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يسعى العامل حثيثاً اىل مسايرة ومواكبة
التطور والتقدم يف جمال البحث العلمي
والتكنولوجي ،بهدف االستنارة بنتائجه
وتقديم احللول للمشكالت املستعصية على البشرية
يف خمتلف األصعدة احلياتية اإلنسانية منها واملادية،
وهذا ما تسعى إليه اجلزائر يف جمال البحث العلمي
من خالل الوزارة الوصية اليت أقرت القانون التوجيهي
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي .وال يتم ذلك إال
يف حاضنة اجلامعة اليت تعترب املنرب والقطب للممارسة
األكادميية والبحثية ،هلذا تسعى جامعتنا باستمرار
ومنذ نشأتها اىل تفعيل هذا الدور املهم وافتكاك مكانة
يف اجملتمع األكادميي البحثي على املستوى الوطين
والدولي ،فقد استقطبت العديد من امللتقيات العلمية
الوطنية والدولية يف شتى التخصصات لعل من أبرزها
هذه السنة تلك اليت استضافت أهم ما توصل اليه العلم
يف اجملال التكنولوجي والطاقوي واألمتتة من خالل
حدثني مهمني امللتقى الدولي األول حول األمتتة
التطبيقية ،وامللتقى الدولي الثاني إللكرتونيات الطاقة،
إذ عرضت فيهما أهم وأحدث البحوث العاملية ومت
من خالهلما تبادل اخلربات بني الباحثني يف جامعتنا
وباحثني من خمتلف دول العامل كاملغرب ،مصر،
فرنسا ،إيطاليا ،تونس والواليات املتحدة األمريكية
وكذا باحثيني من خمتلف جامعات الوطن.
كما وتسعى جامعتنا أيضاً اىل تفعيل دور املخابر
العلمية املتعددة التخصصات من خالل توفرها على
أحدث الوسائل التقنية البحثية والتجهيزات ،وما
توفره اجلامعة يف سبيل تسهيل االجراءات البحثية
واحلث املستمر على االنتاج العلمي وتأطري طلبة
الدكتوراه.
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أ.د .علي شكري رئيس جامعة زيان عاشور الجلفة

هذا وتستمر جامعتنا يف كسب ثقة الشركاء
االقتصاديني احلاليني وتسعى لكسب شركاء جدد
يف شتى اجملاالت تفعي ً
ال لدور اجلامعة يف التنمية
االقتصادية وتقديم احللول البحثية للمتعاملني
من خالل اتفاقيات مربمة مع خمتلف املؤسسات
الفاعلة يف املنطقة.
وما يسعين يف األخري إال أن أحث طاقم اجلامعة من
إداريني وأساتذة وباحثني وطلبة إىل السعي قدماً يف
حتقيق اآلمال والطموحات واألهداف اليت سطرتها
جامعة زيان عاشور باجللفة لكي تفتك مكانة
وطنية ودولية من خالل ما جتود به من إنتاج علمي
وتأطري أكادميي يرقى ملستوى تطلعات اجملتمع
البحثي واألكادميي يف اجلزائر.

أ.د .علي شكري
3
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أخبار الجامعة

مجلة جامعة الجلفة

أنشطة حتسيسية حول املقاوالتية و
روح املؤسسة لفائدة طلبة اجلامعة
من تنظيم كلية العلوم اإلقتصادية
جبامعة اجللفة
نظمت دار املقاوالتية جلامعة
اجللفة نشاطات متنوعة خالل
الفرتة ما بني  5و  7ماي ،2015
وذلك بالتنسيق مع كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيري والوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب ومشروع حبث مندرج
يف إطار اللجنة الوطنية لتقييم وبرجمة
البحث اجلامعي  CNEPRUاملوسوم بـ
''املقاولة والتنمية احمللية األهمية وسبل
التفعيل'' .هذه األنشطة التحسيسية تأتي
يف إطار التوعية بأهمية املقاولة ونشر فكر
العمل احلر لدى طلبة اجلامعات بشكل عام
وجامعة اجللفة على وجه اخلصوص.
ارتكزت النشاطات التحسيسية يف املقام
األول على ترقية وتنمية ثقافة املقاولة و
روح املؤسسة لدى طلبة اجلامعة ،بهدف
تغيري الفكرة النمطية لدى الطلبة باحلصول

ن

رئاسة جامعة
زيان عاشور اجللفة
www.Univ-Djelfa.dz

على وظيفة أو منصب عمل بعد التخرج،
لتصبح إمكانية إنشاء مؤسسة خاصة يتم
من خالهلا توفري مناصب عمل ،حيث يتحول
الطالب من بطال باحث عن عمل إىل رب
عمل منشئ ملناصب العمل.
شهد اليوم األول مداخالت عدة تتعلق
بأهمية دار املقاوالتية و عرض لبعض
التجارب الدولية يف هذا اجملال بصفة عامة
ودار املقاوالتية جلامعة اجللفة بصفة
خاصة ودورها يف املساهمة يف حتسني
مهارات الطلبة ومنحهم خيارات إضافية
ملستقبلهم املهين ،و كذا إيضاح الرؤية
للطالب خبصوص مستقبله املهين على غرار

عميد كلية العلوم االقتصادية مع األساتذة

التوظيف ،البحث العلمي و العمل احلر ،كما
مت خالل هذا اليوم عرض مناذج ملؤسسات
ناجحة منشأة من طرف طلبة جامعيني،
إضافة إىل عرض خدمات وصيغ التمويل
واملرافقة اليت توفرها الوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب.
فيما خصص اليوم الثاني لتكوين أكثر من
 90طالب ماسرت يف خمتلف التخصصات حول
إعداد خمطط األعمال Business Plan
حتت إشراف مكونني خمتصني بالوكالة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج) ،يف
حني عرف اليوم األخري تنظيم ورشة لدراسة
املشاكل والعقبات اليت تواجه الطلبة يف
حتويل أفكار مشاريعهم إىل مؤسسات يف
املستقبل ،وسبل تسهيل ومتكينهم من ذلك،
بإشراك الفاعلني يف هذا امليدان من اجلامعيني
و ممثلي اإلطار املؤسساتي الداعم لالستثمار
وإنشاء املؤسسات على مستوى حملي بهدف

حتسيس املشاركني الفاعلني من
أصحاب القرار بأهمية املوضوع وضرورة
مساهمتهم اجيابيا كل حسب موقعه
وذلك بتحفيزهم وتشجيعهم باملبادرة إىل
خطوات عملية تؤدي يف األخري إىل إنشاء
مؤسسات مصغرة ذات نوعية من طرف
خرجيي اجلامعة وربطهم مبحيطهم
االقتصادي واالجتماعي.

تنظيم مسابقة الختيار
أحسن  10أفكار ملشاريع طالبية

كما مت خالل التظاهرة اإلعالن على
مسابقة الختيار أحسن  10أفكار ملشاريع
مقرتحة من طرف الطلبة يستفيدون
بعدها من تكوين معمق إلجناز «خمطط
األعمال» مع إمكانية املرافقة واملتابعة من
طرف آلية الدعم املناسبة بالنسبة للطلبة
املقبلني على التخرج لتجسيد مشاريعهم
يف إطار التنظيمات السارية املفعول.
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نشاطات وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مجلة جامعة الجلفة

ترقية ستة ( )06أساتذة حماضرين قسم «أ»
من جامعة اجللفة إىل رتبة أستاذ التعليم العالي «بروفيسور»
أفرزت نتائج الدورة الثالثة والثالثون
للجنة اجلامعية الوطنية املكلفة بدراسة
ملفات األساتذة اجلامعيني الراغبني يف
الرتقية من رتبة أستاذ حماضر صنف «أ» إىل أستاذ
التعليم العالي (بروفيسور) ،والذي قامت به وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا عن اإلعالن
عن نص القرار الوزاري املؤرخ يف  20جانفي ، 2015
حيث قدّر العدد اإلمجالي بـ 311أستاذ من خمتلف
التخصصات ينتمون إىل خمتلف جامعات الوطن.
جامعة زيان عاشور باجللفة استفادت من
ترقية  06أساتذة حماضرين إىل رتبة األستاذية
ضمت
''بروفيسور'' يف عدة ختصصات ،حيث ّ
القائمة الوطنية اليت جاءت حسب الرتتيب
االستحقاقي ،كل من الدكتور ''بوقزي العربي''
والدكتور ''قامسي كمال'' يف ختصص هندسة
اإللكرتونيك ،وكذا الدكتور ''قديم أمحد'' يف
اختصاص الفيزياء والدكتور ''قادري حممد
الطاهر'' يف ختصص التخطيط باإلضافة إىل
الدكتور ''خمتاري مراد'' يف احلقوق ،والدكتور
''بن داود ابراهيم'' يف القانون العام الذي يعد أصغر
بروفيسور يف اختصاصه وطنيا وحظي بتكريم من
طرف الوزير األول عبد املالك سالل رفقة وزير
التعليم العالي  ،عرفانا ملستواه األكادميي الفريد،
كما مت تكرميه من طرف اجمللس الشعيب الوالئي
عرب جلنة الرتبية والتعليم العالي والتكوين املهين.
ويف دورة سابقة كانت اللجنة اجلامعية الوطنية
يف املوسم اجلامعي املاضي قد قامت بتأهيل كل من
الدكتور «حلرش اسعد احملاسن» والدكتور ''عز
الدين بوكربوط'' والدكتورة ''صباح عياشي''
إىل رتبة األستاذية .

نشاطات وزير التعليم العالي والبحث العلمي 'أ.د طاهر حجار''
أن اقرتاحات تعديل وضبط هذا قانون جاء «لالستجابة إىل انشغال
مزدوج يتمثل يف تاطري الوظائف اجملاورة للنظام من حيث املالئمة
والنجاعة وضمان تفتح أكثر على املؤسسة االقتصادية بوصفها
الرافع الرئيسي لالقتصاد املبين على املعرفة».

أ

منذ مباشرة الربوفيسور طاهر حجار مهامه على رأس وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ  17ماي  2015وجهوده
منصبة منذ اللحظة األوىل على سريورة القطاع على أكمل وجه.
حيث أشرف على إحياء حفل الذكرى ال  59لليوم الوطين للطالب جبامعة
اجلزائر( 1بن يوسف بن خدة) يوم الثالثاء  19ماي  2015وباملناسبة أكد
على أن نظام «ال.م.دي» (لسانس-ماسرت-دكتوارة) «حيتاج اآلن إىل وقفة
تقييمية و تقوميية بهدف حتديد إجيابياته وتقويم سلبياته» .وأبرز أن
عملية تقييم وتقويم هذا النظام «تستوجب مشاركة كل مكونات أسرة
التعليم العالي من منظمات طالبية وأساتذة وطلبة وفاعلني يف احمليط
اإلجتماعي واإلقتصادي».
وبتاريخ  24ماي  2015نصب الوزير اجمللس الوطين لتقويم البحث
العلمي ،وهو اجمللس املسؤول عن آليات التقييم ورصد االسرتاتيجيات
لتقييم السياسة الوطنية للبحوث العلمية والتنمية االقتصادية .وكذا من
مهامه إقرتاح تدابري لتحسني القدرة التنافسية العلمية الدولية ،والتنموية،
ويف نهاية كل برنامج مدته مخس سنوات ،يقدم تقريرا موجزا عن أنشطته
وتقييم مجيع السياسات يف قطاع التعليم العالي.
هذا وأشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي رفقة السيدة نورية
بن غربيط وزيرة الرتبية الوطنية يوم السبت  30ماي  2015مبقر وزارة
الرتبية الوطنية على تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة حول البحث العلمي
و التطور التكنولوجي يف جمال الرتبية .وعلى صعيد آخر اجتمع الوزير
بعمداء كليات الطب ورؤساء اللجان البيداغوجيا الوطنية لإلختصاصات
بتاريخ  01جوان  . 2015كما نشط األستاذ طاهر حجار ندوة صحفية
أكادمية العلوم والتكنولوجيا بتاريخ  08جوان  2015واستقبل سعادة
سفرية الكنفيديرالية السويسرية ''برست كوهان موريال'' باجلزائر.
وعلى صعيد آخر قدم الوزير مشروع القانون التوجيهي املتعلق بالبحث
العلمي على مستوى اجمللس الشعيب الوطين يوم  14جوان  2015حيث
أوضح األستاذ حجار خالل عرضه ملشروع القانون أمام جلنة الرتبية
والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية باجمللس الشعيب الوطين

م

هذا وقام الوزير رفقة والي اجلزائر العاصمة عبد القادر زوخ يوم
االثنني  15جوان  2015بزيارة تفقدية ملشاريع قطاعه بوالية
اجلزائر حيث أوضح األستاذ حجار خالل هذه الزيارة أن كلية
من  4000مقعد بيداغوجي سيتم تدشينها على مستوى املركب
اجلامعي اجلديد ( 8000مقعد) الذي يوجد يف طور االجناز جبامعة
أبو القاسم سعد اهلل (اجلزائر  )2خالل الدخول اجلامعي املقبل الذي
قام الوزير بتفقد مشروعه و كذا ورشة ترميم بناية كلية اللغات
األجنبية اليت سيتم إعادة فتحها خالل الدخول املقبل .وجبامعة
اجلزائر ( 3دالي إبراهيم) اليت تعد اكرب جامعة على املستوى الوطين
من حيث عدد الطلبة ( )39.000دشن الوزير مسبحا اوملبيا و ملعبا
مع أرضية معشوشبة ومضمار أللعاب القوى .وترأس األستاذ حجار
باجلامعتني حفلي اختتام السنة اجلامعية  2015-2014حيث مت
تكريم أفضل الطلبة املتخرجني يف كل واحدة من التخصصات.
كما قام األستاذ حجار و رئيس جامعة أبو القاسم سعد اهلل ,بتكريم
الدكتور حممد الشريف قاهر الذي كان أستاذهما خالل السنة
األوىل جبامعة اجلزائر يف مطلع  1970كما أعطى الوزير للطلبة
حق االستشارة حول تطبيق برامج التعليم و متثيل اكرب يف جمالس
إدارة اجلامعات متأسفا يف ذات السياق لكون طالبني فقط حيضران
جملس إدارة جامعة اجلزائر ( 2بوزريعة) اليت تعد  25000طالب.
أما فيما يتعلق باألساتذة أكد الوزير حبضور والي اجلزائر عبد
القادر زوخ أن هناك مشاكل مثل السكن اليت ال ختص مباشرة
مصاحله لكنها تتطلب تشاورا مع وزارات أخرى.
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مجلة جامعة الجلفة

امللتقى الدولي األول األمتتة التطبيقية والتشخيص الصناعي
The 1st International Conference on Applied
Automation and Industrial Diagnostics
وامللتقى الدولي الثاني حول الكرتونيات الطاقة وتطبيقاتها

من طرف األستاذة ''إيرين أبي زيد'' من قسم العمليات
و نظم القرار جبامعة ''الفال' الكندية متحورت حول
«املساعدة على اختاذ القرار يف امليدان الصناعي» تبعتها
مناقشة مستفيضة من طرف املؤمترين.
لتتواصل يف اليوم الثاني أشغال امللتقى بتنظيم
حماضرات وندوات مفتوحة لليوم الثاني على التوالي،
حيث أمثر هذا احلدث العلمي اهلام عن إبرام اتفاقيات
بني جامعة اجللفة و جامعات أجنبية و كذا إمكانية
إدماج بلدية اجللفة يف الربنامج األوربي ''صفر نفايات
صفر انبعاث'' .

The 2nd International Conference on Power
Electronics and their Applications
 30-29مارس 2015
ومن أهم أهداف اليت يصبوا إليها امللتقى تسليط
الضوء على الكرتونيات الطاقة وتطبيقاتها وخمتلف
طرق التحكم فيها باإلضافة إىل األمتتة والتشخيص
الصناعي لألجهزة .األمر الذي يسمح بفتح باب
تبادل اخلربة بني الباحثني الشباب والباحثني األجانب
ومواكبة التكنولوجيا احلديثة من حيث أن خمتلف
األجهزة كالسيارة مثال والشبكات وحتى الكهرباء
ستكون ذكية بفضل تكنولوجيا التواصل األوتوماتيكي
واالستعمال العقالني لصاحل االنسان بواسطة الطاقات
املتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

احتضنت جامعة زيان عاشور باجللفة
يومي  30-29مارس  ،2014فعاليات
ملتقيني دوليني ،األول محل عنوان
''األمتتة التطبيقية والتشخيص الصناعي''،
والثاني املوسوم بـ''الكرتونيات الطاقة وتطبيقاتها''
يف طبعته الدولية الثانية .وقد أشرف على تنظيم
امللتقيني خمرب''األمتتة التطبيقية والتشخيص
الصناعي'' ،وشهد حضورا نوعيا مميزا إذ عرف
مشاركة  10أساتذة من خمتلف الدول العربية
واألجنبية من املغرب ،مصر ،فرنسا ،ايطاليا ،تونس،
وحتى الواليات املتحدة األمريكية .فضال عن ما
يناهز  200أستاذ وباحث من خمتلف اجلامعات
اجلزائرية .ومل تتخلف املراكز البحثية الوطنية
املتخصصة عن املشاركة يف هذه احملفل العلمي

ا

اهلام على غرار املركز الوطين لألحباث النووية
بالبريين (اجللفة) واملركز الوطين للطاقات
املتجددة واملدرسة الوطنية متعددة التقنيات.
استهل امللتقيان أشغاهلما بتقديم كلمات افتتاح
رئيس جامعة اجللفة ،الربوفيسور ''علي شكري''،
حبضور وفود رمسية كرئيس بلدية اجللفة
واملفتش العام للوالية السيد ''حرفوش عبد
الباقي'' ممثال عن الوالي.
يف مستهل الفعاليات قدم الربوفيسور ''حممود
الشريف'' من جامعة ''دريكسل'' بوالية فيالدلفيا
بالواليات املتحدة األمريكية احملاضرة االفتتاحية
حول ''األنظمة الذك ّية'' باللغة اإلجنليزية،
أبرز فيها جديد اإللكرتونيات يف جمال األنظمة
الذكية اليت هلا خاصية التشخيص الذاتي وإدارة

صحتها آليا» عرب تقنية «املُستشعرات-
«شروط ّ
 »Sensorsاليت تعمل بالشبكات واأللياف
البصرية .مؤكدا يف سياق حماضرته أنه قد
جرى تطبيق ذلك على الصناعات العسكرية مثل
''األلبسة الذكية' و»املظ ّ
الت» والصناعات الطبية
(ترميم كسور العظام وزرع األعضاء) وخمتلف
الصناعات املعدنية والسرياميك واجلسور
والطرق السيارة واألنفاق .لتتواىل املداخالت
من طرف األساتذة املشاركني ،كما ّ
مت عرض
أوراق علمية عن طريق حماضرات شفوية و
ملصقات هدفت إىل تبادل املعرفة و اخلربات
حول مخس حماور كربى يف التشخيص
الصناعي و إلكرتونيات الطاقة ،و كذا تقديم
حماضرة عن بعد بتقنية video conference

خمرب األمتتة التطبيقية والتشخيص الصناعي
جبامعة اجللفة الذي نظم فعاليات امللتقيني بنجاح،
يتجه إىل جانب التصنيع والتجريب .كما يعمل على
توجيه طلبة الدكتوراه إىل التصنيع ويف هذا الصدد
استطاع املخرب حتويل الطاقة الشمسية مباشرة
إىل الشبكة الكهربائية  .كما ّ
أكد ذات الباحث أنه
قد مت جبامعة اجللفة فتح مشروع دكتوراه حول
نوعية والكرتونية الطاقة خالل املوسم اجلامعي
 2015/2014باإلضافة إىل تقديم ملفات إىل الوزارة
من أجل فتح  05مشاريع دكتوراه من شأنها تكوين

حوالي  45طالب يف التخصص .وقصد تفعيل اإلنتاج
األكادميي ،فإن جامعة اجللفة قد أصدرت جمّلة
أكادميية دولية محُ ّكمة بعنوان «اجمللة الدولية
للهندسة اإللكرتونية املتطوّرة» تصدر كل  03أشهر
ويرأس حتريرها الدكتور «قزو عبد اهلل».
تنظيم مثل هذه الفعاليات جعل املخرب حيوز على
مكانة دولية ومصداقية لدى جمموع الباحثني داخل
وخارج الوطن .وهذا بفضل جهود طاقمه الشاب املتكون
أساسا من عدة باحثني وباحثات شباب متو ّزعني يف 05
فرق حبث بإدارة الدكتور ''حفيفة أمحد'' .والدليل
على ذلك أن امللتقيني الدوليني لشهر مارس 2015
سجال املوافقة على  212ورقة حبثية من بني 750
قد ّ
ورقة حبثية من اجلزائر وعدة أحناء من العامل مت
حتكيمها من طرف  80أستاذ من اجلزائر و 60أستاذ
من اسبانيا وقطر وأسرتاليا وتركيا وفرنسا والدمنارك
والواليات املتحدة األمريكية واملغرب وماليزيا وتونس
واهلند ومصر وأملانيا وايطاليا وجنوب إفريقيا.
نتائج امللتقى كانت جد مثمرة من الناحية العلمية
و كذا من خالل التعاون احمللي و الدولي بإبرام
اتفاقيات حبث و تعاون ،وقد كان اهلدف الرئيس من
هذا اللقاء العلمي هو تثمني األحباث العلمية و تفعيلها
مع الشركاء اإلقتصاديني و اإلجتماعيني ،ومما يؤكد
انفتاح اجلامعة على حميطها هو أن عدة شركات
وطنية على غرار سونطراك ،نفطال و سونلغاز قامت
بتمويل امللتقيني تقنيا و ماليا .

وباملوازاة مع أشغال امللتقيني ،مت تنظيم جلسة عمل
ضمت دكاترة ممثلني عن جامعات دريكسل بوالية
فيالدلفيا األمريكية ،شيفيلد الربيطانية ،أسوان
املصرية و بومرداس اجلزائرية ،حبضور رئيس جامعة
اجللفة ،مدير خمرب اآللية التطبيقية و التشخيص
الصناعي ،مدير خمرب التطوير يف امليكانيكا و املواد،
أعضاء من جلنة تنظيم املؤمترين ،باإلضافة إىل ممثلي
مؤسسة تهيئة وتزيني الفضاءات العمومية لبلدية
اجللفة «تازفا» .حيث قام اخلبري األوربي «فيلسريي
مالتيين» بالتطرق لربنامج «صفر نفايات صفر انبعاث»،
و عرض التجارب اليت مت تنفيذها ببعض املدن األوربية
قصد التفكري يف توأمة مابني بلدية اجللفة و بلديات
من نفس احلجم من الضفة الشمالية للبحر األبيض
املتوسط .كما مت إبرام اتفاقية تعاون يف جمال

البيئة بني خمرب ''األمتتة التطبيقية
و التشخيص الصناعي'' بكلية العلوم و
التكنولوجيا جبامعة اجللفة و مركز
البحث يف إلكرتونيات الطاقة جبامعة
أسوان مبصر ،ليتم توسيعها فيما بعد بني
اجلامعتني لتشمل اختصاصات أخرى ،و
تهدف هذه اإلتفاقية إىل التأطري املشرتك
للطلبة باإلستفادة من خمتلف اخلربات،
و كذا انتقال الطلبة و األساتذة مابني
اجلامعتني ،يف حني مت اإلتفاق املبدئي
مع ممثل جامعة دريكسل األمريكية
اليت فتحت أبوابها ألي شراكة حمتملة
ملختلف املشاريع العلمية ،أما ممثل جامعة
شيفلد الربيطانية فقد أكد على إمكانية
متوين املشاريع البحثية لطلبة الدكتوراه
يف اختصاص اهلندسة الكهربائية جبامعة
اجللفة.
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امللتقى الدولي األول
حول التنمية الريفية يف املناطق السهبية  31-30ماي 2015

امللتقى الوطين الثالث حول إسهامات العمل املدني يف تفعيل
العمل العسكري باجللفة إبان الثورة التحريرية 1962 – 1954
 07-06ماي 2015
ش

شهدت جامعة اجللفة يومي  07 06-ماي  2015فعاليات امللتقى
الوطين الثالث املوسوم بـ إسهامات العمل املدني يف تفعيل العمل

استلهام الدروس والعرب من التاريخ ودراسته قصد التعرف على ما كابده الشعب
اجلزائري إبان الفرتة االستعمارية وهو ما دفع لالنتفاض والتيقن أن كل ما أُخذ

طرف جامعة اجللفة و األمانة الوالئية للمنظمة الوطنية للمجاهدين واجلمعية

بالقوة ال يُسرتد إال بها وعليه فالواجب التفكري جبدية يف نعمة االستقالل ونعمة

العسكري باجللفة إبان الثورة التحريرية  1962 – 1954املنظم من

التارخيية ،والذي احتضنته قاعة احملاضرات الكربى ''حممد ساحيي'' جبامعة زيان
عاشور باجللفة .

شهد يوم  30ماي  2015فعاليات امللتقى الدولي األول حول التنمية
الريفية يف املناطق السهبية من تنظيم خمرب سياسات التنمية
الريفية يف السهوب بالتنسيق مع النادي االقتصادي اجلزائري
باجللفة ،بقاعة احملاضرات الكربى جلامعة زيان عاشور .امللتقى عرف حضور
ممثل رئيس اجمللس الشعيب الوالئي وقائد اجملموعة الوالئية للدرك الوطين
 ،أعضاء اهليئة التنفيذية  ،نواب الربملان  ،إطارات اجلامعة  ،إطارات احملافظة
السامية للسهوب  ،أسرة اإلعالم  ،وحضور والي والية اجللفة الذي أعطى
إشارة االنطالق ،ومت دراسة خمتلف املشاكل والعقبات اليت ميكن أن تواجه
ترقية املناطق الريفية ،واملناطق السهبية خصوصا ،لتقييم وتقديم خمتلف
احللول واالقرتاحات الكفيلة بتطوير هذه املناطق وحتسني جوانب احلياة فيها.
امللتقى شهد مشاركة مجع من األساتذة والباحثني من جامعات الوطن
وخارجه و طلبة جامعيني ،ومشاركون من فرنسا واألردن ،تونس وتشاد .وهذا
للمشاركة و االستفادة من خرباتهم وآراءهم لتطوير مناطق الريف وتنشيط
خمابر البحث لالهتمام والتكفل بالريف نظرا للموقع الوالية مبا تزخر به من
مناطق شاسعة وثروة حيوانية هائلة كما أكد الوالي يف كلمته لدى افتتاحه
فعاليات امللتقى أن الدولة اجلزائرية ال تدخر جهد يف تدعيم املناطق السهبية
اليت تعد ثروة األجيال القادمة ويتجلى ذلك يف األرصدة املالية املوجهة للقطاع
الفالحي ألنها تعد الركيزة األساسية للتنمية املستدامة حتقيقا لألمن
الغذائي  ،وإعداد دراسات للحد من التصحر واجلفاف و ربط اجلامعة بالعامل
اخلارجي  ،ليتم يف األخري قبول عضوية السيد الوالي يف خمرب سياسة التنمية
الريفية .
هذا ويهدف امللتقى حسب رئيس امللتقى ومدير املخرب الربوفيسور “قادري
حممد الطاهر” إىل إجياد تواصل حقيقي بني األكادميي الباحث واملمارس يف
امليدان التطبيقي والتعريف بالسهوب وأيضا تشخيص مشاكل الريف والسعي
إلجياد البدائل واحللول ،واستعراض أهم التجارب الدولية املمكنة يف ميدان
التنمية الريفية.
ارتكز امللتقى على  03حماور ،مشلت التنمية الريفية بني الواقع واملأمول،
املناطق السهبية سياسات واسرتاتيجيات ،إضافة إىل مناذج من جتارب دولية
تتعلق بالتنمية الريفية .حيث تنوعت املداخالت يف اليوم األول ،بني دور
احمليطات املهيأة يف احلفاظ على الثروة احليوانية باملناطق السهبية من تقديم
أ.أجمكوح مصطفى ،ودور التكوين يف إطار السياسة اجلديدة للتنمية الريفية،
وآثار اإلنعاش االقتصادي على التنمية املستدامة يف الوسط الريفي ،مع تنمية

ش

املناطق السهبية ضمن برامج التنمية احمللية ،إضافة إىل التنمية الريفية
باملناطق السهبية بني واقع التجسيد وآفاق البحث العلمي .ويف اجللسة
الثانية اليت أدارها أ.د .حممد رجراج انصبت مداخلته حول أثار اإلنعاش
اإلقتصادي على التنمية املستدامة يف الوسط الريفي ،ويف مداخلة أخرى
ركزت د.رحبي كرمية من جامعة البليدة على أثر التمكني االقتصادي
للمرأة يف التنمية الريفية باجلزائر .
وقد برجمت اللجنة املنظمة زيارة ميدانية إىل بعض املناطق الريفية
ببلدية تعظميت ،وعني اإلبل ،وزكار يف إطار معاينة بعض املشاريع
الناجحة التابعة للسهوب واملراعي واليت اعتربها البعض منوذجية يف جمال
التنمية الريفية ،يف انتظار مواصلة اشغال امللتقى الدولي يوم غد ،حيث من
املتوقع أن تتوج جبملة من التوصيات لتحسني واقع التنمية الريفية.
ويف ختام امللتقى أوصى املشاركون بضرورة تطوير التنمية الريفية
كبديل من ضمن البدائل إلقتصاد احملروقات كما خلص األساتذة
والباحثون ،وكذا اخلرباء و املختصون السيما إطارات احملافظة لتطوير
السهوب إىل ضرورة تشجيع اإلستثمار يف التنمية الريفية كمحرك
إقتصادي مع مراعاة خصوصيات كل منطقة .كما متت الدعوة يف مجلة
توصيات هذا امللتقى إىل أهمية تفعيل العالقة ما بني خمابر ومراكز
البحث اجلامعية واملؤسسات الفاعلة يف ميدان التنمية الريفية مع
ضرورة تنظيم لقاءات عمل دورية  .وأوصى املشاركون بضرورة “إنشاء
شبكة تواصل تربط الباحثني والفاعلني يف ميدان التنمية الريفية قصد
تبادل اخلربات” .كما متت الدعوة إىل أهمية محاية وتثمني املوروث
الثقايف واملنتوجات األصيلة للمناطق السهبية .ومل ينس الباحثون دور
املرأة يف عامل الريف حيث أوصوا بضرورة تفعيل دورها وكذا العمل
على تشجيع املقاوالت النسوية إىل جانب ذلك مت التأكيد على أهمية
إشراك هياكل اجملتمع املدني وتشجيع إنشاء اجلمعيات املهتمة بالتنمية
الريفية يف املناطق السهبية .وأحل املشاركون يف هذا امللتقى الذي بادر إىل
تنظيمه خمرب سياسات التنمية الريفية يف السهوب باإلشرتاك مع النادي
اإلقتصادي باجللفة وبالتنسيق مع احملافظة السامية لتطوير السهوب إىل”
ضرورة تدعيم دور اجلماعات احمللية كعنصر حموري يف برامج التنمية
الريفية مع ضرورة التقييم النوعي للمشاريع املنجزة يف إطار سياسة
التجديد الريفي والفالحي من طرف مراكز البحث واملخابر املتخصصة”.

من قيود املستعمر الفرنسي ،كما خاطب يف سياق حديثه جيل االستقالل بضرورة

اجللسة االفتتاحية للملتقى حضرها والي والية اجللفة السيد عبد القادر
جالوي واألمني العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد السعيد عبادو ،إضافة

األمن واالستقرار ،كما طلب السيد حممد العربي زبريي من والي الوالية التفكري
يف إقامة مدرسة للتاريخ بوالية اجللفة تهتم باملصطلحات واملفاهيم التارخيية.ويف
األخري مت تكريم اجملاهد '' ملخلط ” بوسام شرف وتكريم الدكتور حممد العربي
زبريي نظري إسهاماته املميزة يف البحث التارخيي.

إىل السلطات األمنية والعسكرية ومجع من جماهدي املنطقة فضال عن كوكبة
من األساتذة والباحثني وطلبة كلية العلوم اإلنسانية ،ففي كلمته االفتتاحية
أكد والي الوالية على مدى اهتمامه على تشجيع القائمني على امللتقى من أجل
كتابة تاريخ املنطقة من خالل مجع املادة التارخيية من طرف معاصريها ،يف حني
شدد األمني العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين على ضرورة االهتمام بكتابة تاريخ
املنطقة كونها ساهمت مساهمة فعالة يف الثورة التحريرية اجمليدة وال يتأتى ذلك
إال بإقامة ملتقيات كهذه حيضرها أساتذة وباحثون يسلطون الضوء على عديد
احملطات اهلامة يف تاريخ اجلزائر وإبراز دور كل منطقة يف جناح الثورة ،ببطوالت
الشهداء واجملاهدين لنيل احلرية ،وقال أن دور الشباب اليوم ال يقل أهمية عن دور
جيل الثورة ،وذلك بالوفاء لرسالة الشهداء ـ حسب تعبريه ـ ّ
ومثن سعيد عبادو عقد هذا
امللتقى الذي طرق موضوعا أساسيا ،مشريا إىل أن جامعة اجللفة أصبحت رائدة يف
عقد هذا النوع من امللتقيات الوطنية التارخيية ،اليت تضيء عدة حمطات من تاريخ
الثورة اجلزائرية.

فعاليات امللتقى الذي دامت أشغاله اليومني تضمن العديد من مداخالت األساتذة
والباحثني الذين وفدوا من شتى جامعات الوطن وتباحثوا يف مداخالتهم العديد
من احملاور اهلامة كمكانة العمل السياسي يف اإلسرتاتيجية العسكرية للثورة
التحريرية ،وكذا التموين مبنطقة اجللفة إبان الثورة التحريرية ،إضافة إىل
حمور هام وحيوي وهو إسهامات املرأة يف العمل املدني لدعم الكفاح التحرري ،كما
مل يغفلوا دور املثقف يف العمل التعبوي إبان الثورة و إسناد العمل املدني للعمل
املسلح مبنطقة اجللفة أثناء الثورة من خالل الوثائق األرشيفية وخصوصيات
التنظيم املدني يف اجللفة ودعمه للنشاط العسكري للثورة وغريها من احملاور اليت
مت برجمتها.

فعاليات امللتقى شهدت حضور املؤرخ اجلزائري الدكتور حممد العربي زبريي،
الذي أكد خالل مداخلة له على ضرورة االهتمام بكل تفاصيل تاريخ اجلزائر
بصفة عامة والثورة التحريرية بصفة خاصة  ،كونها كانت أعظم ثورة استطاعت
قهر أحد أقوى جيوش العامل بفضل قوة العزمية واإلميان املطلق بوجوب التحرر
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النشاطات التنموية لوالي الجلفة

مجلة جامعة الجلفة

النشاطات التنموية
لوالي والية اجللفة السيد «عبد القادر جالوي»

يف إطار زيارات العمل والتفقد ملختلف
ف
املشاريع التنموية لوالية اجللفة ،عرف
تاريخ  2015/05/13إعطاء اشارة انطالق مشروع
الكهرباء الفالحية مبنطقة واد ملبارك ببلدية بنهار
من طرف والي والية اجللفة السيد عبد القادر
جالوي  ،املشروع الذي بلغت تكلفته االمجالية
 46.340.000.00دج أما عن تكلفة ايصال
الكهرباء للبئر الواحد فتقدر بـ  1448.12500دج
 ،و ذلك خالل زيارته التفقدية رفقة ممثل رئيس
اجمللس الشعيب الوالئي و الوفد املرافق هلما لكل من
بلدييت بنهار و عني وسارة  ،لالطالع على الواقع
املعيشي لسكانها و كذا مدى تقدم سري املشاريع
بها.

هذا وأشرف والي والية اجللفة السيد:عبد
القادر جالوي و ممثلي السلطات احمللية و
الوالئية و العسكرية باالضافة اىل مدراء اهليئات
التنفيذية و االسرة الثقافية الفنية لوالية
اجللفة على إحياء يوم الفنان املصادف لـ 08
جوان  2015حيث مت تكريم العديد من األمساء
الثقافية و الفنية يف الوالية.
و يف إطار النشاطات التنموية مبختلف ربوع
الوالية  ،عرف تاريخ  2015/06/17إشراف
والي الوالية مبعية رئيس اجمللس الشعيب
الوالئي  ،اعضاء اللجنة االمنية  ،اعضاء اهليئة
التنفيذية  ،نواب الربملان  ،أسرة اإلعالم  ،على
تدشني مكتب بريد بقرية اوالد عبيد اهلل من اجل
ختفيف الضغط على املكاتب الربيدية األخرى ،
وختفيف عناء التنقل حنو املدينة أكد الوالي
على ضرورة تقديم أحسن اخلدمات وظروف
االستقبال للمواطنني  ،كما زار املسجد املتواجد
بالقرية واعجب به كثريا خاصة من ناحية

بساطة بناءه ومساحته  ،ليتوجه بعد ذلك
حنو بلدية تعظميت من اجل تدشني غاز املدينة
للبلدية اليت تتميز بامكانيات فالحية كبرية
وفصل شتاء قارس واملندرج ضمن الربنامج
الوطين للتوزيع العمومي للغاز الطبيعي سنة
 2013لفائدة  595ساكن حيث كلفت 41
مليار سنتيم  ،وتهدف هذه العملية لتحسني
اإلطار املعيشي ل 3570مواطن و تساهم يف خلق
 30منصب عمل مؤقت  ،وتقلص استهالك مادة
غاز البوتان بنسبة  % 70لساكنة البلدية .
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LES PLATEAUX TECHNIQUES DE
CALCUL INTENSIF :
Le calcul intensif ou calcul
haute performance (HPC : High
Performance Computing) est un
ensemble de techniques et des
moyens ( Ordinateurs, logiciels et expertise)
destinés à traiter des applications complexes
(simulation, conception et calcul scientifique,
…) en faisant appel à des ordinateurs
spécialisés dans le traitement rapide de
gros volumes de données numériques.
Les domaines d’application du calcul
intensif sont nombreux, sa maitrise et son
utilisation sont devenus incontournables.
Il est devenu un outil indispensable
aussi bien pour les chercheurs que les
industriels et pratiquement dans toutes
les disciplines. On le retrouve dans :
•Les hydrocarbures: modélisation des
réservoirs, sismographie, découverte, et du
raffinage à la distribution..
Applications industrielles : mécanique
des fluides, chaines de montage, réduction
des poids des véhicules, avions, missiles,
conception et validation de voitures,...
Animations : réalisation de films (incendies,
eau, surfaces,...).
Création de monde virtuel : jeux, médecine,
industrie militaire,...
La vie quotidienne : prévision
de
comportement
du client dans les
supermarchés (exemple corrélation d’un
produit A avec un autre produit B)...
Relativité Générale (solution des équations
d’Einstein)
Résolution des équations (différentielles,
aux dérivées partielles,...).
Dynamique moléculaire
Chimie quantique

L
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Astrophysique
Modélisation du climat.
Météo.
Finance.
Etc,...

Donc, la nature et le profil des moyens de
calcul exigés par les défis scientifiques croient
de jour en jour d’où la nécessité d’augmenter
les capacités nationales de calcul en améliorant
la puissance, la rapidité de traitement
et le stockage. En effet actuellement, la
recherche développement, le déploiement
sur les marchés internationaux, l’industrie,
la défense,…. se mesurent par les capacités à
intervenir, dans différents domaines, dans des
délais optimums, ce qui fait que chaque état
essaie de se repositionner en matière de moyen
de calcul numérique. L’Algérie consciente de
ce défis, confirme son ambition de reprendre
sa position et d’être leader régional à moyen
terme en renforçant ces capacités de calcul.
Ce renforcement passera par le déploiement
de
plateaux
techniques
de
calcul
intensif, au niveau des établissements de
l’enseignement supérieur et de recherche.
Si dans le milieu industriel les exigences

sont bien définies et souvent uniques, en milieu
laboratoire, les exigences sont multiples et
hétérogènes par leurs natures qui sont liées aux
activités de recherche couvrant une multitude de
disciplines : mathématique, physique, chimie,
médecine, ingénierie, différentes sciences…
Dans le premier cas (pour les industriels) le
choix et le dimensionnement des équipements
et des logiciels s’avèrent relativement simple, et
les budgets alloués peuvent être énormes vu qu’il
y a un retour sur investissement. Par contre pour
les laboratoires, où la diversité des applications
scientifiques, et spécifique à chacun, et par
conséquent importante, le choix d’une solution
hardware et software est du moins plus complexe
auxquelles s’ajoutent des contraintes budgétaires.
Afin de satisfaire une majorité de chercheurs
dans l’immédiat la Direction Générale de la
Recherche Scientifique et du Développement
Technologique (DGRSDT) a octroyé les fonds
nécessaires pour la mise en place et l’équipement
de vingt Cinq (25) Plateaux Techniques de
Calcul Intensif et a décidé de soutenir les
établissements concernées par cette opération
en les rassemblant et en faisant appel à des
spécialistes, afin de définir ensemble un cahier
des charges qui assure d’une part, les différents
besoins des uns et des autres, et d’autre part,
le choix d’une architecture convenable et
d’homogénéiser les caractéristiques techniques
des équipements et logiciels afin d’assurer leurs
compatibilités pour une éventuelle utilisation
dans une grille informatique régionale ou
nationale à travers le réseau ARN. A cet effet,
un groupe de travail a été constitué à l’initiative
de la DGRSDT, rassemblant l’ensemble
des acteurs concernés par le calcul intensif
pour établir un cahier des charges unique.
Les chercheurs utilisateurs du Calcul Intensif
représentant douze (12) établissements ont
adopté une architecture commune évolutive,
basée sur les toutes dernières technologies
composé de plusieurs serveurs organisés en
cluster. Ce cluster est composé de plusieurs
nœuds biprocesseurs et multi-cores, avec 2Go
de mémoire par core et 500Go de disque dur
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pour chaque nœud, des interfaces réseaux Giga
Ethernet et QDR Infiniband et une capacité
de stockage de 15To ainsi que les accessoires
(câbles, jarretières optique, KVM, écran,…)
où l’ensemble est monté dans une armoire
42U, 19". Une plateforme d’administration
et de gestion du cluster basé sur des logiciels
libres et standard ainsi que les différentes
librairies et compilateurs ont été arrêtés.
Les établissements bénéficiaires de cette
acquisition, dans une première Phase, sont
les universités d’Oran, Houari Boumediene,
Guelma,
Constantine,
Tlemcen,
Sétif,
Sidi Bel Abbes, Tizi-Ouzou, Annaba,
Médéa, l’ENP d’Oran et le CERIST.
Dans une deuxième phase, cette liste a été élargie
à treize (13) autres universités. Chlef, Skikda,
Laghouat, Batna, Bejaia, Biskra, Mostaganem,
Mascara, Bordj Bou Arreridj, Ouargla, Djelfa,
USTO et Jijel. La cartographie de la répartition
de ces plateaux technique de calcul intensif

Source: La Direction Générale de la Recherche Scientifique et du
Développement Technologique
http://www.dgrsdt.dz/ddsst/calcul_intensif.php

مخابر البحث

اإلنتاج العلمي للمخرب
:نشرت للمخرب منشورات دولية وأخرى وطنية نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر
Synthèse de 2-t-butoxy-furanes substitues en position 5 b. Garrigues , y. Kandri rodi , b. Oussaid , a. www. j. mch.maro .2008 ,15-Oussaid, et m. Fodili, j. Maro. Chim. Heterocycl., 7(1), 10
Synthesis of Imidazoles from Ketimines Using Tosylmethyl Isocyanide(TosMIC) Catalyzed by
Bismuth Triflate Mokhtar Fodili, Bellara Nedjar-Kolli, Bernard Garrigues, Christian Lherbet and
www.benthamscience.com .358-Pascal Hoffmann, Letters in Organic Chemistry, 2009, 6, 354
«Synthèse des 1,4-Diazépines à Partir de la Réaction de Mannich » O. Bouaziz, R. Kaoua, M. Fodili, M.
www. j. mch.maro .2009 ,9-Amari, B. Guarrigues, J.Mar.Chim.Hétérocycl. Vol.8, N°1, page 1
«Grubb’s catalyst-Promoted oxacycloisomerisation : An easy route to bicyclic dihydrofurans and
tricyclic acetals »Taleb, M. Lahrech, S. Hacini , J. Thibonnet, J.-L. Parrain.SynLett .2009 N° 10, 1597 –
.Art ID:60340955 ;1217341-1600, Advanced online publication: 02.06.2009. dol:10, 1055/s_ 0029
EQUIPES
Caracterisation of Algerian honeys by palynological and physico-chemical methodsChahra
MAKHLOUFI, Jacob KERKVLIET, Giancarlo RICCIARDELLI d’ALBORE, Ali CHOUKRI, Riad
.521-SAMAR.Apidologie 41, (2010), 509
sis of the novel furanic macrocycles Garrigues, B.; Rodi, Y. Kandri; Gaspard-Iloughmane, H.; Fodili, www.pcnjournal.com .67-M. From Physical & Chemical News (2010), 52, 62
Catalysis of diverse reactions by BiCl3 or under microwave activation in the furan and thiofuran
series. Afrakssou, Z.; Rodi, Y. Kandri; Misbahi, K.; El Hadrami, E. M. ; Garrigues, B. ; Fodili, M. ;
www. j. mch.maro .58-Essassi, E. M. Journal Marocain de Chimie Heterocyclique (2010), 9(1), 50
M. Fodili, M. Amari, P. Hoffmann. “Synthesis of 4-pyrano-1,5-benzodiazepines catalysed by bismuth
(III) derivatives” Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences article
.accepté et diffusé sur site
Lahcene Souli, Amine Harrane, Rachid Meghabar , Mokhtar B. Lahrech, Mohammed Belbachir
“Ring opening polymerization of glycidyl methacrylate by Maghnite-H+ a solid catalyst”, Biointerface
.research in applied chemistry 2011
«Etude de la Réactivité Sélective de l’Acide Déhydroacétique et de son Homologue Hydrogéné visà-vis des Amines Aliphatiques », O. Bouaziz, N. Bayou-Khier, R. Kaoua, M. Fodili et M. Amari, Revue
.Sciences Technologie et Développement, ANDRU
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Laboratoire de Chimie Organique
et Substances Naturelles
خمرب الكيمياء العضوية والعينات الطبيعية
التكوين والبحث الذي يضطلع به املخرب
 مثل ورشة،تنظيم أيام دراسية وإعالمية لصاحل اجلامعة
العمل األوىل حول املوارد الطبيعية السهبية والتنوع احليوي
 وتنظيم امللتقى الدولي األول،2010  ديسمرب09-08 بتاريخ
حول الغابات وسهوب البيئات شبه القاحلة الذي عقد جبامعة
، والتنسيق مع مراكز البحث.2011 30-28 اجللفة أيام
إضافة إىل توسيع عالقات املخرب مع خمابر وطنية ودولية
والتكوين املتبادل مع اخلربات األجنبية مثل دعوة الربوفيسور
ّ  الذيJean-luc PARRAIN
نشط حماضرة بعنوان
'' Incursion dans l’arsenal chimique de
l’algue tueuse de méditerranée Caulorpa
taxifolia'' 2009.

أهداف املخرب
سعى املخرب منذ تأسيسه إىل تفعيل آليات البحث
 واإلسهام يف ترقية البحث إىل،العلمي و تطويرها
 من،مستوى أفضل؛ باإلضافة إىل توحيد جهود الباحثني
،خالل تقييم األنواع املختلفة املوجودة يف املنطقة السهبية
مع استغالل املوارد البشرية واملادية اليت متلكها اجلامعة يف
 والعمل على تطوير خطط حديثة للبحث يف،تنمية املنطقة
 ومن األهداف.الرتكيب العضوي الغري معروف حتى اآلن
اليت يركز عليها املخرب كل الرتكيز أيضاً إنشاء فرق حبثية
 وتثمني العمل،متعددة التخصصات وتدريب الباحثني الشباب
 كما يولي عناية خاصة.بنشره يف جمالت دولية معرتف بها
.اقتصادي-إلنشاء صالت بني اجلامعة والعامل السوسيو

أ

فرق البحث
: عضو يتوزعون على ثالث فرق حبث18 يتشكل خمرب الكيمياء العضوية والعينات الطبيعية من
Valorisation des substances naturelles :الفريق األول
Etude et exploitation des propriétés technofonctionnelles des produits alimentaires :الفريق الثاني
Synthèse des composés hétérocycliques à activité biologique :الفريق الثالث

امللتقى الدولي الثاني حول الكرتونيات الطاقة وتطبيقاتها
The 2nd International Conference on Power Electronics and their Applications

قاعة احملاظرات «ساحيي حممد» جامعة زيان عاشور باجللفة

 30-29مارس 2015
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المنشورات واإلصدارات العلمية

مجلة جامعة الجلفة

الكتاب الدوري
جمللة دراسات وأحباث
Unité de calcule intensif
High Performance Computing

تتواصل جهود أساتذة جامعة اجللفة يف تأليف الكتب العلمية
اليت أصدرتها خمتلف دور النشر داخل وخارج الوطن ،وتعكس
هذه االستمرارية احلرص الدؤوب للكوادر العلمية للجامعة
مبواكبة النهضة العلمية واالكادميية اليت يعرفها العامل.

Annonce aux enseignants chercheurs
intéressés par le calcul intensif

عنوان الكتاب'' :اهلوية واملواطنة واألمن الوطين''
جمموعة أعمال امللتقى الدولي املنعقد جبامعة مؤته باململكة اهلامشية األردنية

عدد خاص من جملة دراسات وأحباث
حترير :األستاذ الدكتور ذياب البداينة جامعة قطر
والدكتور عطاء اهلل فشار جامعة اجللفة اجلزائر

حيتوي الكتاب على البحوث والدراسات املقدمة يف املؤمتر.
مشل هذا العدد  12حبثاً يف موضوع املواطنة غطت جوانب
وابعاد هامة منها نهاية الرعايا وبداية املواطنة الفاعلة:
األمنوذج األوروبي يف املواطنة ،.واجملتمع واهلوية الوطنية
واألمن الوطين والشباب ،واملشاركة السياسية ،والتطرف،
واالنتماءات اجلهوية ،واملخاطر االجتماعية.

اإلصدارات العلمية ألساتذة جامعة زيان عاشور  -اجللفة

العنوان  '':اجملتمع املدني بني الفاعلية
والتغييب''
املؤلف :أ.د .بن داود ابراهيم
عدد الصفحات  250 :ص.
الناشر :دار الكتاب احلديث  -مصر.
تاريخ النشر .2015 :

Le Centre de Calcul Intensif
de l'université ZIANE Achour,
Djelfa, vient de recevoir un
cluster de 32 noeuds destiné aux
travaux de recherche nécessitant
du calcul de haute performance.
Pour cela, nous invitons les
enseignants chercheurs de
l'université, désirant bénéficier
du calcul intensif, de bien vouloir
exprimer leur besoin par mail
adressé à
Cluster32@univ-djelfa.dz
Le mail doit porter les
informations suivantes : Nom,
Prénom, Grade, Laboratoire,
Logiciel/outil/bibliothèque utilisé
et sa disponibilité.
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مجلة جامعة الجلفة

صدى الجامعة

ممثل جامعة اجللفة
يف التكوين اإلقامي بالواليات املتحدة األمريكية

ب برعاية رئيس جامعة سربينغفيلد األمريكية
الدكتورة  Mary-Beth Cooperأقامت
اجلامعة حفل االستقبال السنوي تكرميا لألساتذة أصحاب
التكوين اإلقامي و الطلبة األجانب امللتحقني بربناجمها
التكويين .

مجلة جامعة الجلفة

منرب الطالب

املواطن والدستور
الطالب :ب .بومدين كلية احلقوق

جامعة سربينغقيلد تشهد إقباال متزايدا من األستاذة و
الطلبة األجانب للدراسة والتكوين فيها وذلك بسبب تطور
أساليب التدريس يف براجمها باللغة اإلجنليزية.

وحضر احلفل نواب رئيس اجلامعة وعدد من
عمداء الكليات ومدير وأعضاء هيئة التدريس يف
املركز وعدد من كبار املسؤولني يف اجلامعة.
وأثناء احلفل قام ممثل أساتذة جامعة اجللفة يف
التكوين اإلقامي األستاذ ''عادل ضيف'' بتقليد وسام
جامعة اجللفة نيابة عن رئيس اجلامعة الربوفيسور
''علي شكري'' لرئيس جامعة سربينغفيلد Mary-
.Beth Cooper

منبر الطالب

إ إن أفراد اجملتمع يف أي دولة ما ،تربطهم مصاحل وعالقات
مشرتكة ينظمها قانون أساسي يُعرف بالدستور ،حيث أن
هذا األخري يعترب القانون األعلى يف الدولة وحيتوي على جمموعة
من القواعد األساسية اليت تبني شكل الدولة ونظام ُ
احلكم فيها،
ويحُ دد إختصاصات السلطات العامة وكذا احلقوق واحلريات اليت
يضمنها للمواطن.
وعلى غرار دول العامل فإن الدولة اجلزائرية تعاقبت عليها جمموعة
من الدساتري هي:
دستور سنة  1963بــ  78مادة.
دستور سنة  1976بــ  199مادة.
دستور سنة  1989بــ  167مادة.
دستور سنة  1996بــ  182مادة.
دون أن ننسى تعديل سنة  2002وسنة  2008والتعديل القادم أو
الدستور القادم الذي ّ
متت كتابة مسودته وتقدميها إىل رئيس
اجلمهورية.
حيث يتضمن الدستور اجلزائري ديباجة تشري إىل املراحل
التارخيية للشعب اجلزائري ونضاله الستعادة استقالله ،وأبوابا
مقسمة إىل فصول وكل فصل إىل مواضيع حتددها مواد .وألن
الدستور يعترب احملرك األساسي لدواليب أنظمة احلكم ،والضابط
احلقيقي ألعمال وممارسات رجال الدولة ،والقائمني على شؤونها،
فكان بذلك موضوعاً يشغل الكثري من املفكرين والباحثني والساسة
قدمياً وحديثاً .ومن هنا نواجه إشكالية أساسية تتحدد يف مدى
فعالية الدستور وتأثريها على حياة املواطن؟
وهنا ال أريد دراسة املوضوع من جوانبه القانونية وال الفقهية كما
دأب عليه أغلب الباحثني سياسيني كانوا أو قانونيني ،من دراستهم
للدستور كوثيقة وكمواد مكتوبة عليها سواء من جانبها الشكلي
أو املوضوعي وأبعادها القانونية والسياسية ،بل نريد أبسط من ذلك
بكثري بنظرة بعيدة.
فلو نذهب بعيداً إىل نظريات نشأة الدولة ونشأة الدساتري حلماية
واستقرار هاته العالقات .إذن أساس الدستور هو محاية الشعب
ودعونا نستعمل عبارة املواطن بد ً
ال من الشعب لتجنب اخلوض يف
كرس هاته
املصطلحات القانونية .وهنا جند أن الدستور اجلزائري
ّ
احلقوق واحلريات من خالل الباب األول ،الفصل الرابع وكذا من
خالل تنظيمه للسلطات الثالث :القضائية ،التشريعية والتنفيذية،
اليت هي يف األصل ُوجدت خلدمة املواطن.

ولكن الذي يُقال على الدساتري اجلزائرية أنها دساتري
أشخاص ورغم تعددها وتغريها من الفكر االشرتاكي إىل
الفكر الدميقراطي والتعددية احلزبية ،إال أنها يف جمملها
مل متس بأصل احلق وهو حرية املواطن وحقوقه ،وهذا
ما يلحظه الدارس وما كرسته املادة  178من الدستور
احلالي ،وهو يضمن احلريات األساسية وحقوق اإلنسان
واملواطن ،وبهذا يعترب روحا تسري يف مؤسسات الدولة
وسلطاتها وجتعلها خاضعة له فيما يتعلق باملواطن وحياته
اليومية ،ويف هذا الصدد ينبغي التنويه إىل املساعي احلثيثة
لرئيس اجلمهورية يف إنشاء دستور توافقي ،خيدم كل
الفئات وخاصة ما ورد يف مسودة هذا الدستور فيما يتعلق
مبحاربة الفساد والرشوة والبريوقراطية وسيادة القانون
وهذا ما حيلم به ويتمناه املواطن ،الذي ينشد االستقرار
واالستقرار الذي ال يأتي إال باالستقرار السياسي ،الذي
يقدمه دستور ثابت وقار ال يتغري بتغري األشخاص ،بل
األشخاص يأتون وميارسون مهامهم حتت حكمه ،ويف
ظل شريعته ووفقاً ملواده ،والسهر على محايته ومحاية
مؤسسات الدولة ودستوريتها اليت تكفل بدورها احلق
واحلرية واإلستقرار للمواطن.
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النشاط الطالبي

مجلة جامعة الجلفة

حماضرة حول مشروع T-Start
ّ
نظم النادي العلمي آفاق بالتنسيق
ن مع Tstart Entrepreneurs
، Networkصبيحة يوم
 16أفريل  2015جبامعة اجللفة ''
زيان عاشور '' حماضرة حول مشروع
 _ستارت وأهميتها يف التخطيط إلنشاء
مشروع حيث مت التعريف بستارت
وهي عبارة عن مسابقة وطنية خاصة
خبطط األعمال تهدف إىل اكتشاف
شركات ناشئة يف جماالت تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت مثل الطاقة
اخلضراء و التكنولوجية احلديثة
 ، NTICعامل االنرتنت ،الربجميات،
االتصاالت أو السالمة املعلوماتية .هي
مبادرة مشرتكة بني الوكالة الوطنية
لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 –ANDPMEو متعامل اهلاتف النقال
أوريدو  ،تهدف يف مقدمتها إىل توعية
الشباب حول استخدام التكنولوجيا
اجلديدة إلنشاء مؤسسات مبتكرة .فهي
موجهة إىل كل حاملي املشاريع اليت
تدور حول أفكار أو احتياجات مبتكرة
من :طالب ،أساتذة ،رجال األعمال
وبطالني يف حني ّ
مت التط ّرق يف هذه
احملاضرة على اخلطوات املتبعة لتحويل
فكرة ما إىل مشروع و اإلجراءات امل ّتبعة
النتقاء املشاريع للمشاركة يف املسابقة
 ،احملاضرة شهدت تفاعال من طرف
احلضور و طرح األسئلة واالشكاالت
على فريق ستارت .

إحياء اليوم العاملي للكتاب
ّ
نظم النادي العلمي الثقايف «آفاق» احياء اليوم
العاملي للكتاب وهي تظاهرة القراءة حتت شعار
«اقرأ ِلت ُكن» صبيحة يومي  22و  23أفريل 2015
وكان املوعد أمام ساحة قاعة احملاضرات الكربى
جلامعة «زيان عاشور» باجللفة على الساعة
العاشرة صباحا .من خالل تنظيم محلة مطالعة
مجاعية باملكان املذكور .وهدفت املبادرة ،حسب
القائمني على النادي من الطلبة ،إىل نشر ثقافة
القراءة و االنتقال من فكرة القراءة الذاتية إىل
فكرة تصدير القراءة و النفع بها ،بهدف إرسال
فكرة إعالمية قوية مؤداها أن الطالب اجلامعي
يقرأ.
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رزنامة الملتقيات الوطنية والدولية

مجلة جامعة الجلفة

رزنامة الملتقيات داخل الوطن

موضوع امللتقى

الجهة املنظمة

Valorisation des ressources naturelles et

كلية علوم الطبيعة واحلياة

Environnement

جامعة الوادي

امللتقى الدولي تعليمية اللغة العربية الواقع واآلفاق

املنـتـدى األول للبـاحثني الشبـاب يف اإلعـالم و االتصـال

مؤمتر عــلـم الـنــفــس و قــضــايـا الـمـجتـمــع الـراهـنــــة

تاريخ امللتقى
 11-10نوفمرب 2015

كلية اآلداب واللغات

النظام الوطين للتوثيق اإللكرتوني

www.sndl.cerist.dz

 28-27أكتوبر 2015

جبامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف
كلية العلوم االجتماعية

 25-24نوفمرب 2015

جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن

خمبـر القيــاس واإلرشـــاد النفسـي

 12-11-10نوفمرب 2015

جــامـعة اجلـزائـر“ 2أبوالقاسم سعداهلل

رزنامة الملتقيات خارج الوطن

تاريخ امللتقى
Novembre 2.4 2015
http://www.icssh.org

الجهة املنظمة

موضوع امللتقى
3ème Congrès de la

Paris, Institut Henri Poincaré

Association for the Philosophy of
)Mathematical Practice (APMP

تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظاما وطنيا للتوثيق عن بعد لألسرة اجلامعية ،يسمح باحلصول عرب االشرتاك يف
قواعد بيانات على وثائق إلكرتونية وطنية ودولية ثرية وجد متنوعة هلا صلة جبميع ميادين التعليم العالي و البحث العلمي،
واملعنيون هم طلبة املاسرت وطلبة املاجستري وطلبة الدكتوراه واألساتذة الغري منخرطني يف املخابر.
للحصول على حساب يف خدمة  SNDLيرجى االتصال باملكتبة املركزية اجلامعية

www.univ-djelfa.dz
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جملة

جامعة الجلفة

كلية علوم الطبيعة والحياة

كلية العلوم والتكنولوجيا

