
بشراكة  تنظم كلیة العلوم والتقنیات بالحسیمة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي 

 ،یطالیاإ بحث في علوم الفیزیاء الكمیة بالمركز الدولي للفیزیاء النظریة في ال فریق مع 

ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم   (AIEA) التابع للوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 اأیام ،نواألساتذة الجامعییعدد من والخبراء بمساھمة و (UNESCO) والثقافة

 ". الفیزیاء الكمیة و الدینامیكا الحراریة الكمیة"دولیة تحت عنوان  شغاال أو دراسیة

(School on Quantum Information Theory and Thermodynamics at the Nanoscale).  

إلى استخالص  ویھدف ھذا الحدث العلمي الكبیر واألول من نوعھ بالجھة، 

االستفادة من تجارب بعض الدول األوروبیة الرائدة في و العلمیة مجموعة من النتائج

وذلك بطرق وأسالیب علمیة حدیثة  .والتعریف بالقطب الجامعي بالحسیمة ھذا المجال

والتي ھي في أمس الحاجة  ،كون رافعة أساسیة للبحث العلمي بالمنطقةتأن  امن شأنھ

طلبة القطب الجامعي بالحسیمة  ودعملتشجیع ،متمیزةالعلمیة التظاھرات ال ھذهل

الصعید الجھوي  على باعتباره رافعة للتنمیة التركیز على البحث العلمي  إلىودعوتھم 

  والوطني أیضا. 

مساھمة كل الفاعلین والمتدخلین   ومن أجل تحقیق كل ھذه الغایات، نتمنى 

رغم كل بھذا القطب الجامعي الفتي لضمان نجاحھ    األساتذةوالمنتخبین بالمنطقة وكل 

  اإلكراھات.

مختصین في  الباحثین الساتذة األالدولیین ویھ مجموعة من الخبراء یشارك فسو

المغرب، الجزائر، الھند، نیجیریا، ،من جنسیات مختلفة تمثل القارات الخمس: المیدان

البرتغال، بریطانیا، و دول  ، رومانیا، ألمانیا، فرنسا، إیطالیا، إسبانیا،أرجنتین ،برازیل

  .أخرى



ویھدف ھذا المؤتمر إلى تدارس عدة مواضیع في مجال الفیزیاء النظریة نجملھا  

 :فیما یلي

 دراسة مكونات الفیزیاء النظریة؛ -

 دراسة مختلف استعماالت الفیزیاء الكمیة؛ -

 دراسة مختلف تطبیقات الفیزیاء الكمیة في مجال النجاعة الطاقیة؛ -

  .ةالحسیمبعي مستقبل الفیزیاء الكمیة بالقطب الجام -

  24سبوعین من أیتضمن برنامج ھذا الملتقى العلمي، الذي سیمتد على مدى و

 األنشطة التالیة: 2020مارس   6 إلىفبرایر 

یستفید    ،تدریبیة ودروس معمقة في الفیزیاء النظریة طیلة األسبوع األول اتـ فتر 1

 ؛من دول مختلفة جامعات منھا طلبة دكتوراه تم اختیارھم من عدة

مداخالت مرجعیة و ؤتمرا دولیا تتخللھ عدة مداخالت على شكل محاضراتـ م 2

 ؛شفاھیة، بموازاة مع عروض وملصقات توضیحیة للفیزیاء الكمیة

 وإفریقیاب ـ كما سیتم تنظیم مائدة مستدیرة حول آفاق الفیزیاء الكمیة بالمغر 3

  .وبالخصوص بالقطب الجامعي بالحسیمة

تكریس انفتاح الجامعة على محیطھا الخارجي وتقویة  في النشاط وسیساھم ھذا

من طاقات  امن أجل خدمة الجھة نظرا لما تتوفر علیھ ،مجاالت البحوث العلمیة

وتنمیة   مواھبھاات بشریة تحتاج إلى ھذا النوع من المؤتمرات من أجل صقل كفاءو

  .مؤھالتھا المعرفیة

مر بزیارات لبعض مناطق الحسیمة والخروج بتوصیات سیختم ھذا المؤتو

وضع خطط عمل تھم تعزیز البحث العلمي في ومقترحات تفید العاملین في المیدان و

 الحیوي.  ھذا المجال


