.ونااال ي.حعمياااات ي.حيدينيااا  ي. اااي تناااير  نظااارم  تحاااينت عي ااا  مااار ي.عحااااط ي.ح فااامير 

 ،ا.:و يت .عااسيت ي.حسيرم 
-) أاا اد فاي عةاب ي ج حااإل في ي.ا   ي.حسا ي  مر ياشا:اط تادهل يااا اد دسيم عحار 

( ،حديهةا  تاا  ع اويد ري.ااري  ي ج حااعي ي.حو اي CRASCجامع   لاريد  ،ا"اا معااسرا ،اا
ي.حو ياااا  .عااااااسيت .عاااااسيت فااااي اااااونااري ر، تماااارا ماااار هن.وااااا إ.اااال ي. رقياااا  ي ج حاعياااا    

،سونااري  مر هنط عرن ،عب ي.حعميات ي.حيديني  .دسياا ل .ةحهاسا  ،ح م ا  أسزياو  عارن 
ي.نا"ا  ،عب ي.  ا ا ي. اي تناير ي.حسااس ي.حو اي  ي ج حااعي .واه ا ي اااسيت منارزي ي.حنارسيت           

د قيااارم  تولاااامي )   ياااااا.ي  ي.حمن ااا  فاااي تسااايير لااامه ي.ف اااات ي.حو يااا   رحاااا تااادهل ي.نا"ياااا
( ،حديهةا  ع وينوااا CRASCجامعاا  قسا مي    ،ا"ياااد معااسراد ،ااا–أاا اديد فاي عةااب ي ج حااإل 

ري ااسيت ،ير ي ا  ماب  ي. وحي ر، عرؤا  فيوا أنحا  ي غ ريب ي. ي يعاني م واا ي اااسيت 
أنمااو ،حدي اا  ااايادم،   لاامي ،  ااديب ،عاب ي.  ااا ا يا .ياا  .نااا ميااديني   GNLZ،حهاسا  

،ومه ي.حهاس    ، ف ل إااسي ،حهاس  اونة:از ،حدي   ع ا، ، تمرا ي.سيد ،وااافل ي.ميا  إ.ال 
ياشااط ي.حمن   في تسيير  ت ييب ي ااسيت ،حهاس  ااونة:از  لامي مار هانط مديهةا  تاا  
ع ااويد ر ت ياايب ي.افاااايت فااي اااونة:ازر    ،اااريز موحاا  ي ااااس  د سه فااي ي.حهاساا  ي. ااا اعي  

جامعا  ،ات ا    ،ا"اا معااس  – ري ، قاال يااا اد عناد ي.حاهمر فاهيد) أاا اد عةاب ي ج حااإل ي.موي
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( ،حديهة  تا  ع ويد ر ي ااسيت ،ير ي.حوقل  ي.د سر، ،ّاير مار هن.واا ي.طا:و  CRASCب
ي.ححاساااا  عةااال ي اااااسيت، مااار اااار  ي.ساااةم ،  ي. اااي عحةااا  عةااال ي.ااااد مااار فعا.يااا  لاااه ا 
ي ااااسيت ديهاال مهاساااتوب  فا.و ااايا ي. ااي ت يحوااا ي.د .اا  عةاال لاامه ي.حهاسااات راناا  عا  ااا 

 رفاايتوب  ي.حو ي  .ي ناوي فاعةير يج حاعيير أمال ي ااسيت .ححاسا   تمني   
عاار  ي.ياااول ي.يااااني ماار ياشااا:اط  ةااان  مااديهنت، فاااي ي.حديهةااا  يا .اال تمااارا يااااا اد 

( إ.ال CRASCجامعا  ع ا،ا   ،ا"اا معااس  ،اا-ي.در وس ي.عياشي ع  ار) أاا اد عةاب ي ج حااإل 
قاال ،ال ي.نا"اا فاي ةان  موؤوإل ري اااسيت  تحينتوبر،عارن مار هن.واا ن اا ا تا يا  أ .اي 

( ،حدي اا  ع ا،اا   ف ااال ي.نا"ااا ،  ااديب ASMIDAL- GESIT- SNVIمهاسااات  اا اعي  ) 
ي.أ ااا ا ي.عاماا  .حمحوعاا  ماار ي ااااسيت  راامي هةفياا وب ي ج حاعياا   ي ق  ااادي   رحااا ،ااّير 
ي.نا"ا مر هنط  لمي ي.عرن ت اوسيت ي اااسيت .ةحم حال،  تحاينتوب  .ةحهاسا ،  .اد سلب 

ؤااعوب ديهااال لااامه ي.حهاسااا   أماااا فاااي ي.حديهةاا  ي.يانيااا ، قامااا  يااااا ادم ،اااواحير .يةااال )     
( ،  اديب مديهةا  تاا  ع اويد CRASCجامع  ع ا،   ،ا"يا  معااسر  ،ااا –أا ادم عةب ي ج حاإل 
، عا.م  مر هن.وا مسأ.  تموس عحل ي.حرأم في ي.حم حال ي.موي ار  مني  اا ري ااسيت ي. سوي ر

ي ج حاعيااا   ي.سياااااي  ي. اااي عرفواااا ي.ن ااااا ي ج حااااعي عةااال عحااال ي.حااارأم، "ياااا أةااار ي. :ياااريت 
دهة  فطااايت رانا  تع نار فطااايت سجا.يا   رحاا قادم  ي.ح دهةا  أميةا   يقعيا ، را.حعااسر  
ي.سيااااي   ووااوس ي.محعيااات  ي. سااوي     ااوط ،عااب ماار ي. ساااا إ.اال ستناا  إااااس فااي ي.حهاساا  

 عااي ي.حاارأم  تمااا ز ،عااب ي.عاااديت  ت ا.يااد ي.ح ظوماا  ي. يحياا   ي. اا اعي ،  ي. ااي تعناار عاار زيااادم
 ي.  ا.يااد ي. ااي تااادد ي.فطاااا ي.ااديهةي رفطاااا مأ ااا .ةحاارأم   فااي ي.حديهةاا  ي.يا.ياا  تسااااط  

(، ماار CRASCجامعاا  ع ا،اا   ،ا"ياا  معاااسر  ،ااا–عةااب ي ج حاااإل  –أااا اد ياااا اد مرينااي "ساااد 
 ي ااا ريتيمياتر، عاار د س فااي ي.حهاساا  ي. اا اعي  هاانط مديهةاا  ع وينوااا ري ااااسيت ياد يس 

 ي.حم حاال رااال  لاال يحااار   اافل ،اا فا ي.حوي اافات ي. ااي ي  اا  ،وااا زميةاال ،ا.حم حعااات 
ي. ا اعي   فااادد يا،عاااد ي.اين  ي. ااي  يحااار أد ي حااوس "و.وااا ي ااااسيت،  لاي ي.نعااد ي.   ااي 

يا،عاااد ي.ااين  "ساا  ي.ح اادهل  ي.  ظيحااي،  ي.نعااد ي ج حاااعي ي.حو ااي،  ي.نعااد ي. ياااد   فواامه
لاي ي. اي تعاال  عاي ي اااسيت  تسااعدلب عةاال ي.نار ز رف اات يج حاعيا  .واا أد يس قياديا  فااي 

 ي.حم حل  ي.وادف  إ.ل تموير ي.ن ي  ي ج حاعي  
 فااي ياهياار هاا ب ياااا اد   ي.اادر وس ي.عياشااي ع  اار ي.يااومير ي.دسيااايير، ،  ااديب تعاااريتل  

اطااوس ماار ي.مةناا   ي ااااسيت  ياااااتمم ي.نااا"يير، رحااا شااار راال ماار إ.اال راال ي.حعاااسرير  ي.
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ااااالب فاااي إنمااااح لااامير ي.ياااومير ي.دسياااايير  ها ااا  مهاسااا  ااااونة:از  جامعااا  ع ا،ااا    مرراااو 
         CRASCي.ناا في يانير ،و.وجيا ي ج حاعي   ي.ي افي  

 مريد مو   ي.اا 
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ات ي.نايياا    د سلااا           ي.حااهتحر ي.عر،ااي يا ط "ااوط ري.مامعااات   ي.حهاساا
  0111ماا   02   00أنعم  ي.ناا   ي. مويرر  ي.موي ر، مر في 

إنااا ظب لااامي ي.حاااهتحر،   لاااو يا ط مااار نوعااال، مااار اااار  ي.ورا.ااا  ي.وا يااا  .  حيااا  ي.نااااا 
ي.مااامعي ي. ا،عاا  .اااوزيسم ي. عةاايب ي.عااا.ي   ي.نااااا ي.عةحااي ،ا. عااا د مااال يتااااد ممااا.ا ي.نااااا 

 ،ي  ي.حوجود م ره ،ن:ديد ي.عةحي ي.عر 
يالااادي    ي.ح ا اااد ي.حااااددم .وااامي ي.حاااهتحر تحيةااا  فاااي ؤااار سم ي. عااار  عةااال تمااااسب 
ياقماااس ي.عر،ياا  فااي ممااا ت ي.ناااا ي.عةحااي   ي. ا و.ااوجي   أ جاال ي. ااوم   ي.  ااوس فااي لاامه 

مياديد  ي. ماسب .عا فادم م وا    تحية  أيطا في إتا"ا  ي.فر ا   .  ااا ياااري  ي.فاعةا  فاي
ي.ناا مر أجل تنادط يآلسيا   ي.أنريت فاي ريفيا  تماوير   تفعيال ي.نااا ي.ماامعي   مأ ةا  
ي.حهاساااات ي.ناييااا    ؤااان  عنقاااات   مياانوماااات ي. اامااال   ي. عاااا د ،ي واااا   ،اااير ي. مااااإل 
ي ق  اااد                  يااا يحاس ي.  ااا ا فااي ي.  حياا  ي.عااامة    ي.حساا ديح   رحااا لااد  لاامي 

هتحر إ.ل إساااط عنقاات جديادم ،اير مهاساات ي.نااا ي.عةحاي   ي. ا و.اوجي فاي مأ ةا  ي.ح
 ي.نةديد ي.عر،ي    توايد              تعويو ي.عنقات ي. ا ح  ،ا.فعل 

شاااس  مررااو ي.ناااا فااي يانير ،و.وجيااا ي ج حاعياا    ي.ي افياا  فااي لاامي ي.حااهتحر ماار هاانط 
   ي.   ي  ،حديهة ير تا  ع ويد ك مديرتل   س يا دي رم ي.ح ا.ح ي.عةحي 

 ري.حا وى ي. عريعي   ي. مني  ي.حيديني .ةناا ي.عةحير -
 رمسيرم مهاس  ،ايي  ك ي.حررو ي.وا ي .ةناا في يانير ،و.وجيا ي ج حاعي    ي.ي افي ر  -

تحأطاا  أعحاااط ي.حااهتحر عةاال ممحوعاا  ماار ي ق ري"ااات   ي. و اايات، ديت اااا،ل عااال، 
اح   ي.اا عةل ؤر سم تمني  ن ا ا ي.نااو  ي.عةحيا  فاي ي.حياديد ق اد ت   في يتماه ي .ا

،   عةااال 00تا يااا  ي.  حيااا  ي ق  اااادي    ي ج حاعيااا    ي. ا و.وجيااا  .رفااال سلاناااات ي. ااارد ي.اااا 
ي.عحل مر أجل تما ز ي.  ا ا ي. ي تعرفوا معظب ي.مامعاات   ي.حهاساات ي.ناييا  فاي ي.نةاديد 

  ي. موياو ي.ح ماوس   ي اا يحاس فاي ي.ع  ار ي.نعار  ي.حا عةب    ي.عر،ي ، ن يما  .طاع  ي. حويال
 ي.حي   

 
 ماحد ،ر  زيني


