www.univ-djelfa.dz

جملة

جامعة الجلفة

جملة إعالمية تصدر عن جامعة زيان عاشور باجللفة

العدد اخلامس جانفي  2015م  1437هـ

حفل اختتام السنة اجلامعية2015-2014
التسجيالت اجلامعية ملوســـم 2016-2015

ص 05

ص 05

روبورتاج حول مشروع القانون التوجيهي
حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

نشاطات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
النشاطات التنموية
لوالي والية اجللفة السيد «عبد القادر جالوي

ص20

ص10

»

ص12

انتهاء واستالم  2.000مقعد بيداغوجي اخلاص بكلية العلوم
االقتصادية والتجارية ضمن مشروع القطب اجلامعي اجلديد
ص 06

ملتقى وطين حول الكفاح السياسي والعسكري للشهيد الرمز زيان عاشور 1956-1919
يومي  05-04نوفمرب 2015
ملتقى دولي حول ''الثقافة القانونية و دوروها يف تنمية اجملتمع'' يومي  11و 12نوفمرب 2015
وملتقيات أخرى

ص 14

1

2

جملة

جامعة الجلفة

جملة

جامعة الجلفة

المحتوى

www.univ-djelfa.dz

رسالة رئيس الجامعة

مجلة إعالمية تصدر عن جامعة زيان عاشور الجلفة

3

رسالة رئيس الجامعة
الرئيس الشريف:

أ.د .علي شكري

املدير العام:

د .غزال احلاج أمحد

املنسق العام:

أ .قارف صاحل

مسؤول النشر:

أ .برق االغويين

رئيس التحرير:

د .فشار عطاء اهلل

هيئة التحرير:

أ .برق االغويين
أ ,بكاي عبد اجمليد
جواف أمني

أخبار الجامعة

10

نشاطات وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نشاطات السيد والي والية الجلفة

12
14

النشاطات العلمية

أ .بكاي عبد اجمليد

العنوان:

طريق اجملبارة ص ب 3117 :
اجللفة  -اجلزائر

اهلاتف:

027.90.03.02

فاكس:

027.90.00.29

الربيد االلكرتوني:

journal@univ-djelfa.dz

العنوان االلكرتوني:

www.univ-djelfa.dz

ربورتاج :روبورتاج حول مشروع القانون التوجيهي
حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

صدى الجامعة

النشاط الطالبي

QR Code

25
26

المنشورات واإلصدارات العلمية

رزنامة الملتقيات الوطنية والدولية

20

22

ندوة بعنوان ''واقع اإلعالم الجزائري في ظل العولمة''

27

عرفت اجلامعة اجلزائرية عملية
إصالحية منذ عام  2004متثلت يف إعادة
اهليكلة للنظام التعليمي باجلامعة وذلك
بإطالق آلية جديدة ممثلة يف نظام (ل م د )LMD
وهذا مسايرة للتوجهات العاملية احلديثة يف نظم
التعليم العالي.
علما أن هذا النظام يسعى حسب ما جاء يف أهدافه
اىل إحداث نوعية متميزة ومتقنة من التعليم واىل
توفري فرص لإلبداع واإلنتاج وفق املعايري العاملية
للجودة
وإن جامعة زيان عاشور باجللفة كانت سباقة
اىل االنفتاح على هذا النمط للتعليم من خالل
فتح عشرات التخصصات يف خمتلف الشعب
املكونة ملختلفة ميادين التكوين جبامعتنا وأصبح
النظام التعليمي اجلديد جبامعتنا يف وقت وجيز
بدي ً
ال كامال للنظام الكالسيكي ومشل كل
املراحل التعليمية على مستوى الليسانس واملاسرت
والدكتوراه ومن البديهي جدا أنه بعد مرور قرابة
العشرية من تبين هذا املشوار ان نتطلع اىل آفاق
أخرى من منطلق ضرورة القيام بعملية تقييم
شاملة واستيعاب واستدراك حاالت اخللل اليت
ميكن أن تكون ظهرت يف امليدان من خالل املمارسة
التطبيقية والعمل على تطوير إمكانياتنا وجاهزية
اجلامعة ملثل هذا النمط من التعليم بالتطلع اىل
جامعة ذات نوعية مستوعبة للمعرفة ومنتجة
هلا ومتحكمة يف مساراتها وآليتها وتطوير عالقات
الشراكة مع حميطها االقتصادي واالجتماعي

ع

4

قاسم فايزة
تصميم وإخراج:

اجلامعة حنو آفاق جديدة

أ.د .علي شكري رئيس جامعة زيان عاشور الجلفة

والسعي الدائم من أجل استخالص األفكار
اجليدة بغرض توظيف الطاقات الفكرية
والعلمية يف مبادرات معرفية جريئة وطموحة
ومتماشية مع متطلبات املرحلة العاملية يف
ميدان نظم التعليم وهذا هو ما نتطلع اليه من
خالل الندوة اليت ستنظمها وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي لتقييم نظام ( )LMDوهذا
مبشاركة خمتلف الشركاء وستكون جامعتنا
مشاركة فيها بقوة االقرتاح وبتجربتها الطويلة
يف تطبيق هذا النظام.

أ.د .علي شكري
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مجلة جامعة الجلفة

حفل اختتام السنة اجلامعية 2015-2014

ككل نهاية موسم جامعي ،شهدت
ك قاعة احملاضرات الكربى ''حممد
ساحيي'' جبامعة زيان عاشور-
اجللفة تنظيم حفل اختتام املوسم اجلامعي
 2015-2014والذي تزامن على غري العادة
مع شهر رمضان املبارك .احلفل الذي مت
تنظيمه أمسية  30جوان املوافق لـ 13
رمضان بدأ بتالوة عطرة آليات بينات من
الذكر احلكيم تالها القارئ الطالب ''عبد
الرزاق'' ،ليستمع احلضور الكريم فيما بعد
إىل النشيد الوطين.

ويف كلمته االفتتاحية اخلاصة باحلفل،
رحب مدير اجلامعة الربوفيسور ''علي
شكري'' باحلضور ومنهم الوفد العسكري
واألمين وأعضاء اجمللس الشعيب وأولياء
الطلبة وأهاليهم .وأعطى يف كلمته
جمموعة من األرقام عن الطلبة املتخرجني
الذين وصل عددهم إىل  8680طالب بني
الليسانس واملاسرت ،منهم  36طالب وطالبة
من األوائل الذين سيتم تكرميهم ،هذا إضافة
إىل وصول  78أستاذ من أستاذة جامعة
اجللفة إىل درجة الدكتوراه و 08أساتذة
إىل درجة األستاذية..

التحضري والتجنيد للتسجيالت للموسم
اجلامعي اجلديد .2016-2015

كما أشار إىل أن التعداد اإلمجالي للطلبة
املسجلني وصل إىل  24112طالب ،وأردف أن
هناك حوالي  10000طالب يتوقع تسجيلهم
يف املوسم اجلامعي القادم .وأضاف أنه مت
استالم  2000مقعد بيداغوجي خاصة بكلية
العلوم االقتصادية والتجارية سيدخل اطار
اخلدمة املوسم القادم ،ناهيك عن عدد من
االختصاصات اجلديدة يف املاسرت والدكتوراه
اليت ستتدعم بها اجلامعة ،وخمرب البحوث
يف الفالحة الرعوية وكذا خمرب التحاليل
الفيزيائية والكيميائية.
ومبناسبة التحضري للموسم اجلامعي القادم
ذكر مدير اجلامعة إىل أن اإلدارة بصدد

كما مل يفوت مدير اجلامعة الفرصة لينوه
مبوظفي اجلامعة الذين أفنو عمرهم يف
خدمة اجلامعة حيث مت تكريم  04موظفني
أحيلوا على التقاعد ،كما قدم شكره لوالي
والية اجللفة على دعمه املتواصل جلامعة
زيان عاشور وكذا رئيس اجمللس الشعيب
الوالئي وأيضا مدير اجملاهدين الذي قد
أومسة من وزارة اجملاهدين .لتتواصل بعد
كلمة املدير فعاليات احلفل بتكريم الطلبة
األوائل يف خمتلف التخصصات ،حيث قام
السيد والي الوالية وغريه من الشخصيات
املدعوة للبحث بتكريم الطلبة وسط بهجة
األهالي وزغاريد األمهات .ممثل الطلبة
املكرمني ''جريدات فاطمة الزهرة'' قدمت
كلمة باملناسبة نيابة عن مجيع زمالئها.
ليجيئ الدور على األساتذة الذين جرى
تكرميهم ،ليقوم الربوفيسور ''بن داود
إبراهيم'' بإلقاء كلمة نيابة عن زمالئه
األساتذة مثمنا فيها جمهود إدارة وأساتذة
اجللفة على إجناح املوسم اجلامعي .كما مل
تنس إدارة اجلامعة تكريم عائالت أساتذة
اجللفة الذين فقدناهم هذا املوسم .
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التسجيالت اجلامعية
ملوســـم 2016-2015
مثلما هو احلال بعد نهاية كل موسم
جامعي ،عكفت إدارة جامعة اجللفة
على تسخري إمكانيات وسائل مادية
وبشرية كبرية خالل التسجيالت اجلامعية
للموسم اجلامعي  ،2016-2015وهذا من
أجل حتقيق هدف إجناح هذه العملية اليت
تكتسي أهمية بالغة ،قصد إجناح الدخول
اجلامعي .وقد نظمت اإلدارة قبل بداية
التسجيالت ممثلة يف مصلحة التوجيه
واإلعالم أبوابا مفتوحة وأياما إعالمية على
اجلامعة وكذلك عرض اللوحات وامللصقات
التعريفية اهلادفة إىل التعريف بالتخصصات
والشعب املوجودة يف جامعة اجللفة وكذا
الكليات واألقسام اليت تضمها ،إضافة إىل
بيان كيفية التسجيل األولي عن طريق
االنرتنت وقد انطلقت التسجيالت النهائية
يف املوعد احملدد من طرف الوزارة الوصية
من  29جويلية إىل غاية  06أوت .2015

م

وقد سخرت إدارة اجلامعة قاعة اإلعالم
اآللي على مستوى املكتبة املركزية جمهزة
بأكثر من  20جهاز إعالم آلي حتت تسيري
طاقم تقين متخصص.

كما مت توفري قاعات ومدرجات مكيفة من
أجل التسجيل البيداغوجي األولي للطلبة
وكذا قاعة اإلعالم اآللي بغية استخراج
بطاقة الطالب وتسليمها للطلبة بشكل فوري
وآني .باإلضافة إىل قاعات من أجل مراقبة
امللفات وإحصائها وترتيبها حسب كل
ختصص وشعبة .العملية هذه كانت حتت
إشراف طاقم إداري وتقين ممثل يف أعوان
أكفاء جندتهم إدارة اجلامعة من أجل توجيه
وإعالم وإرشاد الطلبة اجلدد إىل مكاتب
التسجيل واخلدمات اجلامعية .كل هذا مت
يف أحسن الظروف وإمتام عملية التسجيل
يف أسرع الوقت .هذا وعرفت اجلامعة إقباال
كبريا خالل فرتة التسجيالت واتفق اجلميع
على حفاوة االستقبال وسريورة العملية
بنجاح .

بعض الصور لعمليات التسجيل
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انتهاء واستالم  2.000مقعد بيداغوجي اخلاص بكلية العلوم
االقتصادية والتجارية ضمن مشروع القطب اجلامعي اجلديد

على مستوى مشروع القطب اجلامعي
ع اجلديد عرف يوم  03جانفي 2016
استالم لـ  2.000مقعد بيداغوجي
ضمن مشروع القطب اجلامعي اجلديد
اجلارية أشغاله بوترية إجناز متميزة .
العملية أشرف عليها والي الوالية عبد
القادر جالوي رفقة مدير اجلامعة
الربوفيسور ''علي شكري'' حيث قاما بتفقد
املنشآت املستلمة من املشروع الكلي للقطب
الذي حيوي  8000مقعد بيداغوجي وعاينا
خمتلف املرافق والفضاءات البيداغوجية
اليت مت إجنازها بنمط هندسي ومعماري
متميز.
وعلى مستوى ورشة املشروع أكد املسؤول
التنفيذي األول بالوالية على اجلاهزية
الكاملة للحصة املستلمة موضحا إىل أنه
مت توفري كل الظروف املواتية للطلبة من
شروط أمنية مبحيط اجلامعة والنقل
وكذا اهلياكل البيداغوجية .وأضاف
السيد جالوي «أنه مت املوافقة على خمطط

إمجالي الستالم كل القطب اجلامعي يف
آفاق  2030حبيث يتم الربط بينه وبني
اجلامعة بالتجهيزات اليت ختص قطاع
التعليم العالي والبحث العملي ،هذا وأعرب
عن ارتياحه ملستوى الدراسة واإلجناز ،
وتقدم بتشكراته ملسؤولي الشركة الصينية
ومكتب الدراسات على االلتزام بنوعية
وآجال هذا املشروع.
و خبصوص استالم جزء من مشروع القطب
اجلامعي الذي تنجزه مؤسسة صينية أكد
عميد اجلامعة الربوفيسور شكري علي بأن
هذا الفضاء املنجز قد خصص لكلية العلوم
اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
وسيساهم بدوره يف التخفيف من مشكل
اإلكتظاظ الذي تعاني منه جامعة زيان
عاشور.
وعلى صعيد آخر أشار إىل أن عملية
التجهيز ارتكزت على ضمان السري اجليد
للعملية البيداغوجية داخل هذه املنشآت
املستلمة مربزا من جهة أخرى أنه يأمل
استالم مشروع القطب مع بداية الدخول
اجلامعي املقبل .كما تفقد الوالي أيضا
مشروع إجناز مركز البحث املتخصص يف
الفالحة الرعوية ،حيث أبدى ارتياحه لتقدم
األشغال به ،مؤكدا أنه يثق يف مستوى أداء
املقاوالت احمللية ،واليت كسبت الرهان يف
إجناز عديد املشاريع ومن بينها السكنية.
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نشاطات وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نشاطات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
''أ.د الطاهر حجار''

استقبل الطاهر حجار وزير التعليم العالي و
ا البحث العلمي ,يوم األبعاء  09أكتوبر 2015
مبقر وزارته عميد جامعة األمم املتحدة
ونائب األمني العام لألمم املتحدة ,دافيد مالون ,وعلى
صعيد آخر ويف إطار معاينة املشاريع اخلاصة بوزارة
التعليم العالي قام السيد الطاهر حجار وزير التعليم
العالي و البحث العلمي يوم األحد  13ديسمرب 2015
بزيارة عمل إىل والية سكيكدة حيث عاين العديد من
املشاريع اجلامعية إضافة إىل زيارة عمل قادته إىل
والية عنابة من أجل تفقد العديد من املشاريع اليت
ختص القطاع.
هذا وأشرف ،وزير التعليم العالي و البحث العلمي
الربوفيسور الطاهر حجار ،رفقة السيدة إميان هدى
فرعون وزيرة الربيد و تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
يوم االثنني  21ديسمرب  2015باملكتبة الوطنية
للحامة على افتتاح أشغال امللتقى الدولي حول «الضوء
و علم الفلك» و الذي تزامن مع اختتام السنة الدولية
للضوء  ،و أوضح السيد حجار يف التصريح للصحافة،
على هامش امللتقى الدولي حول «الضوء و علم الفلك»
عن تأسيس ،خالل األسابيع املقبلة ،مركز وطين
للبحث و الدراسات الفلكية .هذا ووقع السيد طاهر
حجار وزير التعليم العالي و البحث العلمي ،و السيد
''يكتا ساراتش'' رئيس جملس التعليم العالي الرتكي
يوم الثالثاء  15ديسمرب  2015يف اختتام أشغال اللقاء
األول للتعاون بني اجلامعات اجلزائرية و نظريتها

الرتكية على مذكرة تفاهم يف جمال التعليم
العالي والبحث العلمي تسمح بوضع إطار عام
من شأنه تأكيد «متانة» الروابط بني املؤسسات
واهليئات اجلامعية للبلدين.
مثل وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر
حجار اجلزائر يف املؤمتر ال 15لوزراء التعليم
العالي و البحث العلمي العرب الذي نظم يومي
 25و  26ديسمرب  2015باإلسكندرية (مصر)
املؤمتر الذي خصص إلشكالية متويل التعليم
العالي يف البلدان العربية متحورت أشغاله حول
«عديد املواضيع سيما مقارنة التجارب الناجحة
عرب العامل و يف البلدان العربية و مسالة استعمال
التعليم عن بعد و التكنولوجيات اجلديدة يف
جمال اإلعالم و االتصال» .كما تطرقت أيضا
أشغال املؤمتر إىل «األدوات و اآلليات الواجب
وضعها لتحسني تسيري متويل التعليم العالي

فضال عن تقاسم التجارب و أفضل املمارسات يف
هذا القطاع» .بهذه املناسبة عرض السيد حجار
التجربة اجلزائرية يف هذا امليدان و كذا «اجلهود
املعتربة اليت تبذهلا اجلزائر من اجل ضمان متويل
بنسبة  % 100للتعليم العالي من قبل السلطات
العمومية».

خالل لقاء مجعه بالنقابات املمثلة ملختلف
مكونات املنظومة اجلامعية كشف وزير التعليم
العالي و البحث العلمي الطاهر حجار اليوم االثنني
 28ديسمرب  2015عن أنه سيتم ختفيف الوثائق
املطلوبة من الطلبة اجلامعيني من أجل استخراج
شهاداتهم النهائية و اليت حدد شهر سبتمرب
كأقصى أجل لتسليمها للمعنيني .و خبصوص
املرسوم حول معادلة الشهادات الذي مل يتغري
منذ  1971أكد الوزير على ضرورة التمييز بني
املعادلة و التصديق على الشهادات مضيفا يف هذا
الصدد أن املعادلة تكون تلقائية بالنسبة للجامعات
املعرتف بها عامليا.كما أوضح أن وزارته «تعكف
حاليا على مراجعة قائمة اجلامعات اخلاصة
(خبصوص املعادالت) بالتعاون مع ممثلياتنا
الدبلوماسية يف اخلارج.

يف إطار تطوير البحث الزراعي كشف وزير
التعليم العالي و البحث العلمي ،الطاهر حجار،
يوم اخلميس 31ديسمرب  2016يف اجللسة
العلنية باجمللس الشعيب الوطين ،اليت ترأسها
حممد العربي ولد خليفة ،عن تنظيم لقاء يومي
 19و  20يناير  ،2016ملناقشة آليات تفعيل
الشراكة يف جمال البحث الزراعي .وأوضح السيد
حجار ،يف رده عن سؤال احد النواب ،أن اهلدف
من هذا اللقاء هو» تطوير البحث و االستثمار يف
جمال الفالحة باعتباره قطاعا اسرتاتيجيا يسمح
بالنهوض باالقتصاد الوطين».وسيسمح هذا اللقاء
الذي جيمع وزارتي الفالحة و التعليم العالي
حبوالي  200باحث ينشطون يف اجملاالت املرتبطة
بالفالحة بهدف عرض خمتلف البحوث اجلديدة
لتطوير قطاع الفالحة .وأشار السيد حجار أن
الوزارة حتصي  23مؤسسة تعليمية تدرس 10
اختصاصات يف اجملال الفالحي والزراعي يف طور
ليسانس إىل جانب استحداث  57خمرب حبث يف
الزراعة ،ينشط فيهم أكثر من  400باحث.
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النشاطات التنموية لوالي الجلفة

النشاطات التنموية
لوالي والية اجللفة السيد «عبد القادر جالوي»

مواصلة لسلسلة الزيارات اليت يقوم
م بها السيد والي الوالية إىل خمتلف
القطاعات للوقوف على مدى تقدم سري
أشغاهلا قام اليوم السيد الوالي 2015/11/ 30
مبعاينة بعض املشاريع التابعة لقطاع التعليم
العالي حيث زار القطب اجلامعي  8000مقعد
بيداغوجي والذي سيستلم منه  2000مقعد
اين شدد على ضرورة جتهيزها يف اقرب اآلجال
 ،كما شدد على وجوب إكمال ما تبقى من
أشغال بكل من االقامتني اجلامعيتني 2000
سرير وجتهيزهما بكل الوسائل الضرورية هذا
وقد توجه السيد الوالي إىل جامعة زيان عاشور
وتفقد خمرب اهلندسة امليكانيكية وااللكرتوتقين
الذي استفاد من التجهيزات احلديثة مؤخرا
لفائدة الطلبة وقد مت جتسيد اختيار أرضية

الجناز بهو تكنولوجي  ،فضال عن معاينته
ملركز األحباث الذي سيستلم قريبا و اشاد
بالنوعية اجليدة يف طريقة تصميمه .
كما قام صباح اليوم ()2015/12/02
السيد الوالي خبرجة ميدانية  ،حيث اشرف
على اختيار أرضية الجناز مشروع هام
يتمثل يف مدرسة املهن الذي سيتعزز به
قطاع األشغال العمومية كما حضر جانبا
من إجراء التجارب مبركز الصور للرنني
املغناطيسي على مستوى مستشفى 240
سرير باجللفة الذي دخل حيز اخلدمة ليقف
بعدها على سري أشغال اجناز جسر باملدخل
الشمالي مبدينة اجللفة وأعطى تعليمات
صارمة ملؤسسة اجناز من اجل إنهاء األشغال
يف القريب العاجل ،وبتاريخ 2015/12/13

قام السيد الوالي بزيارة ملعاينة أشغال مشروع
خط السكة احلديدية املكهرب الرابط بني
(اجللفة  -االغواط ) يف شطره املار عرب تراب
الوالية واملقدر ب  55كلم  .هذا باإلضافة
إىل زيارة أشغال اجناز احملطة املختلطة
للسكة احلديدية.
وبتاريخ ( )2015/12/15قام السيد
الوالي بزيارة لبلدية الشارف ،حيث زار
احلمام املمول من طرف ميزانية الوالية
أين أعطى تعليمات صارمة للمقاول املكلف
باالجناز بتدعيم الورشة بالعمال وذلك من
اجل االنتهاء من األشغال يف آجاهلا احملددة
 ،كما قام صباح اليوم()2015/12/16
السيد الوالي بزيارة فجائية لبلدية البريين
 ،أين عاين امللعب البلدي بعد تزويده بالعشب
االصطناعي وأعطى تعليمات بتقوية الشباك
احلديدي احمليط بامللعب ،هذا واشرف صباح
اليوم والي الوالية  2015/12/20مرفوقا
مدير التنظيم والشؤون العامة ،األسرة
اإلعالمية ،على إشارة استخراج البطاقة
الرمادية اخلاصة برتقيم املركبات وكذا
جواز السفر البيومرتي ببلدية القديد.
وعلى صعيد آخر قام صباح اليوم
 2015/12/22بزيارة فجائية لبلدية زكار
حيث وقف على عملية استقبال املواطنني وزار
مصلحة احلالة املدنية ومصلحة استخراج
البطاقة الرمادية و مصلحة جواز السفر
البيومرتي ليتوجه بعدها إىل دار الشباب أين
أعطى تعليمات لتوصيل الغاز واملاء والكهرباء
يف القريب العاجل كما تفقد بعدها املنشأة
الفنية املتواجدة بني بلدييت اجملبارة وزكار
واليت ال تزال األشغال يها جارية  ،هذا وقد
عاين السيد الوالي سري أشغال مشروع

ازدواجية الطريق الوطين رقم  01اجللفة
االغواط على مسافة  20كلم وأمر بإنشاء
جلنة واليت سيتم تنصيبها ملتابعة هذا املشروع
حتى نهاية أشغاله.
كما أشرف والي الوالية على اختتام
السنة املالية 2015بتاريخ 2015/12/31
والي الوالية مرفوقا مبدراء اهليئة التنفيذية
 ،اطارات قطاع اخلزينة العمومية على اختتام
السنة املالية من مقر اخلزينة العمومية
ومثن السيد الوالي باملناسبة دور القائمني
على القطاع نظري ما يقدمونه من جمهودات
لتحسني اخلدمة العمومية واداء القطاع.
وشهد تاريخ ( )2016/01/03قيام
السيد الوالي رفقة السلطات احمللية واألمنية
والصحافة بزيارة إىل مشروع  8000مقعد
بيداغوجي الذي مت استالم  2000مقعد
منه خمصصة لكلية العلوم التجارية
واالقتصادية  ،وقد اكد السيد الوالي انه مت
مناقشة موضوع االمن باحمليط اجلامعي (
االقامة  +اجلامعة)  ،وان كل الظروف مهيئة
بالقطب من امن و نقل  .....مفيدا بأنه قد مت
املصادقة على املخطط اإلمجالي للقطب
اجلامعي الذي سيعمل على تنفيذ كافة
املشاريع اجلامعية على مدى  15سنة املقبلة
وهذا سيسمح باستقبال واستقطاب الطلبة
والباحثني خاصة وانه قد مت مؤخرا إعالن
املناقصة عن مشروع اجناز البهو التكنولوجي
فضال عن مركز البحوث  .هذا وقد زار
السيد الوالي اإلقامة اجلامعية  2000سرير
(بطريق جمبارة) اجلاهزة لالستالم وكذا
اإلقامة اجلامعية (حاشي معمر) اجلاهز منها
 1500سرير ،كما زار مشروع اجناز مركز
البحوث الزراعة السهبية.
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مجلة جامعة الجلفة

ملتقى وطين حول الكفاح السياسي والعسكري للشهيد
الرمز زيان عاشور 1956-1919
يومي  05-04نوفمرب 2015

نظم فرع التاريخ بقسم العلوم اإلنسانية
ن ملتقى وطين املوسوم بـ» الكفاح السياسي
والعسكري للشهيد الرمز زيان عاشور
( »)1956-1919بالتعاون مع األمانة الوالئية
ملنظمة اجملاهدين ومديرية اجملاهدين حيث
دامت أشغاله يومي  04و  05نوفمرب 2015
حبضور أساتذة جامعيني من خمتلف جامعات
الوطن باإلضافة لعدد من اجملاهدين.
وقد أشرف والي والية اجللفة السيد عبد
القادر جالوي على افتتاح امللتقى ،أعقبه كلمة
رئيس اجلامعة الربوفيسور ''علي شكري ،هذا
وعرف امللتقى مشاركة األمني العام للمنظمة
الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو الذي أشاد
يف كلمته خبصال الشهيد الرمز القائد زيان
عاشور الذي سقط يف ميدان الشرف يف الـ 7

من شهر نوفمرب  1956يف معركة «حتفظ
يف ذاكرة الرجال وتعترب مفخرة لألجيال».
وأضاف يف حماضرته االفتتاحية اليت ألقاها
ضمن أشغال امللتقى بأن الشهيد البطل استشهد
بواد خلفون يف معركة كانت فيها حتمية
املواجهة املباشرة .وقد أرغمت شراستها قوات
االحتالل الفرنسي لإلقرار بضرواة وفداحة ما
تكبدته من خسائر كما دام إستبسال الشهيد
ورفقاؤه ثالثة أيام .ولدى اسرتسال األمني العام
للمنظمة الوطنية للمجاهدين على عظمة
الثورة التحريرية وبسالة الشهداء الذين ضحوا
بدمائهم الزكية لتكون هذه الثورة ملحمة
ومصدر فخر تعتز به األجيال احلاضرة أعطى
حملة وجيزة عن القائد سي زيان الذي وصفه
بـ»الرجل الفذ الذي عرف نور احلياة وشب يف

أحضان تربة البيض التابعة ألوالد حركات
ببلدية البسباس والية بسكرة حيث أخذ من
مناهل العلم بدءا حبفظ ما تيسر من القرآن
الكريم».
وأردف األمني العام للمنظمة الوطنية
للمجاهدين بالقول «قد تنامت يف نفسية
زيان عاشور -الذي أقر حتى العدو ببسالته
وصالبة شخصيته إزاء مبادئه اليت مل حيد
عنها  -إدراك حقيقة ما يعانيه أبناء أمته من
مظامل استعمارية حيث بعث الوضع املزري
ألبناء جلدته بذور الشعور بالتعلق أكثر
بالوطن وكراهية االحتالل فكان تساؤله ملاذا
ال يسرتجع هذا الشعب حريته وينعم كغريه
من الشعوب بالسيادة واإلستقالل وهو ما جعله
يسلك مسلك الكفاح».
كما جدد األمني العام للمنظمة الوطنية
للمجاهدين يف معرض حديثه أهمية خوض
جيل االستقالل ملعركة البناء والتشييد يف
الوقت الذي خاض سلفه معركة الكفاح
ودحر املستعمر .كما أكد على ضرورة
«نكران أي سبيل حملاولة التشويه وزرع
الفتنة بني اجملاهدين فثورة اجلزائر عظيمة
وحمل اعتزاز وفخر» .ولدى تعرجيه على
عديد املسائل املتعلقة بالثورة أكد السيد
عبادو يف حديثه عن إقرار الربملان الفرنسي
بغرفتيه قانون متجيد االستعمار -حيث
يرون الفرتة االستعمارية كمرحلة لتحضري
اجلزائريني وتعليمهم -بأن «موقفنا واضح
ومن واجب الربملان اجلزائري أن يسن قانون
لتجريم االستعمار» .لتتواصل أشغال امللتقى
مبداخالت أساتذة وباحثني من خمتلف
جامعات الوطن تركزت أساسا حول الكفاح
السياسي والعسكري للشهيد الرمز .
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ملتقى دولي حول ''الثقافة القانونية و دوروها يف تنمية
اجملتمع''
يومي  11و 12نوفمرب 2015
نظمت كلية احلقوق والعلوم السياسية
ن
ملتقى دولي حول «الثقافة القانونية
ودورها يف تنمية اجملتمع» ،يومي  11و12
نوفمرب  2015بقاعة املؤمترات «ساحيي حممد»
بـ»جامعة زيان عاشور» يف اجللفة  .امللتقى أشرف
على افتتاحه مدير اجلامعة الربوفيسور ''علي
شكري'' .وجاء يف إشكالية امللتقى أن «الثقافة
القانونية تعد من أوىل املتطلبات املعرفية
اليت تقتضيها تطورات احلياة اليوم ،وال ينفك
تصرف اليوم إال وهو مشمول بضوابط قانونية
ونصوص تنظيمية داخل األسرة وبالطريق
وضمن العالقات العامة باجملتمع يف البيع
والشراء وحتى االتصال البسيط وغريها من
السلوكات والتصرفات اليت يقوم بها املرء يف
حّله وترحاله ،وكلما أدرك اإلنسان اجلوانب
التنظيمية ملا يقوم به من تصرفات كلما كان
يف مأمن من أي خمالفة أو تصرف يكون ضحية
له ،وأضحت الثقافة القانونية اليوم أمرا لزاما
ألن أبسط ما جيابه به املرء أن القانون ال حيمي
املغفلني؛ فإما أن حيصل ثقافة قانونية ولو عامة
وإما جيد نفسك يف جمابهة هذه القاعدة اليت
تعكس وجوبية احلد املعريف األدنى ملا يقوم به
اإلنسان من أعمال» .وأوضح املصدر أن «الثقافة
القانونية أمر متطلب ومستوجب يف شتى
مناحي احلياة فسائق السيارة ،لن حُترر ضده
املخالفة إن كان على علم مبسبباتها وكيفية
جمانبة ذلك ،واملتقاضي لن يقع ضحية
املغالطة أو جتاوز املواعيد إن كان على معرفة

مبا جيب من إجراءات عامة ومواعيد ال تتطلب
كثري وقت ملعرفتها ،واملوظف لن تتعسف يف
حقه اإلدارة إن أدرك اإلجراءات الواجب اختاذها
من طرفه ومن طرف إدارته حال وقوع املخالفة
مثال وغريها من اجملاالت األخرى».
وقد شارك يف هذا امللتقى خنبة من األساتذة
والباحثني يف جمال القانون من داخل وخارج
الوطن منهم أ.د .رفيق كركوسز من جامعة
اسطمبول الرتكية ،وأ.د .بوحنية قوي من
جامعة ورقلة وكذا د .شول بن شهرة من
جامعة غرداية و أ.د .بن داود إبراهيم من
جامعة اجللفة .وهدفت التظاهرة العلمية
إىل «تبيان مدلول ودور الثقافة القانونية يف
تكريس السلوك احلضاري ،فاحلضارة هي
سلوك والسلوك التزام بالتنظيم يف كل أبعاده
التواصلية واملهنية والبيئية ،وبيان ابرز النماذج
الرائدة يف جتسيد الثقافة القانونية وإعماهلا
على ارض الواقع  ،تبيان دور الثقافة القانونية
يف جتسيد معنى احلقوق واحلريات إذ ال ميكن
ممارسة احلق أو احلرية يف جمتمع ال إدراك
فيه للثقافة القانونية «.
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امللتقى الدولي األول حول ''أسس صناعة التشريع يف ظل
احلكم الراشد بني حتديات املرحلة وتطلعات التنمية''
 15و  16نوفمرب 2015

ن نظم خمرب إصالح النظام الدستوري
اجلزائري ومتطلبات احلكم الراشد التابع
يومي  15و  16نوفمرب  2015فعاليات امللتقى الدولي
األول املوسوم بـ»أسس صناعة ال ّتشريع يف ّ
ظل احلكم
ال ّراشد بني حتدّيات املرحلة وتطّلعات ال ّتنمية» ،وقد
أشرف على تنظيم امللتقى الذي شارك فيه عدة
أساتذة وخمتصني داخل وخارج الوطن خمرب إصالح
النظام الدستوري اجلزائري ومتطلبات احلكم الراشد
بقاعة احملاضرات الكربى ''حممد ساحيي'' جبامعة

زيان عاشور بوالية اجللفة.
شهد امللتقى إلقاء مداخالت ثرية ومتنوعة
كان من بينها مداخلة الدكتور اإليطالي «إنريكو
البنيزي» حول الرتميز التشريعي يف أوربا ،ومداخلة
الربوفيسور الربيطاني «هلن كنتاكي» عرب

«السكايب» ،حيث تعرض فيها إىل مسودة التشريع
يف اململكة املتحدة الربيطانية ،باإلضافة إىل مداخلة
الدكتورة «غرييب فاطمة الزهراء» من جامعة
األغواط ،اليت ركزت على سياسة الدولة الشرعية
وما يعوقها يف الدستور اجلزائري.
ومن بني املداخالت أيضا اليت ختللت امللتقى ورقة
الدكتور «عسالي بولرباح» الذي سلط الضوء فيها
على أثر تشريعات اإلستثمار يف حتقيق التنمية
احمللية «املشاريع اإلستثمارية يف منطقة اجللفة
أمنوذجا» ،ومداخلة الدكتور «بهناس عادل سعيد»
من جامعة اجلزائر ،أين تعرض إىل جتربة التشريع
اإلعالمي يف اجلزائر من النضال إىل اإلحرتافية إىل
رهان احلوكمة.
هذا باإلضافة إىل املداخالت األخرى اليت سلطت
الضوء على حمددات بناء التشريع وضوابطه يف إطار
احلكم الراشد واآلليات املستحدثة لبناء تشريعات
كمعيار توجيهي لرشادة احلكم،وكذا عالقة
صناعة التشريع بإدارة األزمات.
أما عن األهداف اليت كان يرمي إليها امللتقى
فهي إلبراز أهمية التشريع يف إرساء مرتكزات
احلكم الراشد ،وكذا استخالص املؤشرات األساسية
لتأمني بيئة صحية للتشريع وفق مقتضيات احلكم
الراشد،إىل جانب معرفة الدور الذي يلعبه التشريع
يف تفعيل التنمية وفق اإلمكانيات املتاحة.

امللتقي الدولي االول حول تطوير اهلياكل التمويلي
للجماعات احمللية و دورها يف التنمية
''دراسة جتارب عاملية '' يومي  09و  10ديسمرب 2015

شهدت قاعة احملاضرات الكربى ''حممد ساحيي'' جبامعة
اجللفة تنظيم قسم العلوم االقتصادية للملتقى الدولي
األول املوسوم بـ ''تطوير اهليكل التمويلي للجماعات
احمللية ودوره يف التنمية  -دراسة حالة اجلزائر وجتارب
دولية – '' والذي انطلقت أشغاله يومي  09و  10ديسمرب
 ،2015حيث استهل الكلمة اإلفتتاحية الدكتور
''اخضري عيسى'' ممثال لعميد اجلامعة واملفتش
العام للوالية ممثال لوالي والية اجللفة السيد «عبد
القادر جالوي مبشاركة عدد من األساتذة والباحثني
اجلامعيني.
املداخلة افتتاحية هلذا امللتقى ألقاها الدكتور «راحبي
املختار» من جامعة اجللفة أبرز فيها املراحل الثالث
اليت مرت بها اجلماعات احمللية باجلزائر بدأ مبرحلة
ما بعد االستقالل و إصدار قانون  67و 69ثم مرحلة
التسعينيات لتمر اجلماعات احمللية بأهم مرحلة على
 حد تعبريه  -وهي من  2010إىل . 2014وأضاف أنأهمية هذه املرحلة أي من  2010إىل  2014تكمن يف
صدور أكرب عدد من القوانني التنظيمية وكمبادرة
هلذا اإلصالح القيام بتصفية ديون البلديات املقدرة
ب  40مليار دج إىل جانب ذلك طرح قانون البلدية
سنة  2011والذي حيمل عديد اإلصالحات يف جوانب
خمتلفة ويعترب البلدية النواة القاعدية .كما أشار ذات
احملاضر إال أن نفقات التسيري للبلدية تشكل عبئا عليها
السيما التكفل باألجور حيث يستنزف ذلك من  45%إىل
 46%من املخصص املالي .حيث أبرز الدور الذي يقوم به
الصندوق املشرتك للتضامن بني اجلماعات احمللية حيث
يساهم يف تقديم اإلعانات للبلديات والذي يعترب مكسبا
هلا .
وعلى صعيد آخر أكد رئيس امللتقى الدكتور «محيدة
املختار» يف كلمته اإلفتتاحية على األهمية اليت يكتسيها
املوضوع يف الوقت الراهن حيث ضرورة عمل اجلماعات
احمللية على إجياد مصادر مالية أخرى من خالل تفعيل
سبل جديدة تضمن عملية التمويل.

ويف الوقت الذي أمجع املتدخلون على التوفيق يف
اختيار هكذا موضوع راهن هلذا امللتقى أكد السيد
«محيدة» أن من بني أهدافه تقليص اهلوة بني اجملالس
البلدية ومشكل التمويل مربزا أن التدخالت يف جمملها
تصب يف هذا املوضوع الذي سيثرى يف يومني من األشغال.
و من ضمن املشاركات الدولية يف هذا امللتقى
تواجد باحث وأستاذ من جامعة «بوردو» بفرنسا وهو
جزائري األصل باإلضافة لعدد من األساتذة والباحثني
من عدة جامعات بربوع الوطن من األغواط واملسيلة
وتندوف ومستغامن وبسكرة وأدرار وأم البواقي وسعيدة
وتلمسان والشلف .ومن بني املواضيع اليت سيتم تناوهلا
ضمن أشغال هذا امللتقى دور صناديق االستثمار يف
متويل املؤسسات االقتصادية احمللية وكذا العالقة بني
املخططات التنموية البلدية وبرامج التنمية احمللية
ناهيك عن مداخلة ختص حوكمة اهلياكل التمويلية
للجماعات احمللية ألجل تنمية مستدامة.
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روبورتاج حول مشروع القانون التوجيهي
حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
ت.أ  2015/02 /33/سبتمرب 2015

يشهد العامل اليوم تطورا تكنولوجيا سريعا
وكبريا يف الوقت نفسه ،نتيجة احلركية
الكبرية اليت تشهدها نظم البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي عرب خمتلف الدول .ولذلك
بات من الضروري أن تتماشى منظومة البحث العلمي
اجلزائرية وفق االسرتاتيجيات العاملية الرائدة يف هذا
اجملال ،كما بات من اجللي مسايرة ركب األمم املتقدمة
تكنولوجيا للحد من الفجوة التكنولوجية الفاصلة بني
الدول املتقدمة وتلك اليت هي يف طور النمو.
واستجابة هلذا الرهان ،جاء مشروع القانون التوجيهي
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،الستكمال املخطط
اخلماسي ( )2012-2008الذي استوجب حينها إعادة
سن القانون األساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع
العلمي والتكنولوجي .كما جاء ذات املشروع التوجيهي
ليحل حمل القانون رقم  11-98املؤرخ يف  22أوت 1998
املتضمن القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي املعدل واملتمم بالقانون
رقم  05-08املؤرخ يف  23فيفري .2008

ي

هذين القانونني اللذين تضمنا برناجمني مخاسيني
للبحث ،يف حني أن مشروع هذا القانون يرتكز على مبدأ
التوجيه واملتابعة يف جمال البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي ،إذ أن البحث مستلهم من خمتلف
املقرتحات التنفيذية للبحث (اللجنة القطاعية وما بني
القطاعات ،والوكاالت املوضوعاتية للبحث واجمللس
الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي) .وهو
ما يعين عدم التنصيص على املخططات اخلماسية
للبحث ،يف نص القانون وهو ما يعكس النظرة املتبصرة
لرئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للمجال
التكنولوجي والبحث العلمي ،والداعية إىل إدماج نظام
البحث العلمي يف منظومة التنمية الشاملة ،أمام حتديات
التقليص من التبعية الغذائية للخارج ،وتعزيز تنافسية
اإلنتاج الوطين وتطوير الطاقات املتجددة ،باعتبارها
أمثلة عن اجملاالت اليت ميكن فيها الباحثون اجلزائريون
املساهمة يف بعث حركية البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي.

ومع ارتفاع أعداد الباحثني واألساتذة الباحثني ،وفتح
عديد مراكز البحث وإنشاء الوكاالت واملؤسسات
العمومية للبحث العلمي ،إىل جانب إقرار العديد من
الربامج الوطنية للبحث يف شتى القطاعات ،سيعطي
دفعا للحركية التكنولوجية والتطوير العلمي ببالدنا،
وهو ما ذهب إليه معالي وزير التعليم العالي والبحث
العلمي الدكتور الطاهر حجار ،يف اجتماعه مع اللجنة
بتاريخ  14جوان  2015الذي عدد فيه مناقب التطور
اهلائل الذي أوجدته املنظومة السابقة للبحث ،والنتائج
احملققة بفعل اعتماد خمابر البحث اجلديدة وتعدادها
 1361خمربا (مبا يف ذلك خمابر البحث املشرتكة
وخمابر حبث مشاركة) واليت جندت  27.584أستاذ
باحث وطالب دكتوراه ،وهي أرقام جد مرضية مقارنة
مبا كانت عليه يف السابق.
إن األداء املتميز واالنسجام امللحوظ للنظام الوطين
للبحث ،أضفى على احلركية التكنولوجية والتطور
العلمي دينامية خاصة ،مبواءمة األهداف العلمية مع
األهداف االقتصادية واالجتماعية للتنمية ،وجتنيد
االسرة العلمية وهيكلتها يف إطار كيانات البحث اليت
أقرها القانون ،إضافة إىل حتسني جهاز التمويل حسب
األهداف.

إن مشروع القانون التوجيهي املقرتح ،سيعزز من سلطة
الباحثني على املستوى البحثي والتقييمي على حد سواء،
فاالهتمام بتطوير البحث العلمي أملته مستجدات
الساعة ،كون العامل يتحول ويتحرك بسرعة فائقة،
وأصبحت مسايرة عصر ما بعد احلداثة ضرورة ملحة
ملواكبة التطور التكنولوجي الذي تعيشه املعمورة.
واجلزائر ليست مبنأى عن هذا التطور التكنولوجي،
لذلك جاء اقرتاح تعديل النظام الوطين للبحث وضبطه
استجابة لالنشغال بتطوير الوظائف اجملاورة للنظام

من حيث النجاعة واملالءمة ،وضمان تفتح أكثر على
املؤسسة االقتصادية بوصفها الرافع الرئيسي لالقتصاد
املبين على املعرفة.
نص املشروع يهدف إىل تعزيز النظام الوطين
للبحث العلمي ونقل نتائج البحث واملعرفة من النطاق
األكادميي إىل العامل االقتصادي واالجتماعي لتعزيز
مساهمة البحث العلمي يف االقتصاد الوطين حيث سيتم
حتديد مواضيع األحباث العلمية وفقا لالحتياجات
الوطنية.
ويقرتح نص املشروع الذي حيتوي على  60مادة
وضع آليات النتقاء الربامج الوطنية للبحث ذات
األولوية ،حيث متنح اإلمكانية لكافة الدوائر الوزارية
القرتاح ميادين وحماور حبث تعتربها ذات أولوية وذلك
عن طريق تنصيب جلان قطاعية دائمة.
كما يقرتح نص املشروع أيضا إحالة برجمة نشاطات
البحث على نص تنفيذي قصد حتقيق حتكم أفضل يف
هذه األنشطة .وبعد حتديد أنشطة البحث العلمي ذات
األولوية يتوىل اجمللس الوطين للتقييم يقوم بدراسة
وتقييم هذه األنشطة إىل جانب إعداد آليات تقييم
ومتابعة هذه األنشطة وفقا للمادة  29من مشروع
القانون.
وتشري املادة  34من مشروع هذا القانون إىل إنشاء
مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي حتدد
مهامها وتنظيمها وسريها عن طريق التنظيم وذلك
بغية إجناز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ويرمي مشروع هذا القانون إىل تطوير املوارد البشرية
يف جمال البحث العلمي من خالل حشد الكفاءات العلمية
الوطنية من خالل الرفع سنويا من عدد الباحثني وكذا
تكوين شبكات فرق من البحث تعمل على تطوير البحث
التعاوني.
ويف ذات الصدد يوضح النص اجلديد أن حتديد
حقوق وواجبات الباحثني الدائمني ومستخدمي دعم
البحث مبوجب قانون أساسي خاص يضمن استقاللية
املسعى العلمي وحرية التحليل واحلصول على املعلومات
واملساهمة يف نشر املعرفة والتكوين املستمر السيما من
خالل املشاركة يف امللتقيات العلمية.

بقلم :أ .اإلغويين برق
21

22

صدى الجامعة

مجلة جامعة الجلفة

اليوم العلمي السادس للمؤسسة االستشفائية لطب العيون
حتت شعار

محلة تربع بالدم جبامعة زيان عاشور -اجللفة

« نعمل بأعني العلم من أجل خدمة أعينكم»

ا احتضنت جامعة اجللفة وبالتعاون مع املؤسسة
اإلستشفائية لطب العيون باجللفة فعاليات اليوم
العلمي السادس حتت شعار ''رؤية العلم يف خدمة عينيك''.
اليوم العلمي الذي مت تنظيمه بتاريخ  13نوفمرب 2015
بقاعة احملاضرات الكربى ''حممد ساحيي'' عرف حضور
مدير اجلامعة الربوفيسور ''علي شكري'' كما عرف حضور
مجع من الدكاترة االستشفائيني الكوبيني واجلزائريني
املتخصصني يف طب العيون.
الطبعة السادسة هذه جاءت حتت شعار« :نعمل بأعني
العلم من أجل خدمة أعينكم’’ ،أين مت التطرق الكتشاف
أنبوب مضخي يوضع داخل العني من أجل التقليل من
ضغط الدم لدى مرضى السكري.
عرف اليوم العلمي مشاركة  04مستشفيات وأكثر
من  60طبيبا يف عديد االختصاصات عرب تراب الوطن،
مت افتتاح فعاليات اليوم العلمي للمؤسسة االستشفائية
لطب العيون ،من طرف رئيس مصلحة األطباء الكوبيني
باجلزائر الدكتور «رينالدو مينيندس» ،وذلك بطرح عدة
مداخالت متخصصة يف عرض أعمال األطباء حول ما تعلق
بصحة العيون ،وكذا البعد األخالقي للتحديات الكبرية
اليت يشهدها القطاع يف الوقت الراهن ،على أساس الشراكة
اجلزائرية  -الكوبية .وقد عرفت فعاليات اليوم العلمي يف
نسخته السادسة فتح عديد الورشات اهلامشية ،اليت ناقشت
القضايا املطروحة من أجل اخلروج بتوصيات يتم العمل بها
مستقبال.

عزم املشرفون على هذه التظاهرة جبعلها امتدادا للعمل
املدعم بفعالية ونوعية الرعاية الطبية منذ إنشاء املؤسسة
االستشفائية ،أين ستعكس اخلربة املكتسبة ونتائج العمل يف

خمتلف االختصاصات ،إذ مت عرض نقاط مت بلوغها وأخرى
هي بصدد البحث من أجل التطلع لبلوغها مستقبال.
املؤسسة اإلستشفائية لطب العيون باجللفة ،هي من
املؤسسات اليت أقرت وزارة الصحة مبجانية العالج فيها
واملوجود بعاصمة والية اجللفة ،ومنها باقي املستشفيات
األخرى ،اليت كانت تعترب استثمارا كوبيا خالصا ،واليت
جاءت نتاجا لتوقيع اتفاقية جديدة بني اجلانبني اجلزائري
والكوبي حتى يتسنى ملرضى العيون االستفادة من خدماتها
الصحية.

ن نظمت اجلمعية الوالئية «نور احلياة للمتربعني
بالدم» باجللفة محلة للتربع جبامعة زيان
عاشور-اجللفة وذلك يف الفرتة ما بني  06و  10ديسمرب
.2015
احلملة ،و حسب منظميها ،شهدت توافدا من قبل
الطلبة الذين فاق عددهم  230متربع ومتربعة كان
ربع ألول م ّرة حيث مت كسر حاجز اخلوف
أغلبهم يت ّ
لديهم ،وقد مت باملناسبة توزيع مطويات حتتوي على
شروحات ومعلومات اهلدف منها زرع ثقافة التربع و
التوعية بأهمية عملية التربع بهاته املادة احليوية.

محلة التربع هذه استمرت على مدار  05أيام .وقد
عرفت إقباال معتربا من طرف طالبات وطلبة جامعة
اجللفة ،حيث بلغ عدد املتربعني لغاية صبيحة اليوم
الرابع  280متربع  ،وذلك بفعل احلملة التوعوية اليت
يُشرف عليها األطباء.

وأكد رئيس مجعية ''نور احلياة'' السيد ''حممدي
سفيان'' يف تصريح له أن اهلدف من هذه احلملة هو
إشراك الطالب اجلامعي يف هذه احلملة اليت نسعى
من خالهلا تزويد بنك الدم مبختلف الزمر الدموية
وباخلصوص النادرة منها وذلك إلغاثة املرضى الذين
هم حباجة للدم وخاصة يف احلاالت اإلستعجالية.
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النشاط الطالبي

مجلة جامعة الجلفة

ندوة بعنوان ''واقع اإلعالم اجلزائري يف ظل العوملة''

شهدت صبيحة الثالثاء  15ديسمرب
ش  2015تنظيم نادي شباب اجلامعة
الذي يضم طلبة وطالبات من
جامعة زيان عاشور ،ندوة نشطها اإلعالميان
''سليمان خبليلي'' و''مسري شعابنة''  .الندوة
جاءت حتت عنوان «واقع اإلعالم اجلزائري
يف ظل العوملة» من تنظيم نادي الشباب
باجلامعة .الندوة غفريا حضورا غفريا من
الطلبة ،وحضرها أيضا نائب مدير اجلامعة
املكلف بالطلبة د.أخضري عيسى.
وهذا مقتطف من الكلمة اليت ألقاها األستاذ

اإلعالمي  :سليمان خبليلي واألجواء اليت
رافقت جولته لوالية تتغنى دوما وأبدا
بالطيبة والكرم والعلم:
هذه هي اجللفة ألول مرة ..
فر ُد لي جناح ْيها ِل ُت ِّ
دثرني
• عصفورة آسر ٌة ُت ِ
..
َ
احتضان
• أمري ٌة تفتح لي ذراعيها لتحضنين
عاشق يأتي ملوعد احلب األول !
ٍ
ُ
قلت هلا وأنا أشعر بقشعريرة اللقاء األول (( :
أنت ْ
املكان ))
 ...إنتقي ِ
ومل يكن أمام أمريتي الساحرة إال أن ْ
أخذتين

من يدي لتدخ َلين قل َبها !
حر ُمها اجلامعي
ُ
وقلب اجللفة النابض هو َ
الذي َ
أوقف ساعته عند موعد لقائي !
• ُتضطر إدارة اجلامعة لتفريغ املدرج األكرب

لي حتى يستوعب  1000طالب كانوا
باالنتظار  ،وقرابة  500آخرين ظلوا طوال
ساعات كاملة واقفني توافدوا على املدرج
4
ٍ
منذ الساعات األوىل من الصباح الباكر  ،رغم
أن الطريق إىل اجللفة مل تسعفين لاللتحاق
باألحبة هناك إال عند الساعة احلادية عشرة .
ِ
ُ
ُ
واضطررت ( عندما
•
علمت أنين املدعو
األوحد ) إىل االستنجاد بزميلي اإلعالمي
مسري شعابنة ( الذي أيقظته على الرابعة
صباحا ) كي يرافقين حتى ال أحتكر املنصة
َ
يوماً كام ً
ُ
فيقال إنين
ال
استوليت عليها  ،وأنا
ال يهمين أن أستولي على املنصات بقدر ما
يهمين االستيالء على القلوب !
وام َت َّد لقاء األحبة من  11إىل  2زوا ً
ال  ،مل
ْ
يتحرك منهم أحد  ،ومل يغادر أحد منهم
مكانه طوال أكثر من أربع ساعات !
يا أهلل ...
أنت كبري ٌة
أنت مدهشة يا اجللفة  ..كم ِ
كم ِ
الشرفاء !
بـ « أوالد نايل « َ
األصالء َ
• ُ
تقول لي « اجللفة « وهي تودعين :
عاشق ٌ
عاذل  ،وأنا مل أَ ِل ْد من بطين أبداً
لكل
ٍ
عاذ ً
ال لك !
ْ
حب َك لي ٌ
َّ
ْ
رح ٍم
عاذل
إن
وجدت يف ِّ
فاعلم أنه من ِ
أخرى غري َر ِحم أبناء عمومتك « أوالد نايل « !
• اليوم :
ُ
جبناح
عرفت أن اجلزائر خبري مادامت ُم َّد ِثر ًة
ِ

• والليلة :
أنا ُم مطمئناًّ َّ
عمومة «
ألن ظهري محَ ْ ِم ٌّي بأبناء
ٍ
ك َرام َب َررة « امسهم « أوالد نايل « !!
ِ

مجيلة امسها « اجللفة « !
عصفور ٍة
ٍ
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المنشورات واإلصدارات العلمية

مجلة جامعة الجلفة

العدد الـ  21جمللة دراسات وأحباث
يف سنتها السابعة

رزنامة الملتقيات الوطنية والدولية

مجلة جامعة الجلفة

بإصدار العدد الواحد والعشرون من اجمللة العربية للعلوم
االنسانية و االجتماعية « دراسات وأحباث » تكون مسريتنا
العلمية ضمن هذا العمل األكادميي قد استوفت سبع سنوات
 .من خالهلا مت نشر ما يقارب  500مقال علمي أكادميي من
طرف باحثني من خمتلف اجلامعات اجلزائرية واجلامعات
العربية واإلسالمية واألوربية وحتى األمريكية.

رزنامة الملتقيات داخل الوطن

موضوع امللتقى
دور التقنيات الكمية يف اختاذ القرار باملؤسسة
االقتصادية  -مداخل نظرية وتطبيقية -

العنوان  : '':املنظومة اإلعالمية الرياضية''
املؤلف :د .عيسى اهلادي
عدد الصفحات  130 :ص.
الناشر :دار الكتاب احلديث  -مصر.

كلية العلوم االقتصادية –جامعة أم البواقي

 01مارس 2016

ملتقى حول :مسألة اهلوية الثقافية يف اجملتمع

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -جامعة سوق

اجلزائري بني الواقع و التحديات

أهراس

ملتقى حول :النقد الثقايف ،املبادئ والتطبيقات

خمرب فلسفة العلوم اإلنسانية جامعة قسنطينة 2

 21-20أفريل 2016

 07 – 06مارس 2016

رزنامة الملتقيات خارج الوطن

اإلصدارات العلمية ألساتذة جامعة زيان عاشور  -اجللفة
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.

الجهة املنظمة

تاريخ امللتقى

موضوع امللتقى
the Fifth International Conference on
Mathematical Sciences, ICM2016

الندوة الدولية التاسعة املعرفية يف موضوع:
واللغات والتعلمات

Green and Sustainable Chemistry
Conference

الجهة املنظمة

تاريخ امللتقى

The Department of Mathematical
Sciences at the United Arab Emirates

 24-21مارس 2016

University
خمترب العلوم املعرفية بكلية اآلداب والعلوم املعرفية،
ظهر املهراز – فاس باململكة املغربية

Intercontinental Hotel, Berlin, Germany

 16-14أفريل 2016

 06-03أفريل 2016

تاريخ النشر .2015 :
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جملة

جامعة الجلفة

صورة ملدخل كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

