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كلمة السيد مدير 
جامعة يحي فـارس المدية

الأستاذ الدكتور يوسف حميدي

                                                                                 

يعتــر النــرش و اإلعــام ضمــن أولويــات جامعــة يـــحي فــارس باملديــة، نظــرا ملالــه مــن أهميــة يف تعزيــز 

و تطويــر الصــورة الذهنيــة للجامعــة لــدى رشكائهــا املتعاملــن معهــا و كل هيئــات املجتمــع ذات الصلــة بهــا. 

يف هــذا اإلطــار، أردنــا لهــذه النــرشة أن تكــون نافــذة و فضــاء للتعريــف باإلمكانيــات و الفــرص التــي متنحهــا 

جامعتنــا يف ميــدان التكويــن و البحــث العلمــي ملختلــف فئــات جمهورهــا املتنــوع، كــا نســعى أن تكــون 

هــذه النــرشة مــرآة عاكســة إلنجــازات و نشــاطات جامعــة يـــحي فــارس باملديــة يف مجــال البحــث العلـــمي و 

التطويــر التكنولوجـــي، تســاهم يف إبــراز و تثمــن اإلســهامات الفكريــة و البحثيــة لألســاتذة الباحثــن و الطلبــة. 

لقـــد متيز العـــامل الحايل بالتحـــول من املجتمـــع الصناعي إلــــى املجتمـــع املعلومـــايت الذي من أسباب 

ــن  ــر م ــل كث ــا جع ــات و اإلتصــال م ــولوجيا املعلوم ــوره التطــور يف املجــال االقتصــادي و مجــال تكنــ ظه

الــدول تقــف عــى عتبــة تحديــات خطــرة ســتفرض عليهــا. هــذا الواقــع، الــذي بــات يفــرض رضورة اإلهتــام 

باليقظــة التكنولوجيــة كمكــون إســراتيجي أســايس يســاهم يف ايجــاد الحلــول للمشــاكل التــي تعيــق تطــور 

اإلقتصــاد الوطنــي، بتعزيــز قدراتــه التنافســية و مــن ثــم تحســن مســتوى أدائــه. ان تحقيــق هــذا املســعى 

ميــر حتــا عــر ترقيــة البحــث العلمــي و التطويــر التكنولوجــي يف بادنــا.

فــا تعرفــه الــدول املتقدمــة، اليــوم، مــن تغــر آين معتــر عــى كافــة املســتويات اإلقتصاديــة اإلجتاعية 

و الثقافيــة، مــرده باألســاس إىل امتاكهــا ملنظومــة تعليــم عــايل و بحــث علمــي بامتيــاز و تســخرها إلمكانيــات 

ضخمــة مــن أجــل الرقــي بهــذه املنظومــة. حيــث باتــت، تســتحوذ عــى شــبكة املجتمــع املعلومــايت الــذي ال 

يتطلــب تواجــد الكفــاءات البرشيــة يف مــكان محــدد و يتــم فيــه تــداول املعلومــات العلميــة عــن بعــد.

 إن التحديــات املعــارصة باتــت تفــرض علينــا مضاعفــة الجهــود لترسيــع تطويــر منظومــة التعليــم العــايل 

ــة و  ــا اإلقتصادي ــتدام لقطاعاتن ــو املس ــة و النم ــى املنافس ــا ع ــز قدراتن ــا لتعزي ــي يف بادن ــث العلم و البح

ــة.        ــة و الثقافي اإلجتاعي

مــن هــذا املنطلــق و حرصــا عــى تجســيد التوجهــات العامــة إلســراتيجية وزارة التعليــم العــايل والبحــث 

ــة  ــكار و التنمي ــداع و اإلبت ــا عــى توفــر الــرشوط املناســبة لإلب ــة لجامعتن ــادة اإلداري العلمــي، تـــحرص القي

ــة و املوظفــن.  ــة لألســاتذة و الطلب الفكري

يف الختــام، أجــدد الدعــوة لــكل الفاعلــن يف مجــال البحــث العلمــي و التطويــر التكنولوجــي، إلثــراء هــذه 

النــرشة شــعارنا يف ذلــك »البحــث العلـــمي يف خدمــة املواطــن و الوطــن«.
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الدكتور محمد رتيعة 

مدير مخر البحث اإلقتصاد التطبيقي يف التنمية

 

 مخــر االقتصــاد التطبيقــي يف التنميــة أنشــئ بنــاء عــى 

القــرار الــوزاري رقــم 872 بتاريــخ 1 أكتوبــر 2018. يهتــم 

املخــر بالبحــوث التجريبيــة  والدراســات التطبيقيــة يف مجــال 

التنميــة مبختلــف جوانبهــا )االقتصاديــة، االجتاعيــة والثقافيــة( 

بذلــك  وهــو  واإلحصائيــة،  الرياضيــة  النــاذج  باســتخدام 

ــن  ــن أو املهني ــن وامليداني ــن الباحث ــا ب ــاء م ــاء لق ــل فض ميث

ــة، وأداة  ــن جه ــة م ــي والتنمي ــاد الكم ــن  باالقتص وكل املعني

لبلــورة مقرحــات علميــة وعمليــة يف ســبيل تطويــر السياســات 

ــة. ــة ثاني ــن جه ــر م ــة يف الجزائ ــة بالتنمي ــات املتعلق واآللي

  مــن هــذا املنطلــق يســعى  هــذا املخــر إىل  دعــم السياســة 

العامــة التنمويــة التــي تتبناهــا الحكومــة الجزائريــة مــن خــال 

برامجهــا التنمويــة، والتــي تســعى إىل إحــداث تنميــة مســتدامة 

يف جميــع النواحــي االقتصاديــة واالجتاعيــة. لهــذا جــاء هــذا 

ــداد  ــداف كإع ــن األه ــة م ــق مجموع ــل تحقي ــن أج ــر م املخ

ــا االقتصــاد  ــم  بقضاي ــي تهت ــة الت الدراســات والبحــوث العلمي

والتطبيقــات  اإلحصائيــة  األســاليب  واســتخدام  التطبيقــي، 

الحديثــة  يف منذجــة  وتحليــل مظاهــر التنميــة مبختلــف جوانبها 

، وكــذا التعــاون املســتمر مــع املؤسســات والهيئــات التنمويــة 

محليــا ووطنيــا وحتــى دوليــا، ووضــع إمكانــات املخــر وخراتــه 

البحثيــة والتنظيميــة يف خدمــة املجتمــع الجزائــري عمومــا 

ــام  ــب االهت ــرار عــى وجــه الخصــوص، إىل جان وصانعــي الق

بدراســات املســتقبل وتعزيــز الوعــي بأهميتهــا. يتشــكل املخــر 

ــة  ــن املنتمــن إىل كلي ــن األســاتذة الباحث ــرق م ــن خمــس ف م

العلــوم االقتصاديــة والعلــوم التجاريــة وعلــوم التســير بجامعــة 

املديــة، وهــو بذلــك يتجــاوز حــدود التخصــص الضيــق،

ــة  ــرق الخمســة املشــكلة للمخــر بصــورة متكامل ــل الف   تعم

وفــق منهــج العمــل التعــاوين، وذلــك مــن خــال تبــادل 

مخرجــات  ســتكون  كــا  والتحاليــل،  واألفــكار  املعطيــات 

كل فرقــة يف كثــر مــن األحيــان مبثابــة مدخــات بالنســبة 

ــة )مــن خــال  للفــرق األخــرى. ويف مجــال الدراســات امليداني

االســتقصاءات واللقــاءات وقواعــد البيانــات( ســتكون بالتعــاون 

ــات  ــج واملقرح ــإن النتائ ــذا ف ــة. وهك ــرق األربع ــن الف ــا ب م

ــة. ــمولية وواقعي ــر ش ــتكون أك س

تعتــر مخابــر البحــث جــزءا مــن منظومــة التعليــم 

العــايل و البحــث العلمــي ذات األهميــة الكبــرة يف  

تنميــة االقتصــاد الوطنــي و املجتمــع و البيئــة.

يف هــذا اإلتجــاه حرصــت جامعــة املديــة عى انشــاء 

عــدة مخابــر بحــث يف مختلــف التخصصــات  حتــى 

وصــل عددهــا حاليــا  إىل خمســة عــرش مخــر بحــث 

موزعــة عــى خمــس كليــات مــن بينهــا ثاثــة مخابر 

بحــث تــم اعتادهــا ســنة 2018 و املتمثلــة يف اآليت: 

1. مخر البحث االقتصاد التطبيقي يف التنمية.

2. مخر البحث الدراسات املصطلحية واملعجمية.

  3. مخر البحوث النفسية و اإلجتاعية.  

مخبر البحث اإلقتصاد التطبيقي في التنمية

مخـابر البـحـث

مخابر البحث بجامعة المدية المعتمدة حديثا
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مخبر البحث الدراسات المصطلحية و المعجمية
                                                                                 

الدكتور بن يوسف حميدي                          

مدير مخر البحث الدراسات املصطلحية و املعجمية   

 

مخــر الدراســات املصطلحيــة  واملعجميــة أنشــئ بنــاء عــى القــرار 

الــوزاري رقــم 872 الصــادر بتاريــخ 1 أكتوبــر 2018 . 

ــة،  ــة املتخصص ــم والرجم ــح واملعج ــا املصطل ــر بقضاي ــم املخ يهت

ــا  ــة، وم ــص للغ ــتعال املتخص ــا باالس ــط أساس ــا ترتب ــي قضاي وه

ــال  ــي، وانتق ــدد املصطلح ــل التع ــر مث ــن ظواه ــك م ــب ذل يصاح

ــر،  ــر إىل آخ ــن ع ــرى، وم ــة إىل أخ ــن ثقاف ــا م ــم وتحوله املفاهي

ــث،  ــي الحدي ــة والتطــور التقن ــع املصطلحــات يف ظــل العومل وواق

وبخاصــة فيــا يرتبــط بالتواصــل الرقمــي، وغــر ذلــك. ومــن بــن 

ــا: ــر إىل تحقيقه ــعى املخ ــي يس ــداف الت األه

1ـ تكويــن ومرافقــة طلبــة املاســر والدكتــوراه يف الرجمــة وقضايــا 

املصطلــح واملعجــم.

ــن املــوروث  ــق ب ــق التواصــل املعــريف مــن خــال التوفي 2 ـ تحقي

العــريب القديــم واملنجــزات الحديثــة واملعــارصة، وذلــك مــن خــال 

فحــص الــزاد املفهومــي واملصطلحــي الرايث، ثــم اســتغاله يف التعبر 

عــن املفاهيــم املســتحدثة يف مجــايل اللغــة واألدب وغرهــا.

3 ـ التعــرّف عــى واقــع اســتعال العربيــة املتخصصــة يف الشــابكة 

)األنرنيــت(، والعمــل عــى دعــم انتشــارها مبختلــف الســبل 

ــة. املامئ

4 ـ تقديــم تكويــن نوعــي يســتهدف تخريــج باحثــن متخصصــن يف 

املصطلحيــة وصناعــة املعاجــم، ويف الرجمــة املتخصصــة.

5 ـ إثــراء بنــوك املصطلحــات العربيــة مــن خــال ترجمــة وتوليــد 

رصيــد مصطلحــي يف مجــاالت علميــة مختلفــة.

6 ـ تأليــف معاجــم ثنائيــة ومتعــددة اللغــات يف املجــاالت املعرفيــة 

املدروســة يف الجامعــة، وبخاصــة يف املجــاالت الفرعيــة والبينيــة.

7 ـ إكســاب الطلبــة لغــة متخصصــة تســمح لهــم بتحقيــق كفــاءة 

كتابيــة أو شــفوية يف املجــال املعــريف الــذي يدرســونه.

مخبر البحوث النفسية و اإلجتمعية
                                                                                 

الدكتور نبيل ولد محي الدين 

مدير مخر البحوث النفسية و اإلجتاعية 

ــرار  ــب الق ــة مبوج ــية واالجتاعي ــوث النفس ــر البح ــاء مخ ــم إنش ت

ــر 2018 .      ــح أكتوب ــخ الفات ــادر بتاري ــم 872 الص ــوزاري رق ال

البســيكولوجية  القضايــا  أهــم  مبعالجــة  املخــر  وســيهتم    

معهــا  يتفاعــل  التــي  واألنســاق  األبعــاد  ذات  والسوســيولوجية 

ــي  ــات واالســراتيجيات الت ــا للتوجه ــذا وفق ــة وك ــاتذة والطلب األس

وضعتهــا الســلطات وخاصــة وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي 

مــن خــال الحــرص عــى أهميــة تكثيــف البحــوث والدراســات حــول 

ــة تكــون  ــة وعلمي ــول منهجي ــم حل ــة تقدي ــا ومحاول ــات القضاي أمه

ــاد. ــي الب ــدم ورق ــياق تق ــودات يف س ــف املجه ــة ملختل ــة مضاف قيم

ــة  ــة واإلقليمي ــاة التحــوالت الوطني ــك إىل مراع ويســعى املخــر كذل

والدوليــة الختيــار مواضيــع البحــث التــي ســتكون نابعــة مــن واقــع 

املجتمــع الجزائــري ومــا يهــم الــرأي العــام.

 ويعمــل عــى ترقيــة البحــث العلمــي وجعلــه قيمــة مضافــة 

ــن  ــف املهتم ــام مختل ــال أم ــح املج ــة وفت ــودات البيداغوجي للمجه

مــن أســاتذة وطلبــة لتوظيــف قدراتهــم وتأطرهــا ومســاعدتهم عــى 

تجســيد أفكارهــم مــن خــال خلــق جــو أكادميــي وتوفــر مختلــف 

ــي. ــة للبحــث العلم ــائل املادي الوس

- وضــع قواعــد بحثيــة مســتقبلية مــن خــال تثمــن مــا تــم التوصــل 

ــي تعــرف نقصــا  ــه البحــوث يف املجــاالت الت ــل وتوجي ــه مــن قب إلي

ــع  ــتقبلية م ــترشافية املس ــات االس ــال الدراس ــاث دون إغف يف األبح

التكنولوجيــات  واســتعال  اللغــات  مبختلــف  البحــث  تشــجيع 

ــورة  ــة وث ــوالت العاملي ــه التح ــا تفرض ــا مل ــة وفق ــة والرجم الحديث

تكنولوجيــة املعلومــات.

ــوراه  ــة يف طــوري املاســر والدكت ــوين الطلب - الســعي إىل ضــان تك

مــن خــال منحهــم الفرصــة للمشــاركة يف التظاهــرات العلميــة 

ــادل التجــارب والخــرات  ــة، وإعطــاء الفرصــة للتواصــل وتب والثقافي

ــة  ــة مــن النشــاطات والتظاهــرات العلمي ــة مــن خــال جمل العلمي

ــذه  ــرش ه ــدف إىل ن ــا يه ــا ك ــى تنظيمه ــا ع ــف مخرن ــي يعك الت

ــة. ــات متخصص ــات يف مج ــوث الدراس البح

مخـابر البـحـث
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     األرضية التقنية  للحـســاب المكـثــــف  

المصالح المشتركة  للبحث

األستاذ رضا مزاري

U_HPC مدير مركز الحساب املكثف

         High Performance Computing الحســاب املكثف أو الحســاب العايل األداء

ــال  ــة يف مج ــاث العلمي ــا يف األبح ــيا و مثالي ــا أساس ــر ح يعت

الصناعــة الدوائيــة والتصويــر الطبــي واألرصاد الجويــة واملحاكاة 

الفيزيائيــة والصناعــة و الدفــاع الوطنــي و العلــوم اإلجتاعيــة 

ــة.  ففــي العــامل  ــة والشــؤون الحكومي و اإلنســانية و اإلقتصادي

ــح للحســابات طبيعــة معقــدة مــا  ــا، أصب ــذي نعيشــه حالي ال

جعــل رسعــة معالجتهــا أمــرا ال ِغنــى عنهــا. 

يف هــذا الســياق، تعــد األرضيــة التقنيــة للحســاب املكثــف 

ــة  ــة و البحثي ــة التعليمي ــة للعملي أحــد أهــم املشــاريع الداعم

ــذ هــذه  ــت الجامعــة  عــى تنفي ــد عمل ــة. وق ــة املدي يف جامع

األرضيــة بالتعــاون مــع ممثــل رشكــة IBM ليكــون أحــد أبــرز 

ــر.  ــيب بالجزائ الحواس

تحقيــق  إىل  املكثــف  للحســاب  التقنيــة  األرضيــة  تهــدف 

التاليــة: األهــداف 

املكثــف  الحســاب  بثقافــة  العلمــي  املجتمــع  1.توعيــة 

لجامعــة.  با

2. تدريــب الطلبــة و األســاتذة الباحثــن عــى طــرق الرمجــة 

واســتخدام التطبيقــات الخاصــة بالحســاب املكثــف.

3. دعــم قطــاع التعليــم العــايل و البحــث العلمــي و كــذا 

ــة اســتخدام  ــر إمكاني ــي بتوف القطــاع اإلقتصــادي و اإلجتاع

ــدرات  ــاج إىل ق ــي تحت ــذ املشــاريع الت ــف لتنفي الحســاب املكث

ــا. ــة معالجته ــة و رسع ــابية عالي حس

4. التعاون مع الجامعات الوطنية يف تعزيز نقل التكنولوجيا.

5. عقــد رشاكات مــع مختلــف مكونــات منظومــة القطــاع 

اإلقتصــادي الســتخدام تقنيــة الحســاب املكثــف.

ــزة  ــة مجه ــة املدي ــف بجامع ــاب املكث ــة للحس ــة التقني األرضي

بحاســوب  بقــدرة تناهــز 08 ترافلوبــس؛ أي مــا يعــادل 8 

ــا  ــا مكســبا مثين ــل منه ــا يجع ــة، م ــة يف الثاني ــار عملي أالف ملي

للجامعــة. يشــمل الحاســوب عــى:

- عنقود )Cluster(  واحد مكون من 32 عقدة حوسبة. 

    IBM X3550 M3 كل عقــدة هــي كمبيوتــر خــادم مــن نــوع -

مبعالجــن. 

ــردد  ــة، ب ــوع Intel Xeon X5675، 6 أنوي ــن ن ــات م - املعالج

ــز.  3.06 جيغاهرت

. IBM X3550 M3 وحدة معالجة من نوع -

- وحــدة تخزيــن مــن نــوع IBM X3550 M3 موصــول بصفيف 

أقــراص مــن نــوع IBM DS3512 لتخزيــن البيانــات بقــدرة 22 

ــرا أوكتي. ت

- الحاســوب مــزود بنظــام التشــغيل: ريــد هــات إنربرايــز 

لينكــس 6 خــاص بوحــدات الحســاب املكثــف.

تلبيــة إلحتياجــات املجتمــع العلمــي، تــم تثبيــت يف الحاســوب 

Fortran, C/C++, Java : عــدة أنظمــة لتطويــر الرامــج مثــل

كا تم تثبيت برامج للحساب مثل:

 Abinit )هو برنامج لكيمياء الكم فرع من الكيمياء النظرية(. 

 COMSOL Multiphysics )هــو برنامــج املحــاكاة الرقميــة عــى 

أســاس طريقــة العنــارص املحــدودة و الــذي يســتعمل يف عــدة تخصصــات(.

األرضيــة التقنيــة للحســاب املكثــف بجامعــة املديــة يف خدمــة 

ــة  ــن جامع ــة م ــاتذة و طلب ــن أس ــي م ــث العلم ــع البح مجتم

املديــة أو مــن خارجهــا.  فيمكــن اإلســتفادة مــن خدمــات 

هــذه األرضيــة بالتســجيل وذلــك مبــلء اإلســتارة التــي ميكــن 

ــك  ــد ذل ــة بع ــة التقني ــع اإللكــروين لألرضي ــن املوق ــا م تحميله

ــدا عــى إنشــاء حســابه بواســطة  يتلقــى صاحــب الطلــب تأكي

ــرور. ــة امل ــا باســم املســتخدم وكلم ــروين مرفق ــد االلك الري

 
    لإلطاع عى األرضيات التقنية للحساب املكثف

 http://www.dgrsdt.dz/Ar/?fc=Pl_Tech_CI            

    لإلتصال مبركز الحساب املكثف بجامعة املدية:

  http://www.univ-medea.dz/recherche-scientifique/hpc

hpc@univ-medea.dz  :الريد اإللكروين           

           الهاتف: 025.785.968 
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المصالح المشتركة  للبحث

    منصة تكنولوجية في النمذجة السريعة  

األستاذ الدكتور عبد الله عبد الله الحاج

رئيس مرشوع منصة تكنولوجية للناذج األولية الرسيعة

     Plateforme technologique de prototypage rapide  

النــاذج األوليــة الرسيعــة تهــدف لتصنيــع منــوذج مــادي يف وقــت 

ــن األدوات و مراحــل  ــل وبالحــد األدىن م ــة أق قصــر جــًدا وبتكلف

عمليــة اإلنجــاز باســتخدام بيانــات التصميــم مبســاعدة الكمبيوتــر 

)CAO( ثاثيــة األبعــاد. عــادة مــا يتــم بنــاء النمــوذج باســتخدام 

تقنيــة الطباعــة ثاثيــة األبعــاد أو تقنيــة تصنيــع طبقــة مضافــة.

تشــر جميــع تقنيــات النــاذج األوليــة الرسيعــة إىل املبــدأ نفســه: 

ــروري  ــن ال ــرى.  فم ــة أخ ــة إىل طبق ــن طبق ــوذج م ــع من تصني

قطــع النمــوذج يف رشائــح، إلعــادة تكوينــه مــن األســفل إىل األعــى 

ــاذج  ــام بالن ــل القي ــن قب ــح. ولك ــذه الرشائ ــب ه ــطة تراك بواس

 .CAO ــة الرسيعــة، مــن الــروري إنشــاء منــوذج عــن طريــق األولي

و بغــض النظــر عــن التكنولوجيــا املســتخدمة، فــإن عمليــة صنــع 

منــوذج أويل متطابقــة و هــي تشــمل املراحــل اآلتيــة:

 .CAO 1. إنشاء منوذج ثايث األبعاد يف

. Maillage 2. تشبيك

3. نقل CAO إىل الناذج األولية الرسيعة.

4. تصنيع النموذج عن طريق الناذج األولية الرسيعة.

5. انتهاء Finition النموذج األويل.

لقــد أصبحــت تكنولوجيــا النــاذج األوليــة الرسيعــة مــن األدوات 

الروريــة لتحقيــق النمــو االقتصادي املســتدام و ملواجهة املنافســة 

ــي  ــة، الت ــة اإلقتصادي ــة و العومل ــرشكات اإلقتصادي ــن ال ــة ب الرشس

ــادل الســلع والخدمــات و التــي أصبحــت متاحــة  تعنــي رسعــة تب

بفضــل اإللغــاء التدريجــي للحواجــز التجاريــة يف إطــار اإلتفاقيــات 

املرمــة. كــا أصبــح مــن الــروري بالنســبة للــرشكات اإلقتصاديــة 

ــور  ــع ظه ــة لترسي ــة الرسيع ــاذج األولي ــا الن ــك تكنولوجي أن متتل

املنتجــات قيــد التطويــر مــن أجــل االحتفــاظ و / أو الحصــول 

عــى حصــص يف الســوق و هــذا مــن خــال: التحكــم يف التكاليــف، 

ــر. ــل وقــت التطوي تحســن جــودة الدراســات و املنتجــات و  تقلي

ــر  ــر العــام للبحــث العلمــي و التطوي ــح املدي يف هــذا اإلتجــاه، من

التكنولوجــي، األســتاذ الدكتــور حفيــظ أوراق،  خــال زيــارة عمــل 

لجامعــة املديــة مــرشوع انجــاز منصــة تكنولوجيــة للنــاذج 

األوليــة الرسيعــة و التــي تشــمل ثــاث مراحــل: انجــاز البنايات، 

التجهيــز ثــم اإلســتغال. تــم اإلنتهــاء مــن مرحلــة انجــاز بنايــات 

املنصــة يف أواخــر ســنة 2018 و ســتتبع مســتقبا تنفيــذ بقيــة املراحــل. 

ــة للمجتمــع  ــي االحتياجــات الحقيقي  هــذه املنصــة ســوف تلب

العلمــي و ســوف تســاهم يف تطويــر قطــاع الصناعــة امليكانيكية 

بشــكل عــام و صناعــة األغذيــة الزراعيــة عــى وجــه الخصــوص.

فمــن ناحيــة، ســتوفر املنصــة الظــروف املناســبة لتدريــب 

طــاب الدكتــوراة مــن أجــل إعدادهــم لتنميــة االبتــكار يف 

صناعــة مســتقبلية تســمح بفتــح آفــاق جديــدة لتنويــع اإلقتصــاد 

الوطنــي. و مــن ناحيــة أخــرى، ســتمكن املنصــة رشكاء الجامعــة 

ــا:  ــن بينه ــات م ــدة خدم ــن  ع ــن االســتفادة م م

 1. تصميم وتصنيع األجزاء امليكانيكية )قوالب، مضخات، ...(.

2. تصنيع الناذج األولية عن طريق الطباعة ثاثية األبعاد.

3. الهندسة العكسية.

4. التحكم ثايث األبعاد.

ــم ،  ــة )التصمي ــة الرسيع ــاذج األولي ــال الن ــب يف مج 5. التدري

ــع باســتخدام الحاســب اآليل، ...( ــاد ، التصني ــة األبع ــة ثاثي الطباع



البحث العلمي 2019
 8   

مشاريع البحث

  PRFU  مشاريع البحث التكويني الجامعي
متثــل مشــاريع البحــث التكوينــي الجامعــي دعــا للتكويــن يف 

الدكتــوراه يف مؤسســات التعليــم العــايل،  فهــي  تهــدف اىل توفر 

فضــاء تكوينــي ملســاعدة الطلبــة عــى انجــاز أطروحاتهــم.

يف هــذا اإلطــار، و مــن أجــل تســير فعــال لهــذا الصنــف مــن 

ــي  ــث العلم ــايل و البح ــم الع ــدرت وزارة التعلي ــاريع، أص املش

تعليمــة رقــم 2 مؤرخــة يف 02 فيفــري 2018 تتعلــق باجــراءات 

قبــول و تســير مشــاريع البحــث التكوينــي الجامعــي.  كــا تــم 

أيضــا تطويــر منصــة رقميــة مــن طــرف مركــز البحــث يف اإلعــام 

ــاء  العلمــي و التقنــيCERIST - بجايــة، و التــي تهــدف اىل بن

ــاء  ــاريع، أعض ــاء الش ــتخدميها ) رؤس ــن مس ــل ب ــاء للتواص فض

ــة،  ــدوات الجهوي ــة، الن املشــاريع، الخــراء، املؤسســات الجامعي

وزارة التعليــم العــايل و البحــث العلمــي(.

ــدورة   ــن: ال ــم اســتغال هــذه املنصــة ألول مــرة خــال دورت ت

بايــداع  املتعلقــة  الــدورة املكملــة لســنة 2018  العاديــة و 

ــد القــت هــذه املنصــة ارتياحــا  ــدة.  و ق مشــاريع بحــث جدي

مــن قبــل مســتخدميها كــا أظهــرت فعاليتهــا رغــم بعــض 

الصعوبــات التــي واجههــا مســتخدميها و التــي تــم تذليلهــا مــن 

ــي. ــي و التقن ــام العلم ــث يف اإلع ــز البح ــي مرك ــل  تقني قب

رئيس املرشوع : د. أسامة غريب

     عنوان املرشوع: جرائم الفساد و اثرها عى الوظيفة العامة. 

مشاريع البحث التكويني الجامعي  المعتمدة سنة 2018

كلية الحقوق و العلوم السياسية

رئيس املرشوع : د. محمد يحياوي

     عنوان املرشوع: اإلطار القانوين للمؤسسة العمومية االقتصادية يف ظل حرية اإلستثار و التجارة. 

رئيس املرشوع : د. جال عيايش

     عنوان املرشوع: إجراءات التقايض يف مجال شؤون األرسة.

رئيس املرشوع : د. الحسن عمروش

     عنوان املرشوع: النظام القانوين لحاية ذوي اإلحتياجات الخاصة عى املستوى الوطني اإلقليمي و الدويل.

رئيس املرشوع : د. بن يوسف القنيعي

     عنوان املرشوع: السياسة الجنائية الوطنية بن املقتضيات الدولية و اإلعتبارات الداخلية.

كلية  العلوم اإلنسانية و اإلجتامعية

رئيس املرشوع : أ.د. الغايل غريب

     عنوان املرشوع: مظاهر من الحياة السياسية  و االجتاعية و االقتصادية إلقليم التيطري من القرن 16 اىل القرن 19 دراسة توثيقية. 

رئيس املرشوع : أ.د. توفيق مزاري عبد الصمد

     عنوان املرشوع: تطور الفكر التاريخي بالغرب اإلسامي من القرن األول اىل التاسع هجري.

رئيس املرشوع : أ.د. نادية طرشون

     عنوان املرشوع: الجزائر و العامل العثاين خال القرنن 16 و 19، مقاربات يف الراث املادي و الا مادي.

رئيس املرشوع : د. أساء رتيمي

     عنوان املرشوع: اثر الوسط االجتاعي عى عود األحداث للجنوح دراسة تحليلية نفسية اجتاعية. 
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رئيس املرشوع : د. عادل أتيش

     عنوان املرشوع: حوادث املرور من الوجهة النفسية و االجتاعية )األسباب، التكفل، الوقاية(. 

رئيس املرشوع : د. مصطفى سحاري

     عنوان املرشوع: اإلتصال و اإلستثار املحيل والية املدية منوذجا.

رئيس املرشوع : د. باية بووزة

     عنوان املرشوع: وسائط اإلتصال الجديدة و دورها يف ترقية املرفق العمومي.

رئيس املرشوع : د. سمر بن لكحل

     عنوان املرشوع: مستويات الصحة النفسية لألولياء و عاقتها بظهور اإلضطرابات السلوكية و النفسية لدى املراهق املتمدرس يف املرحلة الثانوية .

كلية  العلوم اإلقتصادية،التجارية  و التسيري

رئيس املرشوع : أ.د. عبد القادر خليل

     عنوان املرشوع: وسائل الدفع الحديثة و دورها يف تسهيل املعامات االقتصادية يف الجزائر)الواقع، التحديات، املتطلبات(. 

رئيس املرشوع : د. محمد رتيعة

     عنوان املرشوع: اثر راس املال البرشي عى سوق العمل دراسة تحليلية قياسية )حالة الجزائر(. 

رئيس املرشوع : د. نبيل حادي

 La gouvernance de l’innovation comme facteur clé de fidélisation des clients dans le secteur de la téléphonie mobile en :عنوان املرشوع     
   Algérie: en jeux et contraintes à la gestion du changement du comportement des clients.

رئيس املرشوع : أ.د. مراد تهتان

     عنوان املرشوع: دور البحث و التطوير التكنولوجي يف  التنمية  االقتصادية دراسة حالة الجزائر.

رئيس املرشوع : أ.د. سليان بوفاسة

     عنوان املرشوع: نحو اسراتيجية تطوير خدمة النقل العمومي و مدى مساهمته يف التنمية و األمن املروري دراسة حالة والية املدية.

رئيس املرشوع : د. عاد غزازي

     عنوان املرشوع: سياسات تشجيع اإلستثار االقتصاد الوطني يف ظل رؤية الجزائر 2030.

رئيس املرشوع : د. محي الدين حمداين

     عنوان املرشوع: اســراتيجية املقاوالتية و دورها يف التنمية يف اطار األهداف الوطنية و الخصوصيات اإلقليمية.

كلية  االداب و اللغات

رئيس املرشوع : أ.د. ناجي شنوف

     عنوان املرشوع: منهج اإلسترشاق يف دراسة األدب العريب، املدرسة الفرنسية و اإلسبانية منوذجا.

رئيس املرشوع : أ.د. جال كديك

Pour un référentiel des compétences pour les étudiants de licence de francais à partir de l’étude de cas de l’université de Médéa :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : أ.د. نذير بوملعايل

     عنوان املرشوع: اللغة العربية و الدراسات القرآنية املغاربية.

رئيس املرشوع : أ.د. يوسف حميدي

 . Promotion de l’esprit entreprenarial dans le milieu universitaire  :عنوان املرشوع     
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رئيس املرشوع : د. محمد خليفايت

     عنوان املرشوع: معجم تعريفات مضامن املقاييس اللغوية، الخاصة بطلبة الطور األول )ليسانس(. 

رئيس املرشوع : د. حميدي بن يوسف

     عنوان املرشوع: معجم تعريفي للمصطلحات الحجاجية، عريب-فرنيس-انجليزي.

رئيس املرشوع : د. كال بخوش

     عنوان املرشوع:املارسة النصية يف املدونات الراثية العربية، دراسة يف املصطلحات و املفاهيم.

كلية  العلوم

كلية  التكنولوجيا

رئيس املرشوع : أ.د. كارين بن عاشور

Elaboration d’un protocol préventif et thérapeutique du diabète :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : أ.د. ساعيل كواديك

Théorie non commutative de type SU)2( :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : أ.د. صالح حنيني

Modélisation, optimisation et simulation des transferts en génie des procédés: etudes, compréhension et applications :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : أ.د. ناجي موالي مصطفى

Valorisation de la biomasse locale en vue de l’extraction et la fonctionnalisation de bioproduits: Applications :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : أ.د. محمد نجيب بوعزيز

Comportement et phénomènes de transfert des nanofluides :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : أ.د. محمد قريعة

Développement de matériaux et biomatériaux en vue d’applications environnementales et pharmaceutiques :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : أ.د. عبد الله غبد الله الحاج

Conception de nouveaux produits par le prototypage rapide: matériaux et concept :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : أ.د. عبد القادر قرييش

Contribution à l’étude et au contrôle de l’intensification des transferts de chaleurs dans les systèmes industriels :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : أ.د. محمد عنون

Etude des phénomènes de transferts: application énergétique et environnementale :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : أ.د. كريم سبع

Gestion des réseaux de distribution d’énergie électrique en présence des énergies renouvelables :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : أ.د. محمد زوقاي

     عنوان املرشوع: مرشوع بناء معجم متخصص يف املصطلحات اللغوية و الدبية يف التعليم املتوسط.
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رئيس املرشوع : د. يونس شيبة

Développement des systèmes de réfrigération propres fonctionnants à base des matériaux magnétiques :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : د. منر زيراري

Contribution à l’étude et l›analyse des écoulements multiphasiques pour le contrôle des phénomènes MHD dans les procédés industriels :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : د. زكريا ترييك

Couplage des systèmes de dessalement et des sources d’energie renouvelables, :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : د. حكيمة رشيفي

Contribution aux procédés de traitement des différents rejets liquides: approche expérimentale et numérique :عنوان املرشوع     

رئيس املرشوع : د. محمد خزران

Etude numerique et experimentale du comportement thermique et mécanique des revêtements obtenus :عنوان املرشوع

par projection thermique et par PVD sur des surfaces de pièces destinées aux frottements      

رئيس املرشوع : د.معمر العيدي

Méthodologie de l’implantation des équations différentielles fractionnaires )EDF( dans le génie des procédés :عنوان املرشوع

compréhension, analyses et applications      

رئيس املرشوع : د. عبد املنعم بلحاج

Elaboration, caractérisation expérimentale et numérique des matériaux cellulaires-matériaux skutterudites RM4X12 :عنوان املرشوع     

et traitement des effluents liquides

رئيس املرشوع : د. مراد باشن

Etude de comportement mécanique des structures composites hybrides renforcées par des nanotubes de carbone mono-feuillets :عنوان املرشوع     

مشاريع البحث خالل سنة 2018  
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نشاطات كلية اآلداب و اللغات

                                                                                 

                             
األستاذ الدكتور ناجي شنوف

عميد كلية اآلداب و اللغات     

شــهدت كليــة اآلداب واللغــات طفــرة متســارعة بخصــوص 

نشــاطاتها  املتنوعــة ســواء مــا تعلّــق بالبحــث العلمــي أو 

العلميــة. والفعاليــات  بالتظاهــرات 

أمــا البحــث العلمــي فلقــد شــهدت الكليــة كثــرا مــن مناقشــات 

الدكتــوراه بنوعيهــا دكتــوراه العلــوم ودكتــوراه نظــام ل م د.

كــا حظيــت الكليــة مبخــر جديــد للبحــث العلمــي املوســوم بـــ 

»مخــر الدراســات املصطلحيــة واملعجميــة« تحــت إدارة األســتاذ 

الدكتــور بــن يوســف حميــدي.

وفيــا  يخــص مشــاريع البحــث  العلمــي فقــد حظيــت الكليــة 

ــبعة  ــى س ــي ع ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــة وزارة التعلي مبوافق

مشــاريع بحــث ضمــن الصيغــة الجديــدة PRFU وهــو دليــل 

واضــح عــى جّديــة الكليــة يف الرّفــع مــن مســتوى األداء العلمــي 

األكادميــي إىل ذروتــه.

و من أهّم املجات العلمية املحّكمة التي تؤطّرها الكلية:

1-مجلــة »املقابســات« وهــي مجلــة كليــة اآلداب واللغــات 

تحــت إدارة الدكتــور مســعود ناهليــة.

2-مجلــة »التعليميــة« مخــر التعليميــة قســم اللّغــات األجنبيــة 

تحــت إدارة األســتاذ الدكتــور جــال كديــك.

3-مجلــة »التواصليــة«  مخــر اللغــة وفــن التواصــل قســم اللغــة 

واألدب العــريب تحــت إدارة األســتاذ الدكتــور النذيــر بوملعــايل.

ــة  ــرات  العلمي ــن التظاه ــر م ــنة 2018 بكث ــت س ــد حفل  ولق

إذ  تنوعــت يف شــكل أيــام دراســية ونــدوات فكريــة وملتقيــات 

وطنيــة ومغاربيــة لعــّل مــن أهّمهــا:

-1 امللتقــى الوطنــي حــول: الحركــة األدبيــة الجزائريــة بــن 

التأصيــل والتجريــب املنعقــد بتاريــخ 16 و 17 أفريــل 2018.

-2 امللتقــى الوطنــي األول حــول: السياســة التعليمــة و ديناميــة 

ــة املنعقــد بتاريــخ 26  ــة الجزائري التجديــد يف املنظومــة الربوي

و 27 نوفمــر 2018 .

الــرسدي  والنقــد  الــرسد  األول حــول:  الوطنــي  امللتقــى   3-

ــر 10 - 11 ديســمر 2018. ــة يف الجزائ ــا بعــد الحداث وتحــوالت م

والكليــة إذ تشــكر القامئــن عــى الســر الحســن للجامعــة وعــى 

رأســهم الســيّد رئيــس الجامعــة عــى كّل مــا يبذلونــه مــن جهــد 

يف ســبيل االرتقــاء بهــذا الــّرح إىل مصــاّف الجامعــات املتقّدمــة.

                                                                                 
 

الدكتورة فطيمة بن ربيعي
رئيسة امللتقى     

ــن  ــان، م ــدى يوم ــى م ــات ع ــة اآلداب و اللغ ــت كلي احتضن

16 اىل 17 أفريــل 2018، أشــغال امللتقــى الوطنــي  حــول 

الحركــة األدبيــة الجزائريــة بــن التأصيــل والتجريــب مبشــاركة 

شــخصيات أدبيــة ونقديــة وطنيــة وكــذا أســاتذة باحثــن 

ــة. و متحــور هــذا  ودارســن متخصصــن مــن جامعــات وطني

ــاور: ــاث مح ــول  ث ــاء ح اللق

1-وقفة مع مفهومي التأصيل والتجريب يف األدب:

- مقومات التأصيل و آليات التجريب يف اإلبداع األديب.

2- تـــأصـــيل الحـــــركة األدبـــية الجــزائـــــرية:

- مصادر التأصيل يف التجربة األدبية الجزائرية.

- التأصيل يف اإلبداع الشعري و يف الرسديات الجزائرية.

3- التجــــريب يف الحـــركة األدبــــية الجزائرية :

- أشكال التجريب يف األدب الجزائري.

- التجريب عى مستوى الشكل الفني و املضمون.

- املفارقة بن التأصيل والتجريب يف النص الروايئ املعارص.

و قــد كانــت هــذه التظاهــرة فرصــة لتقريــب الطلبــة الباحثن 

ــة  ــة الجزائري ــة األدبي ــن التجرب ــدرج م ــد الت ــا بع ــور م يف ط

للنــص  ومامســتهم  فيهــا،  الفاعلــة  باألســاء  واالحتــكاك 

اإلبداعــي نــرا وشــعرا و لاســتفادة مــن محــاور التظاهــرة يف 

ــم. بحوثه

ي حول
ملتقى وط�ن

ن التأصيل والتجريب« »الحركة االأدبية الجزائرية ب�ي
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الدكتورة أم هاين رحامين
رئيسة امللتقى 

عقــد،  عــى مــدى يومــن، مــن 26 اىل 27 نوفمــر 2018، أشــغال 

امللتقــى الوطنــي حــول السياســة التعليميــة و ديناميــة التجديــد 

ــح  ــه فت ــن أهداف ــذي م ــة و ال ــة الجزائري ــة الربوي يف املنظوم

فضــاء  لألســاتذة و الباحثــن و الطلبــة مــن أجــل:

- تحديد اإلطار املرجعي للسياسة التعليمية يف الجزائر. 

- الوقــوف عــى واقــع التجديــد يف طــرق ومناهــج التدريــس يف 

مختلــف املراحــل التعليميــة.

- الكشــف عــن الصعوبــات التــي حالــت دون تحقيــق الغايــات 

املتوخــاة مــن اإلصاحــات املســطرة ســابقا وغرهــا مــن العوائــق 

التــي قــد تعــرض التجديــد أو التحيــن الســاري حاليــا.

ــة شــاملة عــن واقــع التجديــد يف ظــل  - تقديــم صــورة تقييمي

ــة املنتجــة. السياســة التعليمي

 وقد تناول املشاركون يف امللتقى املحاور اآلتية:

- ضبــط املفاهيــم، وبيــان دور السياســة التعليميــة يف النهــوض 

بقطــاع التعليــم وتنميــة املجتمــع.

دعائــم  إلرســاء  بالجزائــر  التعليميــة  السياســة  توجهــات   -

والتجديــد. اإلصــاح 

- العاقــة بــن السياســة التعليميــة وخصوصيــات املجتمــع 

الجزائــري.

املقاربــة  ظــل  يف  بالجزائــر  التعليميــة  املنظومــة  واقــع   -

بالكفــاءات.

- قــراءة تقييميــة يف املرجعيــات العامــة للمناهــج التعليميــة يف 

مختلــف األطــوار.

- قراءة تقييمية يف قواعد بناء وتصميم املناهج الدراسية.

- قراءة تقييمية يف محتويات ومضامن الرامج التعليمية.

- مكانة التقنية والتكنولوجيات الحديثة يف مسار التجديد.

 -التجديــد بــن التصــورات النظريــة واملارســات اإلجرائيــة 

ومتطلبــات التعليــم املعــارصة.

ي حول
ملتقى وط�ن

بوية الجزائرية« ي المنظومة ال�ت
»السياسة التعليمية و دينامية التجديد �ن

                                                                                 
 

األستاذ الدكتور محمد بن مرزوقة

رئيس امللتقى 

احتضنــت كليــة آلداب و اللغــات يومــي 10 و 11 ديســمر 

2018، أشــغال امللتقــى الوطنــي حــول الــرسد و النقــد الــرسدي 

ــدف اىل  ــى يه ــر. امللتق ــة يف الجزائ ــد الحداث ــا بع ــوالت م و تح

ــا           ــي تتبناه ــة الت ــد الحداثي ــا بع ــئلة م ــم األس ــن أه ــة ع اإلجاب

ــا اىل  ــدف أيض ــا يه ــر.  ك ــرسدي يف الجزائ ــد ال ــا النق و يتبناه

ــى  ــرف ع ــرض التع ــده بغ ــا بع ــدايث  و م ــر الح ــة الفك مقارب

مســتويات تبنيــه نقديــا يف الوطــن العــريب  و يف الجزائــر و 

كذلــك فــك أســئلة الحداثــة و مــا بعدهــا  انطاقــا مــن النصوص 

ــة. الرسدي

 عــرف امللتقــى مشــاركة عــدد مــن املتحدثــن ذوي الخــرة يف 

هــذا املجــال، كــا تــم مناقشــة املحــاور األساســية اآلتيــة: 

ــم، األعــام و  ــخ، املفاهي ــة: التاري ــا بعــد الحداث ــة و م - الحداث

ــرؤى. ال

ــن  ــرسدي يف الوط ــداع ال ــة: اإلب ــد الحداث ــا بع ــة و م - الحداث

ــر. ــريب و يف الجزائ الع

- النقد الرسدي الحداثيفي الوطن العريب و يف الجزائر.

- التلقــي الحــدايث و مــا بعــد الحــدايث ملضامــن الــرسد يف 

الجزائــر.

- التلقــي الحــدايث و مــا بعــد الحــدايث لتقنيــات الــرسد يف 

الجزائــر.

- ايديولوجيــا مــا بعــد الحداثــة و خطــاب التشــكيك يف الــرسد 

و النقــد الــرسدي يف الجزائــر. 

ي حول
ملتقى وط�ن

ي الجزائر«
»الرسد و النقد الرسدي و تحوالت ما بعد الحداثة �ن

نشاطات كلية اآلداب و اللغات
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نشاطات كلية اآلداب و اللغات

رئيس اليوم الدرايس: األستاذ الدكتور الصادق خشاب              تاريخ انعقاد اليوم الدرايس : 2018/02/13

املوسوم بـ : نافذة عى الراث األندليس املدرسة املغربية األندلسية والدراسات املعجمية

أهم محاور التظاهرة: 1. التعريف باملدرسة املعجمية املغربية واألندلسية و روادها.

                             2. دراسة مناذج من املؤلفات املعجمية املغربية واألندلسية.                                    

رئيس اليوم الدرايس: الدكتور عبد الرحان الزاوي                  تاريخ انعقاد اليوم الدرايس : 2018/02/26

املوسوم بـ : الدراسات الصوتية وعلوم العربية »قراءة يف مرجعيات التفكر وأمناط املعرفة. 

أهم محاور التظاهرة: 1. األبحاث الصوتية العربية ودورها يف التفكر اللغوي العريب قدميا وحديثا.

                             2. مضمون الدراسات الصوتية العربية داخل علوم العربية.                                    

رئيسة اليوم الدرايس: الدكتورة حورية مدان                          تاريخ انعقاد اليوم الدرايس : 2018/03/05

املوسوم بـ : ذكرى وعرة ، تكريم وتقييم »العامة عبدالرحمن الحاج صالح« 

أهم محاور التظاهرة: 1. عبدالرحمن الحاج صالح، اإلنسان، األستاذ، الباحث و املؤلف.

                             2. مستقبل الذخرة اللغوية العربية والنظرية الخليلية الحديثة.                                   

رئيسة اليوم الدرايس: الدكتورة حورية مدان                          تاريخ انعقاد اليوم الدرايس : 2018/03/08

املوسوم بـ : املرأة بن عدالة الساء وأحكام البرش. 

أهم محاور التظاهرة: 1. املرأة والعدالة اإللهية.

                             2. مناذج نسوية حفظها التاريخ.                                   

رئيس اليوم الدرايس: الدكتور سليم حيولة                             تاريخ انعقاد اليوم الدرايس : 2018/04/10

املوسوم بـ : الرواية الجزائرية املعارصة؛ بُناها الفكرية وأنساقها الثقافية. 

أهم محاور التظاهرة: 1. األصول األجنبية للرواية الجزائرية؛ فنيا وجاليا وفكريا .

                              2. الروايات املكتوبة بالعربية و باللغات األجنبية يف الجزائر؛ بناها الفكرية وأنساقها الثقافية.                                   

أيام دراسية
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نشاطات كلية  العلوم اإلقتصادية، التجارية و علوم التسيير

                                                                                 

األستاذ الدكتور أحمد غريبي
عميد كلية العلوم اإلقتصادية، التجارية  و علوم التسير

تضــم كليــة العلــوم اإلقتصاديــة، التجاريــة  و علــوم التســير ثاث 
)3( مخابــر بحــث علمي تشــكلها خمســة عــرش )15( فرقة بحث 
ــن  ــن محكمت ــن علميت ــى اصــدار مجلت ــان ع ــا اثن ــرشف منه ي
 )ASJP( كاهــا مــدرج يف منصــة املجــات العلميــة الجزائريــة
هــا: مجلــة االقتصــاد والتنميــة، يصدرهــا مخــر التنميــة املحلية 
املســتدامة ، واملجلــة الجزائريــة لاقتصــاد واملاليــة، يصدرهــا 

مخــر االقتصــاد الــكيل واملاليــة الدوليــة.
كــا تــزاول بالكليــة 13 فرقــة بحــث نشــاطها العلمــي والبحثــي، 
منهــا 08 فــرق تحــت صيغــة CNEPRU، و05 فــرق تحــت 
صيغــة PRFU تــم اعتادهــا خــال ســنة 2018، مبجمــوع 

ــوراه. ــب دكت ــث وطال ــتاذ باح ــوايل 65 أس ح

كــا أن للكليــة نشــاط كبــر يف مجــال التكويــن فيــا بعــد 
التــدرج، حيــث أنهــا تؤطــر العديــد مــن طلبــة الدكتــوراه ســواء 

 .LMD ــث ــور الثال ــوراه الط ــوم أو دكت ــوراه عل ــام دكت يف نظ
ــوم املســجلن خــال ســنة 2018،  ــوراه عل ــة دكت ــغ عــدد طلب بل
115 طالبــا ناقــش منهــم 16 طالبــا أطروحتــه منــذ بدايــة الســنة 
الحاليــة وهــو مــا ميثــل نســبة 14 % ، أمــا طلبــة دكتــوراه الطــور 
الثالــث فقــد بلــغ عــدد املســجلن 128 طالبــا منهــم 28 طالــب 
مســجل يف الســنة االوىل يف 09 تخصصــات تؤطرهــا ثــاث شــعب 
ــة و  ــوم االقتصادي ــة،  شــعبة العل ــوم التجاري هــي:  شــعبة العل
ــن  ــة املناقش ــدد الطالب ــغ ع ــن بل ــير، يف ح ــوم التس ــعبة عل ش

ألطروحاتهــم 09 طلبــة وهــو مــا ميثــل نســبة  7 %.
الظــروف  أفضــل  توفــر  أيضــا عــى  الكليــة  كــا حرصــت 
ــا  ــن قســم “أ” بعــد م ــم اىل أســتاذة محارضي ألســاتذتها لرقيته
منحتنــا الــوزارة الوصيــة اعتــاد لتخصصــن للتأهيــل الجامعــي 
هــا: العلــوم االقتصاديــة وعلــوم التســير ونتيجــة لذلــك فقــد 
ــه 41  ــا مجموع ــنة 2018 مب ــال س ــاتذة خ ــل 08 أس ــم تأهي ت

ــنة 2013. ــاده س ــذ اعت ــل من تأهي

                                                                                 
 

الدكتور حكيم بوجطو
     رئيس امللتقى

احتضنــت كليــة العلــوم اإلقتصاديــة، التجاريــة  و علــوم التســير عى مدى 
ــدويل حــول انعكاســات  ــر 2018، أشــغال امللتقــى ال يومــن 24-25 أكتوب
تكيــف املؤسســات املاليــة مــع مــؤرشات املــاءة عــى االســتقرار املــايل يف 
ــداوي و الســلطات  ــاس ب ــة الســيد عب ــة املدي ــر بحضــور وايل والي الجزائ
ــن  ــان ب ــد الرح ــيد عب ــاركة الس ــة  و مبش ــة للوالي ــكرية و املدني العس
خالفــة، وزيــر املاليــة األســبق، و اطــارات يف مجــال البورصــة و  التأمينــات، 

وكــذا أســاتذة باحثــن و طلبــة مــن جامعــات وطنيــة.

ــن  ــن والتقني ــن الباحث ــادل اآلراء ب ــاء لتب ــح فض ــى اىل فت ــدف امللتق يه
ــف  ــرة تكي ــع وت ــات ترسي ــد آلي ــن وغرهــم لتحدي ــن والقانوني واالداري
املؤسســات املرفيــة مــع اتفاقيــات بــازل3، وتكييــف مؤسســات التأمــن 
مــع اتفاقيــة املــاءة األوروبيــة 2. و قــد متحــور هــذا اللقــاء حــول  

ــية: ــاور أساس خمســة مح
1- عاقة مؤرشات املاءة املالية باالستقرار املايل.

ــات  ــع اتفاقي ــة م ــات املرفي ــف املؤسس ــرة تكي ــع وت ــات ترسي 2- آلي
ــازل3. ب

3- آليــات ترسيــع وتــرة تكيــف مؤسســات التأمــن مــع اتفاقيــة املــاءة 
االوروبيــة2.

مــع  االجتاعــي  الضــان  تكييــف عمــل مؤسســات  4- صعوبــات 
للعمــل. العامليــة  املنظمــة  مقــررات 

5- انعكاسات امتاك ماءة جيدة عى االستقرار املايل.

ملتقى دولي حول
ي الجزائر«

ات المالءة عىل االستقرار المالي �ن »انعكاسات تكيف المؤسسات المالية مع مؤ�ش
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نشاطات كلية  العلوم اإلقتصادية، التجارية و علوم التسيير

رئيس الندوة: األستاذ الدكتور غريبي أحمد                                      تاريخ انعقاد الندوة : 2018/10/23

املوسومة بـ : التمويل االجتاعي االسامي بن القطاع املريف والقطاع الخري، تجارب دولية. 

أهم محاور التظاهرة: 1. الصناعة املالية االسامية يف الجزائر الواقع واآلفاق.

                             2. التحويل االسامي االجتاعي.                                    

     ندوات علمية

رئيس الندوة: األستاذ الدكتور خليل عبد القادر                                 تاريخ انعقاد الندوة : 2018/11/06

املوسومة بـ : تفعيل استخدام وسائل الدفع االلكروين يف التعامات التجارية بالجزائر- الواقع والتحديات. 

أهم محاور التظاهرة: 1. تحديات استخدام وسائل الدفع االلكرونية يف التعامات التجارية.

                             2. عرض تجارب كل من بريد الجزائر والبنوك الجزائرية يف استخدام وسائل الدفع االلكرونية.

                                                                                 
 

ــعداوي      ــوىس س ــور م ــتاذ الدكت األس
ــى ــس امللتق رئي

احتضنــت كليــة العلــوم اإلقتصاديــة، التجاريــة  و علــوم 

التســير يــوم 10 مــارس 2018، أشــغال امللتقــى الوطنــي  

ــز  ــة املســتدامة يف تعزي ــة الزراعي حــول دور التنمي

األمــن الغــذايئ الوطنــي مبشــاركة األســتاذ الدكتــور 

أحمــد زغــدار و الســيد أحمــد فروخــي، وزيــر 

ســابق، وكــذا أســاتذة باحثــن ودارســن متخصصــن 

مــن جامعــات وطنيــة. و متحــور هــذا اللقــاء حــول  

ــاور: ــة مح خمس

ــتدامة  ــة املس ــة الزراعي ــة للتنمي ــة تحليلي 1- دراس

ــذايئ. ــن الغ ــا باألم وعاقته

ــة  ــق التنمي ــة يف تحقي ــل الفاعل ــل العوام 2- تحلي

الزراعيــة املســتدامة ودورهــا يف تحقيــق األمــن 

الغــذايئ املســتدام.

ــاء  ــات القض ــي وتحدي ــذايئ الوطن ــع الغ  3- الوض

ــر. ــة يف الجزائ ــكلة الغذائي ــى املش ع

4- دور التنميــة الزراعيــة املســتدامة يف ربــط العاقــات التكاملية 

بــن القطــاع الزراعــي القطاعــات االقتصاديــة واالجتاعيــة 

األخــرى لدعــم ومتكــن األمــن الغــذايئ.

املســتدامة  الزراعيــة  التنميــة  لعاقــة  احصائيــة  دراســة   -5

الوطنــي. الغــذايئ  بالوضــع 

ســمح امللتقــى بفتــح فضــاء لتــدارس اشــكاليات التنميــة الزراعية 

و الغذائيــة و أيضــا تقريــب طلبة الدكتــوراة و األســاتذة الباحثن 

مــن تجربــة أســاء فاعلــة يف هــذا ميدان.  

ي حول
ملتقى وط�ن

» ي
ي الوط�ن

ي تعزيز االأمن الغذا�أ
»دور التنمية الزراعية المستدامة �ن
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نشاطات كلية  العلوم اإلنسانية و األجتماعية

                                                                                 

األستاذ الدكتور موىس هيصام   
عميد كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتاعية       

نشــطت كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتاعيــة سلســلة مــن الفعاليات 

العلميــة خــال ســنة 2018 ، جمعــت بــن ملتقيــات وطنيــة واأليــام 

الدراســية والنــدوات العلميــة مســتعينة يف ذلــك مبــا تــرشف عليــه من 

ــة املتوســطية  ــرار:  مخــر الدراســات التاريخي ــر بحــث عــى غ مخاب

عــر العصــور، ومخــر البحــوث النفســية واالجتاعيــة، و فــرق البحث 

الثانيــة )08( املعتمــدة عــى مســتوى الكليــة، مــع املشــاركة الفعالــة 

ملختلــف النــوادي، وطلبــة الدكتــوراه مبختلــف التخصصــات )تاريــخ، 

علــوم الربيــة، علــم االجتــاع( بانجازاتهــم ومداخاتهــم مــع انفتــاح 

نشــاطاتها عــى املحيــط االجتاعــي والثقــايف بالتعــاون مــع مختلــف 

الهيئــات والــرشكاء.

                                                                                 
 

الدكتورة حميدة زهرة
 رئيسة امللتقى

نشــطت كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتاعيــة، ملتقــى وطنــي يــوم : 25-24 

أفريــل 2018 بعنــوان : » العوملــة الثقافيــة وإشــكالية االغــراب النفــيس لدى 

الشــباب الجزائــري« و الــذي يهــدف إىل :

- التعرف عى تأثرات العوملة الثقافية االيجابية والسلبية.

- دراسة وتحليل االغراب النفيس لدى فئة الشباب. 

-الوقوف عى انعكاسات االغراب النفيس يف الحياة االجتاعية.

-تحديــد االنحرافــات الســلوكية املرتبطــة بالعوملــة الثقافيــة واالغــراب 

ــباب. ــدى الش ــيس ل النف

-حر أساليب التعامل مع مظاهر العوملة الثقافية واالغراب النفيس. 

كا تطرق امللتقى إىل املحاور التالية:

1. ضبط اإلطار النظري واملفاهيمي للعوملة واالغراب النفيس

2. انعكاسات العوملة الثقافية: النفسية- االجتاعية – الربوية.

تحديــد وتصنيــف االنحرافــات الســلوكية املرتبطــة بالعوملــة الثقافيــة 

واالغــراب النفــيس لــدى الشــباب.

3. كيفيــة تعامــل املؤسســات االجتاعيــة والربويــة مــع العوملــة الثقافيــة و 

االغــراب النفــيس.

4. أســاليب التكفــل الفعــال لــذوي االختصــاص مع مظاهــر العوملــة الثقافية 

واالغــراب النفيس.

ي حول
ملتقى وط�ن

اب النفسي لدى الشباب الجزائري« »العولمة الثقافية وإشكالية االغ�ت

                                                                                 
 

الدكتور مياد الرشيد
 رئيس امللتقى

قســم  واالجتاعيــة،  اإلنســانية  العلــوم  كليــة  نشــطت 

الدراســات  مخــر  مــع  بالتنســيق  اإلنســانية  العلــوم 

ــخ  ــي  بتاري ــة املتوســطية عــر العصــور ملتقــى وطن التاريخي

ــخ  ــذاورة، تاري ــالة الع ــا: »ش ــا وطني ــل 2018 ملتق 11 أفري

العــذاورة. مــن أهــداف  الشــباب شــالة  بــدار  وتــراث« 

مللتقــى:  ا

- إماطــة اللثــام عــن تاريــخ املنطقــة يف مختلف املراحل.

- وضــع مــادة معرفيــة متخصصة يف تاريــخ املنطقة.

ــات  ــم الدراس ــى أه ــرف ع ــن، والتع ــود الباحث ــراز جه - إب

واألبحــاث املهتمــة باملنطقــة.

حيــث تطــرق امللتقى إىل املحــاور التالية:

1- تاريــخ منطقــة شــالة العذاورة عــر العصور.

2- الزوايــا باملنطقــة، ودورهــا يف مقاومة االســتعار.

)الرحالــة  املنطقــة  حــول  التاريخيــة  الكتابــات  أهــم   -3

الوثائــق  والعســكرية،  اإلداريــة  التقاريــر  الجغرافيــون، 

الصحفيــة...(. املراســات  الشــخصية،  املذكــرات  األرشــيفية، 

4- النضــال الوطنــي والثــوري باملنطقة.

5- أعــام وعلــاء املنطقة.

6- الــراث املادي والامــادي باملنطقة.

ي حول
ملتقى وط�ن

»شاللة العذاورة  - تاريخ وتراث«
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نشاطات كلية  العلوم اإلنسانية و األجتماعية

رئيس اليوم الدرايس: الدكتور عبد القادر قطشة                       تاريخ انعقاد اليوم الدرايس : 2018/02/28

املوسوم بـ : مصداقية املعلومة لشبكات التواصل االجتاعي. 

أهم محاور التظاهرة: 1. خصوصية مواقع التواصل االجتاعي كوسيلة ورسالة وفضاء اتصايل.

                             2. الجانب القانوين املرتب عن تداولية املعلومة عر مواقع التواصل االجتاعي.                                    

أيام دراسية

رئيسة اليوم الدرايس: الدكتورة إسمهان غطاس                       تاريخ انعقاد اليوم الدرايس : 2018/01/30

املوسوم بـ : التكفل األرطوفوين يف الجزائر طرق جديدة وأفاق.

أهم محاور التظاهرة: 1. توظيف البحوث األكادميية التطبيقية يف مجال األرطفونيا.

                             2. العاقة بن البحث األكادميي و التكفل األرطوفوين.                                    

رئيسة اليوم الدرايس: الدكتورة جميلة صغر                            تاريخ انعقاد اليوم الدرايس : 2018/03/07

املوسوم بـ : التحوالت االجتاعية ومظاهر التغر يف املجتمع الجزائري. 

تعــد املخططــات التنمويــة يف الجزائــر أســاس تحديــث املجتمــع، حيــث كان الهــدف ترســيخ ثقافــة جديــدة 

مــن خــال املــرشوع الصناعــي مقابــل الثقافــة الزراعيــة الريفيــة التــي كانــت متيــز املجتمــع الجزائــري.                                    

                                                                                 
 

األستاذ الدكتور توفيق مزاري عبد الصمد
 رئيس امللتقى

ــع  ــيق م ــة، بالتنس ــانية واالجتاعي ــوم اإلنس ــة العل ــت كلي نظم

مخــر الدراســات التاريخيــة املتوســطية عــر العصــور، وكــذا 

ــة،  عــى مــدى يومــان، مــن  املتحــف الجهــوي للمجاهــد باملدي

12 اىل 13 ديســمر 2018، ملتقــى وطنــي حــول أهميــة املذكــرات 

ــة. ــات التاريخي ــخصية يف الكتاب الش

يعالــج امللتقــى مــدى مســاهمة املذكــرات والكتابــات الشــخصية 

يف تدويــن وكتابــة التاريــخ باعتبارهــا مــن املصــادر املكملــة 

للكتابــة التاريخيــة والتــي ال يســتغنى عنهــا. ومــن أهــداف 

ــى:  امللتق

- رصد نشأة وتطور كتابة املذكرات الشخصية.

- دراسة الواقع التاريخي من خال املذكرات الشخصية.

- قراءة التطور التاريخي للجزائر.

- نقد وتقييم املذكرات والكتابات الشخصية.

و قد متحور هذا اللقاء حول  أربعةة محاور أساسية:

- املسار التاريخي للمذكرات والكتابات الشخصية.

- أهميتها يف التوثيق التاريخي.

- املذكرات الشخصية وكتابة تاريخ الجزائر.

- املوضوعية والذاتية يف املذكرات الشخصية.

   وبعــد يومــن مــن األشــغال، انتهــى املشــاركون إىل عــدة 

أهمهــا: توصيــات 

- استمرارية امللتقى يف ترقيته إىل ملتقى مغاريب فملتقى دويل.

ــة  ــي أو مجل ــاب جاع ــال كت ــن خ ــى م ــال امللتق ــع أع - طب

ــة. علمي

ــيفية  ــرات األرش ــق واملذك ــف الوثائ ــع مختل ــة لجم - إنشــاء خلي

ــز  ــف املراك ــن مختل ــون م ــاتذة الباحث ــا األس ــل عليه ــي تحص الت

األرشــيفية العامليــة، وعرضهــا يف جنــاح خــاص باملتحــف الجهــوي 

ــة. ــون والطلب ــة حتــى يســتفيد منهــا الباحث باملدي

ي حول
ملتقى وط�ن

ي الكتابات التاريخية«
»أهمية المذكرات الشخصية �ن
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نشاطات كلية  العلوم اإلنسانية و األجتماعية

رئيسة اليوم الدرايس: الدكتورة ربيعة فندويش                        تاريخ انعقاد اليوم الدرايس : 2018/11/28

املوسوم بـ : النقد اإلعامي أي دور للمهنين يف بناء الوعي اإلعامي؟

أهم محاور التظاهرة: 1. النقد اإلعامي وأنواعه، ومستويات ومناهج النقد اإلعامي.

                             2. مناذج تطبيقية عى فنون النقد اإلعامي.                          

رئيسة الندوة: الدكتورة سمرة مرداس                                           تاريخ انعقاد الندوة : 2018/11/12

املوسومة بـ : املقابلة العيادية بن النظري والتطبيقي. 

أهم محاور التظاهرة: 1. التعرف عى خصوصية املقابلة العيادية يف املراحل العمرية املختلفة .

                             2. أهمية ودور املقابلة العيادية يف التشخيص و العاج والتنبؤ بتطور الحالة.                                    

رئيس اليوم التكويني: الدكتور سعد بوترعة                                    تاريخ انعقاد التظاهرة: 2018/11/03

املوسومة بـ : واقع الدرس الفلسفي يف الجزائر. إلقاء الدكتور »عيل جودي« جامعة »خميس مليانة«. 

نظمــت التظاهــرة يف إطــار إحيــاء اليــوم العلمــي للفلســفة وبالتنســيق مــع الجمعيــة الجزائريــة للدراســات 

الفلســفية ، فــرع املديــة الــذي أرشف عليــه الدكتــور »ســليم حيولــة«.

ــدوات  علمية     ن

أيام تكوينية     

رئيس اليوم التكويني: الدكتور موىس العيدي                                 تاريخ انعقاد التظاهرة: 2018/12/03

املوسومة بـ : أيام تكوينية يف املقاوالتية. 

ــر دار  ــة يف الوســط الجامعــي بالتنســيق مــع مدي ــة املقاوالتي ــراء وترســيخ الثقاف ورشــة عمــل مــن أجــل إث

ــور عمــر هــارون.                                     ــة الدكت ــة بجامعــة باملدي املقاوالتي

رئيس الندوة: الدكتور رشيف صديق                                            تاريخ انعقادالندوة : 2018/12/17

املوسومة بـ : تجارب يف اختيار موضوع البحث . 

أهم محاور التظاهرة :1.الدوافع الذاتية الختيار موضوع البحث من خال تجارب األساتذة عر أطوار التعليم الجامعي.

                        2.نقل تجارب بحث األساتذة للطلبة املقبلن عى إنجاز مذكراتهم وأطروحاتهم.

رئيس اليوم الدرايس: الدكتور عادل بضياف                            تاريخ انعقاد اليوم الدرايس : 2018/04/30

املوسوم بـ : إسراتيجية التسير يف املؤسسات الجامعية وضان بناء الجودة يف املؤسسات التعليم العايل. 

أهم محاور التظاهرة: 1. أهمية إجراءات وقواعد سياسات إدارة املوارد البرشية يف املؤسسات الجامعية الجزائرية.

                             2. تأثر إسراتيجيات التسير املنتهجة عى فعاليات أداء األستاذ الجامعي.                                    

رئيسة اليوم الدرايس: الدكتورة خديجة ليندة هدف                 تاريخ انعقاد اليوم الدرايس : 2018/04/11

املوسوم بـ : السينا والرسد التاريخي. 

أهم محاور التظاهرة: 1. العاقة بن السينا والتاريخ، رسد تاريخي أم رؤى ذاتية للتاريخ.

                             2. املقاربات العلمية يف التحول من النصوص التاريخية إىل الخطاب املريئ.
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نشاطات كلية  الحقوق و العلوك السياسية

                                                                                 

الدكتور توفيق شندريل
عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية

ــنة 2018  ــال س ــية خ ــوم السياس ــوق و العل ــة الحق ــهدت كلي ش

تنظيــم عــدة تظاهــرات و التــي حرصنــا مــن خالهــا عــى تجســيد 

مبــدأ انفتــاح جامعتنــا عــى املحيــط الخارجــي عــر عــدة نــدوات 

العلميــة و ملتقــي دويل.

ــة و  ــاز اإلداري بإقام ــاتذة و الجه ــودات األس ــت مجه ــث تكلل حي

ألول مــرة عــى مســتوى الكليــة ملتقــى دويل بعنــوان »التحــوالت 

الجديــدة إلدارة املرفــق العــام يف الجزائــر« يومــي 28 و 29 نوفمــر 

.2018

ــن  ــر م ــدد معت ــم ع ــم تنظي ــة، فت ــدوات العلمي ــا بالنســبة للن أم

النــدوات العلميــة تنوعــت موضوعاتهــا بــن مختلــف تخصصــات 

القانــون، و هــي كــا يــيل:

1. نــدوة علميــة بعنــوان »أثــر العقوبــات االقتصاديــة عــى الحــق 

يف الصحــة« بتاريــخ 2018/02/12؛

2. نــدوة بعنــوان »التنظيــم القانــوين لاجئــن يف القانــون الــدويل و 

الترشيــع الجزائــري« يــوم 2018/02/20؛

ــة يف  ــعائر الديني ــة الش ــة مارس ــكام حري ــوان »أح ــدوة بعن 3. ن

ــخ 2018/02/24؛ ــدويل« بتاري ــون ال ــكام القان ــل أح ظ

يــوم  آفــاق«  و  واقــع   – اإلســامية  »البنــوك  4. نــدوة حــول 

2018؛ /04 /23

ــق  ــا يف تحقي ــب و آثاره ــكام النس ــوان »أح ــة بعن ــدوة علمي 5. ن

الحايــة األرسيــة يف ضــوء الترشيــع الجزائــري و الفقــه اإلســامي« 

ــوم 2018/03/03؛ ي

6. نــدوة بعنــوان »منازعــات امللكيــة الصناعيــة يف الجزائــر« بتاريخ 

2018/04/12؛

7. نــدوة بعنــوان »الحــق يف الخصوصيــة بن اعتــداءات التكنولوجيا 

و الحايــة القانونية املقــررة«  يوم 2018/05/06.

                                                                                 
 

الدكتورة زهرية دبيح
رئيسة امللتقى 

ــع  ــيق م ــية، بالتنس ــوم السياس ــوق و العل ــة الحق ــت كلي نظم

مخــر البحــث الســيادة و العوملــة، عــى مــدى يومــن، مــن 28 

ــدة  اىل 29 نوفمــر 2018، ملتقــى دويل حــول التحــوالت الجدي

ــر.  ــام يف الجزائ ــق الع إلدارة املرف

يعــد املرفــق العــام جوهــر وظيفــة الدولــة، و مظهر مــن مظاهر 

سـيـــادتها، فانشــاء وتســير املرافــق العامــة هــو مــن الصاحيات 

ــق  ــن املراف ــة م ــا هــي  إال مجموع ــة م ــا،  فالدول ــة له الحري

العامــة. يهــدف هــذا امللتقــى اىل:

1. ضبط مفهوم املرفق العام يف صيغته الحديثة.

ــاع  ــاص و القط ــاع الخ ــن القط ــة ب ــوم الرشاك ــد مفه 2. تحدي

ــام. الع

3. تحديد النظام القانوين لعقد االمتياز و تقييمه.

4. تحديد مفهوم تفويضات املرفق العام.

5. الوقــوف عــى املنظومــة القانونيــة لتفويضــات املرفــق العــام 

لــدى الــدول التــي تتبنــى هــذا األســلوب.

6. حــر النصــوص القانونيــة املتعلقــة بتفويضــات املرفــق 

ــدى  ــث يف م ــة، و البح ــة الجزائري ــة القانوني ــام يف املنظوم الع

ــراتيجي. ــار االس ــذا الخي ــع ه ــجامها م انس

7. تحديــد أهميــة عقــود تفويــض املرفــق العــام يف دعــم حركــة 

التنميــة التــي تنشــدها الجزائــر

و  األكادمييــن  الباحثــن  بــن  الدائــم  االحتــكاك  ترســيخ   .8

املشــركة.  االســتفادة  فــرص  لتعزيــز  املارســن 

ــى  ــى ع ــذا امللتق ــات ه ــال فعالي ــن خ ــز م ــم الركي ــد ت و ق

املحــاور التاليــة:

1. اإلطار املفاهيمي للمرفق العام.

2. تفويضــات املرفــق العــام أســاس جديــد لتحقيــق فاعليتــه يف 

املجــال االقتصــادي.

3.واقع املرفق العام يف الجزائر.

ملتقى دولي حول

ي الجزائر«
دارة المرفق العام �ن »التحوالت الجديدة الإ



البحث العلمي 2019   21
 

نشاطات كلية  الحقوق و العلوك السياسية

رئيسة الندوة العلمية: الدكتورة زهرة دبيح                                    تاريخ انعقاد الندوة : 2018/02/12

املوسومة بـ : أثر العقوبات االقتصادية عى الحق يف الصحة .

أهم محاور التظاهرة: 1. الحق يف الصحة يف القانون الدويل.

                             2. أثر الحصار و العقوبات االقتصادية عى الصحة يف قطاع غزة و العراق و ليبيا، ...                                     

رئيسة الندوة العلمية: الدكتورة سامية كرليفة                                 تاريخ انعقاد الندوة : 2018/02/24

املوسومة بـ : أحكام حرية مارسة الشعائر الدينية يف ظل أحكام القانون الدويل. 

أهم محاور التظاهرة: 1. واقع حرية مارسة الشعائر الدينية يف الرشيعة اإلسامية والقانون الدويل.

                             2. واقع حرية مارسة الشعائر الدينية لغر املسلمن يف الجزائر، والحاية الجزائية ألماكن العبادة.                                    

     ندوات علمية

رئيس الندوة العلمية: الدكتور محمد مصطفاوي                             تاريخ انعقاد الندوة : 2018/03/03

املوسوم بـ : احكام النسب و اثارها يف تحقيق الحاية األرسية يف ضوء الترشيع الجزائري والفقه اإلسامي.

أهم محاور التظاهرة: 1. تحديد االطار املفاهيمي للنسب، وطرق انشاء النسب واثباته فقها وقضاء.

                             2. أحكام النسب يف ضوء املارسة القضائية والنظرة الفقهية، وعاقتها بتحقيق مبدأ الحاية االرسية.                          

رئيسة الندوة العلمية: الدكتورة رقية جبار                                      تاريخ انعقاد الندوة : 2018/04/23

املوسومة بـ : البنوك اإلسامية –واقع وأفاق. 

أهم محاور التظاهرة: 1. التطور التاريخي للمصارف اإلسامية ومدى مطابقتها للمبادئ الرفية والرشيعة اإلسامية.

                             2. اإلطار القانوين للمنتجات البنكية اإلسامية يف الجزائر.                                    

رئيس الندوة العلمية: الدكتور جال رحال                                      تاريخ انعقاد الندوة : 2018/02/20

املوسومة بـ : التنظيم القانوين لاجئن يف القانون الدويل و الترشيع الجزائري. 

أهم محاور التظاهرة: 1. الحاية القانونية لاجئن يف الترشيع الجزائري.

                             2. الحاية القانونية الدولية لاجئن.                                    

رئيس الندوة العلمية: الدكتور  عبد القادر سبتي                             تاريخ انعقاد الندوة : 2018/04/12

املوسومة بـ : منازعات امللكية الصناعية يف الجزائر. 

أهم محاور التظاهرة: 1. دعاوى اإلبطال و إلغاء العامات التجارية وفق القانون الجزائري.

                             2. املنافسة غر املرشوعة يف مجال العامات التجارية.                                    

رئيسة الندوة العلمية: نسيمة بوخدميي                                         تاريخ انعقاد الندوة : 2018/05/06

املوسومة بـ : الحق يف الخصوصية بن اعتداءات التكنولوجيا و الحاية القانونية املقررة. 

أهم محاور التظاهرة: 1. مفهوم الحق يف الخصوصية.

                             2. الحاية الدولية للحق يف الخصوصية.                                    
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نشاطات كلية  التكنولوجيا

                                                                                 

الدكتور مراد باشن
عميد كلية التكنولوجيا

ســاهمت كليــة التكنولوجيــا لجامعــة املديــة خــال ســنة 2018  

بتنظيــم تظاهرتــن علميتــن دوليتــن موســومتان بـــ :  

1. الورشــة الدوليــة الثانيــة حــول معالجــة اإلشــارة املســتعملة 

ــل  ــي 29 و 30 أفري ــدة يوم ــدوارة املنعق ــخيص اآلالت ال لتش

مولــود  األســتاذ  قبــل  مــن  تنظيمهــا  تــم  التــي  و   ،2018

قانــة، أســتاذ بجامعــة املديــة، بالتعــاون مــع كليــة العلــوم و 

ــس. ــس تون ــة صفاق ــة و جامع ــة الجلف ــا لجامع التكنولوجي

2. امللتقــى الــدويل األول حــول األنظمــة الذكية املطبقــة املنعقد 

ــع  ــاون م ــة بالتع ــة املدي يومــي 24 و 25 نوفمــر 2018 بجامع

كليــة العلــوم و التكنولوجيــا لجامعــة الجلفــة.

كلتــا التظاهرتــن اتســمتا مبشــاركة واســعة ألســاتذة و باحثــن 

ــذه  ــا ه ــد القت ــة و ق ــة و دولي ــات وطني ــن جامع ــة م و طلب

التظاهــرات نجاحــا كبــرا  مــن خــال املداخــات املهمــة التــي 

ــة. عرضــت و النقاشــات الري

ــة  ــغ عــدد الطلب ــوراه، فقــد بل ــن يف الدكت ــا بالنســبة للتكوي أم

 )186( مثانــون  و  ســتة  و  مائــة  الدكتــوراة  يف  املســجلن  

ــع  ــا أرب ــن. منه ــب موزعــن عــى تســعة عــرش )19( تكوي طال

تكوينــات تــم اعتادهــا بعنــوان  2018-2019 موزعــة بــن 

ــة  ــة باإلضاف ــة الكهربائي ــق و الهندس ــة الطرائ ــن : هندس فرع

ــغ عددهــا  خمســة  ــل و البال ــات املعتمــدة مــن قب إىل التكوين

عــرش )15( تكويــن يف مختلــف التخصصــات التكنولوجيــة. كــا 

ــرش )16(  ــتة ع ــوراه بس ــن يف الدكت ــم التكوي ــا تدعي ــم أيض ت

مــرشوع بحــث تكوينــي جامعــي معتمــد بعــد الــدورة العاديــة 

ــنة 2018.  ــة لس و املكمل

                                                                                 
 

الدكتور مولود قامنة
رئيس ورشة العمل الدولية 

بالتنســيق مــع جامعــة الجلفــة و جامعــة صفاقــس تونــس، تــم 

تنظيــم، عــى مــدى يومــن، مــن 29 اىل 30 أفريــل 2018، ورشــة 

ــخيص  ــتعملة لتش ــارة املس ــة اإلش ــول معالج ــة ح ــل دولي عم

ــدوارة.  اآلالت ال

تهــدف هــذه الورشــة لجمــع بــن األســاتذة و الطلبــة الجامعين 

ــادل األفــكار  ــدان، لتب ــن الصناعيــن مــن مختلــف البل و الفاعل

ــارات  ــة اإلش ــة يف معالج ــات الحالي ــة التحدي ــة ومناقش البحثي

املطبقــة عــى مراقبــة وتشــخيص العيــوب يف اآلالت الــدوارة.

 هــذا النــوع مــن اآلالت لــه عــدة اســتخدامات يف الحيــاة 

اليوميــة، الصناعــة، محطــات الطاقــة النوويــة، والســيارات، 

ومصفــاة النفــط والغــاز وغرهــا و قــد زاد اســتخدامها بشــكل 

ــة.  ــورة الصناعــات الحديث ــر مــع ث كب

ــات  ــر تقني ــإن تطوي ــدوارة، ف ــع هــذه اآلالت ال بالنســبة لجمي

الصيانــة ملتابعــة حالــة األعطــال الناتجــة مــن تشــغيلها، يلعــب 

دورا رئيســيا يف تقييــم دقيــق للحالــة الصحيــة لــآالت الــدوارة 

ــة املعرضــة لإلرهــاق و  عــى نطــاق واســع لتفــادي فشــل اآلل

الفشــل الــكاريث و التــي تعتــر  مشــكلة كبــرة يجــب حلهــا. 

ــن اآلالت مجــااًل  ــوع م ــات تشــخيص هــذا الن  فأضحــت عملي

ــدم  ــد التق ــة بع ــاالت الصناع ــف مج ــة يف  مختل ــغ األهمي بال

ــاط  ــزة إلتق ــر، أجه ــزة الكمبيوت ــل يف أجه ــي املذه التكنولوج

البيانــات، أجهــزة استشــعار االهتــزاز و الرمجيات مــن األدوات 

ــدوارة. ــاكل اآلالت ال ــل مش ــة يف ح الروري

ــى  ــة ع ــذه الورش ــات ه ــال فعالي ــن خ ــز م ــم الركي ــد ت و ق

ــة: ــاور التالي املح

1. معالجة اإلشارة يف اآلالت الدوارة.

2. اإلهتزازات يف اآلالت الدوارة.

3.التشخيص يف اآلالت الدوارة.

4. الطرق التجريبية والحسابية.

ورشة عمل دولية حول

شارة المستعملة لتشخيص االآالت الدوارة« »معالجة االإ
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نشاطات كلية  التكنولوجيا

                                                                                 
 

الدكتور منري بوهدة
رئيس امللتقى  

ــة  ــر األنظم ــع مخ ــيق م ــا، بالتنس ــة التكنولوجي ــت كلي احتضن

اإللكرونيــة املتقدمــة و جامعــة الجلفــة، عــى مــدى يومــن مــن 

ــة  ــة الذكي ــول األنظم ــى دويل ح ــر 2018 ملتق 24 اىل 25 نوفم

ــة  ــة املدي ــي والي ــيد والـ ــى الس ــر  امللتق ــد ح ــة.  و ق املطبق

الســيد عبــاس بــداوي و الوفــد املرافــق لــه  املتكــون مــن ممثــيل 

الســلطات األمنيــة و املدنيــة للواليــة و مديــر جامعــة الجلفــة، 

األســتاذ الدكتــور بــرزوق بلقومــان، وأســاتذة و باحثــن و طلبــة 

مــن عــرشون 20 جامعــة وطنيــة و خمــس 5 مراكــز بحــث و 15 

جامعــة أجنبيــة )فرنســا ، اســبانيا، اململكــة العربيــة الســعودية، 

ــدة،  ــة املتح ــارات العربي ــان، اإلم ــدا، الياب ــرب، كن ــس، املغ تون

ــام، ...(. ــكا، قطــر، الفيتن بلجي

يهــدف هــذا امللتقــى اىل معالجــة تطبيقــات األنظمــة 

الذكيــة يف مختلــف املجــاالت و ابــراز أهميتهــا. 

أضحــت، األنظمــة الذكيــة مــن أهــم إســراتيجيات 

الــدول املتقدمــة التــي أصبحــت تســتحوذ عــى املجتمــع 

ــر يف  ــدول كالجزائ ــن ال ــر م ــل كث ــا جع ــايت. م املعلوم

مواجهــة حقيقيــة لتحديــات مجــال األنظمــة الذكيــة يف 

جميــع املجــاالت مبــا يف ذلــك الصناعــة والبنــاء والبيئــة 

واملنــازل  واملــدن  الذكيــة  الطاقــة  وإدارة  والصحــة 

ــا. ــة وغره ــل والحكوم والنق

ــة  ــارضات مقدم ــس 5 مح ــة خم ــم برمج ــى، ت ــغال امللتق ــال أش خ

مــن قبــل أســاتذة دوليــن مختصــن يف املجــال و أيضــا  احــدى عــرش 

11 جلســة ملناقشــة املداخــات الشــفهية وجلســتن 2 ملناقشــة 

مداخــات عــر امللصقــات. كــا تــم تنظيــم  ورشــة عمــل حــول 

التــي  الذكيــة  البيئــة 

و  صحــة  عــى  ركــزت 

رفاهيــة اإلنســان.

مــا  أهــم  مــن  أيضــا، 

ميــز امللتقــى، أنــه ســيتم 

املقــاالت  جميــع  نــرش 

بلــغ  التــي  و  املقبولــة، 

ــة مــن  عددهــا 137 مقال

بــن 300 مقالة مســتلمة، 

يف قواعــد بيانــات رقميــة 

.Scopus و IEEEXplore  ــرش ــال الن ــا يف مج ــا دولي ــرف به مع

يف الختــام، قــدم رئيــس امللتقــى شــكره لــكل مــن ســاهم يف انجــاح 

هــذه التظاهــرة خاصــة الطاقــم اإلداري لجامعــة املديــة،  ممثــيل 

جامعــة الجلفــة، مديــر و أســاتذة مخــر األنظمــة اإللكرونيــة 

ــخيص  ــة والتش ــر األمتت ــاتذة مخ ــر  و أس ــة LSEA،  مدي املتقدم

الصناعــي LAADI ، الوكالــة املوضوعاتيــةATRST، مديــر مخــر 

  ،SONELGAZ ،HorizonNumériques ،ESLI  ،LBMPT

 BeInCom، والنــادي االقتصــادي الجزائري، IEEE قســم الجزائر، 

 AAGE و الرابطــة الجزائريــة للهندســة الكهربائيــة واإللكرونيــة

 IEEE Xplore و De Gruyter و Inderscience والنــارشون، و

ــع لجامعــة البحريــن. Global IGI ومركــز النــرش العلمــي التاب

الملتقى الدولي االأول حول

» ICASS2018 االأنظمة الذكية المطبقة«
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نشاطات كلية  العلوم

                                                                                 

 
األستاذ الدكتور مصطفى أومونة

عميد كلية العلوم و رئيس اليوم الدرايس

ــوم درايس  ــارس 2018 ي ــوم 05 م ــوم ي ــة العل ــت كلي نظم

حــول األنفلونــزا واألمــراض الناشــئة.  و قــد شــارك يف هــذه 

التظاهــرة   كل مــن مديريــة الصحــة و الســكان و النــادي 

اإلقتصــادي الجزائــري و أســاتذة باحثــن و طلبــة مــن 

ــن مختصــن يف املجــال  ــة و أســاتذة دولي ــات وطني جامع

مــن الجزائــر وفرنســا.

الــدرايس اســتمرار لأليــام املنظمــة  اليــوم  مثــل هــذا 

ــكلة  ــم مش ــدف اىل فه ــو  يه ــابقة.  فه ــنوات الس يف الس

األنفلونــزا املوســمية بشــكل أفضــل والظهــور املثــر للقلــق 

للفروســات الناشــئة.

ســمح هــذا اليــوم الــدرايس للمشــاركن بفهــم خطــر بعــض 

أنــواع العــدوى املنقولــة بالغــذاء بشــكل أفضــل، مــن خال 

ــدوى  ــو ع ــر، وه ــريات يف الجزائ ــول الليس ــارضات ح مح

بكتريــة خطــرة خاصــة للنســاء الحوامــل وأطفالهــن.

يوم دراسي حول

»االأنفلونزا واالأمراض الناشئة«

                                                                                 

 
األستاذ الدكتور مصطفى أومونة

عميد كلية العلوم و رئيس ورشة العمل

احتظنــت كليــة العلــوم عــى مــدى يومــن  13 و 14 نوفمــر 

2018  ورشــة عمــل املوســومة باألمــراض الناشــئة.   

تهــدف هــذه الورشــة يف اســتهال طــاب الدكتــوراه يف الســنة 

األوىل وكذلــك طــاب املاســر يف علــم املناعــة واألمــراض 

املعديــة وأمــراض الخايــا، عــى منهجيــة البحــث التجريبي يف 

كل مجــال مــن املجــاالت األتيــة: األورام. األمــراض والتمثيــل 

الغــذايئ وااللتهابــات، علــم املناعــة، علــم الفروســات وأمراض 

املناعــة الذاتيــة وهندســة العمليــات الصيدالنيــة.

كــا ركــزت محــارضات الورشــة عــى مجــال علــم الفروســات 

وااللتهابــات وعمليــات البيولوجيــا التجريبية.

و متحورت أشغال هذه الورشة حول  أربعة محاور:

1. مقدمــة فــىي الحصانــة: مــن الأساســيات إىل الممارســة 
الرسيريــة.

2. تشخيص نقص المناعة.
3. التهاب الكبد.

4. الأمراض الناشئة.

ورشة عمل حول

»االأمراض الناشئة«

احتضنــت كليــة العلــوم يــوم  9 ديســمر 2018 يوم درايس موســوم 

ــد  ــن بع ــعار ع ــة واالستش ــات الجغرافي ــم املعلوم ــات نظ بتطبيق

ــورة  ــت ارشاف الدكت ــة تح ــة الزراعي ــة والهندس ــوم البيئي يف العل

ــس  ــن رئي ــرة كل م ــذه التظاه ــر ه ــد ح ــعدي، و ق ــنة س حس

 CTS ــو ــاء بأرزي ــات الفض ــز تقني ــن مرك ــارات م ــة و  اط الجامع

باإلضافــة اىل أســاتذة و طلبــة كليــة العلــوم. يهــدف  هــذا اليــوم 

الــدرايس اىل متكــن الطــاب يف تخصــص البيئــة والهندســة الزراعيــة 

مــن فهــم تطبيقــات وأهميــة صــور األقــار الصناعيــة يف مجاالتهم 

بشــكل أفضــل. خــال هــذه التظاهــرة تــم عــرض أمثلــة عــى تطبيقات 

نظــم املعلومــات الجغرافيــة واالستشــعار عــن بعــد، و معالجــة الغــاف 

الجــوي لصــور األقــار الصناعيــة بواســطة برامــج متخصصــة. كــا تــم 

.CTS التوقيــع عــى اتفاقيــة تعــاون بــن جامعــة املديــة ومركــز

يوم دراسي حول

ي العلوم البيئية والهندسة الزراعية«
»تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد �ن
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تطوير

                                                                                 

 
الدكتور يونس شيبة

مدير البهو التكنولوجي

ــدرج  ــث ين ــرشوع بح ــو م ــة ه ــة اإلكولوجي ــرشوع الثاج م

التلــوث   مــن  للحــد  العاملــي  الرنامــج  أهــداف  ضمــن 

واالحتبــاس الحــراري املكــرس لحايــة طبقــة األوزون لكوكب 

االرض ضــد انبعــاث الغــازات الســامة من املنشــآت  الصناعية 

ــد. ــواء والتري ــف اله ــآت  تكيي ــص منش وباألخ

ــة  ــرو حراري ــة  كه ــر ثاج ــرشوع اىل تطوي ــذا امل ــدف ه يه

ــد درجــة الحــرارة  ــة  تعمــل عن ــر ملوث ــة وغ ــة للبيئ صديق

املخصصــة لحفــظ املــواد الغذائيــة. لهــذا الغــرض، اســتخدمنا 

ــج يف  ــوم املدم ــيوم والجرماني ــل السليس ــل مث ــباه النواق اش

شــكل صفائــح  للحصــول عــيل الــرودة والحــرارة يف داخــل 

وخــارج الجهــاز عــى التــوايل. متتــاز اشــباه النواقــل يف كــون 

انهــا تصــدر حــرارة عنــد مــرور تيــار كهربــايئ يف عقــدة 

مشــكلة مــن عنريــن مختلفــن بحيــث هــذا املفعــول ميكن 

اســتغاله يف بنيــة وتصميــم الثاجــة االيكولوجيــة. كــا قمنــا 

أيضــا باســتخدام مــواد عازلــة مثــل البوليســران للتقليــل مــن 

فقــدان الحــرارة بــن الوســط الداخــيل والخارجــي للثاجــة.

مقارنــة بالثاجــة التقليديــة، فــان الثاجــة االيكولوجيــة 

ــبيل  ــى س ــا ع ــر منه ــجعة نذك ــص مش ــى خصائ ــتمل ع تش

ــال:  املث

- غيــاب الســوائل التريديــة عــى غرارالفريونــات وتعويضهــا 

بأشــباه املوصــات.

ــون  ــت كم ــل تح ــا تعم ــة كونه ــة الكهربائي ــاد الطاق - اقتص

ــط. ــدره 12 فول ــايئ ق كهرب

- مردود وفعالية تريدية عالية.

- غياب الضجيج وذلك لعدم وجود الضاغط.

 

يف بــادئ االمــر، ميكــن تطويــر الثاجــة الكهــرو حراريــة  مــن 

أجــل اســتخدامها يف حفــظ املــواد الغذائيــة واملرشوبــات 

ــة. ــا ويف املناطــق املعزول خــال الســفر بالســيارة مث

تجريبيــة،  اختبــارات  اجــراء  مســتقبا  ســيتم  كــا   

ا  حراريــة  كهــرو  الثاجــة  اســتخدام  ميكــن  حتــى 

إىل  باإلضافــة  الزراعيــة  الغذائيــة  املــواد  لتجميــد 

اســالة الغــازات عنــد درجــات حــرارة  جــد منخفضــة.

تطويـر

»ثالجة ايكولوجية«
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شــاركت جامعــة يحي فــارس املديــة يف الطبعــة الثانيــة للصالون 

ــة  ــه املديري ــذي نظمت ــي ال ــث العلم ــات البح ــي ملنتج الوطن

العامــة للبحــث العلمــي و التطويــر التكنولوجــي، يف إطــار 

تثمــن منتجــات وابتــكارات البحــث العلمــي املنجــزة مــن قبــل 

ــر التكنولوجــي،  ــدان البحــث العلمــي و التطوي ــن يف مي الفاعل

تحــت شــعار »البحــث العلمــي يف خدمــة املواطــن« و ذلــك أيام 

ــر البحــري –  2، 3 و 4 جويليــة 2018  بقــر املعــارض، الصنوب

الجزائــر العاصمــة. حيــث تــم خــال هــذه التظاهــرة عــرض650 

منتــج بحــث علمــي منجــز مــن قبــل باحثــن وأســاتذة وطلبــة 

جامعيــن مــن مختلــف واليــات الوطــن.

ــذه  ــال ه ــة خ ــارس املدي ــي ف ــة يح ــاركة جامع ــت مش تضمن

ــي.  ــث علم ــر بح ــة مخاب ــات لثاث ــت منتج ــرض س ــرة ع التظاه

فكانت مشاركة مخابر البحث كاآليت:

النقــل  و ظواهــر  بيولوجيــة  املــواد  البحــث  مخــر  شــارك 

مبنتوجــان: 

- الثاجة االيكولوجية.

- مرهم عاج الحروق.

ــاث  ــة بث ــة املتقدم ــة اإللكروني ــث األنظم ــر البح ــارك مخ ش

ــات:  منتج

-  التحكم الذيك يف إشارات املرور.

- آلة الطي التلقايئ.

- منصة ملعالجة األسطح.

شــارك مخــر البحــث امليكانيــك الفيزيــاء و النمذجــة الرياضيــة 

مبنتــج واحــد:

- قالب للحقن الباستييك إلنتاج حامل األقام.

بهــذه املناســبة، دعــا وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، 

عبــد القــادر حجــار، خــال تدشــينه الصالــون الوطنــي ملنتجــات 

البحــث العلمــي، املتعاملــن االقتصاديــن إىل التقــرب مــن 

املؤسســات الجامعيــة و هيئــات البحــث مــن أجــل بنــاء فضــاء 

للحــوار و ايجــاد قنــوات التواصــل بــن املؤسســات االقتصاديــة 

ــي  ــاكل الت ــف املش ــل مختل ــث لح ــات البح ــة و هيئ والجامع

رؤيــة  وضــع  أيضــا  و  االســتثارية  مســرتهم  يف  تعرضهــم 

اقتصاديــة ال تعتمــد عــى تصديــر النفــط فقــط. كــا أكــد 

الوزيــر بــأن الكفــاءات البرشيــة و اإلمكانيــات املاديــة املتوفــرة 

لــدى مراكــز البحــث ومخابــر البحــث قــادرة عــى تقديــم حلول 

فعالــة تســاعد عــى حــل العديــد مــن املشــاكل لــدى القطــاع 

ــي. ــادي واالجتاع االقتص

أبــدى الوفــد الــوزاري املرافــق لوزيــر التعليــم العــايل والبحــث 

العلمــي إعجابــه باملنتجــات املعروضــة و تنوعهــا، التــي مل 

بالتكنولوجيــا  الصلــة  ذات  املنتجــات  عــى  فقــط  تقتــر 

ــح  ــع الرشائ ــار، تصني ــدون طي ــرات ب ــع الطائ ــرار تصني عــى غ

اإللكرونيــة، األقــار الصناعيــة، اإلعــام و اإلتصــال، تطبيقــات 

الطاقــات املتجــددة، البيئــة، تطبيقــات البيــو تكنولوجــي و 

نانــو تكنولوجــي  بــل تعــدت لغرهــا مــن املجــاالت كالعلــوم 

ــة. ــة و الثقافي ــانية، االجتاعي اإلنس

ــي  ــوزاري إىل انشــغاالت العارضــن، الت ــد ال ــتمع الوف ــا اس  ك

صبّــت يف مجملهــا حــول رضورة مرافقــة الكفــاءات ودعــم 

ــا.  ــتغال منتجاته ــا الس جهوده

تحت شعار »البحث العلمي في خدمة المواطن«
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يف اطــار توجيــه الطلبــة إلختيــار تخصــص يتناســب مــع حاجــة ســوق 

ــة  ــت نياب ــم، أطلق ــة لديه ــز روح املقاوالتي ــك لتعزي ــل و كذل العم

ــل  ــدرج و التأهي ــد الت ــا بع ــايل يف م ــم الع ــة للتعلي ــة الجامع مديري

ــول  ــل ح ــة عم ــم  ورش ــادرة تنظي ــي مب ــث العلم ــي و البح الجامع

الهندســة امليكانيكيــة و فــرص املقاوالتيــة يــوم 25 أفريــل 2018 

بالتنســيق مــع قســم الهندســة امليكانيكيــة و دار املقاوالتيــة بجامعــة 

. ANGEM ــة ــة ANSEJ و وكال ــكار، و كــذا وكال ــادي اإلبت ــة و ن املدي

ــال  ــدي، خ ــف حمي ــور يوس ــتاذ الدكت ــة، األس ــس الجامع ــا رئي دع

ــاء  ــث يف انش ــر و البح ــة إىل التفك ــل، الطلب ــة العم ــه لورش افتتاح

مؤسســات تائــم تخصصهــم قبــل تخرجهــم و اإلســتفادة مــن 

املمنوحــة  والتقنيــة  املاليــة  املرافقــة  و  الريبيــة  االمتيــازات 

للمقاولــن. كــا دعاهــم للتقــرب مــن دار املقاوالتيــة و أجهــزة 

ــة  ــات الازم ــزود بالرشوح ــل الت ــن أج ــباب م ــن الش ــم املقاول دع

مبــا يفيدهــم يف حياتهــم العمليــة حــال تخرجهــم و أيضــا لـــمرافقة 

مشــاريعهم.

حــر الورشــة كل مــن مديــر وكالــة ANSEJ و مديــر وكالــة 

ANGEM و مديــر دار املقاوالتيــة و نائبــا مديــر الجامعــة األســتاذ 

صالــح حنينــي و األســتاذ عثــان بــو قندقجــي و  أســاتذة مــن قســم 

ــة الليســانس و  ــن طلب ــر م ــدد كب ــة و أيضــا ع ــة امليكانيكي الهندس

ــات.  ــف التخصص ــن مختل ــوراه م ــر و الدكت املاس

ألقــى الســيد رئيــس قســم الهندســة امليكانيكيــة الدكتــور منــر 

زيــراري  رفقــة أســاتذة مــن قســم الهندســة امليكانيكيــة محــارضات 

مختــرة حــول التخصصــات املتوفــرة و فــرص العمــل التــي تتناســب 

ــكار  ــادي اإلبت ــن ن ــاء م ــدم أعض ــم ق ــص. ث ــة كل تخص ــع طبيع م

محــارضة مــن أجــل تحفيــز الطلبــة لتحويــل أفكارهــم اإلبداعيــة اىل 

ــم بانشــاء مؤسســاتهم  ــدة تســمح له ــكار و إخــراع أشــياء جدي إبت

الخاصــة. كــا أرشف مديــر دار املقاوالتيــة لجامعــة املديــة األســتاذ 

عمــر هــارون عــى تنشــيط الورشــة مــن أجــل نــرش فكــر املقاوالتيــة 

لــدى طلبــة  الجامعــة. بعــد ذلــك، تــم فتــح بــاب النقــاش ملعرفــة 

ــة نحــو فكــرة إنشــاء مؤسســة أو التوظيــف.  ســلوك الطلب

وانتهى املشاركون يف هذه الورشة إىل عدة توصيات أهمها:

- رضورة تنظيــم أيــام توجيهيــة تســهل  للطالــب اختيــار التخصــص 

الــذي يتناســب مــع حاجــة ســوق العمــل.  

- تعميم هذا النوع من الورشات عى بقية التخصصات. 

- تنظيم دورات تدريبية يف مجال انشاء مؤسسة. 

ــي  ــة الت ــارات املعرفي ــاب امله ــى رضورة اكتس ــة ع ــز الطلب - تحفي

تســاعدهم يف تحليــل املشــكات وإيجــاد العاقــات بــن املشــكات 

وأســبابها و أيضــا اكتســاب املهــارات التقنيــة إلدارة املشــاريع بفعاليــة.

ــا  ــم و أيض ــة بقدراته ــس و الثق ــة بالنف ــى الثق ــة ع ــز الطلب - تحفي

ــاريعهم  ــاح مش ــق نج ــل تحقي ــن أج ــة م ــرة  و التضحي ــى املثاب ع

املســتقبلية.  

- دعــم النــوادي العلميــة لتحفيــز الطلبــة عــى اإلبــداع و اإلبتــكار 

ــة و مقــرات إلنجــاز مشــاريعهم . ــات املالي بتوفــر اإلمكاني

ــر  كــا نظــم عــى هامــش الورشــة، معــرض إلنجــازات بعــض مخاب

البحــث و كــذا انجــازات أســاتذة و طلبــة مــن قســم الهندســة 

ــة  ــة.  كــا تــم أيضــا، تنظيــم أبــواب مفتوحــة عــى  وكال امليكانيكي

ANSEJ و وكالــة ANGEM، حيــث قــدم فيهــا إطــارات هــذه 

ــامل  ــن اىل ع ــة املتخرج ــع الطلب ــة لدف ــات الازم ــوكاالت الرشوح ال

املقاوالتيــة و مرافقتهــم يف مشــاريعهم املســتقبلية.

الهندسة الميكانيكية و فرص المقوالتية
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     األستاذ الدكتور عيل مــكـيـد

األســتاذ الدكتــور عــيل مــكـيـــد  أســتاذ اإلقتصــاد الكمــي بجامعــة املديــة، حصــل عــى شــهادة الباكالوريا 

مــن ثانويــة فخــار باملديــة و شــهادة الليســانس مــن جامعــة الجزائــر و شــهاديت املاجيســر و الدكتــوراه 

مــن جامعــة ســان برســبورغ بروســيا.

ــة،  ــوان جامعــة املدي ــا رئيــس دي ــا حالي ــة، مــن أهمه ــة و بيداغوجي ــد األســتاذ عــدة مناصــب اداري تقل

مديــر ســابق للمركــز الجامعــي باملديــة، مديــر ســابق ملخــر البحــث اإلقتصــاد الــكيل و املاليــة الدوليــة، 

ــدان  ــد مــن املؤلفــات و املنشــورات يف مي رئيــس  لعــدة فــرق  مشــاريع بحــث. كــا أن لألســتاذ العدي

اإلقتصــاد الكمــي.

     من أهم مؤلفات األستاذ الدكتور عيل مكيد
بحوث العمليات وتطبيقاتها االقتصادية جزء 1 )ديوان املطبوعات الجامعية (

يتنــاول هــذا الكتــاب أهــم مواضيــع الرمجــة الرياضيــة التــي تعتــر جــزءا أساســيا مــن منهــاج 
بحــوث العمليــات. يضــم هــذا الكتــاب األجــزاء التاليــة: - أســاليب منذجــة املســائل االقتصاديــة 
املختلفــة. النــاذج الرياضيــة الخطيــة وطــرق حلهــا، خاصــة منهــا الطريقــة البيانيــة وطريقــة 
Simplex. النمــوذج الخطــي الثنــايئ وأهــم مياديــن اســتعاالته. أســلوب الرمجــة البارامريــة 
وتطبيقاتــه االقتصاديــة. منــوذج الرمجــة الديناميكيــة وتطبيقاتــه االقتصاديــة ، كل هــذه 

املواضيــع متبوعــة بتاريــن ومســائل محلولــة وغــر محلولــة.

بحوث العمليات وتطبيقاتها االقتصادية جزء 2 )ديوان املطبوعات الجامعية (
هــذا الكتــاب هــو تكملــة لكتــاب الرمجــة الرياضيــة، ويتنــاول أجــزاء أساســية يف بحــوث العمليــات. 
ــة: - معالجــة منــوذج مســألة النقــل بشــقيه املغلــق واملفتــوح  ــع التالي ــاب املواضي يشــمل هــذا الكت
ــه. التطبيقــات  ــه املختلفــة وطــرق حل ــه. منــوذج مســألة التخصيــص يف حاالت والطــرق املختلفــة لحل
املختلفــة لنظريــة الشــبكات: شــبكات األعــال )وفــق طريقتــي -les  Potentiels و  PERT(، شــبكات 
النقــل والتوزيــع، التدفــق األعظــم عــر شــبكة. كل هــذه األجــزاء متبوعــة مبســائل ومتاريــن محلولــة.

االقتصاد القيايس دروس ومسائل محلولة )ديوان املطبوعات الجامعية (
ــة هامــة  ــة وهــو يشــكل قاعــدة بيداغوجي ــوان املطبوعــات الجامعي ــاب صــادر عــن دي هــذا الكت
لدراســة مناهجــي االقتصــاد القيــايس واإلحصــاء التطبيقــي. يضــم هــذا الكتــاب خاصــة مــا يــيل: - 
تكويــن النــاذج االقتصاديــة واتخــاذ القــرار الخــاص باختيــار هــذه النــاذج و تخصيصهــا. تقديــر 
ــاذج  ــدد، من ــدار املتع ــاذج االنح ــي(، من ــر الخط ــي وغ ــيط )الخط ــدار البس ــاذج االنح ــن من كل م
ــتخدام  ــا باس ــل عليه ــج املحص ــل النتائ ــر وتحلي ــة. - تفس ــاذج الديناميكي ــة والن ــادالت اآلني املع
ــة. ــة وغــر املحلول ــن املحلول ــرا مــن املســائل والتاري ــة. يضــم عــددا كب ــاذج القياســية املختلف الن

     نافذة عىل هيئة التدريس يف الجامعة
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الترقيـــــات

ترقية أساتذة الى رتبة  » أستاذ التعليم العالي« 

تخصص هندسة الكرونية/الكروتقني      كلية التكنولوجيا                                          دورة 39أ.د. كـريـم سبــع

تخصص هندسة الطرائق                        كلية التكنولوجيا                                        دورة 40أ.د. عثامن بن قرطبي

تخصص الكرونيك                               كلية التكنولوجيا                                       دورة 40أ.د. نور الدين بطل

تخصص تاريخ                                      كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتاعية                  دورة 39أ.د. موىس هيصام

تخصص تاريخ                                      كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتاعية                 دورة 39 أ.د. نادية طرشون

تخصص عاقات دولية                          كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتاعية                دورة 39أ.د. جهاد الغرام

تخصص أدب عريب                               كليةاآلداب و اللغات                                  دورة 40أ.د. صادق خشاب

تخصص علوم اإلقتصاد                          كلية العلوم اإلقتصادية، التجارية و التسير      دورة 40أ.د. حكيم شبوطي

خــال ســنة 2018 تــم ترقيــة مثانيــة أســاتذة مــن جامعــة املديــة مــن رتبــة أســتاذ محــارض »أ« اىل رتبــة  » أســتاذ التعليــم العــايل«  

و هــذا خــال الدورتــن ) 39 و 40( للجنــة الجامعيــة الوطنيــة . 

التأهيل الجامعي

التخصصات املعتمدة يف جامعــة املديــة 

لتنظيم التأهيــل الجامعــي من أجل ترقية 

األساتذة اىل رتبة أستاذ محارض »أ«  موزعة 

عى ثاث كليات.

كلية الحقوق و العلوم السياسية

التخصص املعتمد:  

- حـــقــوق )من 2018 اىل 2022(. 

كليةالعلوم اإلقتصادية، التجارية و التسيري

التخصصات املعتمدة: 

- علوم اإلقتصاد )من 2015 اىل 2019(.

- علوم التسير )من 2015 اىل 2019(.

كلية التكنولوجيا

التخصصات املعتمدة: 

- هندسة كهربائية )من 2015 اىل 2019(.

- هندسة الطرائق )من 2015 اىل 2019(.

- هندسة ميكانيكية )من 2016 اىل 2020(.
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الترقيـــــات

ترقية أساتذة  الى رتبة أستاذ محاضر »أ« 

خــال ســنة 2018، تــم ترقيــة خمســة و خمســون )55( أســتاذ و أســتاذة مــن جامعــة املديــة مــن رتبــة أســتاذ محــارض »ب« اىل رتبــة 

أســتاذ محــارض »أ«  و هــذا بعــد حصولهــم عــى التأهيــل الجامعــي ســواء مــن جامعــة املديــة أو مــن خارجهــا . 

محمد أمن مهري

كلية الحقوق و العلوم السياسية

عمر زرقطنبيلة بن عائشة

كلية  العلوم اإلنسانية و اإلجتامعية

ميسوم باصور

توفيق بن بابا عيلنادية بوخرصرقية جبارنوال جدييل

عبد القادر سبتيحليم لعرويس

عبد النور العمريفريد بكيسمحمد أوباجيأمال بن يوسف

خرة بودرقةحميدة زهرةلخر شتويرقية محمودي

فاطمة الزهراء ماليكايدير معياشمحمد بوجطوجميلة صغر

رشيد ميادفاهمة شاييلالهام صفرة

كلية  العلوم اإلقتصادية،التجارية  و التسيري

عامر كالليى بن زرقةمحمد خليلخرة بلحمري

أحمد شمس الدين بوعرارحبيبة كشيدةجال يرقيمحمد برابح

مروان بقيدةصمودي منصوريجال الدين سامةلياس يحياوي

أحمد  يوسف العيديمحمد بن عيشوشنذير بوسهوةنعيمة شايب

كلية  االداب و اللغات

محمد رسيرأمن مخفوظيعبد الرحان الزاويسعدودي الشاذيل

موالي مدقدم فروز بن رمضانزينب شيخبن أحمد نورين فؤاد

محمد مداين

كلية  العلوم

كلية  التكنولوجيا

نصر قيش

ضيف الله عيساوي

موزاوي عائشة

عبد النور املهري

فتحية حميدية
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مناقشة أطروحات الدكتوراه

الطالبة : سهام شهبة مونة           املرشف: أ.د. صالح حنيني                     تاريخ املناقشة: 2018/02/17      دكتوراة ل.م.د

Usage des réseaux de neurones pour le calcul des paramètres énergétiques solaires  :عنوان األطروحة     

كلية التكنولوجيا

الطالب : رضا علواوي                  املرشف: أ.د. محمد نجيب بوعزيز         تاريخ املناقشة: 2018/01/20      دكتوراة علوم

Transfert convectif par les fluides micropolaire  :عنوان األطروحة     

تــم خــال ســنة 2018 مناقشــة أربعــة و خمســون )54( أطروحــة دكتــوراه، تشــمل ســبعة و عــرشون )27( أطروحــة دكتــوراه 

ــوراه نظــام ل.م.د.   ــوم و ســبعة و عــرشون )27( أطروحــة دكت عل

الطالب : رابح حنيش                  املرشف: أ.د. عبد القادر قرييش             تاريخ املناقشة: 2018/02/01      دكتوراة علوم

 Etude des transferts thermoconvectifs dans un canal en présence des chiccanes  :عنوان األطروحة     
attachés aux parois d’une manière alternative

الطالب : سفيان الدق                 املرشف: أ.د. ناجي موالي مصطفى          تاريخ املناقشة: 2018/02/01     دكتوراة علوم

Utilisation des procédés membranaires dans le traitement d’effluents liquides.  :عنوان األطروحة     
 Étude expérimentale et théorique

الطالب : فاروق زيان                 املرشف: أ.د. عبد الله عبد الله الحاج          تاريخ املناقشة: 2018/02/04      دكتوراة علوم

 Analyse numérique de l’intéraction fluide structure de l’écoulement de l’air  :عنوان األطروحة     
autour d’une structure déformable

الطالب : عبد الوايف مسعدي          املرشف: أ.د. محمد نجيب بوعزيز           تاريخ املناقشة: 2018/02/17     دكتوراة ل.م.د

Transferts convectifs avec MHD autour des aiguilles fines  :عنوان األطروحة     

الطالب : محمد بوكساين               املرشف: أ.د. محمد نجيب بوعزيز          تاريخ املناقشة: 2018/03/15       دكتوراة علوم

 Modélisation de la convection naturelle en présence magnétohhydrodynamique  :عنوان األطروحة     
des plaques de dimensions finies

الطالبة : هناء حسناوي               املرشف: أ.د. محمد قريعة                    تاريخ املناقشة: 2018/02/17      دكتوراة علوم

  Utilisation des réseaux de neurones dans la prédiction de la perméabilité  :عنوان األطروحة     
des polymères aux gaz et aux vapeurs

الطالب : أحمد عزيزي                 املرشف: أ.د. محمود أبو السعود             تاريخ املناقشة: 2018/04/14      دكتوراة علوم

Dégradation du phénol par couplage de procédé fenton et traitement enzymatique  :عنوان األطروحة     

الطالبة : دليلة باديس                 املرشف: أ.د. زوبر بن معمر                  تاريخ املناقشة: 2018/05/19      دكتوراة علوم

Préparation, caractérisation et application des absorbants, à base des végétaux, en traitement des eaux.  :عنوان األطروحة     

الطالب : فوضيل بن زرافة             املرشف: أ.د. عبد الحليم تلمساين            تاريخ املناقشة: 2018/05/26      دكتوراة ل.م.د

 Investigation sur les systèmes flous et les convertisseurs multiniveaux pour l›amélioration  :عنوان األطروحة     
de la qualité d›énergie électrique au système de distribution utilisant les dispositifs D-STATCOM

الطالبة : منرة بوخلخال                املرشف: أ.د. ناجي موالي مصطفى            تاريخ املناقشة: 2018/06/05      دكتوراة ل.م.د

 Contribution à la valorisation de la biomasse locale )chêne vert( en vue de la synthèse de  :عنوان األطروحة     
l›amidon fonctionnalisation, analyses physicochimiques et applications.

الطالب : عبد العزيز رساي           املرشف: أ.د. صالح حنيني                    تاريخ املناقشة:2018/06/13       دكتوراة ل.م.د

 Elimination des composés pharmaceutiques dans les effluents aqueux par un procédé de traitement  :عنوان األطروحة     
basé sur le couplage de l›absorption et les techniques d›oxydation avancée
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مناقشة أطروحات الدكتوراه

الطالبة : الالهم عصان              املرشف: أ.د. جيايل عار بوزيد                 تاريخ املناقشة: 2018/10/22    دكتوراة ل.م.د

 Modèle d’éléments finis à tranches verticales: implementation de la loi hyperbolique,  :عنوان األطروحة     
validation et application à deux problèmes d’interaction sol-structure

كلية  العلوم

الطالبة : سعاد عبادي                  املرشف: أ.د. توفيق موساوي                  تاريخ املناقشة: 2018/05/03    دكتوراة ل.م.د

Existance de solutions pour certains problèmes elliptiques  :عنوان األطروحة     

الطالبة : آسيا عمروش                 املرشف: أ.د. أحمد دياف                        تاريخ املناقشة: 2018/06/21    دكتوراة ل.م.د

 Détermination du spèctre des énergies relatifs aux états l, des familles de potentiels q-déformés  :عنوان األطروحة     
via les intégrales de chemains de Feynman

الطالبة : أمال بن دايل براهم           املرشف: أ.د. مصطفى بليدية                    تاريخ املناقشة: 2018/07/03    دكتوراة ل.م.د

 Etude des b-)sommet ou arête( coloration dans les graphes et leurs comportement  :عنوان األطروحة     
vis-à-vis de certaines opérations

كلية  العلوم اإلقتصادية،التجارية  و التسيري

الطالب : ندير طروبيا                  املرشف: أ.د. الصادق بوشنافة                تاريخ املناقشة: 2018/01/17    دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة:  أزمة الرهون العقارية و الديون السيادية و تداعياتها عى إقامة رشاكة من أجل التنمية، دراسة تنبوئية تحليلية

الطالب : محمد هاين                   املرشف: د. رشيد ساملي                        تاريخ املناقشة: 2018/02/01    دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة:  السياسات االقتصادية الكلية و دورها يف مكافحة املرض الهولندي و تحقيق االستقرار االقتصادي. 

حالة الجزائر 2018-2000

الطالب : عبد الرؤوف قمبور           املرشف: د. نبيل حادي                        تاريخ املناقشة: 2018/01/29    دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة:  منوذج مقرح ألثر أمناط القيادة اإلدارية عى أداء املوارد البرشية. حالة مجمع صيدال.

الطالب : صالح محرز                  املرشف: أ.د. صالح فاحي                     تاريخ املناقشة: 2018/02/13    دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة: فعالية الحوافز يف تحسن أداء املورد البرشي و انعكاساته عى اإلبداع اإلداري يف املؤسسات الجزائرية.

 دراسة مقارنة بن مؤسسة املطاحن الكرى العوينات بتبسة و مؤسسة مطاحن األوراس بباتنة.

الطالب : نذيرة راقي                     املرشف: د. نبيل حادي                      تاريخ املناقشة: 2018/02/22     دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة:  أثر تسير الكفاءات البرشية عى تحقيق التميز يف املؤسسات الجزائرية - دراسة قياسية.

الطالب : سيد عيل صغري              املرشف: أ.د. عيل حميدوش                   تاريخ املناقشة: 2018/03/17    دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة:  الخوصصة و أثرها عى النمو االقتصادي دراسة لبعض الدول العربية للفرة 2015-1995. 

الطالب : براهيم عيل عباس          املرشف: أ. د. حكيم شبوطي                  تاريخ املناقشة: 2018/06/18    دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة: أهمية املحتوى املعلومايت للتقارير املالية كأساس لخدمة قرارات اإلستثار يف األوراق املالية. 

- دراسة ميدانية يف سوق األوراق املالية الجزائر.

الطالب : محمد بدراين                 املرشف: أ.د. موىس سعداوي                  تاريخ املناقشة: 2018/06/21    دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة:  التنمية املستدامة من خال اإلسراتيجيات التسويقية املطبقة يف القطاع السياحي الجزائري.

الطالب : اساعبيل صاري               املرشف: أ.د. موراد تهتان                      تاريخ املناقشة: 2018/06/21    دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة:  األداء االقتصادي ألنظمة سعر الرف - حالة عينة مختارة من الدول.
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الطالبة : ليى والد براهيم             املرشف: أ.د. عيل ساي                        تاريخ املناقشة: 2018/06/23    دكتوراة ل.م.د

 DEA عنوان األطروحة: قياس الكفاءة النسبية لرشكات التأمن الجزائرية باستعال أسلوب التحليل التطويقي للبيانات     

الطالب : رياض لعينوس              املرشف: أ.د. عيل ساي                         تاريخ املناقشة: 2018/06/25    دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة: إشكالية تقييم املؤسسات القامئة عى املعرفة يف ظل املعالجات املحاسبية السائدة للعنارص غر امللموسة.

الطالبة : سومية فرقاين                  املرشف: أ.د. عيل مكيد                         تاريخ املناقشة: 2018/07/01    دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة:  العوامل املؤثرة عى منو اإلنفاق الحكومي يف الجزائر، دراسة قياسية للفرة 1970- 2015.

الطالب : عبد الرزاق زيدان            املرشف: أ.د. خليل عبد القادر                 تاريخ املناقشة: 2018/12/01    دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة: دور املزيج التسويقي املريف اإللكروين يف تحقيق الريادة املرفية، 
دراسة ميدانية ببنك الفاحة و التنمية الريفية، وكالة الشلف. 

الطالب : عبد الكريم زرقاوي        املرشف: د. نبيل حادي                        تاريخ املناقشة: 2018/12/03    دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة: استخدام أساليب املحاسبة اإلدارية و تقييم أداء املؤسسات االقتصادية، 
دراسة حالة يف مؤسسة مناجم الفوسفات بتبسة 

الطالب : طارق رقاب                  املرشف: أ. د. خليل عبد القادر               تاريخ املناقشة: 2018/07/01    دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة: تأثر التكامل بن السياسة النقدية و السياسة املالية عى البطالة يف الجزائر 
- دراسة اقتصادية قياسية للفرة 2015-1990.

الطالب : زهر بوعكريف               املرشف: أ.د. عيل حميدوش                   تاريخ املناقشة: 2018/07/04    دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة:  ترقية القطاع السياحي كمورد بديل للروة النفطية من أجل تحقيق تنمية مستدامة - دراسة حالة الجزائر.

الطالب : عمر ولد عابد                   املرشف: أ.د. ملن علوطي                       تاريخ املناقشة: 2018/11/02    دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة:  دور الذكاء االقتصادي يف تحسن أداء املؤسسات الصغرة و املتوسطة بالجزائر، 
عينة من املؤسسات الصغرة و املتوسطة بوالية الشلف.

الطالبة : سمرة معسكري               املرشف: أ.د. الصادق بوشنافة                 تاريخ املناقشة: 2018/11/07    دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة:  دراسة تحليلية و تقييمية للرشاكة االقتصادية األورو- متوسطية دراسة حالة الدول الثاث:
 املغرب تونس الجزائر خال الفرة 2015-2005.

الطالبة : فريدة بن عياد                املرشف: أ.د. عيل مكيد                         تاريخ املناقشة: 2018/11/05     دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة: حدود و إمكانيات تحقيق األمن الغذايئ يف الوطن العريب،

 دراسة تحليلية لحالة بعض البلدان العربية مع الركيز عى حالة الجزائر.

الطالب : محمد العابد                  املرشف: أ.د. عيل مكيد                         تاريخ املناقشة: 2018/11/25    دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة: معوقات تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة يف املؤسسات الصحية الجزائرية، 
دراسة ميدانية مقارنة ملجموعة من املؤسسات الصحية العمومية.

الطالب : عثان عثامنية               املرشف: أ.د. صالح فاحي                      تاريخ املناقشة: 2018/12/17   دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة: حوكمة الرشكات باملؤسسة الجزائرية يف ضوء التجارب األمريكية و األوروبية، 
 CNA دراسة حالة رشكة ان يس آي رويبة

كلية  االداب و اللغات

الطالبة : باية بن دراح                 املرشف: أ.د. فتيحة بولفراد                      تاريخ املناقشة: 2018/04/12    دكتوراة علوم

 Réactualisation de Shéhérazade des nuits dans la trilogie de Leila Sebbar:  :عنوان األطروحة     

Shérazade brune frisée les yeux verts, les Carnet de Shérazade et le fou de Shérazade
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الطالبة : سهام عاد                      املرشف: أ.د. نذير بوملعايل                       تاريخ املناقشة: 2018/05/13   دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة:  مظاهر اإليقاع يف القرآن الكريم - سورة املدثر منوذجا.

الطالب : يوسف بن أودينة             املرشف: د. بن يوسف حميدي                  تاريخ املناقشة: 2018/04/26    دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة:  اآلليات الحجاجية يف املناظرات العربية- املناظرات النحوية منوذجا.

الطالبة : اميان اسكندر                   املرشف: أ.د. ناجي شنوف                       تاريخ املناقشة: 2018/05/13    دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة:  إشكالية بناء املعنى عند املؤولن الغرب املعارصين.

الطالبة : نبيلة قرمزيل                 املرشف: أ.د. جال كديك                        تاريخ املناقشة:2018/06/27      دكتوراة علوم

Pour un enseignement/apprentissage de l’écriture littérraire à l’université.  :عنوان األطروحة     

 Le cas des étudiants de Médéa

الطالب : كال غطاس                 املرشف: أ.د. جال كديك                        تاريخ املناقشة:2018/10/06     دكتوراة علوم

 Pour quelles activités scripturales en classe de FLE  :عنوان األطروحة     

Le cas des étudiants de la 1ére année licence de francais de l›université de Médéa

الطالب : عمران بن يطو                 املرشف: د. محمد بن حجر                      تاريخ املناقشــة: 2018/12/05   دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة:  تجليات الحجاج يف الحديث النبوي الرشيف رياض الصالحن، كتاب األمور املنهي عنها منوذجا.

كلية الحقوق و العلوم السياسية

الطالبة : هجرة حمداين                 املرشف: د. بن يوسف بن رقية                  تاريخ املناقشة: 2018/01/18    دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة:  متويل تنمية أرايض الوقف العام.

الطالب : أمينة حليايل                  املرشف: أ.د. عيل أبو هاين                        تاريخ املناقشة: 2018/04/23   دكتوراة علوم

     عنوان األطروحة:  حاية الطفل الجندي يف ظل أحكام القانون الدويل.

الطالب : نذير بن نارص                  املرشف: أ.د. سليان و لد خسال              تاريخ املناقشة: 2018/05/15     دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة:  الحاية القانونية لحق الورثة، دراسة مقارنة بن القانون الجزائري و الفقه اإلسامي.

الطالبة : هدى خاوش                   املرشف: د. سعيد بويزري                        تاريخ املناقشة: 2018/05/15    دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة:  زرع األعضاء البرشية بن القانون الجزائري و الفقه اإلسامي.

الطالب : حبيب الرحان غانس         املرشف: د. توفيق قادري                        تاريخ املناقشة: 2018/06/23    دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة:  رقابة الرملان عى أعال السلطة التنفيذية - دراسة مقارنة- الجزائر تونس.

الطالبة : فوزية بوعتبة                   املرشف: د. بن يوسف بن رقية                 تاريخ املناقشة: 2018/06/24    دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة:  اإلطار القانوين آلليات متويل السكن.

الطالبة : بشرة صفرة                    املرشف: د. نور الدين بعجبي                   تاريخ املناقشة: 2018/06/26    دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة:  املنافسة غر املرشوعة يف مجال امللكية الصناعية.

الطالبة : فتيحة مسعودان               املرشف: د. زبيدة أعمروفة                      تاريخ املناقشة: 2018/06/28    دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة:  الخرة الطبية يف قانون الرسة الجزائري

الطالب : ياسن لعمري                  املرشف: د. جال بوشنافة                       تاريخ املناقشة: 2018/09/13    دكتوراة ل.م.د

     عنوان األطروحة: ايجار األماك الوقفية يف الترشيع الجزائري.
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اصدارات جامعة المدية

  

نرشة
البحث العلمي 
 

تصــدر عــن نيابــة مديريــة الجامعــة للتكويــن 
العــايل يف مــا بعــد التــدرج و التأهيــل الجامعي 

و البحــث العلمــي 
 تهتــم بنـــرش أخبـــار نشــاطات البحــث العلمي 

والتطـــوير التكنولوجــي  يف جامعــة املدية. 

  

نرشية
جامعة املدية 
 

تصدر عن جامعة املدية. 
 تهتــم بنــرش املعلومــات حــول  األنشــطة 
التــي تنفــذ داخــل جامعــة يحــي فــارس 
باملديــة و تلــك التــي تقــع يف مجــال 

ــة. ــع الجامع ــة مجتم مصلح

   

مجلة تعليميات
 Didactiques

 
تعليميــة  البحــث  مخــر  عــن  تصــدر 

النصــوص  و  اللغــة 
ــا  ــاول القضاي ــاالت تتن ــرش مق ــم بن  تهت
املتعلقــة بتدريــس اللغــة بشــكل عــام و 

ــاص. ــكل خ ــية بش ــة الفرنس اللغ

  

املجلة الجزائرية 
لإلقتصاد و املالية

 
ــة  ــكيل واملالي ــاد ال ــر االقتص ــن مخ ــدر ع تص

ــة.  الدولي
 مجلــة علميــة محكمــة نصــف ســنوية تهتــم 
بنــرش املقــاالت االكادمييــة للباحثــن الجامعين 

واملختصــن يف مجــال االقتصــاد واملاليــة.

 

مجلة التواصلية
 

وفــن  اللغــة  مخــر  عــن  تصــدر 
 . صــل لتوا ا

 مجلــة علميــة أكادمييــة محكمــة تعنــى بنــرش 
ــة يف مجــال اآلداب واللغــات  البحــوث العلمی

والعلــوم اإلنســانیة و اإلجتاعيــة.

  

مجلة اإلقتصاد   
و التنمية

 

تصدر عن مخر التنمية املستدامة 
والدراســات  األبحــاث  بنــرش  تهتــم 
العلــوم  اختصاصــات  يف  العلميــة 
اإلقتصاديــة وعلــوم التســري والعلــوم 

ريــة. لتجا ا

  

مجلة الدراسات 
القانونية

 

تصدر عن مخر السيادة و العوملة 

 مجلــة علميــة دوليــة أكادمييــة سداســية 

محكمــة تهتــم بنــرش البحــوث األكادمييــة 

والدراســات القانونيــة.

 

مجلة 
املنار للدراسات 

والبحوث القانونية 
والسياسية

 

تصدر عن كلية الحقوق و العلوم السياسية. 

القانونيــة  بالدراســات  تعنــى  مجلــة   

داخــل  للباحثــن  موجهــة  والسياســية 

وخارجــه. الوطــن 

ديــــة *  عــة يحي فارس املــــ
مــ

ــا
ـــ

ـــ
 ج

 *

منصة تكنولوجية للنامذج األولية الرسيعة
من أجل رشاكة حقيقية بني القطاع اإلقتصادي  و قطاع البحث العلمي و التطوير التكنولوجي

نرشة دورية تصدر عن نيابة مديرية الجامعة للتكوين العايل يف ما بعد التدرج و التأهيل الجامعي و البحث العلمي يف جامعة املدية  العدد 02 / يناير 2019

البحث العلمي

مجلة البحوث  
والدراسات 

العلمية

تصدر عن جامعة املدية.

ــم بنــرش مقــاالت وبحــوث االســاتذة   تهت

ــات  ــع تخصص ــن يف جمي ــة الباحث والطلب

وكــذا  والقانونيــة   االقتصاديــة  العلــوم 

ــة و اإلنســانية املختلفــة. ــوم االجتاعي العل



جامعة يحي فارس المدية
نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي فيما بعد التدرج و التأهيل الجامعي و البحث العلمي

القطب الجامعي، المدية، الجزائر

الهاتف/ الفاكس:  80 50 78 25 0 )213(+

www.univ-medea.dz : الموقع

عــة يحي فارس املــــديــــة * 
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