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كلمة العدد

أوال أود أٌ أشكز عًٍد كهٍة انعهىو اندقٍقة و اإلعالو اَنً بجايعة سٌاٌ عاشىر وكذا األيٍٍ
انعاو نهكهٍة ،و انطاقى اإلداري ،عهى تدعٍى نفكزة تدشٍٍ يجهة عهًٍة يهًة خاصة  ،تتًثم فً
إطالق انعدد األول يٍ يجهة انكهٍة ،انتً ستكىٌ دوٌ شك يُنزاًا عهًٍا واعاليٍا نكافة االسزة
انجايعٍة ،نُقم َشاطاتهى وإبداعاتهى إنى انقارئ.
يعا يٍ أجم االرتقاء بانعًم اننٍداغىجً  ،نهكهٍة و نهجايعة .
وانسالو عهٍكى ورحًة هللا وبزكاته
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نشأة الكليـــة

بالنظر الى العدد الكبٌر للتخصصات والطلبة ،تم تقسٌم كلٌة العلوم والتكنولوجٌا– تمت ترقٌة الكلٌة
بموجب المرسوم التنفٌذي رقم  09-09المؤرخ فً  04 :جانفً  - 2009بجامعة الجلفة الى كلٌتٌن
األولى تحمل نفس التسمٌة والثانٌة تحت اسم "كلٌة العلوم الدقٌقة واإلعالم اآللً".
73-16
وقد جاء التعدٌل المذكور فً العدد األخٌر للجرٌدة الرسمٌة بموجب المرسوم التنفٌذي
المؤرخ فً  22فبراٌر  .2016حٌث صار مجموع الكلٌات بجامعة الجلفة  07كلٌات وهً :كلٌة العلوم
والتكنولوجٌا ،كلٌة العلوم الدقٌقة واإلعالم اآللً ،كلٌة علوم الطبٌعة والحٌاة ،كلٌة العلوم اإلقتصادٌة
والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،كلٌة العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة ،كلٌة
اآلداب واللغات والفنون ،اضافة الى معهد علوم وتقنٌات النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة.
وقد تم بموجب التعدٌل الجدٌد اقتراح  03أقسام لكلٌة العلوم الدقٌقة واإلعالم األلً وهً "قسم
 03اقسام فً "كلٌة العلوم
الكٌمٌاء ،قسم الفٌزٌاء ،قسم الرٌاضٌات واإلعالم اآللً" .بٌنما تم اقتراح
والتكنولوجٌا" وهً " الهندسة الكهربائٌة ،قسم الهندسة قسم المدنٌة و المٌكانٌكٌة ،قسم السنة أولى جذع
مشترك" .وتتوزع الكلٌتان على  03مواقع هً معهد اإللكترونٌك ،معهد الهندسة المدنٌة و الرٌاضٌات و
معهد االقتصاد سابقا.
و تتوزع كلٌة العلوم الدقٌقة و اإلعالم اآللً على كلٌتٌن  ،الكلٌة األصلٌة و كلٌة االدب سابقا و التً
وضع بها جزء من اإلدارة و أقسام الدراسة إضافة إلى مدرجٌن على مستوى الكلٌتٌن .
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كلية العلوم الدقيقة و اإلعالم اآللي – إحصائيات الكلية

2019-2020 إحصائيات ما بعد التدرج للسنة الجامعية
عدد الطلبة المسجلٌن فً الدكتوراه
السنة األولى فً التسجٌل
دكتوراه
2015

اسم و لقب
الطالب
مسعودة قطشة

2015

علٌكٌدار

2015

أحمد جحجوح

2015

عائشة قطشة

2012

محمد باكرٌة

2012

زهرة قدقاد

2012
2012

كوثر إٌمان
بلخٌري
فتحً بن كونٌسة

2012

لخضر جعفر

2012

2012

فاطمة زهرة بن
خٌرة
زهٌدة ٌاسمٌن
حباش
أسماء آمال صٌلع

2012

حدة بن مسعود

2012

علً عمارة

2012
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مخبر البحث
Développement en
mécanique et matériaux
Laadi-laboratoire
d’automatique appliquée et
diagnostic industriel
Laadi-laboratoire
d’automatique appliquée et
diagnostic industriel
Laadi-laboratoire
d’automatique appliquée et
diagnostic industriel
Chimie organique et
substances naturelles
Chimie organique et
substances naturelles
C .O.S.Na
Chimie organique et
substances naturelles
Chimie organique et
substances naturelles
Chimie organique et
substances naturelles
Chimie organique et
substances naturelles
Chimie organique et
substances naturelles
Chimie organique et
substances naturelles
Chimie organique et
substances naturelles
Materials science and
infomaticslaboratory MSIL

التخصص

الشعبة

Optimisation mathématiques pour le
traitement du signal et les réseaux de
communication
Optimisation mathématiques pour le
traitement du signal et les réseaux de
communication
Optimisation mathématiques pour le
traitement du signal et les réseaux de
communication
Optimisation mathématiques pour le
traitement du signal et les réseaux de
communication
كٌمٌاء عضوٌة

رٌاضٌات

Synthèse des compose polycyclique
par R.M.C

ًإعالم آل

ًإعالم آل

ًإعالم آل

كٌمٌاء
كٌمٌاء

كٌمٌاء عضوٌة

كٌمٌاء

كٌمٌاء عضوٌة

كٌمٌاء

كٌمٌاء عضوٌة

كٌمٌاء

كٌمٌاء عضوٌة

كٌمٌاء

Chimie organique et substances
naturelles
Chimie organique et substances
naturelles
Chimie organique et substances
naturelles
فٌزٌاء المواد

كٌمٌاء
كٌمٌاء
كٌمٌاء
فٌزٌاء
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تعداد الطلبة المتخرجين للسنة الجامعية 2019-2020
عدد الطلبة المتخرجين ليسانس
المادة

كيمياء
فيزياء
رياضيات
إعالم آلي

الميدان  -الفرع

العدد

كيمياء عضوية

93

كيمياء المواد

19

فيزياء المواد
فيزياء أساسية
رياضيات
نظم معلوماتية

31
28
88
105
المجموع الكلي

العدد اإلجمالي
112

59
88
105
364

تعداد الطلبة المتخرجين للسنة الجامعية 2019-2020
عدد الطلبة المتخرجين ماستر
المادة

كيمياء
فيزياء

رياضيات
إعالم آلي

الميدان  -الفرع

العدد

كيمياء عضوية

34

كيمياء تطبيقية

44

كيمياء تحليلية

42

فيزياء المواد
فيزياء المادة المكثفة
فيزياء طاقوية و الطاقات المتجددة
تحليل دالي
معادالت تفاضلية جزئية
شبكات و أنظمة موزعة
معالجة و تحليل الصورة و الصوت

15
21
16
24
31
30
27
المجموع الكلي

العدد اإلجمالي
120

52
55
57
284

عدد الطلبة المتخرجين موسم  2020/2019طور ليسانس  364 :طالب .
عدد الطلبة المتخرجين موسم  2020/2019طور ماستر  284 :طالب .
عدد الطلبة المتخرجين موسم  2020/2019للطورين ليسانس  +ماستر  648 :طالب .
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كلية العلوم الدقيقة و اإلعالم اآللي – إحصائيات الكلية

الهياكل البيداغوجية للكلية 2019-2020

المدرجات

المخابر
البيداغوجية

مكاتب
األساتذة

األقسام

نسخ الكتب

قاعة السحب

مركز
الحسابات

02

04

 15تقدرة استيعاب  42هقعد

01

العيادة

 4هكاتة
و 11
قاعة

المكتبة

كلية العلىم
الدقيقة و
اإلعالم
اآللي
هلحقة
الكلية

02

05

 14هجهسة ب  21جهاز
حاسىب HP

3384

قاعة
المحاضرات

الكلية

 2قاعات هقسوة إلى 6
أقسام  ،قسن واحد غير
هستغل

01

 2قاعات ( قاعة
هطالعة و قاعة
فهرسة ) و 2
هكاتة

01

 01قاعة

إحصائيات الطلبة  2019-2020حسب الطور
الكلية

ليسانس

ماستر

العدد اإلجمالي
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يوم  5افريل  2020قام مجموعة من اساتذة الكيمياء بكلية العلوم الدقيقة بجامعة الجلفة بتجهيز مستحضرات طبية تتمثل في معقمات ومواد تطهير
 250قارورة وفق البروتوكول المعد من طرف منظمة الصحة العالمية وستسلم هذه الدفعة االولية خالل هذا االسبوع للمستشفيات الكبرى والية الجلفة
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تحت الضوء
مكتبة الكلية
تتكٌٕ انًكتثح يٍ طاتق ٌحتٕي عهى يصانح يختهفح تساْى فً إَزاس يٓاو انًكتثح تصٕرج رٍذج ،تقع انًكتثح فً انطاتق انخاًَ
اهداف المكتبت و تطلعاتها :
انًساًْح فً يعزفح األرصذج ٔ انًزًٕعاخ ٔ انسالسم انتاتعح نًكتثاخ انكهٍاخ انًشاركح فً إَشاء شثكاخ ٔٔضع أسس تُٕك انًعهٕياخ يع إَشاء ٔ يتاتعح صفحح انٕاب انخاصح تانًكتثح فً إطار يٕقع انكهٍحاستعًال ٔ تعًٍى انتقٍُاخ انحذٌخح نإلتصال تانًكتثاخ ٔضع سٍاسح انًكتثح اإلفتزاضٍحٔ ٔضع سٍاسح يحكًح نحفظ انتزاث انٕحائقً نهكهٍح عثز تزَايذ DSpaceانًساًْح فً إحزاء انًٕاقع اإلنكتزٍَٔح انٕطٍُح انخاصح تانثحج انعهًً pnst. CCDZتتكىن مه :
مصلحت التىجيه  :يًٓتّ انسٓز عهى انُظاو ،انًزاقثح ٔ ،تُظٍى حزكح انطالب داخم انًكتثحشباك اإلعارة  :تتى فٍّ عًهٍح اإلعارج ،تٕرٍّ انطهثح ٔ يساعذتٓى فً أتحاحٓىقاعت المطالعت ْ :ذِ انقاعح يزٓشج ب  282يقعذ نهطهثح ٔ  68طأنح يطانعح .قاعت البحث الداخلي  :يزٓشج ب  03رٓاس حاسٕب نتًكٍٍ انطهثح نهثحج انثٍثهٍٕغزافً فً قاعذج انثٍاَاخ انخاصح تانًكتثحإدارة المكتبت :
يكتة يسؤٔنح انًكتثحيصهحح تسٍٍز انزصٍذ انٕحائقًيكتة انتٕرٍّ ٔ انثحج انثٍثهٍٕغزافًيكتة انًذكزاخ  :تحتٕي عهى أطزٔحاخ انذكتٕراِ ٔ انًارستٍز ٔ يذكزاخ انتخزد .الفرنسية

العربية

العناوين

التخصص

728

125

853

رياضيات

604

69

673

إعالم آلي

524

135

659

فيزياء

368

105

473

كيمياء

364

254

618

مطالعة

0

37

ميكانيك

26

71

قواميس

45
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شخصية العدد
البروفيسور سعدي سالمي

هذا الكتاب
ِع تذا٠ح اٌرغعٕ١اخ ِٓ اٌمشْ اٌّاض ٟتذأخ األتحاز ذرجٗ إٌ ٝأتعذ
ِّا عثك فثذأخ تّحاواج اٌىائٕاخ اٌح١ح األلً روا ًء ٚاٌرٌٙ ٟا
إِىأ١اخ ِحذٚدج وإًٌّ ٚاٌطٛ١س ٚاألعّان ٚاٌر ٟفٔ ٟفظ اٌٛلد
ذثذ ٞعٍٛوا ً اجرّاع١ا ً شذ٠ذ اٌزواء ٚاعرٕثظ اٌعٍّاء ِٕٙا خٛاسصِ١اخ
جذ٠ذج ف ٟعاٌُ اٌزواء االصطٕاع ٟواٌر ٟذعرّذ عٍ ٝذمٍ١ذ عًّ
اٌطث١عح ِٓ ِٕظٛس داس ٟٕ٠ٚعّ١د اٌخٛاسصِ١اخ اٌرطٛس٠ح ٚ
خٛاسصِ١اخ أخش ٜذعرّذ تشىً سئ١غ ٟعٍِ ٝحاواج أعشاب اٌطٛ١س
 ٚاألعّان ِٚغرعّشاخ إًٌّ  ٚإٌحً ،عّ١د فّ١ا تعذ :رواء
األعشاب
٘زا اٌىراب اٌّٛجٗ ٌٍطاٌة  ٚاٌثاحس عٍ ٝحذ عٛاء ،عثاسج عٓ
ششح ِثغظ ٌّثادئ عًّ ٘زٖ اٌخٛاسصِ١اخ ِع حٍٛي ِمرشحح ٌعذج
ِغائً ف ٟاٌش٠اض١اخ  ٚذطث١ماخ ِرٕٛعح الرشحٙا اٌّؤٌف ِٓ
خثشذٗ اٌّرٛاضعح ف٘ ٟزا اٌّجاي،،،
٘زا اٌىراب ٠حراجٗ اٌطاٌة  ٚاٌثاحس ف ٟاٌرطث١ماخ اٌّعٍِٛاذ١ح فٟ
شر ٝاٌّجاالخ ِثً عٍ َٛاٌحاعٛب  ٚإٌٙذعح  ٚااللرصاد  ٚاٌى١ّ١اء
 ٚاٌف١ض٠اء ٚاٌش٠اض١اخ  ٚاٌصٕاعح  ٚغ١ش٘ا ِٓ اٌّ١اد،،، ٓ٠
Cet ouvrage
Dans cet ouvrage, une présentation systématique et
)succinct des fondements théoriques de dix (10
techniques d’intelligence artificielle est donnée suivi des
résultats d’application de ces méthodes dans différentes
travaux de recherche réalisés chez nous, variant de la
génie électrique, l’automatique, la télécommunication,
l’informatique,…etc. L’objectif de ce recueil de travaux
pratiques, est la mise à la disposition des étudiants des
outils pratiques dédiés à l’optimisation méta-heuristique
et de donner les connaissances de base nécessaires à la
compréhension des algorithmes inhérents à plusieurs
disciplines.

٘زا اٌّشجع ِٛجٗ أعاعا إٌ ٝطٍثح اٌغٕٛاخ إٌٙائ١ح (ِٕٙذطِ ،اعرش
 ٚدورٛساٖ) ٚاٌز٠ ٞحراجٗ اٌطاٌة  ٚاٌثاحس عٍ ٝحذ عٛاء عثاسج
عٓ ششح ِثغظ ٌّثادئ عًّ اٌخٛاسصِ١اخ اٌحذ٠ثح  ٚاٌّغرعٍّح فٟ
عاٌُ اٌزواء االصطٕاع ٚ ٟاٌر ٟاعرٕثطٙا اٌعٍّاء ِٓ ِحاواج اٌخال٠ا
اٌعصث١ح  ٚذصشف اٌجٕ١اخ داخً اٌىشِٛٚصِٚاخ تاالظافح إٌٝ
ِحاواج اٌىائٕاخ اٌح١ح األلً روا ًء ٚاٌرٌٙ ٟا إِىأ١اخ ِحذٚدج ِثً
ِغرعّشاخ إًٌّ  ٚإٌحً  ٚأعشاب اٌطٛ١س  ٚاألعّان  ٚاٌر ٟسغُ
رواء٘ا اٌّحذٚد ذثذ ٞفٔ ٟفظ اٌٛلد عٍٛوا اجرّاع١ا شذ٠ذ اٌزواء
عّ :ٟرواء األعشاب.
وّا ٠رطشق اٌىراب وزٌه إٌ ٝاٌخٛاسصِ١اخ اٌر ٟذعرّذ عٍ ٝذمٍ١ذ
عًّ اٌطث١عح ِٓ ِٕظٛس داس ٚ ٟٕ٠ٚاٌر ٟعّ١د اٌخٛاسصِ١اخ
اٌرطٛس٠ح.
٠ ٚحر ٞٛاٌىراب تاإلضافح إٌ ٝاٌششح اٌّثغظ عٍ ٝفصً ٌٍّغائً
اٌّحٌٍٛح ف ٟاٌش٠اض١اخ وأعّاي ِٛجٙح  ٚفصً ٠شًّ ذطث١ماخ
ِرٕٛعح الرشحٙا اٌىاذة ِٓ خثشذٗ فِ ٟجاي عذ٠ذج ِثً اإلعالَ
ا ٚ ٌٟ٢إٌٙذعح اٌىٙشتائ١ح  ٚاالذصاالخ  ٚاٌرص٠ٛش اٌطثٚ ٟ
إٌٙذعح إٌ٠ٚٛح  ٚذطث١ماخ أخش .ٜأضاف اٌّؤٌف ٍِحما أ٠ضا
حٍٛي اٌّغائً  ٚاٌثشاِج اٌّعٍِٛاذ١ح اٌّغرعٍّح فٙ١ا.
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روبورتاج العدد
مصلحة الوسائل والصيانة
مصلحة الوسائل و الصيانة
رئيس المصلحة  :خليل طارق
كانت الصٌانة تسمى ٌسمى بالصٌانة االسعافٌة وهو اإلصالح وقت
حدوث العطل  ،وعندها تدفع إدارة المنشاة  ،وقد تغٌر مفهوم
الصٌانة وتعرٌفها حسب الزمان والمكان  ،فالمسلمون مثال استخدموا
"حد العمارة " كمرادف بدٌل لكلمة الصٌانة.
و الصٌانة عمل أو مجموعة إعمال وتهدف إلعادة األصل لحالته
األولٌة للقٌام بوظٌفته أو هً كشف عن األعطال كعمل وقائً
لألعطال المتوقع حدوثها تعرفها بعض األبحاث والكتب العلمٌة ،
مثل كتاب المفهوم اإلداري للصٌانة الصناعٌة وتطورها لمحمد علً
احمد بأنها " مجموعة من اإلعمال الفنٌة التً ٌتم القٌام بتخطٌطها
وتنظٌمها والرقابة علٌها  ،والتً تهدف إلى المحافظة على أصول
المشروع فً حالة تسمح لها بأداء وظٌفتها وفقا لطاقته المحدودة
بتكلفة اقتصادٌة .

وأٌضا القدرة الذاتٌة للتشغٌل المحكم لوسائل الكلٌة والمصالح
المشتركة وضمان الصٌانة والحفاظ على الممتلكات المنقولة وغٌر
المنقولة للكلٌة والخدمات المشتركة واالحتفاظ بسجالت الجرد و
حظٌرة
ضمان حفظ وصٌانة أرشٌف الكلٌة و ضمان تسٌٌر
السٌارات للكلٌة .
وتشمل المصالح اآلتٌة:
 مصلحة الوسائل والجرد :وهً المسئولة عن مسك سجالت الجردومتابعة حركة التجهٌزات المنقولة )األثاث المكتبً أجهزة اإلعالم
اآللً تجهٌزات العتاد ....الخ ( والتعرٌف بها .
مصلحة النظافة والصٌانة  :وهً المسؤولة عن ضمان صٌانةالممتلكات المنقولة والغٌر المنقولة إلدارة الكلٌة والمصالح المشركة
.

وهكذا فان الصٌانة أصبحت شٌئا مهما فً حٌاتنا ٌجب االهتمام به
ودراسته دراسة جٌدة  ،وذلك لدورها الهام فً المحافظة على
المنشات لذا تسلط الضوء على مصلحة الوسائل والصٌانة بكلٌة
العلوم الدقٌقة و اإلعالم اآللً بجامعة زٌان عاشور بالجلفة والتً
هً إحدى المصالح التابعة لألمانة العامة والشرٌان النابض للكلٌة
كونها تتكفل بضمان تزوٌد الهٌئات التابعة إلدارة الكلٌة والمصالح
المشتركة بوسائل لسٌر وتحضٌر مشروع مٌزانٌة الجامعة ومتابعة
تنفٌذها ،إذا

بقلم دويدة سارة

تعتبر مصلحة الوسائل و الصٌانة من أهم المصالح على مستوى
الكلٌة ،حٌث تتمثل مهامها األساسٌة فً السهر الدائم و المستمر
على صٌانة و نظافة هٌاكل الكلٌة بما فٌها البٌداغوجٌة و اإلدارٌة
هذا من جهة ،و من جهة أخرى التكفل التام بصرف اإلعتمادات
المالٌة المخصصة للمشترٌات بمختلف أنواعها و أصنافها ،إلى
جانب التكفل بالمتابعة الٌومٌة للمخزون
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تخصصات الليسا س المعتمدة بالكلية
للس ة ال امعية 2019-2020

الميدا

ال عبة

يا يات

تخصصات الليسا س المعتمدة بالكلية
للس ة ال امعية 2019-2020

التخص

الميدا

يا يات

يا يات

ال يا يات
و

ال يا يات
و

اإلعالم
اآللي

اإلعالم
اآللي

عالم لي

ال عبة

التخص

ت لي دالي

بكات و

عالم لي

م معلوماتي ة

مة

مو عة
معال ة و ت لي
الصو ة و الصوت
ي يا المواد
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