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كمــا تثمــر األشــجار وتتــواىل ثمارهــا موســما بعــد موســم،
كل ثمــرة أحــى وأطيــب مــن ثمــرة أخــرى ،كذلــك بــذور جامعــة
محمــد الصديــق بــن يحــي – جيجــل تزهــر وتثمــر ســنة بعــد
ســنة ســاعية للتنميــة والنمــاء والتطــور مالزمــة لمســيرة
اإلنســان يف حياتــه ،متطلعــة إىل الرقــي بهــا وتطويرهــا إىل
األفضــل واألجمــل دائمــا زارعــة فيــه القيــم الســمحاء واألخــاق
الحميــدة وحــب العلــم والعمــل ومعانــي اإلخــاص والمثابــرة.
وهاهــو عــدد جديــد مــن مجلــة الجامعــة يطــل علينــا يف
بدايــة ســنة جديــدة وال يفوتنــي بهــذه المناســبة أن أهنــئ
كل أبنــاء األســرة الجامعيــة بحلــول الســنة الجديــدة 2019
وانطــاق الســنة الجامعيــة الجديــدة  2019/2018مرحبــا بــكل
طلبــة الجامعــة وبالطلبــة الجــدد خاصــة متمنيــا لهــم النجــاح
والتوفيــق يف مســارهم الدراســي ومنوهــا ومثمنــا بــكل الجهــود
التــي بذلــت إلنجــاح عمليــة التســجيالت ومــا وفرتــه الــوزارة
الوصيــة مــن نظــام األرضيــة الرقميــة لتســهيل ذلــك.
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ومــن جهــة أخــرى  ..يحــق لنــا أن نفتخــر بترتيــب جامعتنا بين
الجامعــات الجزائريــة والقاريــة وذلــك نتيجــة وثمــرة الجهــود
التــي بذلــت وتبــذل مــن قبــل األســاتذة الباحثيــن والنشــاطات
العلميــة التــي تقــام هنــا وهنــاك كمؤشــر واضــح عــى حركيــة
إيجابيــة بالفضــاء الجامعــي وعالقاتهــا الداخليــة والخارجيــة
المبنيــة عــى اإلهتمــام بالقطــاع اإلجتماعــي واإلقتصــادي
وانفتاحهــا عــى المحيــط الخارجــي وبنــاء عالقــات شــراكة
مثمــرة مــع مختلــف الهيئــات والمؤسســات الفاعلــة ،وقــد كان
آخــر هــذه العالقــات اتفاقيــة الشــراكة الجديــدة المبرمــة بيــن
جامعتنــا وجامعــة ميلــوز (فرنســا) يف ميدانــي العلــوم الصلبــة
والعلــوم اإلنســانية.

20

وأخيــرا نتمنــى أن توجــه جهــود باحثينــا إىل البحــث عــن
ضمــان الغــذاء والصحــة والطاقــة حتــى نضمــن لبلدنــا الحبيــب
الرقــي واإلزدهــار ونضمــن مكانتنــا بيــن األمــم.
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افتتاح الموسم الجامعي 2019-2018

السيد وايل والية جيجل يلقي كلمة بالمناسبة

أ

السـيـد والـي الـواليـة
المــوسـم

شــرف صبيحــة اإلثنيــن  08أكتوبــر  2018الســيد بشــير فــار وايل واليــة جيجــل
عــى مراســيم حفــل افتتــاح الســنة الجامعيــة الجديــدة  2019/2018بجامعــة
محمــد الصديــق بــن يحــي – جيجــل رفقــة وفــد هــام مــن الســلطات الوالئيــة
ومســؤوليها وأبنــاء األســرة الثوريــة
وعديــد الضيــوف.
حيــث وأمــام حشــد كبيــر مــن
األســاتذة والطلبــة ازدانــت بهــم
قاعــة المحاضــرات بالقطــب
المركــزي بجيجــل ،وبعــد اإلســتماع
آليــات مــن الذكــر الحكيــم والنشــيد
الوطنــي الجزائــري،
رحــب األســتاذ صالــح كعــواش
مديــر الجامعــة بالطلبــة والضيــوف
مقدمــا إحصــاءات عــن عــدد الطلبــة
المتخرجيــن والجــدد وأطوارهــم
وتخصصاتهــم.

الوفود المدعوة

جانب من فعاليات إفتتاح الموسم الجامعي

جانب من التكريمات
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ة يــشـرف عــلى افتـتــاح
م الجـامـعـي 2019/2018
ثــم تنــاول الســيد وايل الواليــة الكلمــة معلنــا عــن االفتتــاح الرســمي للســنة
الجامعيــة الجديــدة يف كلمــة ركــز فيهــا عــى دور الجامعــة كمؤسســة رائــدة
ومنــارة إشــعاع لهــا دورهــا الريــادي الفاعل يف مســار التنميــة المحليــة والوطنية
ومهنئــا بالمناســبة أبنــاء األســرة
الجامعيــة متمنيــا لهــم التوفيــق
والنجــاح يف مهمتهــم النبيلــة.
أول درس نموذجــي قدمــه األســتاذ
خوالديــة فــؤاد مــن كليــة الحقــوق
وتمحــور حــول «ترســيخ ثقافــة
العيــش بســام وقبــول اآلخــر
وتأصيــل قيــم التســامح».
يف األخيــر ،شــهد الحفــل التفاتــة
طيبــة مــن إدارة الجامعــة بتكريــم
مجموعــة مــن العمــال المشــهود
لهــم بالتفانــي واإلخــاص يف عملهــم
ليرفــع الســتار عــن بدايــة موســم
جامعــي جديــد نتمنــاه موفقــا
للجميــع .
ع.بوزربة

صورة تذكارية جماعية

السيد مدير الجامعة يلقي كلمة بالمناسبة
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بيداغوجيا

التسجيالت الجامعية 2019/2018

أ
عم�ة عبد الرزاق
الستاذ ي
نائب مدير الجامعة
المكلف بالبيداغوجيا

إ ّن التطــور المتزايــد الــذي شــهدته جامعــة جيجــل قــد وضعهــا أمــام تحــد متواصــل،
ســنة بعــد ســنة ،مــن أجــل القيــام بمهامهــا عــى أكمــل وجــه ،ومــن أجــل اإلطــاع عــى
واقعهــا البيداغوجــي خــال الســنة الجامعيــة  2018/2017وســير عمليــة التســجيالت للســنة
الجامعيــة  ،2019/2018تقربــت مجلــة الجامعــة مــن األســتاذ عميــرة عبــد الــرزاق نائــب
مديــر الجامعــة المكلــف بالبيداغوجيــا الــذي أفادنــا بصــورة مفصلــة وشــاملة باألرقــام
واإلحصــاءات.
بدايــة ،أشــار الســيد نائــب مديــر الجامعــة إىل أن عمليــة توزيــع شــهادات التخــرج عــى
الطلبــة للســنة الجامعيــة الفارطــة تمــت يف موعدهــا المحــدد حيــث تــم توزيــع إىل غايــة
 20جويليــة:
•  4301شهادة تخرج ليسانس
•  2909شهادة تخرج ماستر
•  09شهادة تخرج دكتوراه LMD
•  26شهادة تخرج علوم (كالسيك)
كما استفاد  26أستاذ من التأهيل الجامعي أي اإلرتقاء إىل رتبة أستاذ محاضر صنف أ.

تسجيالت في موعدها

لقــد بــادرت جامعــة جيجــل إىل تنظيــم أبــواب مفتوحــة عــى الجامعــة
مباشــرة بعــد إعــان نتائــج البكالوريــا يف الفتــرة مــن  24إىل  30جويليــة
تبعتهــا مباشــرة مواعيــد التســجيالت األوليــة والنهائيــة وفتــرة تأكيــد
التســجيالت والتــي امتــدت عــى فتــرات خــال شــهري جويليــة وســبتمبر،
حيــث وحســب نائــب مديــر الجامعــة المكلــف بالبيداغوجيــا تــم تســجيل:
•  4747طالب جديد من حاميل شهادة البكالوريا
•  3487طالب جديد سنة أوىل ماستر
•  123طالب دكتوراه LMD
• توقع تسجيل حوايل  40طالب دكتوراه (نظام كالسيكي).
• إعادة توجيه  16طالبا من المدارس العليا.
وبعد البث يف ملفات التحويالت الخارجية ( 159طالبا وافدا
و 194طالبــا منتقــا إىل جامعــة أخــرى) صــار عــدد طلبــة جامعــة جيجــل يف
مختلــف التخصصات:
•  20186طالب يف مرحلة التدرج
•  7217طالب يف طور الماستر
•  314طالب دكتوراه LMD
•  322طالب دكتوراه (نظام كالسيكي)
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وبهــذا اســتقر العــدد اإلجمــايل لطلبــة جامعــة محمــد الصديــق بــن
يحيــى عنــد الرقــم  208086طالبــا وهــو مــا يمثــل نســبة تطــور ب % 3
مقارنــة بالســنة الفارطــة.
وقــد أشــار الســيد نائــب مديــر الجامعــة يف هــذا الصــدد إىل أن هــذه
التســجيالت تمــت عــى الخــط دون انقطــاع ويف ظــروف جيــدة ويف
مواعيدهــا المحــددة مــن قبــل الــوزارة الوصيــة مــن خــال اإلمكانــات
الماديــة والبشــرية التــي وفرتهــا الجامعــة والســهر المتواصــل عــى
رغبــات وملفــات الطلبــة.

تحدي التأطير

إ

ّن هــذا العــدد الكبيــر مــن الطلبــة يضــع إدارة الجامعــة دائمــا أمــام هاجــس توفيــر التأطيــر الكمــي والنوعــي بالجامعــة
وحســب ضيــف المجلــة الســيد نائــب مديــر الجامعــة ،فــإن الجامعــة تضــم  53تخصصــا يف طــور الليســانس و 74
تخصصــا يف طــور الماســتر و  12ميدانــا تكوينيــا تصــل نســبة التأطيــر بهــا إىل أســتاذ واحــد لــكل  26طالــب .وحســب
ذات المســؤول فإنــه بخــاف التخصصــات األخــرى يبقــى نقــص التأطيــر يطــال تخصصــات اللغــات األجنبيــة والعلــوم
اإلنســانية واإلجتماعيــة حيــث تمــت اإلســتعانة بأســاتذة مؤقتيــن ،وذلــك بالرغــم مــن توفيــر الجامعــة لمناصــب
ماليــة يف هــذه التخصصــات لكــن يبقــى المشــكل مطروحــا يف عــدم تقــدم مترشــحين بالعــدد الــكايف.

هياكل ومقاعد بيداغوجية متوفرة

و

عــن ســؤالنا عــن مــدى قــدرة هيــاكل جامعــة جيجل عــى اســتيعاب طلبتهــا أفاد ضيــف المجلــة أن هناك إكتفــاء هذه
الســنة مــن حيــث الهيــاكل والفضــاءات والمقاعــد البيداغوجيــة وكل الطلبــة يزاولــون دراســتهم يف ظــروف جيــدة،
ولكــن هنــاك توقــع نقــص يف هــذا الجانــب يف الســنوات القليلــة المقبلــة خاصــة فيمــا يخــص األماكــن البيداغوجيــة
ويبقــى األمــر مرهونــا بفتــح ولــو جزئــي للقطــب الجامعــي الجديــد بالعوانــة الســتيعاب العــدد المتزايــد مــن الطلبــة
المقبليــن عــى الجامعــة.

آفاق جديدة

ت

توقــع جامعــة جيجــل حســب مــا أفادنــا ذات المســؤول خــال هــذه الســنة فتــح عــروض تكويــن يف العلــوم
اإلنســانية واإلجتماعيــة ،وكــذا الليســانس المهنيــة يف علــم التعديــن بالشــراكة مــع الشــركة الجزائريــة للصلــب
بالميليــة  ،AQSحيــث ســيتم بهــذا التكفــل بالجانــب التطبيقــي لهــذه التخصصــات.
كمــا ســيتم فتــح فــروع يف الليســانس وتخصصــات يف الماســتر يف ميــدان العلــوم اإلقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم
التســيير.
وعــن ســؤالنا عــن مــدى تقييمــه العــام لهــذا الدخــول الجامعــي ،أوضــح ضيفنــا أن األمــور تمــت يف أريحيــة وظــروف
جيــدة وانطــاق الــدروس يف مختلــف الكليــات بصفــة عاديــة ويف مواعيدهــا المحــددة ،كمــا أن هنــاك حرصــا مــن إدارة
الجامعــة عــى بلــوغ الطلبــة لـــ  14أســبوعا مــن الدراســة يف كل سداســي.
ع.بوزربة
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جديد الجامعة
توظيف جديد
اســتفادت جامعــة جيجــل خــال الســنة الجاريــة مــن توظيــف خارجــي وداخــي عــى مســتوى األســاتذة والموظفيــن،
األمــر الــذي يســمح لهــا بتدعيــم تعدادهــا بكفــاءات جديــدة وتحســين أداء مختلــف وظائــف التســيير .حيــث تــم توظيــف
 19أســتاذ مســاعد ب يف مختلــف التخصصــات وكــذا 19منصــب آخــر بصيغــة التكفــل (تحويــل) مــن جامعــات أخــرى إىل
جامعــة جيجــل يف تخصصــات ورتــب مختلفــة ،إضافــة إىل اإلســتفادة مــن  04مناصــب تكويــن منتــوج (التكويــن اإلقامــي
يف الخــارج) ،أمــا فيمــا يخــص الموظفيــن اإلدارييــن فقــد تمــت عمليــة توظيــف داخــي بالمؤسســة (ترقيــة) يف مختلــف
الرتــب واألنمــاط (ترقيــة عــى أســاس الشــهادة  -ترقيــة اختياريــة  -امتحــان مهنــي) وبغــرض الرفــع مــن نوعيــة األداء
وضمــان التســيير الحســن لهيــاكل الجامعــة فقــد حرصــت جامعــة جيجــل عــى تمكيــن موظفيهــا مــن تكويــن داخــي خــاص
بإداراتهــا وذلــك بالمعهــد العــايل للتســيير والتخطيــط عــى شــكل دفعــات بدايــة مــن شــهر ديســمبر وكذلــك تكويــن خــاص
بأعــوان األمــن بالتنســيق مــع الحمايــة المدنيــة .يضــاف هــذا طبعــا إىل عمليــة التكويــن بالخــارج التــي يســتفيد منهــا
إطــارات الجامعــة كل ســنة للرفــع مــن قــدرات التســيير ومواكبــة الجديــد يف الميــدان.

رقمنة الجامعة
تشــكلت بجامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي بطلــب مــن الــوزارة الوصيــة لجنــة الرقمنــة بغــرض رقمنــة مختلــف مصالــح
وهيــاكل الجامعــة حيــث وضعــت رزنامــة عمــل تشــمل مختلــف مصالــح الجامعــة لرقمنتهــا تماشــيا مــع روح العصــر
واســتثمارا للمتــاح التكنولوجــي.

تقييم داخلي وخارجي
إيمانــا منهــا بضــرورة وفائــدة عمليــة تقييــم أدائهــا ،ســارعت إدارة الجامعــة إىل إنشــاء خليــة ضمــان الجــودة ()CAQ
برئاســة األســتاذ عبــد الكريــم بوكابــو وهــي ذات اللجنــة التــي عكفــت عــى عملهــا يف شــكل عمــل ومعاينــة ميدانيــة كانــت
حصيلتهــا تقريــرا مفصــا وزع عــى مصالــح الجامعــة وقــدم إىل مصالــح الــوزارة الوصيــة.
وبنــاء عليــه ،كانــت جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي محطــة لعمليــة تقييــم خارجــي بإشــراف الــوزارة مــن خــال لجنــة
مختصــة يف ضمــان جــودة األداء متكونــة مــن الخبيريــن بوســليماني ياســين  -كنــدا وحميــدوش محمــد  -ســطيف ،والذيــن
جمعتهمــا جلســات عمــل مطولــة مــع مختلــف هيــاكل ومصالــح الجامعــة وكــذا خرجــات ميدانيــة أيــام  17-16و 18أفريــل
 ،2018حيــث قدمــت هــذه اللجنــة تقريــرا أوليــا حــول واقــع الجامعــة وآفــاق العمــل والتســيير بهــا.

اعتماد مخابر بحث جديدة
بصــدور القــرار  872المــؤرخ يف  01أكتوبــر  2018المتضمــن إنشــاء مخابــر بحــث جديــدة عــى مســتوى جامعــة محمــد
الصديــق بــن يحــي – جيجــل تــم إنشــاء:
• مخبر متعدد التخصصات يف العلوم اإلنسانية واإلجتماعية التطبيقية من أجل التنمية.
• مخبر علم النفس والتربية وقضايا المجتمع.
• مخبر إقتصاد المنظمات والتنمية المستدامة.
• مخبر حماية وترقية األسرة وحقوق المرأة والطفل.
وقــد أصبــح عــدد مخابــر البحــث التــي تتوفــر عليهــا جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي – جيجــل هــو  27مخبــر بحــث يف
مختلــف المياديــن ،ممــا ســيعطي دفعــا قويــا للبحــث العلمــي عــى مســتوى الجامعــة.
ع.بوزربة
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مشاريع وآفاق

مشروع المؤسسة
عمــا عــى تحســين األداء وتطويــر ميكانيزمــات التســيير وتنفيــدا لتوصيــات الــوزارة الوصيــة ،انكبــت إدارة الجامعــة
عــى إعــداد مشــروع المؤسســة الــذي يقــدم أفــكارا ورؤى دقيقــة وشــاملة حــول اإلدارة والتســيير .وقــد شــكلت لهــذا
الغــرض خليــة ضمــان الجــودة ( )CAQبرئاســة األســتاذ عبــد الكريــم بوكابــو ( )RAQللتنســيق مــع مختلــف اللجــان التــي
تشــكلت وفــق المخطــط التــايل:

القيادة

 مدير الجامعة نواب مدير الجامعة العمداء -مسؤول خلية ضمان الجودة

الحياة داخل الجامعة

 النشاطات الثقافية والعلمية -الوحدات الطبية

البيداغوجيا والبحث
العلمي

الحوكمة

 ممثلو الكليات النقابات -خلية الحوكمة

لجان كلية العلوم والتكنولوجيا

لجان كلية اآلداب واللغات

لجان كلية العلوم الدقيقة
واإلعالم اآليل

لجان كلية الحقوق والعلوم
السياسية

لجان كلية علوم الطبيعة والحياة

لجان كلية العلوم اإلنسانية
واإلجتماعية

لجان كلية العلوم اإلقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم التسيير
بعــد عمــل مكثــف للجنــة تمــت المصادقــة عــى مشــروع المؤسســة مــن قبــل المجلــس العلمــي وتــم توزيــع هــذا المشــروع
عــى مختلــف مصالــح الجامعــة لإلطالع.
ع.بوزربة
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مقاوالتية

جامعة جيجل تحتضن الصالون األول للمقاوالتية والتشغيل

ن

الطالب الجامعي بين رهانات المقاوالتية
التشغيل والتنمية المحلية

ظمــت دار المقاوالتيــة لجامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي  -جيجــل بالتنســيق مــع المكتــب الوالئــي للمنظمــة
الوطنيــة للتضامــن الطالبــي  ONSEالطبعــة األوىل مــن الصالــون األول للمقاوالتيــة والتشــغيل تحــت شــعار
«الطالــب الجامعــي بيــن رهانــات المقاوالتيــة ،التشــغيل والتنميــة المحليــة» يومــي 14و  15مــاي  2018بالمكتبة
المركزيــة القطــب الجامعــي جيجــل بمشــاركة:
	•دار المقاوالتية لجامعة جيجل.
	•الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب .ANSEJ
	•الوكالة الوطنية للتشغيل .ANEM
	•الوكالة الوطنية للتأمين عىل البطالة .CNAC
	•الصندوق الوطني لدعم اإلستثمار .ANDI
	• 9مؤسسات صغيرة منشأة ممولة من طرف  ANSEJلطلبة جامعيين متخرجين.
	• 4شركات صغيرة ممولة من طرف  CNACلطلبة جامعيين متخرجين.

جانب

ن معر
م

ض الم

ؤسسا

ت الم

شاركة
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صورة تذكارية جماعية للمشاركين يف الصالون األول للمقاوالتية والتشغيل

و

قــد تضمــن هــذا الصالــون برنامجــا ثريــا لفائــدة الطلبــة المقبليــن عــى التخــرج ،حيــث تركــزت أهدافــه األساســية يف
تعزيــز روح المقاوالتيــة لــدى الطلبــة المتخرجيــن مــن خــال تقديــم محاضــرات وفتــح نقاشــات مباشــرة مــع األســاتذة
المختصيــن ومســؤويل هيئــات الدعــم المختلفــة ،مــع تقديــم عينــات لمؤسســات ناجحــة.
وقــد أشــرف مديــر الجامعــة األســتاذ صالــح كعــواش عــى افتتــاح أشــغال الصالــون حيــث تلقــى شــروحات وإضــاءات حــول
معــرض المؤسســات الناجحــة الــذي احتضنــه بهــو المكتبــة المركزيــة براهنهــا وآفاقهــا المســتقبلية.

أ

مــا قاعــة المحاضــرات فقــد كانــت مســرحا لعديــد النــدوات والمحاضرات التــي تمحورت حــول التنميــة المحليــة وتحدياتها
يف واليــة جيجــل وكــذا دور المقاوالتيــة يف دفــع عجلــة التنميــة المحليــة مــن تقديــم أســاتذة مختصيــن ،وكــذا ورشــات
خاصــة بمختلــف مــدراء هيئــات الدعــم المرافقــة تضمنــت شــروحات حــول آليــات الدعــم المتوفــرة لصالــح الطلبــة
الجامعييــن المقبليــن عــى التخــرج ،وقــد تميــزت هــذه الفعاليــات بنقــاش ثــري بيــن الطلبــة واألســاتذة والمختصيــن
حــول آليــات الدعــم والمرافقــة ومختلــف القضايــا المتعلقــة بواقــع
المقاوالتيــة والتنميــة المحليــة يف جيجــل.

ال

ة يلقي كلم

ار المقاوالتي

سيد مدير د

ة بالمناسبة
السيد وايل والية رفقة مدير الجامعة يف زيارة للمعرض

و

قــد تزامــن اختتــام أشــغال هــذا الصالــون يف يومــه الثانــي مــع فعاليــات اإلحتفــال بعيــد الطالــب تحــت إشــراف الســيد
وايل واليــة جيجــل الــذي قــام رفقــة الوفــد المرافــق لــه ،بزيــارة معــرض المقــاوالت الناجحــة حيــث وقــف عــى مــدى
نجــاح هــذه المشــاريع ،مشــجعا أصحابهــا مــن خريجــي الجامعــات عــى الســعي يف مســار النجــاح خدمــة للتنميــة المحليــة
بالوالية،ومســتمعا إىل انشــغاالتهم والمشــاكل التــي تعيــق أنشــطتهم.
ع.بوزربة
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نشاطات
في الذكـرى  36لوفــاة المجـاهـد محمـــــد الصــديق بن يحـي

جـامعة جيجـل محـطة بـارزة مـن مــحـطات اإلحتفال
نظمــت الفعاليــات الرســمية إلحيــاء الذكــرى  36لوفــاة المجاهــد والمناضــل الفــذ
محمــد الصديــق بــن يحــي المصادفــة للثالــث لشــهر مــاي مــن كل ســنة بــدار الثقافــة
عمــر أوصديــق برعايــة معــايل وزيــر المجاهديــن وإشــراف الســيد وايل الواليــة وقــد
شــاركت جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي يف هــذه الفعاليــات بتقديــم مداخلــة حــول
مســار المرحــوم وشــخصيته النضاليــة يف هــذا اليــوم اإلحتفــايل الــذي شــهد تكريــم
بعــض رفقــاء المرحــوم واألســاتذة الباحثيــن يف مســاره النضــايل والسياســي.
كمــا كانــت القاعــة الشــرفية بالقطــب الجامعــي تاسوســت مســاء 02مــاي ،2018
وضمــن نفــس الفعاليــات ،محطــة لزيــارة معــايل وزيــر المجاهديــن رفقــة الســيد وايل
الواليــة ووفــد هــام مرافــق لهمــا أيــن تــم اإلطــاع عــى معــرض صــور خاصــة بالمرحــوم
محمــد الصديــق بــن يحــي مناضــا ومجاهــدا ورجــل دولــة.
ع.بوزربة

يوم تحسيسي حول شروط وكيفية اإللتحاق بصفوف الدرك الوطني

جانب من فعاليات اليوم التحسيسي

اســتفاد طلبــة جامعــة جيجــل يومــي  8و 9مــاي  2018مــن
يــوم تحسيســي نشــطته إطــارات مــن المجموعــة اإلقليميــة
للــدرك الوطنــي بجيجــل ،وذلــك بالقطبيــن الجامعييــن جيجــل
وتاسوســت ،حــول شــروط وكيفيــة اإللتحــاق بصفــوف الــدرك
الوطنــي ،حيــث تــم تقديــم مطويــات تضمنــت لمحــة عــن
نشــأة هــذه المؤسســة ومختلــف المهــام الموكلــة إليهــا،
والوحــدات التــي تضمهــا ،إضافــة إىل شــروحات حــول شــروط
وكيفيــة اإللتحــاق ببعــض الرتــب مثــل الضبــاط ،ضبــاط الصــف
المتعاقديــن ،دركــي عــون  ...الــخ ،وكــذا اإلجابــة عــى مختلــف
اإلستفســارات المقدمــة مــن طــرف جمهــور الطلبــة.
ص.بولدرواح

السي
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الحظيرة الوطنية
لتازة
تحتفل باليوم العالمي
للطيور المهاجرة

السيد معايل وزير المجاهدين رفقة السيد وايل الوالية يف زيارة للمعرض

اليوم الوطني للشجرة
احتضنــت قاعــة المحاضــرات بالقطــب
المركــزي جيجــل يــوم  30أكتوبــر  ،2018احتفــاال
خاصــا باليــوم الوطنــي للشــجرة المصــادف
لـــ  25أكتوبــر مــن كل ســنة ،والــذي بــادرت بــه
الحظيــرة الوطنيــة لتــازة وقــد تضمــن تقديــم
مداخــات إلطــارات الحظيــرة وتوزيــع مطويــات
لفائــدة الطلبــة وتنظيــم معــرض تحسيســي
حــول المناســبة.
ع.بوزربة

نظمــت الحظيــرة الوطنيــة
لتــازة يــوم  10مــاي 2018
بالمكتبــة المركزيــة بالقطــب
المركـــزي جيـــجل يـــوما
تحسيســيا بمناسبة اإلحتفال
باليــوم العالمــي للطيــور
المهاجــرة تــم خاللــه تقديــم
محاضــرة حــول الموضــوع
مــن تنشــيط إطــارات مــن
الحظيــرة الوطنيــة تــازة
إضافــة إىل تنظيــم معــرض
حــول بعــض الطيــور المهاجــرة
مــن خــال صــور وخرائــط
ونمــاذج لطيــور محنطــة.

ص.بولدرواح
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نشاطات
جامعة جيجل تحتفل بالذكرى  62لعيد الطالب

الوفود المدعوة يف تحية العلم الوطني

السيد وايل الوالية رفقة السيد مدير الجامعة يف زيارة للمعرض

احتضنــت قاعــة المحاضــرات بالقطــب المركــزي
جيجــل يــوم  15مــاي  ،2018احتفــاال خاصــا
بمناســبة اليــوم الوطنــي للطالــب بالتنســيق
مــع مديريــة الثقافــة لواليــة جيجــل ودار الثقافــة
عمــر أوصديــق ،وهــو اإلحتفــال الــذي حضــره عــدد
مــن الشــخصيات الهامــة عــى رأســهم الســيد وايل
الواليــة ،الــذي قــام رفقــة الوفــد المرافــق لــه
بزيــارة المعــرض المتنــوع حــول الثــورة التحريريــة
وأعــام جيجــل ومعــرض الفــن التشــكييل ،بعــد
ذلــك كان اإللتحــاق بقاعــة المحاضــرات حيــث
ألقــى رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور صالــح
كعــواش كلمتــه بالمناســبة،
تلتهــا كلمــة مديــر الخدمــات الجامعيــة األســتاذ عمــار بــن
حميــود وكلمــة ممثــل الطلبــة يف قــراءة لبيــان  19مــاي
التاريخــي ثــم كلمــة األســرة الثوريــة .ليســتمتع الحضــور بعــد
ذلــك بأنشــودتين وطنيتيــن مــن أداء فرقــة أنــوار اإليمــان لــدار
الثقافــة عمــر أوصديــق ،تالهــا عــرض مســرحية ثوريــة بعنــوان
أبنــاء القصبــة لجمعيــة الريــان الثقافيــة للفنــون ،والتــي
تفاعــل معهمــا الحضــور كثيــرا ،ويف اإلختتــام تــم تكريــم الطلبة
الحاصليــن عــى منحــة للدراســة يف الخــارج للســنة الجامعيــة
 2018/2017وكــذا تكريــم بعــض أبنــاء األســرة الثوريــة مــن
طــرف اللجنــة الوالئيــة إلحيــاء األيــام واألعيــاد الوطنيــة.

قائمة الطلبة الحاصلين على منحة للدراسة في الخارج
للسنة الجامعية 2018/2017

ن ف
صورة تذكارية للطلبة
المتفوق ي� ي� الدف

ص.بولدرواح

الرقم

اإلسم واللقب

التخصص

01

بولحيون مريامة

رياضيات

02

بومعزة كنزة

رياضيات

03

بو عبد الله راضية

رياضيات

04

بولحمار وفاء

رياضيات

05

فرطاس شهيرة

إنجليزية

06

عبد اليل سمية

إنجليزية

07

ريشان أميرة

علوم التغذية

08

زرناجي وداد

علوم التغذية

عة للسنة الجا
معية 2018/2017
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حفل اختتام السنة الجامعية 2018/2017

إستحقاقات وتكريمات في أجواء بهيجة...

صورة تذكارية للطلبة المكرمين األوائل يف طور الماستر للسنة الجامعية
2018/2017

جانب من التكريمات

قائمة الطلبة المكرمين األوائل يف طور الماستر
الرقم

السم واللقب
إ

الكلية

التخصص

01

بوشنقة لمياء

كلية العلوم
والتكنولوجيا

هندسة الطرائق -
هندسة المواد

02

حزير فوزية

03

بومعزة كنزة

04

بوشكريط نجيبة

05
06

خلوف نهاد
بن سهلة دنيا

07

موصو سراح

كلية علوم الطبيعة
والحياة
كلية العلوم الدقيقة
واإلعالم اآليل
كلية الحقوق والعلوم
السياسية
كلية اآلداب واللغات
كلية العلوم اإلنسانية
واإلجتماعية
كلية العلوم اإلقتصادية
والتجارية وعلوم
التسيير

ماء ومحيط
رياضيات
القانون الخاص لألعمال
نقد عربي معاصر
اتصال وعالقات عامة
إدارة مالية

قائمة األساتذة المكرمين
المرقين إىل رتبة أستاذ
الرقم

السم واللقب
إ

الكلية

التخصص

01

فرخي مصباح

كلية العلوم الدقيقة
واإلعالم اآليل

هندسة الطرائق

02

لعرج سمير

03

مبروك فاتح

04

مليط محمد

كلية العلوم اإلنسانية
واإلجتماعية
كلية علوم الطبيعة
والحياة
كلية الحقوق والعلوم
السياسية

علوم اإلعالم واإلتصال
جيولوجيا
إلكترونيك

احتضنــت قاعــة المحاضــرات الكبرى جريف
مبــارك بالقطــب الجامعــي بتاسوســت يوم
 03جويليــة  2018حفــل اختتــام الســنة
الجامعيــة الــذي دأبــت جامعــة محمــد
الصديــق بــن يحــي – جيجــل عــى تنظيمــه
يف آخــر كل ســنة جامعيــة وذلــك بحضــور
وفــد هــام مــن ســلطات الواليــة عــى
رأســهم الســيد بشــير فــار وايل الواليــة.
وقــد شــهد الحفــل كلمــة ترحيبيــة
تفصيليــة لواقــع الجامعــة مــن طــرف
األســتاذ صالــح كعــواش مديــر الجامعــة ،ثم
جــاء الــدور عــى تكريــم الطلبــة المتخرجيــن
األوائــل يف طــور الماســتر عــى مســتوى كل
كليــة.
كمــا تــم تكريــم مجموعــة مــن أســاتذة
الجامعــة المرقيــن إىل رتبــة أســتاذ يف
تخصصــات مختلفــة.
إضافــة إىل مجموعــة مــن موظفي وعمال
الجامعــة وممثــي النــوادي العلميــة تثمينا
لمجهوداتهــم وتفانيهــم يف أداء مهامهــم
النبيلــة بالجامعــة.
ع.بوزربة
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نشاطات
في إطار اإلحتفاالت المخلدة لذكرى ثورة أول نوفمبر
و بسط السيادة على مؤسستي اإلذاعة والتلفزيون

يوم دراسي حول تطور قطاع السمعي البصري في الجزائر

جانب من فعاليات اليوم الدراسي

احتضنــت قاعــة المحاضــرات جــريف مبــارك بالقطــب
الجامعــي بتاسوســت يــوم  28أكتوبــر  2018يومــا
دراســيا موســوما بعنــوان «تطــور قطــاع الســمعي
البصــري يف الجزائــر».

اليــوم الدراســي الــذي نظــم بالتنســيق مــع إذاعــة جيجــل
الجهويــة وقســم اإلعــام بكليــة العلــوم اإلنســانية
واإلجتماعيــة يف إطــار اإلحتفــال بالذكــرى  64النــدالع
الثــورة التحريريــة وذكــرى بســط الســيادة الوطنيــة عــى
مؤسســتي اإلذاعــة والتلفزيــون ،تضمــن مداخــات لـــ :
• األســتاذة العجــرود آســيا محاضــرة حــول تطــور قطــاع
الســمعي البصــري يف الجزائــر.
• األســتاذ جمــال بوربيــع محاضــرا حــول عالقــة اإلعــام
بالتنميــة.
• األســتاذ مســعود بوســعدية محاضــرا حــول اإلعــام
وأخالقيــات المهنــة.
هــذا اليــوم الدراســي افتتحــه الســيد مديــر الجامعــة
وتضمــن نقاشــا واســعا مــع الحضــور النوعــي مــن ضيــوف
وأســاتذة وطلبــة وأســرة إذاعــة جيجــل عــى رأســها مديرهــا
األســتاذ يزيــد بــن حمــودة ،علمــا أن أشــغال هــذا اليــوم
الدراســي اســتفاد منــه مســتمعو إذاعــة جيجــل مــن خــال
البــث المباشــر لألشــغال عــى أمــواج إذاعــة جيجــل الجهويــة.

جامعة جيجل تنظم أبوابا مفتوحة لطلبة الدكتوراه
نظمــت جامعــة جيجــل يوميــن دراســيين لطلبــة الدكتــوراه وذلــك يومــي  06و 07مــاي  . 2018اليومــان الدراســيان كانا من
تنشيط مجموعة من األساتذة الباحثين من فريق EMAD
()Equipe Multidisciplinaire d’aide aux doctorants
وعرفــت هــذه المشــاركة نجاحــا كبيــرا بمشــاركة أكثــر
مــن  250طالــب وطالبــة مــن مختلــف جامعــات الوطــن
وتمحــورت محــاور الملتقــى حــول:
• النصــوص القانونيــة لشــروط تحضيــر و مناقشــة رســالة
الدكتوراه.
• ورشة خاصة بـ :
صورة تذكارية جماعية
 LATEX/BIBTEX et Zotero, Endnote نصائــح لكتابــة المنشــور العلمــي وكيفيــة اختيــار المجلــةلنشــر المنشــور العلمــي.
ع.بوزربة
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أبواب مفتوحة لفائدة طلبة البكالوريا
بهــدف وضــع الطلبــة الجــدد يف الصورة الكاملة
لوجهتهــم الدراســية الجديــدة وتنفيــذا لرؤيــة
الــوزارة الوصيــة ،نظمــت جامعــة جيجــل عــى
غــرار جامعــات الوطــن أبوابــا مفتوحــة لفائــدة
مترشــحي شــهادة البكالوريــا يــوم األربعــاء
11و 12أفريــل  2018بســاحة الجمهوريــة بوســط
المدينــة حيــث ســخرت اإلمكانــات البشــرية
والماديــة الالزمــة إلنجــاح العمليــة وذلــك إلعــام
الطلبــة الجــدد بهيكلــة نظــام التعليــم والتكوين
العالييــن وتوضيــح وشــرح عمليــة التســجيل
والتوجيــه وتقديــم عــروض التكويــن وإعطــاء
لمحــة عــن الوســائط التعليميــة المســخرة ،وهــي
األبــواب التــي عرفــت إقبــاال كبيــرا مــن طــرف
مواطنيــي وشــباب الواليــة.

جانب من فعاليات األبواب المفتوحة

جانب من فعاليات اليوم الدراسي حول الجيولوجيا

دراس حول الجيولوجيا
يوم
ي
احتضنــت قاعــة المحاضــرات بالقطــب الجامعــي
المركــزي بجيجــل بتاريــخ  29أكتوبــر 2018اليــوم الدراســي
الرابــع حــول الجيولوجيــا تحــت شــعار:
«الجيولوجيــايف خدمــة القطــاع اإلجتماعــي اإلقتصادي»
وذلــك مــن تنظيــم مخبــر الهندســة الجيولوجية.
هــذا اليــوم الدراســي الــذي أعطــى إشــارة انطــاق
أشــغاله مديــر الجامعــة ،تضمــن عديــد المداخــات
والمحاضــرات والنقاشــات المفتوحــة أطرهــا أســاتذة
ودكاتــرة الجامعــة المختصــون وكــذا إطــارات ومــدراء
بعــض المؤسســات الوالئيــة ذات الصلــة بالموضــوع
عــى غــرار األســتاذ عبــد المالــك زنيــر ،دبيــش طــه
حســين ،طكــوك مصطفــى ،وكــذا الســيد مديــر البيئــة،
مديــرة الحظيــرة الوطنيــة تــازة ،محافــظ الغابــات ،مديــر
الصناعــة والمناجــم  ..وباقــي المتدخليــن الذيــن تركــزت
مداخالتهــم عــى التعريــف بمختلــف القطاعــات ومــدى
مســاهماتهما يف تطويــر التنميــة المســتدامة بالواليــة.

ملتقى وطني بعنوان:

إدارة الموارد البشرية في منظمات األعمال الجزائرية

نظــم قســم علــم اإلجتمــاع بكليــة العلــوم اإلنســانية واإلجتماعيــة يــوم  14نوفمبــر  2018ملتقــى وطنيــا موســوما
بعنــوان« :إدارة المــوارد البشــرية يف منظمــات األعمــال الجزائريــة» ،ضــم عديــد األســاتذة والباحثيــن مــن جامعــات
جزائريــة مــن ميلــة وتبســة وســطيف وأم البواقــي وبســكرة وبومــرداس وعنابــة وســوق أهــراس ،إضافــة إىل أســاتذة
جامعــة جيجــل .أشــغال الملتقــى افتتحهــا األســتاذ صالــح كعــواش مديــر الجامعــة وتمحــورت حــول محــاور ع ـ َّد ة تخــص
مــدى أهميــة المــورد البشــري وإدارتــه إلنجــاح مشــاريع عمــل المنظمــات وواقــع وآفــاق اإلدارة الحساســة.
وهــي األشــغال التــي كانــت مقســمة بيــن ثــاث جلســات علميــة تضمنــت مداخــات ومحاضــرات متنوعــة إضافــة إىل
العــروض المرئيــة لألعمــال العلميــة «بوســتر» تناولــت اســتراتيجيات وسياســات وممارســات إدارة المــوارد البشــرية
أطرهــا األســاتذة المشــاركون يف الملتقــى وكانــت محــط نقــاش وتفاعــل مــع جمهــور الطلبــة والحاضريــن.
ع.بوزربة
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نشاطات

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية تنظم:
الملتقى الدولي حول
دور رأس المال اإلجتماعي المحلي في التنمية المستدامة
نظمــت كليــة العلــوم اإلنســانية واإلجتماعيــة ممثلــة بقســم علــم اإلجتمــاع يومــي  26و 27نوفمبــر  2018ملتقــى
دوليــا بعنــوان« :دور رأس المــال اإلجتماعــي المحــي يف التنميــة الســياحية المســتدامة» ،وقــد تمحــورت إشــكالية
الملتقــى حــول األهميــة التــي تحظــى بهــا الســياحة يف كل أنحاءالعالــم ،كعامــل حاســم للمجتمعــات يف اإلنتقــال مــن
حالــة اقتصاديــة ألخــرى ،ويعتمــد هــذا التحــول عــى قــوة اســتقطاب الســياح المحلييــن والدولييــن نحــو األماكــن األكثــر
جاذبيــة يف العالــم .وقــد طــرح هــذا الملتقــى إشــكالية العالقــة بيــن رأس المــال اإلجتماعــي المحــي والتنميــة الســياحية
المســتدامة.
تبــرز أهميــة هــذا الملتقــى وتتجــى يف الــدور الــذي يلعبــه رأس المــال اإلجتماعــي المحــي يف تحديد مســتوى المشــاركة
المجتمعيــة المحليــة يف التنميــة الســياحية المحليــة والوطنيــة عىل حد ســواء.
وهــو الملتقــى الــذي عــرف مشــاركة باحثيــن وأســاتذة مــن داخــل الوطن وخارجــه الذين أثــروا جلســاته بعديــد المداخالت
و المحاضــرات عــى غــرار مداخلــة الدكتــور أحمــد موســى بــدوي الخبيــر بالمركــز العربــي للبحــوث والدراســات بالقاهــرة
بعنــوان« :كيــف تتحــول الجزائــر إىل مقصــد ســياحي عالمــي؟» ،ومداخلــة الدكتــور طيبــر حايــل:
«،»l’indispensable implication citoyenne pour un dévelopement du tourisme durable
ومداخلة الدكتورة جسيكا نورثي من جامعة  coventryإنجلترا بعنوانhistory and identity in contemporary algeria :
»the role their potential in of heritage associations and sustainable cultural tourism«.
إضافــة إىل مداخــات أخــرى و ورشــات علميــة اســتفاد منهــا جمهــور الطلبــة والحاضريــن.ويف ختــام الملتقــى تــم قــراءة
عــدد مــن التوصيــات وتوزيــع الشــهادات عىل المشــاركين.

ص.بولدرواح

قسم علوم التسيير ينظم يوما دراسيا حول:
«إعداد البحوث الكمية والكيفية حسب منهجية علمية عالمية»
نظــم قســم علــوم التســيير يــوم  4ديســمبر  2018يومــا دراســيا موســوما بعنــوان« :إعــداد البحــوث
الكميــة والكيفيــة حســب منهجيــة علميــة عالميــة» ،والــذي أطرتــه مجموعــة مــن األســاتذة الباحثيــن
مــن مختلــف الجامعــات الذيــن تناوبــوا عــى المنصــة بتقديــم محاضــرات ومداخــات تمحــورت حــول مراحــل
وخطــوات إعــداد البحــث العلمــي وترتيــب المــادة العلميــة ومنهجيــة وضــع اإلشــكالية ،وكــذا أهميــة
الفرضيــات والدراســات الســابقة ،واإلختيــار اإلحصائــي مــع تقديــم مداخــات تطبيقيــة حــول موضــوع
اليــوم الدراســي .هــذه المداخــات التــي كانــت مثــار نقــاش مثمــر مــع جمهــور القاعــة.
ع.بوزربة

|  | www.univ-jijel.dzمجلة الجامعة | عدد جانفي19| 2019

ملتقى وطني حول البيوتكنولوجيا ،البيئة والصحة

جانب من فعاليات الملتقى العلمي

كان يومــا  28و 29نوفمبــر  2018موعــدا لتنظيــم ملتقــى
علمــي وطنــي حــول« :البيوتكنولوجيا،البيئــة والصحــة»
( ،)2018BIENSAمــن طــرف مخبــر البيوتكنولوجيا،البيئــة
والصحــة( )LBESالتابــع لكليــة علــوم الطبيعــة والحيــاة
بقاعــة المحاضــرات بالقطــب المركــزي بجيجــل وهــو
الملتقــى الــذي كان محــط مشــاركة عديــد الدكاتــرة
والمختصيــن مــن الجامعــة الجزائريــة مــن مختلــف مناطــق
الوطــن حيــث أثــروا فعاليــات الملتقــى عــى مــدار يوميــن
بمحاضــرات ومداخــات وعــروض تناولــت محــاور الملتقــى
بالعــرض والتحليــل والنقــاش.

الملتقــى افتتــح مــن طــرف األســتاذ صالــح كعــواش مديــر
الجامعــة وتنوعــت األشــغال بيــن المحاضــرات وعــروض
الملصقــات بالبهــو المركــزي « »POSTERSتنــاوب عــى
تقديمهــا األســاتذة المشــاركون ،حيــث كانــت البدايــة
بمداخلــة األســتاذ لغوشــي الســعيد حــول:
«les défis de la toxicologie et de L’écotoxicologie au 2eme
»siècle
صورة تذكارية جماعية
تلتهــا محاضــرة األســتاذ معلــم ســهيل مــن جامعــة العربــي
التبســي  -تبســة ،حــول «الســبق القرآنــي يف اإلهتمــام
بالبيئــة وســامتها واإلعجــاز يف ذكــر عواقــب تســميتها» ،ثــم تلتهــا عديــد المحاضــرات والعــروض التــي تمحــورت حــول
محــاور:
1-toxicologie et L’écotoxicologie
2-biodiversité et changement globaux
3-gestion et valorisation des déchets
وقــد اختتمــت أشــغال الملتقــى باختيــار أفضــل المشــاركات وقــراءة التوصيــات وإمضــاء الجامعــة لعقــود
شــراكة مــع الشــركاء اإلجتماعييــن واإلقتصادييــن.

ع.بوزربة

المناهج الفكرية واألدبية ودورها في دراسة الخطاب الديني
كان هــذا الموضــوع محــور يــوم دراســي وطنــي بــادرت بــه كليــة اآلداب واللغــات بالتنســيق مــع مخبــر اللغــة وتحليــل
الخطــاب والــذي انتظــم يــوم  27نوفمبــر  2018بفضــاء الكليــة وتضمــن مداخــات ومحاضــرات تطرقــت يف مجملهــا إىل
المناهــج والقــراءات التــي مــن شــأنها دراســة وتحليــل الخطــاب الدينــي وتفكيكــه وتأويلــه .هــذه المحاضــرات قدمهــا
األســاتذة الحاضــرون مســتندين إىل نمــاذج تطبيقيــة وكانــت مثــار نقــاش وحــوار مــع الجمهــور الحاضــر مــن الطلبــة
واألســاتذة الذيــن تناولــوا محتــوى جلســات هــذا اليــوم بتدخــات وإضــاءات حــول مواضيــع المحاضــرات المقدمــة.
ع.بوزربة
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رياضــــة
البطولة الوطنية لـلريـاضــة الجـامعيـة

إجتماع تقييمي تحضيري للبطولة
شــاركت جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي – جيجــل يف اإلجتمــاع الــذي دعــت إليــه مديريــة تحســين إطــار حيــاة
الطلبــة والتنشــيط يف الوســط الجامعــي بــوزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي والــذي نظــم بواليــة بومــرداس عــى
مســتوى اإلقامــة الجامعيــة قــدواري الشــريفة يــوم  29ســبتمبر  ،2018حيــث تــم فيــه مناقشــة وتقييــم البطــوالت
الوالئيــة ،الجهويــة والوطنيــة والــكأس الجامعيــة التــي نظمــت الموســم الجامعــي الســابق  2018/2017وكــذا دراســة
مختلــف الصعوبــات والعراقيــل التــي واجهتهــا مختلــف اللجــان الوالئيــة ،الجهويــة والوطنيــة يف عمليــة التنظيــم،
حيــث تــم مناقشــة المشــاكل المطروحــة مــع جميــع الحضــور وفســح المجــال للمداخــات بغيــة الخــروج بمختلــف
الحلــول والتوصيــات التــي مــن شــأنها تســهيل عمليــة التنظيــم أكثــر مســتقبال .باإلضافــة إىل التطــرق إىل موضــوع
اللجــان الوالئيــة ،الجهويــة والوطنيــة وضــرورة إعــادة تشــكيلها خاصــة اللجــان التــي طــرأ عليهــا تغييــر وكــذا تحديــد
الواليــات المحتضنــة لهــذه البطــوالت يف مختلــف الرياضــات الجماعيــة (كــرة القــدم -كــرة الســلة  -كــرة اليــد  -والكــرة
الطائــرة ذكــور وإنــاث) ليتــم يف اختتــام هــذا اإلجتمــاع القيــام بعمليــة القرعــة الخاصــة بهــذه البطولــة والتــي تعــرف
مشــاركة جامعــة جيجــل بفريقيــن يف رياضتــي كــرة القــدم وكــرة الســلة ذكــور بحكــم أنهمــا الفريقــان اللــذان إحتــا
مركــزا مؤهــا لهــذه البطولــة يف التصفيــات الجهويــة والــكأس الجامعــي الموســم الماضــي.

التصفيات الوالئية للبطولة الوطنية للرياضة الجامعية
شــهدت الفتــرة الممتــدة مــن  01إىل 19ديســمبر  2018فعاليــات التصفيــات الوالئيــة للبطولــة الوطنيــة للرياضــة
الجامعيــة يف مختلــف الرياضــات الجماعيــة بمشــاركة فــرق الكليــات يف صنفــي الذكــور واإلناث مــوازاة مع نفــس التصفيات
عــى مســتوى الخدمــات الجامعيــة ،وبعــد إجــراء المباريــات الفاصلــة كان جــدول الفــرق المتأهلــة للــدور الجهــوي للبطولــة
الوطنيــة عــن واليــة جيجــل كمــا يــي:
الفئة
ذكور

إناث

نوع الرياضة

اسم الفريق المتأهل للبطوالت الجهوية

كرة القدم
كرة اليد
كرة السلة
كرة الطائرة
كرة القدم
كرة اليد
كرة السلة
كرة الطائرة

اإلقامة الجامعية بوبيدي محمد الشريف بن مكي
اإلقامة الجامعية صادو محمد بن عيل
كلية العلوم والتكنولوجيا
اإلقامة الجامعية صادو محمد بن عيل
اإلقامة الجامعية بن ناصر بشير
اإلقامة الجامعية  19ماي 1956
كلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآليل إناث
اإلقامة الجامعية بوخرص حسين
إ.عبد هللا
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خدمات جامعية

مدير الخدمات الجامعية

مبنى إدارة الخدمات الجامعية

لــم يجــد طلبــة النظــام الداخــي بجامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي  -جيجــل أي إشــكال لضمــان إقامــة مريحــة
باإلقامــات الجامعيــة إذ أن مديريــة الخدمــات الجامعيــة تشــرف عــى تســيير هيــاكل ذات طاقــة اســتيعاب كافيــة
لتلبيــة الطلــب عــى اإلقامــة ،حيــث تتوفــر عــى  06إقامــات جامعيــة للذكــور واإلنــاث بطاقــة اســتيعاب إجماليــة
تصــل إىل  12500ســرير يشــغل منهــا  10374ســرير هــذه الســنة.
أمــا مــن ناحيــة اإلطعــام ،فتتوفــر هــذه اإلقامــات عــى  08مطاعــم تســهر عــى توفيــر وجبــات الطلبــة حيــث تــم
تهيئــة وصيانــة وترميــم هــذه الهيــاكل اســتعدادا للســنة الجامعيــة  2019/2018وفتحــت أبوابهــا يف بدايــة الدخــول
الجامعــي.
كمــا تســهر مديريــة الخدمــات أيضــا عــى توفيــر النقــل للطلبــة غيــر المقيميــن إذ تحتــوي حضيــرة النقــل الجامعــي
عــى  87حافلــة مســتجيبة لشــروط التعاقــد وموزعــة عــى  40خطــا وتمــس  09بلديــات تضمــن نقــل الطلبــة مــن
البلديــات إىل القطبيــن الجامعييــن وكــذا بيــن القطبيــن ،وقــد بلــغ العــدد اإلجمــايل للطلبــة المشــتركين يف النقــل
 23000طالــب أي بمعــدل حافلــة لــكل  264طالــب.
اإلقامــات الجامعيــة هــي أيضــا مســرح لنشــاطات وفعاليــات ثقافيــة ورياضيــة مكثفــة ومشــاركات مســتمرة يف
مختلــف الفعاليــات الوطنيــة والجهويــة حقــق مــن خاللهــا طلبــة جيجــل الكثيــر مــن اإلنجــازات والمشــاركات المشــرفة
منهــا:

 جائزة أحسن صوت نسائي بالمهرجان الوطني الجامعي لإلنشاد والمديح الديني بأدرار. الجائزة الثالثة في المسابقة الوطنية  the voice univبقسنطينة. الجائزة األولى للشعر بالمهرجان الوطني الجامعي للشعر بالبيض.أما يف المجال الرياضي فتحصلت مديرية الخدمات عىل:

 الميدالياتــان الذهبيتــان فــي ســباق 1500و 3000متــر فــي البطولــة الوطنيــة الجامعيــة أللعــابالقــوى ،ميداليــة ذهبيــة فــي التظاهــرة الوطنيــة للجيــدو وزن أقــل مــن 81كــغ بوهــران.
 المرتبة األولى في نصف الماراطون الرابع بقسنطينة.ع.بوزربة
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متفرقات

الرابطة الوطنية للطلبة الجز ي ن
ائري� LNEA
تفتتح موسم نشاطاتها
للسنة الجامعية 2019-2018

التكوين اإلقامي بالخارج
افتكــت جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي – جيجــل  08مناصــب
يف مســابقة التكويــن اإلقامــي بالخــارج للســنة الجامعيــة
 ،2019/2018حيــث يســتفيد  08طلبــة يف تخصصــات مختلفــة
مــن هــذا التكويــن يف دول مختلفــة.
كمــا اســتفاد طلبــة الدكتــوراه بالجامعــة وأســاتذتها مــن
منــح للخــارج يف إطــار البرامــج الوطنيــة:
)profas B + PNE (PHCTUSSILI(CMEP(.
ين
ين
الحاصل� عىل منحة للدراسة
المتفوق�
قائمة الطلبة
ف ي� الخارج للسنة الجامعية 2019/2018
الرقم

اإلسم واللقب

التخصص

البلد المستقبل

01

بولحيون مريامة

رياضيات

تونس

02

بومعزة كنزة

رياضيات

فرنسا

03

بو عبد الله راضية

رياضيات

فرنسا

04

بولحمار وفاء

رياضيات

األردن

05

فرطاس شهيرة

إنجليزية

بريطانيا

06

عبد اليل سمية

إنجليزية

بريطانيا

07

ريشان أميرة

علوم التغذية

تونس

08

زرناجي وداد

علوم التغذية

تونس
ع.بوزربة

نظمت الرابطة الوطنية للطلبة
الجزائرييــن يــوم 13نوفمبــر 2018
حفــل افتتــاح موســم النشــاطات
للســنة الجامعيــة ،2019-2018
بحضــور جمــع غفيــر مــن الطلبــة،
تضمــن عديــد الفقــرات مثــل عــرض
لمحــة عــن الرابطــة ،وكــذا أشــرطة فيديــو لمختلــف
نشــاطات الرابطــة ،وإلقــاءات شــعرية،
و تقديــم عــرض مســرحي لجمعية إبتســامة ،وتنظيم
مســابقة ثقافيــة وتوزيع تكريمــات وجوائز.

المنظمة الوطنية للطلبة الجز ي ن
ائري� ONEA
تفتتح موسم النشاطات
افتتحــت المنظمــة الوطنيــة للطلبــة الجزائرييــن
 ONEAيــوم  12ديســمبر  2018موســم نشــاطاتها
للســنة الجامعيــة  2019-2018وذلــك يف حفــل أقيــم
بقاعــة المحاضــرات بالقطــب الجامعــي المركــزي
 جبجــل ،والــذي تضمــن عديــد الفقــرات تنوعــتبيــن إلقــاءات شــعرية ،مقاطــع إنشــادية ،مونولــوج
ومســابقات فكريــة ،ليتــم يف اإلختتــام تقديــم عــدد
مــن التكريمــات كان مــن بينهــا تكريــم عائــات شــهداء
جيجــل يف ســقوط الطائــرة العســكرية بوفاريــك.
ص.بولدرواح

افتتاح موسم النشاطات لإلتحاد العام الطالبي الحر UGEL
نظــم اإلتحــاد العــام الطالبــي الحــر يــوم  26نوفمبــر  ،2018حفــل افتتــاح
أنشــطته للســنة الجامعيــة الجديــدة بفقــرات متنوعــة مــن مداخــات
ووصــات إنشــادية وتكريمــات ،اســتمتع بهــا الطلبــة الذيــن توافــدوا
عــى قاعــة المحاضــرات بالقطــب المركــزي.

تنصيب عميد جديد لكلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآللي

أشــرف مديــر جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي األســتاذ صالــح كعــواش
يــوم 28أوث  2018عــى تنصيــب األســتاذ بوطــاوي نــور الديــن عميــدا
جديــدا لكليــة العلــوم الدقيقــة واإلعــام اآليل خلفــا لألســتاذ بوناميــس
عبــد الحفيظ،وقــد أشــار رئيــس الجامعــة خــال جلســة التنصيــب إىل
ضــرورة تكاثــف جهــود فريــق الكليــة مــن أجــل تكفــل أفضــل بمصالــح
ع.بوزربة
وانشــغاالت الطلبــة.

مسابقة الدكتوراه
2019/2018

بصدور القرار رقم  615المؤرخ يف 16
جويلية  2018المتضمن تأهيل جامعة محمد
الصديق بن يحي – جيجل لتنظيم التكوين يف
الدكتوراه الطور الثالث يف مختلف التخصصات بعنوان
السنة الجامعية  ،2019/2018أجريت مسابقة الدكتوراه
بتاريخ  27أكتوبر  2018بمشاركة أكثر من  1200مترشح
من أجل  123مقعد بيداغوجي وهذا يف  15شعبة و 42
تخصصا ،وقد تم اإلعالن عن نتائج المسابقة
و مصادقة الهيئات العلمية عليها وذلك يوم
 31أكتوبر .2018
ع.بوزربة

اتفاقية تعاون مع جامعة ميلوز
قــام الســيد مديــر جامعــة محمــد الصديــق بن يحي األســتاذ كعواش
صالــح ونائبــه المكلــف بالبحــث األســتاذ تيلبــي عبــد الناصــر بزيــارة
عمــل إىل جامعــة  UHAبميلــوز (فرنســا) أيــن تــم بتاريــخ  22نوفمبــر
 2018اإلمضــاء عــى اتفاقيــة تعــاون تشــمل مجــايل البحــث العلمــي
والبيداغوجــي وهــذا يف جميــع المياديــن.
مراسيم إمضاء االتفاقية حضرها كل من:
 األستاذة« »Christine GANGLOFF-ZIGLERرئيسة جامعة ميلوز. األســتاذة «»JOSIANE STOESSEL-RITZنائبــة رئيســة الجامعــةالمكلفــة بالعالقــات الخارجيــة.
 األســتاذ مخلــوف عبــد الناصــر مديــر معهــد البحــث يف اإلعــام اآليل،الرياضيــات ،اآللية واإلشــارات.IRIMAS
 األســتاذ كعــواش صالــح مديــر جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــيجيجــل.
 األســتاذ تيلبــي عبــد الناصــر نائــب مديــر الجامعــة المكلــفبالتكويــن العـــايل فـــي الطــور الثالــث والتأهيــل الجامعــي والبحــث
العلمــي والتكويــن العــايل فيمــا بعــد التــدرج.

السيد مدير الجامعة رفقة رئيسة جامعة ميلوز

توقيع اتفاقية تعاون

جانفي2019

العدد
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لإلتصال بنا:
الهاتف+213 )0( 34 50 14 00 :
الفاكس+213 )0( 34 50 21 27 :
البريد اإللكترونيcontact@univ-jijel.dz :
الموقع اإللكترونيwww.univ-jijel.dz :

جميع الحقوق محفوظة
جامعة محمد الصديق بن يحي
ص .ب  98أوالد عيسى 18000،
جيجل  -الجزائر

