


ــذي  ــي  ال ــن يح ــق ب ــد الصدي ــد محم     ول
يــن جامعــة جيجــل باســمه يــوم 03  ز ت�ت
ي مدينـة 

جانفي 1932 بمـــدينة جيجل. نشأ �ز
بتدائـــي,  جيجــل وفيهــا زاول تعليـــمه الإ
ــوق  ــة بتف بتدائي ــهادة الإ ــى الش ــل ع تحص
ي 

�ز العربيــة  باللغــة  دروســه  يتابــع  وكان 
ــاة. ــدرسة الحي مـ

ي منتصــف الأربعينــات انتقــل إىل مدينــة 
   �ز

ــث  ــة حي ــة دراســته بالثانوي ســكيكدة لمزاول
ــا. تحصــل عــى شــهادة البكالوري

حــزب  صفــوف  ي 
�ز شــبابه  منــذ  ناضــل 

ي لحركــة  ــري والفــرع الطــا�ب الشــعب الجزائ
الديمقراطيــة. الحريــات  انتصــار 

شــهادة  عــى  تحصــل   1954 ســنة  ي 
�ز    

ي الحقــوق وتربــص كمحامــي 
الليســانس �ز

دراســته  وخــال  العاصمــة،  بالجزائــر 
تحــاد  ز رئيســا لاإ بالجامعــة ســنة 1955 عــ�ي
ز  الجزائريــ�ي ز  المســلم�ي للطلبــة  العــام 
ــيا  ــل إىل أندونيس ــاي 1956 تنق ــهر م ي ش

.�ز
ي النــدوة الأفروآســيوية 

لتمثيــل الجزائــر �ز
للطلبــة. الأوىل 

ز عضــوا  ي 1956 و 1962 عــ�ي
ز ســن�ت    مــا بــ�ي

ي للثــورة الجزائريــة
بالمجلــس الوطــ�ز

ــا  ز أمين ــ�ي ي 1958 و 1962 ع
ــن�ت ز س ــ�ي ــا ب وم

ــة. ــة المؤقت ــا للحكوم عام
ــنة 1960  ــان س ــات مي ي مفاوضـ

ــارك �ز    ش
ي 1961 و 

ــن�ت ز س ــ�ي ــان ب ــات إيفيــ ومفاوضـ
.1962

ا للجزائــر  ز ســف�ي    بعــد الســتقال عــ�ي
بموســكو ثــم لنــدن مــن ســنة 1963 إىل 

.1965 ســنة 
ــن 1966  ــة م ــام و الثقاف ع ــرا لاإ ز وزي ــ�ي ع
إىل ســنة  1970 ثــم وزيــرا للتعليــم العــاىلي 
ي 

ــن�ت ز س ــ�ي ــا ب ة م ــ�ت ي الف
ــي �ز ــث العلم والبح

ــرا للماليــة مــن  1970 وســنة 1977 ثــم وزي
ــن  ــارس م ي م

ــنة 1979 و�ز ــنة 1977 إىل س س
ز وزيــرا للشــؤون الخارجيــة. ســنة 1979 عــ�ي
ي محمــد الصديــق بــن يحــي 

   وقــد تــو�ز
ي 

رحمــه هللا يــوم 03 مــاي ســنة 1982 �ز
ــه لأداء  ي طريق

ــا كان �ز ــرة عندم ــادث طائ ح
اع القائــم  ز ي الــ�ز

مهمــة وســاطة الجزائــر �ز
ي العــراق و إيــران.

ز دولــ�ت آنــذاك بــ�ي

محمد الصديق بن يحي

الرجل..التاريخ

ميضي الرجال ويبقى النهج واألثر



          
  

الفهرس

ايــد والمتســارع الــذي شــهدته جامعة  ز     بعــد التطــور الم�ت
ــاراتها  ــا ومس ــدد طلبته ي ع

ــي �ز ــن يح ــق ب ــد الصدي محم
ــة  ــات العلمي ــف الفعالي ــة ومختل كاديمي ــة والأ البيداغوجي
والأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة المنظمــة من قبــل مختلف 
،هــا هــو الفضــاء  ز جتماعي�ي كاء الإ الكليــات والهيئــات والــرش
ي مجلــة الجامعــة.

الجامعــي يــزدان بإنجــاز جديــد يتمثــل �ز
ا  ي أهميتهــا انطاقــا مــن كونهــا منــ�ب

ي تــأ�ت
هــذه المجلــة الــ�ت

إعاميــا لجامعتنــا وطلبتهــا وتواصــا مــع محيــط خارجــي 
تــأ�ب جامعــة جيجــل ِإلَّ أن تأخــذ منــه المكانــة الازمــة 

مســار  ي 
�ز فاعــل  دور  أجــل  مــن  الريــادي  والمقــام 

ــة  قتصادي ــة والإ ــا الثقافي ــكل أبعاده ــة ب ــة  بالولي التنمي
جتماعيــة. والإ

ــة  ــارك صــدور هــذه المجل ز و أب ي أثمــن كل التثمــ�ي
ــ�ز     إن

ســتمرار وأدعــو مــن خالهــا  ي أتمــ�ز لهــا الديمومــة والإ
الــ�ت

لتفــاف حــول هكــذا  كل أطيــاف الأرسة الجامعيــة إىل الإ
فــة لجامعتنــا والمســاهمة  مبــادرات مــن أجــل صــورة مرش
ي إثــراء هــذه المجلــة الفتيــة كي تكــون إضافــة نوعيــة 

�ز
ــن يحــي - جيجــل  ــق ب لجامعــة محمــد الصدي

وفضاء إعاميا لنشاطاتها وإنجازاتها. 
ي بعــث هــذا العمــل 

ي الأخــ�ي أشــكر كل مــن ســاهم �ز
    و�ز

كل  إنجــازه  عــى  ز  فــ�ي والمرش ز  للقائمــ�ي متمنيــا  الجــاد 
ــداد. ــق والس التوفي

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
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: مدير النرش
 مدير الجامعة أ.د صالح كعواش 

رئيس التحرير: 
عبد الرحمن بوزربة

هيئة التحرير:
عبد الرحمن بوزربة
صليحة بولدرواح
عبد هللا ابراهيم 

: إعام آىلي
حنان حيمر

وهيبة عموري 
تصوير: 

مركز الطبع والسمعي البرصي
تصميم وإخراج:
 حسيبة رمضان 

طباعة:
 ديوان المطبوعات الجامعية

مجلة الجامعة 
مجلة إخبارية تصدر عن 

جامعة محمد الصديق بن يحي - جيجل
عدد ماي 2018

تصال بنا: لاإ
يد: ص .ب 98 أولد عيىس ،18000جيجل- الجزائر  ع�ب ال�ب

الهاتف:  00 14 50 34 )0( 213+
الفاكس: 27 21 50 34 )0( 213+

contact@univ-jijel.dz: ي
و�ز لك�ت يد الإ ال�ب

www.univ-jijel.dz : ي
و�ز لك�ت الموقع الإ

revue-univ@univ-jijel.dz:ي لمجلة الجامعة
و�ز لك�ت يد الإ ال�ب

 Revue université de jijel:الصفحة عى الفايسبوك

كلمة مدير اجلامعة                  
كلمة المدير                                                      3                                                                                                 

واقع وآفاق                                                       4
اكة وتعاون                                     7   اتفاقات رسش

حوار العدد                                                      8    
نشاطات علمية                                                 10
نشاطات ثقافية                                                16
زيارات                                                              23
تنظيمات طابية                                               24
نوادي علمية                                                    25
مخابر البحث                                                   26
نجاحات طابية                                                27
رياضة                                                              28
منوعات                                                            30

                                                                                



4

 واقع وآفاق

مجلة الجامعة-ماي 2018

الواقــع واآلفــاق
جامعة حممد الصديق بن حيي - جيجل

    مــع اختتــام ســنة جامعيــة وافتتــاح أخــرى تكــون جامعــة محمــد 
ــلة  ي سلس

ــرى �ز ــدأت أخ ــة وب ــت حلق ــد أكمل ــي ق ــن يح ــق ب الصدي
ــل إدراك  ــن أج ــدؤوب م ــد ال ــل والجه ــن العم ــة م ــدة متواصل ممت
ــة شــاقة تتطلــب  ي مهمــة نبيل

ــق �ز أســباب النجــاح ومســوغات التوفي
كفــاءة وتفانيــا وإخاصــا للتســامي مــع الجامعــة مقامــا نبيــا ورصحــا 

ز والحضــارة. ســاميا مــن المعــارف والتمــ�ي
    وهــا هــي جامعــة جيجــل قــد اســتقبلت ســنتها الجامعيــة الجديدة 
ــا  ــا وموارده ــا وهياكله ــدد طلبته ي ع

ــرد �ز ــد مضط اي ز 2018/2017 ب�ت
ــاء و  ــع للعط ــرى أوس ــا أخ ــا آفاق ــح أمامه ــذي يفت ــر ال ــة الأم ي البرش

التفــرد بقــدر مــا يتطلــب ذلــك مــن تحــد وعمــل وتضحيــة.

سنة جامعية جديدة 2018/2017

 

ة تطــورا ملحوظــا وقفــزة نوعيــة إىل مصــاف مؤسســات التعليــم  ي ســنواتها الأخــري
    لقــد شــهدت جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــىي بجيجــل �ف

ايــد باضطــراد ومــا توفــره مــن تخصصــات ومســارات علميــة وبيداغوجيــة  ف ي تعــداد طلبتهــا المرت
ــر، تجلــت �ف العــاىلي والبحــث العلمــي بالجزائ

متنوعــة جعلــت منهــا رصحــا علميــا رائــدا ومحجــا لأبنــاء المنطقــة والوطــن 
ي مختلــف الأطــوارو الشــعب والفــروع  

لســتكمال مســاراتهم البيداغوجيــة �ف
وهــذا مــا نلمســه مــن خــال الحصيلــة الإحصائيــة للســنة الجامعيــة 
ي 

ي مرحلــىت
2018/2017 لعــدد الطلبــة ومختلــف الفــروع والتخصصــات �ف

ــة. ــدرج وكــذا هياكلهــا البيداغوجي ــا بعــد الت ــدرج وم الت

ي تؤصــل 
ي فضــاء جامعــي را�ت

    هــذه الآفــاق المزدانــة بالكثــري مــن الأمــل �ف
ي تمــت فيهــا عمليــة التســجيات 

لــه هــذه الظــروف الجيــدة والمريحــة الــىت
ي 

ف البيداغوجــي والخدما�ت ي الشــق�ي
الجامعيــة وتوجيــه وهيكلــة الطلبــة الجــدد �ف

ــاكل  ــر هي ــا وتوف ــا ونوع ــة كم ــري بالجامع ــتوى التأط ــور مس ــاف إىل تط يض
ومرافــق اســتقبال الطلبــة وعوامــل نجــاح أخــرى لعــل أهمهــا نهــج الحــوار 
دارة وعــى رأســها مديــر الجامعــة الأســتاذ الدكتــور  والتشــاور الــذي تنهجــه الإ
ف لمعالجــة  كاء الإجتماعيــ�ي صالــح كعــواش مــع الأطــراف الفاعلــة والــرش

ــة. ــف المســائل المطروحــة والعالق مختل
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لطلبــة  الكبــ�ي  ايــد  ز ال�ت اســتوجب  لقــد 
ــة تدعيــم  الجامعــة وتخصصاتهــم العلمي
أجــل  مــن  ونوعــا  كمــا  التأطــ�ي  عمليــة 
ــات  ــة احتياج ــد وتغطي ــان الأداء الجي ضم
الواقــع البيداغوجــي الجديــد ، وهــو الأمــر 
ي تخصصــات 

الــذي عانــت منــه الجامعــة �ز
ــدارك  ــتطاعت ت ــا اس ــابقا ولكنه ــة س معين
ــات  ــة متطلب ة ومواكب ــ�ي ــة كب ــك إىل درج ذل
ــال  ــن خ ــواء م ــدة س ــات الجدي التخصص
حصــول  أو  جــدد  أســاتذة  توظيــف 
ــدة ،  ــة جدي ــات علمي ــى ترقي ــاتذتها ع أس
ــي  ــول الجامع ــال الدخ ــ�ي خ ــث نح حي
ــم  ــتاذ دائ ــوع 1003 أس 2018/2017 مجم
التخصصــات  مختلــف  عــى  ز  موزعــ�ي

العلميــة منهــم :
76 برتبة أستاذ   -

76 أستاذ محارصز أ  -
202 أستاذ محارصز ب  -

وأساتذة مساعدون  -
                من صنفي أ وب

ي 
يضــاف إىل ذلــك 592 أســتاذ مؤقــت �ز

التخصصــات. مختلــف 
ز  ــ�ي ــداد الموظف ــغ تع ــر، بل ــب آخ ــن جان م
ز وأعــوان المصالــح  ز ، التقنيــ�ي داريــ�ي الإ
ي بدايــة 

بجامعــة جيجــل 1022 موظفــا �ز
الدخــول الجامعــي الجديــد.

    

التأطري عدد الطلبة يف تزايد مستمر

 التحدي اآلخر 

    توفــر جامعــة جيجــل لطلبتهــا تخصصــات 
ة متنوعة تســتجيب لرغباتهــم ومؤهاتهم  كثــري
ــا يواكــب  العلميــة وتضمــن لهــم مســارا علمي
اهتماماتهــم ومتطلبــات المرحلــة والتنميــة 
ــب  ــم القط ــث يض ــة ، حي ــة والوطني المحلي

ــي : ــات ه ــت 03 كلي ــي تاسوس الجامع
-  كلية العلوم والتكنولوجيا 

-  كلية علوم الطبيعة والحياة 
عام الآىلي . - كلية العلوم الدقيقة والإ

ــد  ــت فنج ــي تاسوس ــب الجامع ــا بالقط     أم
ــع هــي : ــات أرب كلي

- كلية الحقوق والعلوم السياسية 
والتجاريــة  قتصاديــة  الإ العلــوم  كليــة   -

التســي�ي  وعلــوم 
- كلية الآداب واللغات 

جتماعية. نسانية والإ - كلية العلوم الإ

ي يوفرها 
             وقــد وصــل عــدد الشــعب الىت

مجمــوع الكليــات الســبع للســنة الجامعيــة 
ي 12 

ي طــور الليســانس 34 شــعبة �ف
ــة �ف الحالي

ميــدان تكويــن وبمجمــوع 53 تخصــص.
ي طــور الماســرت فبعــد إتمــام إصــدار 

    أمــا �ف
عــروض  مواءمــة  تخــص  جديــدة  قــرارات 

ســتفادة مــن عمليــة التأهيل التكويــن وبعــد الإ
ــغ عــدد تخصصــات الماســرت 77 تخصصــا  بل

ــن. ــدان تكوي ي 12 مي
ــن 36 شــعبة �ف ضم

ي الســنة الجامعيــة 2018/2017 
    التحــق �ف

6789 طالــب جديــد مــن حملــة البكالوريــا 
ــن يحــىي  ــق ب الجــدد بجامعــة محمــد الصدي
ي مرحلــة التــدرج 

ليصــل طلبتهــا المســجلون �ف
ف إىل 19860 طالــب  إىل 26459 طالــب مقســم�ي
ي طــور 

ي طــور الليســانس و6599 طالــب �ف
�ف

ي مرحلــة مــا بعــد التــدرج 
الماســرت ، أمــا �ف

فقــد تــم تســجيل مــا يعــادل 368 طالــب 
ــوراه  ف عــى أطــوار الماجســتري والدكت موزعــ�ي
ــرب  ــدد المعت ــذا الع ــوراه )ل.م.د( ،ه والدكت

ــا  ــان هم ــان جامعي ــه قطب ــة يتوزع ــن الطلب م
القطــب الجامعــي بجيجــل الذي يضــم 9195 
ــذي  ــا و القطــب الجامعــي تاسوســت ال طالب
يضــم 17264 طالبــا مــع العلــم أن عــدد 
ي مختلــف التخصصــات 

ف �ف الطلبــة المتخرجــ�ي
ي طــوري 

ي الســنة الجامعيــة 2017/2016 �ف
�ف

الليســانس والماســرت وصــل إىل 6263 طالــب.

سبع كليات وختصصات متنوعة 

ع.بوزربة
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ايــد لطلبــة جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي جيجــل  ف     إن العــدد المرت
ــة  ــرى وخاص ــات الأخ ــة الولي ــرف طلب ــن ط ــا م ــري عليه ــال الكب قب والإ
المجــاورة فضــا عــى اتســاع الرقعــة الجغرافيــة للوليــة ، اســتلزم 
ــدة  ي ظــروف جي

ف �ف ــة المقيمــ�ي ــاكل ومنشــآت لســتقبال الطلب توفــري هي
وتمكينهــم ممــا تتيحــه الجامعــة الجزائريــة وتوفــره للطالــب الجامعــي 

ــة. ــة وترفيهي ــة ورياضي ــق ثقافي ــل ومراف ــام ونق ــواء وإطع ــن إي م
يــواء الطلبــة ذكــورا وإناثــا )إثنــان   وتتوفــر بجامعــة جيجــل 06 إقامــات لإ
عــى مســتوى القطــب الجامعــي جيجــل وأربعــة عــى مســتوى القطــب 
ســتعابية إىل 13600 طالــب حيــث  الجامعــي تاسوســت(،تصل قدرتهــا الإ

الســعة المشــغولة هــذه الســنة وصلــت إىل 10653 طالــب.
ي ظــروف 

    ممــا جعلهــا تســتقبل طلبــات ورغبــات طلبتهــا بأريحيــة و�ف
ــاكل والمســتلزمات  ــر عــى الهي ــات تتوف قام ــدة خاصــة وأن هــذه الإ جي
ــن  ــه م ــه ورغبات ي اهتمامات ــىب ــم، تل ــب المقي ــة الطال ــن راح ي تضم

ــىت ال
ــة. ــآت رياضي ــة ومنش ــاءات ثقافي ــرض وفض ــات ع قاع

 اخلدمات..

هياكل وفضاءات
    تتوفــر الجامعــة بقطبيهــا جيجــل وتاسوســت عــى هيــاكل ومرافــق وفضــاءات عديــدة تمكــن طلبتهــا مــن مزاولــة تعليمهــم ونشــاطاتهم 
ي ظــروف جيــدة ومريحــة ســواء مــن حيث الهيــاكل البيداغوجيــة أو هيــاكل الدعم.قدر عــدد المقاعــد البيداغوجية 

العلميــة والبيداغوجيــة �ز
ز بـ 24367 مقعــدا بيداغوجيا. ز الجامعيــ�ي للســنة الجامعيــة 2017/2016  بالقطبــ�ي

كما تستوعب المكتبات وقاعات المطالعة حواىلي 5370 مقعد .

• أرضية مخصصة للبحث العلمي )مخابر البحث(
• أرضية مخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية

• مطعم مركزي 800 مقعد
ياء النظرية ز ي الف�ي

• مركز البحث العالمي �ز
• رئاسة الجامعة

وع إىل غاية شهر      وقد قدرت نسبة إنجاز المرش

فيفري 2018 ب 45 بالمائة 

الربنامج املستقبلي للتوسيع :
    تتشــكل جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــىي – جيجــل  حاليــا 
ــى  ــان ع ــت يحتوي ــل وتاسوس ي جيج ــىب ف : قط ــ�ي ف جامعي ــ�ي ــن قطب م
ــب  ــا الطال ي يحتاجه

ــىت ــم ال ــاكل الدع ــة وهي ــاكل البيداغوجي كل الهي
ــي. ــاره البيداغوج ــام مس تم ــي لإ الجامع

ايــد كل ســنة للطلبــة، والحاجــة المســتمرة  ف   وانطاقــا مــن العــدد المرت
ايــد عــى الفــروع  ف لهيــاكل ومنشــآت جديــدة تلبيــة للطلــب المرت
والتخصصــات العلميــة كمــا ونوعــا، كان لبــد مــن العمــل عــى إنشــاء 
وإنجــاز قطــب جامعــي جديــد بجامعــة جيجــل وهــو القطــب الــذي 
ــب  ــتقبل القري ي المس

ــون �ف ــه ليك ــة لحتضان ــة العوان ت منطق ــري اخت
القطــب الثالــث لجامعــة جيجــل . حيــث وبعــد اختيــار الموقــع ســنة 
ي ســنة 2014 انطلقــت بدايــة 

2010 واســتكمال دراســة الأرضيــة �ف
ــد.  وع القطــب الجدي الأشــغال بمــرش

وع فــإن القطــب الجامعــي الجديــد   وبالنظــر للبطاقــة التقنيــة للمــرش
بالعوانــة يحتــوي عــى :

1– 7000 مقعد بيداغوجي موزعة كما يىي :
أ / 6000 مقعــد بيداغوجــي مــع الهيــاكل المرفقــة متكونــة مــن ثــاث 

كليــات وهــي :
• كلية علوم الطبيعة والحياة ) 3000 مقعد بيداغوجي(

• كلية العلوم الفالحية )1000 مقعد بيداغوجي(
لي  )2000 مقعد بيداغوجي(

عالم الآ • كلية العلوم الدقيقة والإ
            

- الهياكل المرفقة :  
ات 600 مقعد - قاعة المحارصف

- مركز تعليم اللغات
- عيادة

- ورشة الصيانة
ب/ كليــة العلــوم الطبيــة 1000 مقعــد بيداغوجــي )عمليــة مجمدة 

) ليا حا
2– مكتبة مركزية 1000 مقعد

قامات الجامعية 3000 رسير 3– الإ
• إقامة 2000 رسير
• إقامة 1000 رسير

القطب الجامعي الجديد بالعوانة

ع.بوزربة
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•Convention avec l’université  de Savoie
•Convention avec le centre de Technologie Forestière de 
CATALAN
•Convention avec l’ordre des experts internationaux de 
Genève
•Convention avec l’école nationale supérieure d’architecture
Marseille Luminy
اتفاقية مع جامعة الزرقاء – المملكة الهاشمية الأردنية•  
•L’Université d ˈEvry Val d’Essonne  
•Convention de collaboration de recherche pour
L’encadrement d’une thèse
•Convention entre L’INSA et L’Université de Jijel

         اتفاقية مع جامعة السلطان محمد الفاتح بإسطنبول تركيا•           

ــة  ــار التنمي ي مس
ــادي �ز ــا الري ــى أداء دوره ــا ع ــا منه     عم

ــة  ــرص جامع ــه، تح ــتمرارية تفعيل ــة واس ــة و الوطني المحلي
محمــد الصديــق بــن يحــ�ي عــى التواصــل الدائــم مــع 
الجامعــات ومراكــز البحــث العالميــة مــن جهــة، وربــط 
ــيج  ــات النس ــة بمكون ــة والبحثي كاديمي ــة والأ ــا العلمي طاقاته
ي محليــا ووطنيــا مــن جهــة 

قتصــادي و الجتماعــي والثقــا�ز الإ
ــع  ــة م اك ــاون ورسش ــات تع ــرام اتفاق ــال إب ــن خ ــرى ، م أخ
ي مختلــف القطاعــات بمــا 

عديــد الهيئــات والمؤسســات �ز
يضمــن لطلبتهــا وأســاتذتها توفــ�ي فــرص التكويــن والتأهيــل 
ــة  ــرق كفيل ــة بط ــم العلمي ــهاداتهم ومؤهاته ــتثمار ش واس
ي تحريــك ودفــع عجلــة التنميــة 

بلعــب الــدور المنــوط بهــا �ز
ــة. الوطني

•Convention avec l’Unité de Développement des 
Équipements  Solaires EPST/CDER
•Convention avec le Ministère de l’Industrie, des  Petites et 
Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Investissement
كة الخزق الصحي الميلية• اتفاقية مع �ش  
•Convention avec Le Centre de Recherche en ASTRONOMIE 
C.R.A.A.G
• ي

اتفاقية مع المديرية العامة لالأمن الوط�ن  
 /المفتشيةالجهوية بقسنطينة
•convention avec l’Ecole polytechnique d’Architecture 
D’Alger
•convention avec l’université Mohamed Chérif Messaadia 
Souk- ahras
.convention avec l’université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou
•convention avec l’université Abderrahmane Mira Bejaia
ن وزارة العمل والتشغيل والضمان الجتماعي•  اتفاقية ب�ي  
ووزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي
اكة وتعاون مع محافظة الغابات لولية جيجل• اتفاقية �ش  

ي البلدي•  اكة وتكوين مع المجلس الشع�ب اتفاقية تعاون و�ش  
لبلدية جيجل

1. اتفاقات التعاون الدولية

2. اتفاقات التعاون الوطنية

الربنامج املستقبلي للتوسيع :

ع.بوزربة
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ــة  ــة الجامعــة.. بداي ي مجل
ــا بكــم �ز ــر الجامعــة مرحب • الســيد مدي

ــى  ــا ع ــورا ملحوظ ــي تط ــن يح ــق ب ــد الصدي ــة محم ــهد جامع تش
مســتوى عــدد الطلبــة والتخصصــات والهيــاكل مــا تقييمكــم بصفــة 

عامــة لمكانــة وراهــن جامعــة جيجــل؟
     أهــا و مرحبــا تحيــة لــكل أبنــاءالأرسة الجامعيــة، بدايــة اســمحوا ىلي 
ي الذيــن 

أن أترحــم مــن هــذا المنــرب عــى أرواح شــهداء الواجــب الوطــىف
عــا هلل عــز  ي حادثــة ســقوط الطائــرة العســكرية ببوفاريــك مت�ف

قضــوا �ف
وجــل أن يجعــل لهــم مكانــا بجــواره.

     فعــا، لقــد تطــورت جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي – جيجــل 
بشــكل كبــري إذ بلــغ عــدد الطلبــة بهــا مــا يزيــد عــن 27000 طالــب 

ي سبع كليات و 34 قسم 
وتجاوز عدد أساتذتها الألف ينشطون �ف

ي المزيــد 
ضافــة إىل مخابــر بيداغوجيــة ونأمــل �ف و24 مخــرب بحــث، بالإ

إن شــاء هللا.
ــا  ــر لطلبته ــل توف ــة جيج ــات فجامع ــص التخصص ــا يخ ــا فيم      أم
ي 34 شــعبة علميــة تتفــرع إىل 53 تخصصــا، كمــا اســتفادت 

الدراســة �ف
وع قطــب جامعــي بالعوانــة ،نتمنــاه رصحــا جامعيــا بامتيــاز  مــن مــرش

ــة جديــدة تتنفــس بهــا جامعــة جيجــل. ورئ

دارة الجامعــة وإنجــاح  ســتقرار أســاس الســ�ي الحســن لإ • يعتــ�ب الإ
كاء  ــرش ــف ال ــل مختل ــدى تفاع ــا م ــي، م ــي والعلم كاديم ــارها الأ مس
ي تنتهجونهــا منــذ تنصيبكــم 

ز مــع سياســة الحــوار الــ�ت الجتماعيــ�ي
عــى رأس الجامعــة؟

ي حــد ذاتــه والســلم حيــاة، فبدونهمــا كل 
ســتقرار نجاحــا �ف      يعتــرب الإ

ء يفقــد قيمتــه بــل أكــرش مــن ذلــك، فالنجــاح الأكاديمــي والعلمــي ي
�ش

ي هذا الشــأن 
هدفــه خلــق حيــاة تنعــم بالســلم والأمــان والرفاهيــة، و�ف

ــا  كائن ــل رسش ــتقرار بفض ــن اس ــا م ــه جامعتن ــا تعرف ــى م ــد هللا ع نحم
ــون لغــة الحــوار  ــن يفضل ف الذي ــ�ي ف و الجامعي ــ�ي الجتماعي

ــف  ــا تختل ــات عندم اع ف ــاكل والرف ــف المش ــل مختل ــة لح ــة الطيب والكلم
ي 

ــم �ف ــى إيجابيته ــك ع ــؤلء وأولئ ــل له ــكر الجزي ــا، فالش ــا وآراؤن رؤان
ــايرة  ــا ومس ي بجامعتن

ــر�ت ــل ال ــن أج ــة م ــة والنقابي ــاطات النضالي النش
ي عالــم متطــور 

ي نعيشــها �ف
ي ظــل التحديــات والرهانــات الــىت

الركــب �ف
ــارع. متس

الأســاتذة  ي 
�ز نقصــا  الماضيــة  الســنوات  ي 

�ز الجامعــة  عرفــت   •
المؤطريــن كمــا و نوعــا، مــا هــو تقييمكــم لواقــع الأمــر الآن؟
ــا  ــرف نقص ــم تع ي العال

ــة �ف ــات الجامعي ــال هلل، كل المؤسس      الكم
ي 

ســتعانة بمؤسســات أخــرى �ف اكــة والإ ي التأطــري وعليــه نلجــأ للرش
�ف

ف أو  مياديــن مختلفــة ســواء عــن طريــق مــا يســمى بالأســاتذة المشــارك�ي
ــن. ــن أو المتعاقدي المدعوي

     جامعــة جيجــل، كمعظــم الجامعــات الجزائريــة كانــت تعــرف 
ي التأطــري بــكل مــن أقســام الهندســة المعماريــة 

نقصــا فادحــا �ف
ــض  ي بع

ــع �ف ــن الوض ــد تحس ــة وق ــية والرياضي ــة والفرنس ي ف نجلري والإ
ــف والتحويــل. ــن والتوظي هــذه التخصصــات بفعــل منتــوج التكوي

ــا  ــدرج و م ي الت
ــ�ت ي مرحل

ــدة �ز ــات جدي ــح لتخصص ــاك فت ــل هن • ه
ــ�ي  ــات لمعاي ــذه التخصص ــار ه ــع اختي ــل يخض ــدرج و ه ــد الت بع

ــة؟  معين
ي طــور 

     لقــد شــهدت جامعتنــا ســنة 2017 تخــرج 29 طالــب �ف
ي 

ي دكتــوراه ل.م.د و 04 طلبــة �ف
الدكتــوراه كاســيك و 16 طالبــا �ف

ي 
ــة �ف ــرج 06 طلب ــم تخ ــد ت ــنة 2018 فق ي س

ــا �ف ، أم ــتري ــور الماجس ط
ي طــور 

ي دكتــوراه ل.م.د و طالــب واحــد �ف
دكتــوراه كاســيك، 03 �ف

ف بمختلــف الكليــات لســنة  ــة المســجل�ي الماجســتري أمــا مجمــوع الطلب
ي دكتــوراه كاســيك، 200 طالــب 

2018/2017 فقــد بلــغ 308 طالــب �ف
    . ف ماجســتري دكتــوراه ل.م.د وطالبــ�ي

ي حــــوار مع "مجلة الجامعة":
مدير الجامعة �ز

جـامـعـة جـيجـل بـواقعـها و آفـاقـها مـؤسـسـة رائـدة
 فـي مسـار التنـميـة
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ة محــط زيــارة العديــد مــن  ي الآونــة الأخــ�ي
• كانــت الجامعــة �ز

الشــخصيات السياســية الثقافيــة والعلميــة، وطنيــة ودوليــة .. مــا 
ــا  ــة وانفتاحه ــورة الجامع ــة وص ــى مكان ــذا ع ــر ه ــع وأث ــدى واق م

ــي؟ ــط الخارج ــى المحي ع
ــف عــن الجامعــة  وع مختل ــد أ�ت بمــرش      إن إصــاح الجامعــة الجدي
ــن  ــع كل م ــة م ــة الفعلي اك ــاح والرش نفت ــوصي بالإ ــو ي ــيكية، فه الكاس
ــرى أن  ــري فنحــن ن ــة للجامعــة أو المجتمــع الجزائ ــراه يعــود بإضاف ن
ــف  ي التعري

ــا وتســاهم �ف الجامعــة تعكــس الوجــه الحقيقــي لمجتمعن
ويــج للقيــم النبيلــة والأفــكار المنتجــة حــىت نحتــل المكانــة  والرت

ي الوطــن وخارجــه.
المرجــوة لنــا �ف

وعمــا بتوصيــات الــوزارة، اســتقبلت جامعــة جيجــل شــخصيات 
ــر  ــة بالجزائ ــات المتحــدة الأمريكي ة الولي ــل: ســفري ــة مث ــة ودولي وطني

وسفري جنوب إفريقيا ووفد من جامعة المملكة الهاشمية الأردنية.

اكــة والتعــاون مــع  • أبرمــت الجامعــة العديــد مــن اتفاقيــات ال�ش
جامعــات ومؤسســات دوليــة ووطنيــة ومحليــة ..إلم تهــدف هــذه 

ســتفادة الميدانيــة منهــا؟ التفاقيــات ومــدى الإ
ــح" مــع  ــح راب ــدأ "راب ــة بمب اك ــات رسش      نعــم أبرمــت الجامعــة اتفاقي
مؤسســات جامعيــة وطنيــة ودوليــة ومؤسســات غــري جامعيــة محليــة 
ي مياديــن مختلفــة بيداغوجيــة 

ات �ف بهــدف التعــاون وتبــادل الخــرب
ــة  ــال جامع ــبيل المث ــى س ــا ع ــة، ومنه ــة واقتصادي ــة، اجتماعي ،علمي
ــة  ــة الأردني ــاء بالمملك ــة الزرق ــا وجامع كي ــح برت ــد الفات ــلطان محم الس
ي 

ــات �ف ــاك محادث ــت هن ــا كان ــوز، كم ــوز وميل ــة تول ــمية وجامع الهاش
ــن  ــدأ التضام ــا بمب ــوب إفريقي ــات جن ف جامع ــ�ي ــا وب ــأن بينن ــذا الش ه
ي 

ف الأفارقــة للتخلــص مــن التبعيــة الأجنبيــة، أمــا الثمــار الــىت فيمــا بــ�ي
جنيــت مــن جــراء هــذه التفاقيــات محليــة كانــت أو وطنيــة أو دوليــة 
ــات  بص ي الرت

ــذا �ف ــة وك ــة الجامع ــل لطلب ــرص عم ــق ف ي خل
ــى �ف فتتج

ف  ي تخــص الأســاتذة والموظفــ�ي
ي تقــام هنــا وهنــاك والــىت

الميدانيــة الــىت
عــى حــد الســواء.

• هــل هنــاك اكتفــاء ووفــرة للمراجــع المكتبيــة بالجامعــة ومــا مــدى 
ز  هــا للطلبــة عــى مســتوى القطبــ�ي نــت وتوف�ي اســتغال شــبكة الأن�ت

؟    ز الجامعي�ي
  هنــاك مكتبــة عــى مســتوى كل كليــة ومكتبــة مركزيــة عــى مســتوى 
ي القريــب العاجــل لقتنــاء بطاقــات تحتوي 

قطــب تاسوســت ونســعى �ف

عــى آلف الكتــب وتعتــرب هــذه البطاقــة بمثابــة مكتبــة رقميــة 
ي القضاء عى مشكل المراجع.  

تساهم بشكل كبري �ف

وع  • هــل يمكــن أن تعطونــا لمحــة عــن مــدى تقــدم الأشــغال بمــ�ش
ــة   ــيقدمها للجامع ي س

ــ�ت ــة ال ضاف ــة والإ ــي بالعوان ــب الجامع القط
مــن حيــث التخصصــات وعــدد الطلبــة؟

     تقنيــا ينقســم القطــب الجامعــي بالعوانــة إىل شــطرين بحيــث 
ــول  ــذي ل ــطر الأول ال ــاز الش ــى إنج ي ع

ــا�ف ــطر الث ــاز الش ــف إنج يتوق
ي شــهر ســبتمرب 2018 

عائــق المطعــم لفتحــت هياكلــه البيداغوجيــة �ف
، ولكــن فضلــت إدارة الجامعــة أن تســتلم قطبــا جامعيــا ســالما مــن 
ي بموقــع ســياحي بامتيــاز حــىت يســتلم 

أي عائــق خاصــة وأنــه بــىف
ــياحي  ــع الس ــق بالموق ــا، يلي ــكا ومضمون ــزا ش ــا وجاه ــب كام القط
ي إريحيــة 

للمنطقــة وعنــد انجــازه ستســتقبل جامعــة جيجــل طابهــا �ف
تامــة وحينهــا تعــرف تطــورا أكــرش وتشــهد فتــح كليــات وأقســام جديــدة 

ــاء هللا. ــة إن ش ــي للجامع ــط الخارج ــات المحي ــع متطلع ــا�ش م تتم

ة للأرسة الجامعية ع�ب صفحات المجلة.  • كلمة أخ�ي
ا، أقــول هــا هــي جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي- جيجــل       أخــري
ــا  ــرس رغبته ي تك

ــىت ــة ال ــذه المجل ــدار ه ي إص
ــا �ف ــازا متمث ــرف إنج تع

ــم والأخــاق  ــا بالقي ــرار متصف ــع وطــن كمــا أراده شــهداؤنا الأب ي صن
�ف

ي هــذا العمــل 
والعلــم والحضــارة.كل الشــكر لــكل مــن ســاهم �ف

ي يحققهــا المجتمــع 
ز كل إنجــازات الجامعــة الــىت الــذي مــن خالــه نــرب

الجامعــي المكــون مــن الطلبــة الذيــن يشــكلون رئــة الوطــن والأســاتذة 
ي ســبيل  

ف دون أن ننــى جهــود الجميــع �ف الكــرام والعمــال والمســؤول�ي
ي يســاهم فيهــا 

إنجــاح النشــاطات الثقافيــة والعلميــة والرياضيــة الــىت
بقســط كبــري طابنــا المتفوقــون و ممثلوهــم عــرب التنظيمــات الطابيــة 
مجــي  عامــي والرب ي والإ

والنــوادي العلميــة. شــكر خــاص للفريــق التقــىف
ي نتمــىف لهــا 

ة للمجلــة. الــىت الــذي وضــع اللمســات الأوىل والأخــري
الديمومــة والســتمرار وننتظــر أعــدادا أخــرى إن شــاء هللا.      

  

  

ز العام صابة عبد الرزاق و الأستاذ ع�ب الرحمان بوزربة  السيد مدير الجامعة رفقة السيد الأم�ي

حاوره عبد الرحمن.بوزربة
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ي ملتقى دوىلي :
كلية الآداب واللغات �ف

صناعة املصطلح يف العلوم اإلنسانية

ورة مــن ينتــج المصطلــح ويملــك      إن مــن ينتــج المعرفــة هــو بالــ�ف
ــرة  ــاءت فك ــرة ج ــذه الفك ــن ه ــا م ــج. وانطاق ــم والمنه ــك العل بذل
نســانية  ي العلــوم الإ

تنظيــم الملتقــى الــدوىلي »صناعــة المصطلــح �ز
/ إشــكالت : الوضــع ، التلقــي والســتعمال« يومــي 22/21 فيفــري 
ي قســم اللغــة والأدب 

2017 مــن طــرف كليــة الآداب واللغــات ممثلــة �ف
ي و مخــرب اللغــة وتحليــل الخطــاب. العــر�ب

ف  ــ�ي ــاتذة الباحث ــن الأس ة م ــري ــة كب ــم نخب ــذي ض ــى ال ــو الملتق     وه
مــارات العربيــة المتحــدة  ف مــن جامعــات الوطــن ودولــة الإ المختصــ�ي
ف رؤاهــم حــول العديــد مــن  ف كاملــ�ي والذيــن قدمــوا عــى مــدار يومــ�ي
ي شــكل جلســات علميــة وورشــات عمــل تماهــت 

شــكالت �ف النقــاط والإ
ف  ــ�ي ــط ب ــق رواب ي خل

ــا �ف ــة أساس ــى المتمثل ــداف الملتق ــع أه ا م ــري كث
ــة. ــة والبحثي ــة والمؤسســات العلمي ــة للغــة العربي ــات المجمعي الهيئ

    الملتقــى الــذي أعلــن عــن افتتاحــه رســميا الأســتاذ / الدكتــور صالــح 
ف ومرحبــا بضيــوف  كعــواش مديــر الجامعــة مثمنــا جهــود المنظمــ�ي

ســتماع  ف الإ الجامعــة، أتــاح للجمهــور الحــارصف مــن الطلبــة والمهتمــ�ي
إىل أطروحــات بحــوث وأوراق تحليليــة علميــة هامــة اســتهلها الأســتاذ/ 
مــارات العربيــة المتحــدة  الدكتــور الرشــيد بوالشــع�ي مــن جامعــة الإ

ي ظــل 
حــول النزيــاح الرؤيــوي / التنظــ�ي والتطبيــق »روايــة �ز

الشــمس  لطالــب الرفاعــي«، لتليهــا العديــد مــن المداخات لأســاتذة 
ــة أخــرى عــى غــرار  ف مــن جامعــات جيجــل وجامعــات وطني ــ�ي وباحث
مداخلــة  أ.د عمــار ســاسي مــن جامعــة البليــدة حــول »صناعــة 
ــوراسي  ــودي م ة أ.دج ــارصف ــانية« ومح نس ــوم الإ ي العل

ــح �ز المصطل
ــح  ــة المصطل ي صناع

ــة �ز ــة العربي ــع اللغ اتيجية مجام ــ�ت حــول »إس
ــي«. العلم

    وقــد تزامنــت مختلــف هــذه الجلســات مــع ورشــات علميــة خصصت 
ف  ــ�ي ــل ب ي وتفاع

ــر�ف ــي ومع ــاش علم ــار نق ــت مث ــوراه وكان ــة الدكت لطلب
ف والجمهــور. مجمــوع المشــارك�ي

ي نهايــة أشــغال الملتقــى بعديــد التوصيــات 
    كمــا خــرج المشــاركون �ف

أعمــال  ورة طباعــة  الملتقــى وتضمنــت رصف ثمنــت موضــوع  ي 
الــىت

ف مختلــف المؤسســات والمراكــز البحثيــة مــن  ف والتنســيق بــ�ي المشــارك�ي
ــح العلمــي. ــاج وصناعــة أفضــل للمصطل أجــل إنت

قتصادية والتجارية وعلوم التسيري تنظم : كلية العلوم الإ

الملتقى العلمي الدوىلي حول 
 املؤسسة بني الضرورة اإلقتصادية والتحديات البيئية

قتصاديــة والتجارية وعلوم التســيري      نظمــت كليــة العلــوم الإ
ــوم بـــ  ــدوىلي الموس ــا ال ــل 2017 ملتقاه ــي 24 و25 أفري يوم
ورة القتصاديــة والتحديــات البيئية«  ز الــرصز »المؤسســة بــ�ي
ى بالقطــب الجامعــي  ات الكــرب ، حيــث كانــت قاعــة المحــارصف
ي 

تاسوســت مرحــا لعديــد الجلســات العلميــة والورشــات الــىت
ف قدمــوا مــن  تناوبــت عليهــا مجموعــة مــن الأســاتذة والباحثــ�ي
مختلــف جامعــات الوطــن وجامعــة البلقــاء التطبيقيــة بــالأردن 

إضافــة إىل عــدد مــن أســاتذة الإختصــاص بجامعــة جيجــل.

ع.بوزربة

جانب من فعاليات الملتقى العلمي الدوىلي
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    الملتقــى افتتــح مــن طــرف الأســتاذ الدكتــور صالــح كعــواش 
ــات  ــكل جلس ــى ش ــغاله ع ــاق أش ــارة انط ــا إش ــة مانح ــر الجامع مدي
ــرح  ــل والط ــى  /التحلي ــاور الملتق ــت مح ــل تناول ــات عم ــة وورش علمي
ف المؤسســة  ات حــول العاقــة المتداخلــة بــ�ي العلمــي بتقديــم محــارصف
ي 

ي والأخــا�ت
ام القانــو�ف ف قتصاديــة والبيئــة وكيفيــة العمــل عــى اللــرت الإ

بالحفــاظ عــى بيئــة ســليمة ، مــع تقديــم نمــاذج تطبيقيــة بينــت مــدى 
ــوع. ــة الموض أهمي

ــد  ــد الحمي ة عب ــوم الأول محــارصف ي الي
ــم تقديمــه �ف ــا ت ف م ــ�ي     مــن ب

ي تســي�ي 
ي �ز

زعبــاط مــن جامعــة الجزائــر3 حــول »إدراج المعطــى البيــ�أ
يــف مــن  المؤسســة القتصاديــة« وكــذا مداخلــة الدكتــور عمــر الرش
ــذي حــارصف حــول  ــة ال ــة الهاشــمية الأردني جامعــة جــادار مــن المملك
ــة  ي التنمي

ــة �ز ــة والأخاقي جتماعي ــة والإ قتصادي »دور المســؤولية الإ
ــة«. قتصادي الإ

    كمــا تطــرق الأســتاذ الدكتــور فريــد كورتــل مــن جامعــة ســكيكدة 
ــارات  عتب ــات والإ ــة التحدي ي مواجه

ــت �ز ــات دور إدارة الوق إىل »آلي
الدوليــة. التجــارب  لبعــض  مقارنــة  دراســة  مقدمــا  الأخاقيــة« 

ــور  ي بتدخــل الأســتاذ الدكت
ــا�ف ــه الث ي يوم

ــى �ف ــت أشــغال الملتق تواصل
خليــل محمــود الرفاعــي مــن جامعــة البلقــاء التطبيقيــة بــالأردن 
ــة  ــم المالي ي القوائ

ــة �ز جتماعي فصــاح عــن المســؤولية الإ حــول »الإ
ي الأردن«  

ســامية �ز المنشــورة /دراســة تطبيقيــة عــى المصــارف الإ
ــدة2  ــة البلي ــن جامع ــة م ــودة فطيم ــن حم ــتاذة ب ــت الأس ــا تطرق كم
للمســؤولية  والمتوســطة  ة  الصغــ�ي المؤسســات  إىل»ممارســة 

ي الجزائــر«.
جتماعيــة �ز الإ

ــا  ــى أطره ــا الملتق ــا يوم ــل بهم ــة حف ــات متنوع ــة إىل مداخ     إضاف
ــل  ــات العم ــد ورش ــات، وعدي ــف الجامع ــن مختل ــاتذة م ــرة وأس دكات
ــارة  ث ــة لإ ــت فرص ي كان

ــىت ــاركون وال ــاتذة المش ــا الأس ــداول عليه ي ت
ــىت ال

ــاوره. ــى ومح ــوع الملتق ــول موض ــة ح ــات مفتوح نقاش
    وقــد اختتمــت هــذه الفعاليــات المهمــة بقــراءة توصيــات الملتقــى 
ــر  ــيد مدي ــة الس ف وكلم ــارك�ي ــاتذة المش ــى الأس ــهادات ع ــع الش وتوزي
ي إنجــاح وإثــراء فعاليــات هــذا 

الجامعــة شــاكرا فيهمــا كل مــن ســاهم �ف
الملتقــى العلمــي الهــام.

قتصادية والتجارية وعلوم التسي�ي  ي ختام الملتقى العلمي الدوىلي بكلية العلوم الإ
ز �ز صورة تذكارية لاأساتذة المشارك�ي

ع.بوزربة
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 امللتقى الوطنـي األول
 يف اجليولوجيا ، اجليوتقنية واملوارد املعدنية

ــا  ي الجيولوجي
ي الأول �ز

ــ�ز ــى الوط ــة الملتق ــة الجيولوجي ي الهندس
ــث �ز ــ�ب البح ــع مخ ــاون م ــون بالتع ــوم الأرض والك ــم عل ــم قس     نظ

ــ�ب 2017. ــي 08 و09 نوفم ــل يوم ــ�ي جيج ــن يح ــق ب ــد الصدي ــة محم ــزي بجامع ــب المرك ــة بالقط ــوارد المعدني ــة و الم الجيوتقني
ز  ز والباحث�ي     افتتــح الملتقــى مــن طــرف مديــر الجامعــة الأســتاذ الدكتــور/ كعــواش صالــح ، بحضــور عــدد هــام مــن الأســاتذة المختصــ�ي
ــات  ــف ولي ــن مختل ــث م ــز بح ــة و 06 مراك ــة جزائري ــن 21 جامع ــل م ــة جيج ــدوا إىل جامع ــن وف ــى والذي ــات الملتق ي فعالي

ز �ز ــارك�ي المش
ي مياديــن الجيولوجيــا ، الجيوتقنيــة والمــوارد المعدنيــة عــى مســتوى 

الوطــن • هــدف هــذا الملتقــى إىل متابعــة آخــر مســتجدات البحــث �ز
ي ســياق اجتماعــي و اقتصــادي 

ورة تحقيــق التنميــة المســتدامة �ز مختلــف الجامعــات ومراكــز البحــث الجزائريــة ،و تســليط الضــوء عــى رصز
ي متكامــل. 

وبيــ�أ
ي الملتقــى أكــ�ش مــن 70 أســتاذا مشــاركا قدمــوا أبحاثــا متعلقــة بمحــاور الملتقــى الــذي اشــتمل عــى فعاليــات عديــدة تضمنــت 

    شــارك �ز
ة شــفوية و46 ملصقــة علميــة. 24 محــارصز

وفيسور بوزنون عز الدين بعنوان : ة الرب فاتحة أشغال الملتقى كانت محارصف
Quelques remarques sur les minerais phosphates de la région de  Tébessa ) Algérie nord- orientale(
ــة الدكتــوراه الذيــن قدمــوا مــن جامعــات الوطــن إضافــة إىل  ف وطلب ات الشــفوية لاأســاتذة والباحثــ�ي ــد المداخــات والمحــارصف ثــم تلتهــا عدي
وفيســور برمــاد عبــد المالــك مــن المدرســة الوطنيــة ENP بجامعــة أســاتذة جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــىي بجيجــل ، حيــث حــارصف الرب
Modélisation de la relation pluie-débit par le tank model                                                                                  : الجزائر حول
application au sous bassin versant de Guelma.

ي وزو حول : ف و الدكتورة عيساوي روزة من جامعة تري
Apport de la tomographie électrique à l’identification des hétérogénistes latérales et verticales  
ف بتوصيــات علميــة مــن طــرف أعضــاء اللجنــة العلميــة للملتقــى تلخصــت  ف كاملــ�ي ي امتــدت عــى مــدار يومــ�ي

    وقــد توجــت أشــغال الملتقــى الــىت
حــول :

ي ميدان المساعدة عى اتخاذ القرار.
1–تشجيع العمل والبحث �ف

ف من مختلف الجامعات ومراكز البحث الجزائرية. ف الأساتذة والباحث�ي ات والمعطيات العلمية ب�ي 2– تشجيع تبادل الخرب
ــوارد  ــة والم ــا ، الجيوتقتي ــى )الجيولوجي ــذا الملتق ي ه

ــا �ف ــرق إليه ــم التط ي ت
ــىت ــات ال ــف التخصص ف مختل ــ�ي كة ب ــرت ــث مش ــاور بح ــق مح 3– خل

ــات. ــذه التخصص ف كل ه ــ�ي ــارسش ب ــري مب ــارسش وغ ــل مب ــع وتكام ــود تقاط ــك لوج ــخ(، وذل ــة ،  .....ال المعدني

ملتقى واقع اإلستثمار يف اجلزائر /يف ظل القانون رقم 09/16 املتعلق برتقية اإلستثمار

ي ظــل القانــون 
ــر �ز ي الجزائ

ســتثمار �ز ي حــول »واقــع الإ
ــادرت كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية يــوم 28 نوفمــرب بتنظيــم ملتقــى وطــىف     ب

اف فرقــة البحــث حــول واقــع  ســتثمار«، وذلــك تحــت إرسش قيــة الإ رقــم09/16 المتعلــق ب�ت
ي الجزائــر، وبعــد إعطــاء رئيــس الجامعــة إشــارة انطــاق الأشــغال، كانــت البداية 

ســتثمار  �ف الإ
بمداخلــة هامــة لاأســتاذ الدكتــور عمــار بلحيمــر مــن كليــة الحقــوق بجامعــة الجزائــر ورئيــس 

ي الجزائــر.
ســتثمار �ف فرقــة البحــث حــول واقــع الإ

    و قــد تمحــورت أشــغال الملتقــى حــول النصــوص التنظيميــة للقانــون 16-09 المتعلــق 
اف  ــترش ــات( واس متيازات والضمان ــتثمر)الإ ــرة للمس ــز المتوف ــذا الحواف ــتثمار وك س ــة الإ قي برت

ســتثمار. آفــاق ســوق الإ
ي ندوات

    الملتقى أطرته نخبة من أساتذة الجامعة الجزائرية والذين تداولوا عى محاور الملتقى بالعرض والتحليل �ف
. ف  علمية وورشات عمل كانت محط اهتمام الطلبة والمهتم�ي

ع.بوزربة

ع.بوزربة

جانب من أشغال الملتقى
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ي حول »التطور العلمي 
2017 فعاليات الملتقى الوطىف ي مبارك بالقطب الجامعي تاسوست يوم 12ديسمرب

ات جر�ف     احتضنت قاعة المحارصف
ف من جامعات  سامية« بحضور نخبة من الأساتذة الجامعي�ي يعة الإ ز الوضعية وأحكام الرش ي القوان�ي

نسان - دراسة �ز وأجيال حقوق الإ
ي جلسات علمية وورشات 

ي انتظمت �ف
ي وزو و جيجل الذين أثروا  أشغال الملتقى بعروضهم ومداخاتهم الىت ف الوادي،قسنطينة،خنشلة،تري

نسان. ف التطور العلمي وأجيال حقوق الإ تمحورت حول طبيعة العاقة المتداخلة ب�ي
نسان  تصال صار من الأهمية بما كان تناول موضوع حقوق الإ عام والإ ي مجال الإ

ي �ف
ي الكبري والتطور التقىف ومع التطور التكنولوجي  والبيوطىب

يعة  ف الوضعية والرش نســان وما موقف القوان�ي وكيفية ومن هنا كانت إشــكالية الملتقى هي : ما مدى إفراز التطور العلمي لأجيال جديدة لحقوق الإ
سامية منها؟. الإ

. ف ومناقشة الجمهور الحارصف ي كانت محور تدخل الأساتذة المشارك�ي
شكالية الىت     وهي الإ

ي كان أهمها :
وقد اختتمت أشغال الملتقى بقراءة توصيات اللجنة الىت

ي المواثيق الدولية وما ينجم عنها.
يعات الوطنية للحقوق المكرسة �ف ورة مواكبة الترش - رصف

. ي ي والبيوطىب
ي ظل التطور التقىف

نسان �ف ام وحماية وترقية حقوق الإ ورة تفعيل آليات واحرت - رصف
ي لحماية البيئة الرقمية.

يعي والمؤسسا�ت - الضبط الترش

شــكاليات المنهجية  2017 ندوة علمية وطنية حول الإ نســانية والإجتماعية عى مدار يومي 19و 20 ديســمرب عام بكلية العلوم الإ     قدم قســم الإ
ي طور الدكتوراه و بحوثهم العلمية مع 

شكالت للطلبة خاصة �ف تصال ،بغرض تسليط الضوء عى بعض التداخات والإ عام والإ ي علوم الإ
�ف

تصال. عام والإ ي علوم الإ
شكاليات المطروحة �ف تقديم معارف نظرية لأهم الإ

الندوة العلمية هذه تمحورت حول: 
- البحوث الكمية والكيفية وتطبيقاتها المنهجية

- الرقة العلمية وأثرها عى جودة البحث العلمي
تصال عام والإ ي بحوث الإ

- إشكالية المنهج والأداة �ف
- المقاربات العلمية وإسقاطاتها عى البحوث والدراسات

اف العلمي. رسش شكاليات البحوث العلمية وواقع الإ ي لإ
- البناء المعر�ف

فت أشغال الندوة بمشاركة عدد من الأساتذة من جامعات وطنية عى غرار الدكتور يوسف ثمار من جامعة الجزائر3 الذي قدم      وقد تمري
مداخلة بعنوان »مفاهيم ووظائف المنهجية المختلفة« 

نتقال« والدكتور الحاج سالم عطية من ذات الجامعة حول »المسار المنهجي وضوابط الإ
: مفاهيم وتطبيقات«  ي

و�ز لك�ت كما تدخل الدكتور سعيد دراجي من جامعة قسنطينة 3 حول »المسح الإ
ي الذي تمحورت مداخلته حول »الرقة العلمية وأثرها عى جودة البحث« 

والدكتور صالح بن نوار من جامعة أم البوا�ت
ي البحوث 

ز المنهج والأدوات العلمية �ز أما الدكتور محمد الفاتح حمدي من جامعة جيجل فكانت مداخلته بعنوان »إشكالية التداخل ب�ي
ي إنجاح هذه الندوة العلمية.

ات أخرى عديدة  ساهمت جميعها �ف العلمية«.إضافة إىل مداخات ومحارصف

كلية الحقوق والعلوم السياسية تنظم :

امللتقى الوطنـي حول التطور العلمي وأجيال حقوق اإلنسان

تصال ينظم : عام والإ قسم الإ

ندوة وطنية حول 
 اإلشكاليات املنهجية يف علوم اإلعالم واإلتصال

ع.بوزربة

ص.بولدرواح
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يوم دراسي حول أخالقيات املمارسة اإلعالمية يف ضوء اإلعالم اجلديد

بية والأرطفونيا ينظم : قسم علم النفس و علوم الرت

تصال ينظم  : عام و الإ بحضور وجوه إعامية بارزة قسم الإ

تصــال  ي مجــال تكنولوجيــا الإ
    أوجــد التطــور الكبــري �ف

عــام الحديثــة تحــولت مســت الوســيلة والرســالة، لعــل  والإ
عــام الجديــد بمختلــف أشــكاله  أبرزهــا ظهــور مــا يســمى بالإ
ــق  ــا يتعل ــدة فيم ــن إشــكاليات عدي ــا يطرحــه م ووســائطه وم

ــي. عام ــل الإ ــات العم بأخاقي
يــوم درا�ي حــول  تــم تنظيــم  المنطلــق      مــن هــذا 
عــام الجديــد يوم  ي ضــوء الإ

عاميــة �ف أخاقيــات الممارســة الإ
تصــال ،  عــام والإ 10مــاي2017 مــن طــرف قســم علــوم الإ
ي 

ــد �ف عــام الجدي بغــرض تســليط الضــوء عــى تطبيقــات الإ
ــة. ــة الجزائري عامي ــات الإ المؤسس

ف والأســاتذة مــن جامعــات الجزائــر و قســنطينة و ســطيف و جيجــل، قدمــوا مداخــات حــول  عاميــ�ي     اليــوم الــدرا�ي  نشــطه نخبــة مــن الإ
ي الجزائــر وأخاقيــات المهنــة«، مداخلــة 

عامــي ســليمان بخليــىي حــول »الفضــاء الســمعي البــرصي �ز مواضيــع عــدة مــن بينهــا مداخلــة الإ
ذاعــة الجزائريــة« و مداخلــة الدكتــور ســم�ي لعــرج والأســتاد  عاميــة نــوال يوســفي مــن التلفزيــون الجزائــري بعنــوان »رهانــات ومســتقبل الإ الإ
ها..وخلصــت أشــغال هــذا اليــوم إىل صياغــة عديــد  عــام الجديــد« وغري مســعود بوســعدية مــن جامعــة جيجــل حــول »الأخــاق وخطــاب الإ

التوصيــات أهمهــا :
ف عى مدى تطبيقها ميدانيا. كري عام والرت ورة طرح موضوع أخاقيات مهنة الإ -رصف

عام. ي كليات الإ
عام وتعميم تدريس مقياس أخاقيات المهنة �ف ي مجال الإ

ي �ف
-التدريب الكا�ف

يوم دراسي حول مرض اكتئاب ما بعد الوالدة

حتفــال بعيــد المــرأة ، نظــم قســم علــم النفــس      تزامنــا مــع الإ
ــيا  ــا دراس ــارس 2017 يوم ــوم 8 م ــا ي ــة والأرطفوني بي ــوم ال�ت وعل
حــول مــرض اكتئــاب مــا بعــد الــولدة وهــو المــرض الــذي يعــد من 
ة الحمــل وحــ�ت  ي تمــر بهــا المــرأة خــال فــ�ت

ضطرابــات الــ�ت ز الإ بــ�ي
 ..، كلينيــ�ي ي اهتــم بدراســتها علمــاء النفــس الإ

بعــد الــولدة و الــ�ت
الموضــوع الــذي تــم تناولــه مــن خــال نقــاط عــدة كانــت محــور 

ز كتعريــف المــرض ات الأســاتذة المشــارك�ي مداخــات ومحــارصز
ــىي  ــىسي والعق ــم النف ــخيصه والتقيي ــة تش ــه وكيفي ــم مراحل  و أه
جتماعــي بــه و وجهــة النظــر الدينيــة تجــاه المــرض. لــه والتكفــل الإ

لتفــات إىل خطــورة  ورة الإ ون عــى رصز     وقــد أجمــع المحــارصز
هــذا المــرض عــى الأم والعمــل عــى الوقايــة منــه وهــو مــا 
ي أعقبــت أشــغال هــذا اليــوم 

ي التوصيــات الــ�ت
بلــوره المنظمــون �ز

كاديمــي ونوهــت بأهمية  ي ثمنــت الجهــد العلمــي والأ
الــدراسي والــ�ت

ــر  ــف المبك ورة الكش ــرض ورصز ــذا الم ــيس به التحس
ز وتدريبهــم وعقــد دورات تدريبيــة  ز النفســاني�ي و تأهيــل المختصــ�ي

هــا. نجــاب ...وغ�ي ز عــى الــزواج حــول عمليــة الإ للمقبلــ�ي

ص.بولدرواح

ص.بولدرواح

ي اليوم الدراسي
ة �ز عامية الحارصز من الوجوه الإ
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قتصاديــة والتجاريــة  ي إطــار العمــل عــى تفعيــل دور المؤسســات الإ
    �ف

التنميــة  ي 
للمســاهمة �ف لهــا  الازمــة  مــات  ف الميكانري وتطويرهــا وتوفــري 

ســتثمار وربطهــا بالمؤهــل العلمــي ، احتضنــت قاعــة  المحليــة وترقيــة الإ
ات بالقطــب المركــزي جيجــل يــوم 16 مــاي 2017 يومــا دراســيا  المحــارصف

ــة ــة وأنماطهــا العملي ــة المحلي هامــا حــول التنمي
 développement local,Quels modes opératoires 

ــة  ــع جامع ــاون م ــىي بالتع ــة إيجلجي ــارة والصناع ــة التج ــه غرف ــادرت ب  ب
ــات. ــوك ومؤسس ــاهمة بن ــل وبمس جيج

    اليــوم الــدرا�ي الــذي نظــم تحــت رعايــة الســيد واىلي الوليــة  تضمــن 
ف  معرضــا متنوعــا لبعــض المنتجــات الصناعيــة وإحصــاءات عــن واقــع الصناعــة والتجــارة بالوليــة والــذي كان محــط متابعة مــن الطلبــة والمهتم�ي
ف الســيد رئيــس الجامعة الأســتاذ  إضافــة إىل مداخــات تمحــورت حــول الطــرق العمليــة لبعــث مســار التنميــة المحليــة وقــد كان هــذا محــل تثمــ�ي
قتصــادي للوليــة مــن  ي مؤسســات النســيج الإ

ف الجامعــة وبــا�ت اكــة والتعــاون بــ�ي ورة الحفــاظ عــى ســبل الرش صالــح كعــواش الــذي أشــار إىل رصف
ي تمحــورت حولهــا اتفاقيــة 

ســتثمار المتاحــة .. وهــي الفكــرة الــىت ف المؤهــل العلمــي الجامعــي وفــرص العمــل  والإ أجــل خلــق التحــام أكــرب بــ�ي
ي اختتــام فعاليــات هــذا اليــوم الــدرا�ي الهــام.

ف الجامعــة وغرفــة إيجلجــىي للصناعــة والتجــارة �ف اكــة الممضــاة بــ�ي التعــاون والرش

بادرت به غرفة الصناعة والتجارة إيجلجىي :

يوم دراسي حول

 الدكتــــوراه 

عــام الآىلي يــوم 20       نظمــت كليــة العلــوم الدقيقــة والإ
ــق  ــدف تعمي ــوراه يه ــول الدكت ــيا ح ــا دراس ــ�ب 2017  يوم نوفم

ــث  ــة والبح ــث الأطروح ــن حي ــوراه م ــول الدكت ــة ح الرؤي
ز مــن داخــل الجامعــة  اف  وذلــك بتأطــ�ي أســاتذة باحثــ�ي رسش والإ

وخارجهــا  أمثــال:
 Dr.A.Abdelaoui )paris france( 

Dr.A.Yousfate )univ sidibelabes(
Dr.Y.Aibeche )univ setif2(

    إضافــة إىل الأســاتذة بويعقــوب، نويــرص ولعويــر مــن الكليــة 
ات  ــارصز ــكل مح ــى ش ــهاماتهم ع ــوا إس ــن قدم ــة  والذي المعني
ــد  ــى عدي ــا ع ــوا فيه ــوراه تطرق ــة الدكت ــدة طلب ــات لفائ وورش
والعمــل  الدكتــواره  أطروحــة  إنجــاز  كيفيــة  حــول  النقــاط 

المؤطر..الــخ. الجماعــي ودور 

يوم دراسي بعنوان :
 

احملاكمة اجلنائية يف ظل املستحدث
 من التشريعات اإلجرائية

الجنائيــة  المكافحــة  ي 
�ز المســتحدثة  القواعــد  مختلــف  دراســة      

جــراءات  ي الممارســات التطبيقيــة  لقانــون الإ
وتوحيــد وجهــات النظــر �ز

ــة، كان أهــم  جرائي يعــات الإ ي الترش
ــة عــى ضــوء المســتحدث �ز الجزائي

الحقــوق والعلــوم  كليــة  الــذي نظمتــه  الــدراسي  اليــوم  أهــداف 
ــوم  ــنطينة ي ــة قس ز لناحي ــ�ي ــة المحام ــع منظم ــيق م ــية بالتنس السياس
ات بالقطــب الجامعي تاسوســت،حيث  2017 بقاعــة المحــارصز 16نوفمــ�ب

ــول: ــدراسي ح ــوم ال ــذا الي ــغال ه ــورت أش تمح
ي المحاكمة الجنائية.

- المبادئ الدستورية لحقوق المتهم �ز
ية للمحاكمة الجنائية. جراءات التحض�ي - الإ

- إجــراءات ســ�ي المحاكمــة الجنائيــة أمــام محكمــة الجنايــات البتدائيــة 
ستئنافية. والإ

ي الأحكام الجنائية.
- طرق الطعن المستحدثة �ز

ز الذيــن قدمــوا مــن عــدد       وقــد صبــت مداخــات الأســاتذة المشــارك�ي
ز بالطــرح والتحليــل  طــار متناولــ�ي ي هــذا الإ

مــن جامعــات الوطــن كلهــا �ز
يعــات المســتحدثة  ز والترش ــ�ي ي القوان

والنقــاش مختلــف نقــاط الظــل �ز
مــن خــال الأوراق العلميــة الهامــة المقدمــة طيلــة أشــغال الملتقــى.

يوم دراسي حول التنمية احمللية وأمناطها العملية

ع.بوزربة

ع.بوزربة ع.بوزربة

جانب من فعاليات اليوم الدراسي



16

نشاطات ثقافية

مجلة الجامعة-ماي 2018

يوم حتسيسي حول البدانة وطرق الوقاية منها

اإلحتفال بيوم العلم 16 أفريل

     عيد املرأة 08 مارس

ي للصحــة المدرســية والجامعيــة نظمــت مديريــة النشــاطات لجامعــة      إحيــاء لاأســبوع المغــار�ب
ف  ــ�ي ــة الجزائري ــع الطلب ي لتجم

ــول�أ ــب ال ــع المكت ــيق م ــارس 2017 وبالتنس ــوم 01 م ــل ي جيج
ي تســببها لصحــة الفــرد والمجتمــع وطــرق 

الأحــرار يومــا تحسيســيا حــول البدانــة والأخطــار الــىت
الوقايــة منهــا.

ــة تحســيس  ــر الجامعــة موضحــا أهمي ــذي افتتحــه الســيد مدي     هــذا اليــوم التحســيىي ال
ورة الإحتفــاظ بجســم ســليم معــا�ف يمكنهــم مــن مواصلــة مشــوارهم الأكاديمــي  الشــباب بــ�ف
يــط  ــة، تضمــن عــرض رسش ه جمهــور كبــري مــن الطلب ي صحــة جيــدة ، والــذي حــ�ف

ي �ف
والمهــىف

ة هامــة للدكتــور  مصــور حــول الموضــوع مــن إنجــاز مجموعــة مــن الطلبــة ثــم تقديــم محــارصف
ي داء الســكري والتغذيــة الصحيــة تمحــورت حــول داء الســمنة 

ي �ف
بــواب ضيــاء الديــن الأخصــا�أ

ــري  ــات غ ــاول الوجب ــة وتن ــيئة للتغذي ــادات الس ــا الع ــباب أهمه ــن الأس ــري م ــا بالكث وعاقته
ي 

ستســام للخمــول حيــث أبــرز الدكتــور الأخطــار الــىت الصحيــة وعــدم ممارســة الرياضــة والإ
ــا  ي مــن البدانــة والأمــراض الناجمــة عنهــا موضحــا كيــف يمكنن

يتعــرض لهــا الشــخص المعــا�ف
محاربــة هــذا الــداء والوقايــة منــه والحفــاظ عــى جســم حيــوي ســليم بالحــرص عــى تغذيــة 
ــن الرياضــة تســاعد عــى  ــة م ــواع معين ــة وممارســة أن ــة عــى الحرك ــة ســليمة والمداوم صحي

تجنــب الــداء أو التخفيــف مــن أعراضــه ومخاطــره.
    اليــوم الدرا�ي كان مفتوحا 
ــة  ــطة متنوع ــى أنش ــا ع أيض
ثقافيــة  مســابقة  بتنظيــم 
وتقديــم  الطلبــة  لفائــدة 
وتوزيــع  مرحــي  مونولــوج 
عــى  التشــجيعية  الجوائــز 
وجوائــز  الفائزيــن   الطلبــة 
كــرة  ي 

�ف الرياضيــة  الــدورة 
ــرف  ــن ط ــة م ــدم المنظم الق
لتجمــع  ي 

الــول�أ المكتــب 
ــرار. ف الأح ــ�ي ــة الجزائري الطلب

ــن  ــق ب ــد الصدي ــة محم ــت جامع     احتفل
باليــوم   2018 أفريــل   16 يــوم  يحــي 
مــع  بالتنســيق  وذلــك  للعلــم  ي 

الوطــ�ز
ي  الطــا�ب للتضامــن  الوطنيــة  المنظمــة 
الجامعــي  القطــب  شــهد  حيــث   ،ONSE
تاسوســت نشــاطات هامــة كانــت محــط 
ــوم  ــة. فقــد شــهد هــذا الي اهتمــام الطلب
للكتــاب  معــرض  تنظيــم  الحتفــاىلي 
والفــن التشــكيىي والصــور الفوتوغرافيــة 
تفاعــل  كمــا   ،.. الآىلي عــام  لاإ ومعــرض 
الآداب  بكليــة   07 بالمــدرج  الحضــور 
ي 

واللغــات مــع  إبداعــات أدبيــة تمثلــت �ز
ــد هللا  ــاعر عب ــتاذ الش ــعرية لاأس ــراءة ش ق
ســويعد،  صالــح  لحيلح،الشــاعر  عيــىس 
كليــة  طلبــة  لبعــض  شــعرية  قــراءات  و 
ــلم  ــض نوح،مس ــل لبي ــات مث الآداب واللغ
،كما قــدم الأســتاذ  ي

ربواح،رنــدة ســليما�ز
ة بعنوان»مفهــوم  عيــىس لحيلــح محــارصز
ســام«، ليتــم بعدهــا  ي الإ

العلــم وقيمتــه �ز
ي 

تنظيــم مســابقة ثقافيــة لفائــدة الطلبــة و�ز
ــم تقديــم عــدد مــن  ــات ت ــام الفعالي اختت

. ز للمشــارك�ي والجوائــز  الشــهادات 

صورة من تكريمات الحفل  

السيد مدير الجامعة يكرم الدكتور بواب ضياء الدين

اجلامعة حتتفل باملرأة يف عيدها العاملي..
ــرأة  ــال بالم ــبة لاإحتف ــارس 2018 مناس ــهر م ــن ش ــن م ــات، كان الثام ي المؤسس

ــا�ت ــي، وكب ــن يح ــق ب ــد الصدي ــة محم ــادت جامع ــا اعت      كم
ات بالمكتبــة المركزيــة جلســة احتفائيــة ببنــات الأرسة  ي عيدهــا الســنوي، حيــث احتضنــت قاعــة المحــارصف

ف إنجازاتهــا وتكريمهــا �ف وفرصــة لتثمــ�ي
ــس  ــيد رئي ــة الس ــا كلم ي مقدمته

ــة كان �ف ــرات متنوع ــت فق ــة تضمن الجامعي
الجامعــة الــذي تقــدم بتهانيــه الخالصــة للمــرأة باســمه وباســم الأرسة 
ي مختلــف المجــالت، عــرض 

الجامعيــة منوهــا بالــدور الــذي تلعبــه المــرأة �ف
ــف  ي مختل

ــة �ف ــرأة الجزائري ــازات الم ــول إنج ــور ح ــط مص ي ــك رسش ــد ذل بع
هــا... بعدهــا تــم تقديــم عــدد  المجــالت السياســية،الفنية،الرياضية وغري
ــرب  ــم أك ــة كتكري ــات الأرسة الجامعي ــن ممث ــة م ــات لمجموع ــن التكريم م
موظفــة بالجامعــة، أكــرب عاملــة متعاقــدة..، وكــذا أصغــر طالبــة بالجامعــة. 

ــوف. ف الضي ــة عــى رسش ــاول إكرامي ــام بتن ــم الإختت ليت

ع.بوزربة

ص.بولدرواح

ص.بولدرواح
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    بمناسبة عيد العمال المصادف لـ الفاتح ماي من كل عام، كرمت جامعة محمد الصديق بن يحي
ــم  ــمل التكري ــث ش ــد ، حي ــى التقاع ف ع ــ�ي ــا المحال ــل 2017 عماله ــوم 30 أفري  ي
ــد  ــؤلء بع ــنها ه ــوة استحس ي خط

ــاتذة �ف ــذا الأس ــم وك ــف أصنافه ــال بمختل العم
طــار مــن طــرف  ي هــذا الإ

ســنوات مــن الخدمــة وقــد تــم تقديــم عــدد مــن الجوائــز �ف
لجنــة الشــؤون الإجتماعيــة لجامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي تقديــرا وعرفانــا عــى 
ي بالجامعــة. وشــهد الإحتفــال مبــادرة 

المجهــودات المبذولــة طيلــة المســار المهــىف
قتصاديــة مــن  ي تكريــم الأســتاذة فرخــة لينــدة مــن كليــة العلــوم الإ

نبيلــة تمثلــت �ف
ي 

ــىت ــة ال ــة وإرادتهــا الصلب ــرا لهــا عــى عزيمتهــا القوي طــرف زمائهــا الأســاتذة تقدي
مكنتهــا مــن اســتكمال مســارها الأكاديمــي متحديــة معاناتهــا مــع المــرض الخبيــث 

الــذي أصابهــا. 
ز : قائمة المكرم�ي

ي عمار
ز ـ عربا�ز ز ـ بن عاشور ياس�ي وش ياس�ي الأساتدة : بوفتوحة يوسف ـ عم�ي

دعدوش فاطمة ـ بلمرابط عبد الوهاب ـ دنايب يونس ـ رويخة يونس ـ بورودي 
مصطفى ـ عربيد م�ي ـ عزوزة نور الدين.

ز والعمال : بوكفوس الدوادي ـ عالطة عمار  ـ فنور عبد الحفيظ ـ بوكروش عمر ـ زراولية عبد العاىلي ـ مزرق عبد الكمال ـ بوخدنة  الموظف�ي
يف ـ فرماس مولود ـ زعيمن مسعود ـ رويبح جمال الدين ـ فيثة  ي بوجمعة ـ بوكعبور محمد الرش كمال ـ كمال فاتح ـ زعيمة نرص الدين ـ شا�ب

عمر ـ بلخلفة عمر ـ أولمان عبد الوهاب.

    بالتنســيق مــع الوكالــة الولئيــة للتشــغيل ، نظمــت دار المقاولتية لجامعة 
ي لحامىي الشــهادات«.

دمــاج المه�ز جيجــل أبوابــا مفتوحة حــول » الإ
ــة  كانــت فرصــة  اف الســيد واىلي الولي ي تمــت تحــت إرسش

ــىت ــواب ال هــذه الأب
ي وطــرق إنشــاء 

دمــاج المهــىف ف والإ طــاع عــى فــرص التمهــ�ي للطلبــة لاإ
ة ومتوســطة مــن خــال المعــرض التحســيىي الــذي  مؤسســات صغــري
ورة اســتثمار  ي ركــزت عــى رصف

ات المقدمــة والــىت أقيــم بالمناســبة و المحــارصف
ــة. ــات الجامع ــات وموه طاق

ف جامعــة  اكــة وتعــاون بــ�ي     الأبــواب كانــت أيضــا فرصــة لعقــد اتفاقيــة رسش
ف مــن  محمــد الصديــق بــن يحــي و الوكالــة الولئيــة للتشــغيل لمــا للطرفــ�ي
ــل  ــة جيج ــة وأن جامع ــة خاص ــتفادة المتبادل س ــل والإ ــاس وتكام ــة تم عاق
ــوار  ــف الأط ي مختل

ف �ف ــ�ي ــة المتخرج ــن الطلب ا م ــري ــددا كب ــنة ع ــهد كل س تش
ــات. والتخصص

مبناسبة اإلحتفال عيد العمال..

دار املقاوالتية ..

جامعة جيجل تكرم عماهلا احملالني على التقاعد

أبواب مفتوحة على اإلدماج الـمـهنـي

تكريم الأستاذة الدكتورة فرخة ليندة

اكة و تعاون مع الوكالة الولئية للتشغيل توقيع اتفاقية رسش

جانب من فعاليات الأبواب المفتوحة ع.بوزربة

ص.بولدرواح
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الشعبة  الكلية  سم و اللقب  الإ

عام الآىلي  الإ كلية العلوم الدقيقة 
عام الآىلي   والإ

لعرابة عب�ي

ي اللغة والأدب العر�ب كلية الآداب واللغات  طيار سفيان

ونيك لك�ت الإ كلية العلوم والتكنولوجيا بن فريجة عماد الدين

الحقوق كلية الحقوق والعلوم 
السياسية

بوشناق ابتسام

تصال عام والإ الإ نسانية  كلية العلوم الإ
جتماعية والإ

لفزة سلمى

علوم تجارية قتصادية  كلية العلوم الإ
والعلوم والتجارية

جابر نرين

بيولوجيا كلية علوم الطبيعة والحياة  بن قسوم خلود

ي احتفال بهيج ..
�ف

جلسة الشهادات الحية

ــة وعــى      اســتقبال الوفــود المدعــوة كان مــن طــرف الأرسة الجامعي
رأســها الســيد مديــر الجامعــة الأســتاذ صالــح كعــواش عــى مســتوى 
ي ووضع 

القطــب الجامعــي بتاسوســت ، حيــث تــم رفــع العلــم الوطــىف
باقــة ورد وقــراءة الفاتحــة أمــام النصــب التــذكاري »19مــاي 1956« 
ترحمــا عــى أرواح الشــهداء الأبــرار ، ثــم زيــارة أجنحــة المعــرض الــذي 
ــة  ــورة التحريري ضــم لوحــات مــن الفــن التشــكيىي ومؤلفــات عــن الث
ة مــن الصــور المؤرخــة لحيــاة المرحــوم محمــد  ومجموعــة كبــري

. الصديــق بــن يحــي ومســاره النضــاىلي
ــر الجامعــة بالحضــور،  ات ،وبعــد أن رحــب مدي     وبقاعــة المحــارصف
تنــاول الكلمــة الســيد واىلي الوليــة والســيد المجاهــد الســعيد عبــادو 
ي ذكــر فيهــا الطلبــة 

ز العــام للمنظمــة الوطنيــة للمجاهديــن الــىت الأمــ�ي
ــاي  ــهر م ــن ش ــرش م ــع ع ــافهم ذات التاس ــات أس ــولت وتضحي ببط

.1956
يطــا مصــورا عــن حيــاة محمــد الصديــق      تابــع الحضــور بعدهــا رسش
بــن يحــي ،ثــم فســح المجــال لنــدوة علميــة تاريخيــة تضمنــت مداخلة 
ــا إىل  ــن تطرق ي الذي

ــا�ز ــال العيس ــتاذ ب ــاس والأس ــد عب ــتاذ محم لاأس
ي أثثهــا حضــور 

تحليــل واســتنطاق أفــكار الرجــل و اســتحضار مواقفــه الدبلوماســية المتفــردة ، تلتهــا بعــد ذلــك جلســة الشــهادات الحيــة الــىت
رفيقــي الرجــل الســيد معــاىلي رئيــس الحكومــة الأســبق رضــا مالــك -رحمــه هللا- ومعــاىلي الوزيــر الســابق محــي الديــن عميمــور الذيــن قدمــا 

ي مختلــف مراحــل حياتــه النضاليــة.
ة الرجــل ومواقفــه �ف شــهادات حيــة عــن مســري

ف عــى  ي جــو منظــم بهيــج اكتملــت بتكريــم عائلــة الفقيــد وضيــوف الجامعــة وكــذا الأســاتذة الحاصلــ�ي
ي تمــت �ف

    بهجــة هــذه الفعاليــات الــىت
ي الخــارج وبعــض أبنــاء الأرسة الثوريــة لوليــة جيجــل.                            ع.بوزربــة

قامــة �ف ف عــى منــح الإ رتــب علميــة جديــدة والطلبــة الحاصلــ�ي

ــد  ــرى 61 لعي ــدة للذك ــالت المخل ــت الإحتف     كان
يحــي  بــن  الصديــق  محمــد  بجامعــة  الطالــب 
اجهــا  ف امرت خــال  مــن  لفتــة  بهيجــة  لســنة2017 
ــة  ــية الجزائري ــل الديبلوماس ــاة رج ــرى 35 لوف بالذك

المجاهــد محمــد الصديــق بــن يحــي. 
بــادرت بهــا جامعــة  ي 

الــىت     هــذه الإحتفــالت 
جيجــل يــوم 18 مــاي 2017 بالتنســيق مــع مديريــة 
ــة  ــق و برعاي ــر أوصدي ــة عم ــن ودار الثقاف المجاهدي
مــن الســيد واىلي وليــة جيجــل ، كانــت ســمتها الأبــرز 
ف  ة مــن الباحثــ�ي حضــور قامــات سياســية وعلميــة كبــري
ورفقــاء الشــهيد ، حيــث كان القطــب الجامعــي 
ة احتــوت عى  بتاسوســت شــاهدا عــى احتفاليــة كبــري
ــور الحــارصف  ــا الجمه ــل معه ــدة تفاع ــات عدي فعالي

ات. ــن غــص بهــم بهــو وقاعــة المحــارصف الذي

جانب من التكريمات مدير الجامعة برفقة رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك -رحمه هللا-
السيد المجاهد السعيد عبادو ،معاىلي الوزير السابق محي الدين عميمور و آخرون

ي
ي تحية العلم الوط�ز

الوفود المدعوة �ز

جامعة جيجل حتيي الذكرى61 لعيد الطالب
 و الذكرى 35 للمجاهد حممد الصديق بن حيي
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ي طور الماس�ت
ز الأوائل �ز قائمة الطلبة المكرم�ي

الشعبة  الكلية  سم و اللقب  الإ

عام الآىلي  الإ كلية العلوم الدقيقة 
عام الآىلي   والإ

لعرابة عب�ي

ي اللغة والأدب العر�ب كلية الآداب واللغات  طيار سفيان

ونيك لك�ت الإ كلية العلوم والتكنولوجيا بن فريجة عماد الدين

الحقوق كلية الحقوق والعلوم 
السياسية

بوشناق ابتسام

تصال عام والإ الإ نسانية  كلية العلوم الإ
جتماعية والإ

لفزة سلمى

علوم تجارية قتصادية  كلية العلوم الإ
والعلوم والتجارية

جابر نرين

بيولوجيا كلية علوم الطبيعة والحياة  بن قسوم خلود

ز قائمة الأساتذة المكرم�ي
professeur ز إىل رتبة أستاذ  المرق�ي

ي حفل اختتام السنة الجامعية:
�ف

ي  بحضــور الســيد واىلي الوليــة والســيد رئيــس المجلــس الشــع�ب
ي وجمهــور مــن الأســاتذة والطلبــة والعمــال يتقدمهــم 

الــول�أ
داري ، تــم تنظيــم حفــل اختتــام  مديــر الجامعــة وطاقمــه الإ
الســنة الجامعيــة 2017/2016 يــوم 06 جويليــة 2017 بقاعــة 

ي مبــارك بالقطــب المركــزي جيجــل.
ات جــر�ز المحــارصز

ــر  ــة للســيد مدي ــات الحتفــال افتتحــت بكلمــة ترحيبي     فعالي
ــاهمة  ــى المس ــة ع ــا كل الأرسة الجامعي ــاكرا فيه ــة ش الجامع
ز  ي إنجــاح الســنة الجامعيــة ومهنئــا كل الطلبــة المتخرجــ�ي

�ز
وعــى رأســهم الطلبــة الأوائــل ، فاتحــا المجــال بعدهــا لجــو 
ز إىل رتبــة أســتاذ  ي خــص بهــا الأســاتذة المرقــ�ي

التكريمــات والــ�ت
ي طور الماســ�ت 

ي دفعاتهم �ز
ز الأوائــل �ز وكــذا الطلبــة المتخرجــ�ي

عــى مســتوى كل كليــة مــن الكليــات الســبع للجامعــة وانتهــى 
ي جــو بهيــح تخللتــه إكراميــات وأخــذ صــور وتــذكارات 

الحفــل �ز
جماعيــة عــى أمــل افتتــاح ســنة جامعيــة جديــدة.

ع.بوزربة

ي ختام الحفل
الكل يأخد لقطة تذكارية �ز

السيد مدير الجامعة الدكتور صالح كعواش يكرم  الطالب بن فريجة عماد الدين

التخصص سم واللقب  الإ

قتصاد الإ ي
شاكور سعيد شو�ت

ياء ز الف�ي بوزرارة فرحات 

بيولوجيا  إيدوي الطيب

كيمياء  بوجردة عز الدين 

كيمياء بوشويط كريم 

ياء ز ف�ي بوعزيزجميل

ي 
وتق�ز الك�ت حسيب طارق 

الآلية بوعكريف فارح

جمة ال�ت بوقريقة عبد السام

الآلية بولقرون عبد السام 

ي
وتق�ز الك�ت يخلف نبيل 

هندسة كهربائية بوبرطخ حميد

اجلامعة تكرم أساتذتها وطلبتها املتخرجني ..
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بالتنســيق مــع جمعيــة الرؤيــة للتنميــة ورعايــة الشــباب 
ــاء الشــهداء بالجامعــة ــة أبن ــة وخلي والطفول

جامعة جيجل حتيي الذكرى 63 الندالع الثورة التحريرية
    إحيــاء للذكــرى 63 لنــدلع ثــورة نوفمــرب المجيــدة، نظمــت جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي يــوم 
31 أكتوبــر 2017 احتفائيــة خاصــة بالتنســيق مــع جمعيــة الرؤيــة وخليــة أبنــاء الشــهداء لجامعــة جيجــل  
ي ووضــع باقــة 

تخليــدا لتضحيــات أبنــاء الجزائــر ، حيــث افتتحــت  هــذه الفعاليــات برفــع العلــم الوطــىف
ترحــم عــى أرواح الشــهداء. وبعــد زيــارة المعــرض التحســيىي المقــام بالمناســبة مــن طــرف الديــوان 
ي لمؤسســات الشــباب ، رحــب مديــر الجامعــة بالحضــور مذكــرا بأهميــة هــذه الذكــرى إكبــارا 

الوطــىف
ــة  ــى أمان ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــاص م ــىي بالإخ ورة التح ــا إىل رصف ــد منوه ي المجي

ــاصف ــات الم لتضحي
الشــهداء.

فتتاحيــة ،اســتمتع الحضــور بقــراءة شــعرية للطالــب الشــاعر أحمــد بوفحتــة،       وبعــد الكلمــات الإ
ــد ..  ــن زاي ــة بولحمــام« لاأســتاذة ســهام ب ــة »عملي ــط تاريخــي حــول معرك ي ــم رسش ــاه تقدي ت
بعدهــا فســح المجــال لنــدوة علميــة  حــول »ثقافــة التســامح، نبــذ العنــف ، وتأصيــل قيــم 
ي الختــام كان 

. و�ف ز وشــامول لخــرصز المواطنــة« ضمــت الأســاتذة طالــب محمــد ،هايــن ياســ�ي
الــدور لتكريــم بعــض أبنــاء الأرسة الثوريــة للوليــة.                                                 ع.بوزربــة

جانب من التكريمات

ات بالمكتبــة المركزيــة يوم      كانــت قاعــة المحــارصف
21 أفريــل 2018 فضــاء لأشــغال الطبعــة الحاديــة 
عــرش مــن فعاليــات اليــوم الــدرا�ي حــول مــرض 
ــاء  ــة أطب ــنة جمعي ــه كل س ــادر ب ي تب

ــىت الســكري ال
ــه  ــارك في ــذي ش ــوم ال ــو الي ــل، و ه ــة جيج ولي
ف بالوليــة إضافة  عــدد كبــري مــن الأطبــاء المختصــ�ي
ي قســنطينة وســطيف والــذي 

إىل أطبــاء مــن مدينــىت
تضمــن إضافــة عــى معــرض متنــوع احتــوى عديــد 

، تناولــت واقــع المــرض بالوليــة  ف ات ومداخــات الأطبــاء والدكاتــرة المختصــ�ي الصــور والإحصــاءات والأجهــزة ذات الصلــة مــع المــرض، محــارصف
ف بــه.  وطــرق الوقايــة منــه والجهــود المبذولــة مــن أجــل المعالجــة والمتابعــة ونوعيــة المصابــ�ي

مجعية أطباء جيجل تنظم يوما دراسيا حول مرض السكري

ات الأطباء و الدكاترة جانب من محارصز

ع.بوزربة
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2017 يومــا       نظمــت المديريــة الفرعيــة للنشــاطات يــوم 13ديســم�ب
1960وذلك بالتنســيق مــع  أدبيــا تخليــدا لذكــرى مظاهــرات 11ديســم�ب
فتتــاح بآيات  ي رابطــة كتــاب وأدبــاء جيجــل ، حيــث  كان الإ الفــرع الطــا�ب
ي وبعــد كلمــات 

ســتماع للنشــيد الوطــ�ز بينــات مــن الذكــر الحكيــم والإ
الســادة نائــب رئيــس الجامعــة المكلــف بالعاقــات الخارجيــة والســيد 
ــة  ــس رابط ــيد رئي ــة والس ــة والثقافي ــطة العلمي ــي لاأنش ــر الفرع المدي
ــعرية  ــراءات ش ــم ق ــال لتقدي ــح المج ــم فس ــل ث ــاء جيج ــاب وأدب كت
ــل  ــل مث ــة جيج ــعراء ولي ــن ش ــدد م ــورة لع ــن والث ي الوط

ــة �ز متنوع
الشــاعر جمــال بــن مريومــة، عــادل بوبرطــخ، صالــح ســويعد،باديس 
ــور إىل  ــتمع الحض ــا اس ــة ...كم ــد بوخميل ــة، محم ــىي بوملط رسار،ع

، أســماء بوعــروة وآخريــن. ي
ــدة ســليما�ز ــواح، رن ــة، مســلم رب ي مجــال الشــعر والخاطــرة للشــاعر أحمــد بوفحت

ــة �ز إبداعــات طابي
ي أبــان 

ي الــ�ت ي الشــعر الشــع�ب
ســتماع لبعــض قصائــد المجاهــد الشــاعر شــتوان الطاهــر �ز      وقــد كانــت هــذه الجلســة الأدبيــة فرصــة لاإ

فيهــا عــن مقــدرة فائقــة للتأريــخ لأحــداث الثــورة التحريريــة بنفــس شــعري قــوي .. الشــاعر المجاهــد الــذي كانــت لــه التفاتــة تكريميــة 
مــن طــرف الجامعــة بهــذه المناســبة المجيــدة ، كمــا فتــح المجــال لمســابقة ثقافيــة لفائــدة الطلبــة الذيــن تحصــل الفائــزون منهــم عــى 

جوائــز تشــجيعية.

ي إحيــاء 
ي 24 ديســمرب 2017 �ف

    شــاركت جامعــة جيجــل �ف
ــة  وأول  ــن المنطق ــاس إب ــات عب ــد فرح ــاة المجاه ــرى وف ذك
رئيــس للحكومــة الجزائريــة المؤقتــة ، حيــث نظمــت  فعاليــات 
ــة  متنوعــة بــدار الثقافــة عمــر أوصديــق وبالتعــاون مــع مديري
المجاهديــن لوليــة جيجــل وجامعــة محمــد الصديــق بــن 
اف الســيد واىلي الوليــة، وهــي الفعاليــات  يحــي تحــت إرسش
ــد  ــاة المجاه ــول حي ــرات ح ــن الفق ــد م ــت العدي ي تضمن

ــىت ال
ــل  ــاة الرج ــول حي ــوع ح ــرض المتن ــا المع ــوم كان أبرزه المرح
ــة  ــورة التحريري ــن الث ــات ع ــكيىي ومؤلف ــن التش ــرض للف و مع
ي أدارهــا الســيد مديــر 

المجيــدة إضافــة للنــدوة التاريخيــة الــىت
الجامعــة الأســتاذ الدكتــور صالــح كعــواش وشــارك فيهــا كل مــن الأســاتذة محمــد عبــاس ، حســن الســعيد و كمــال بــن يعيــش الذيــن أضــاءوا 
بمداخاتهــم جوانــب مهمــة مــن حيــاة المرحــوم ، إضافــة إىل شــهادات حيــة لمــن عايشــوه . وقــد شــهد الملتقــى أيضــا تكريــم عائلــة المجاهــد 
ف  يــن وزيــارة الوفــود المشــاركة إىل مســقط رأســه بمنطقــة بوعفــرون ببلديــة وجانــة وتنظيــم دورة كرويــة بــ�ي فرحــات عبــاس والأســاتذة المحارصف

ــق اتحــاد ســطيف. ــاء فري ــباب جيجــل وقدم ــق ش ــاء فري قدم
                                                                                                                                                                                ع.بوزربة

إحياء الذكرى 57 لذكرى مظاهرات 11 ديسمرب 1960..

ي ..
بدار الثقافة عمر أو صديق ، جامعة جيجل تشارك �ز

إحياء الذكرى 32 لوفاة اجملاهد فرحات عباس

 السيد مدير الجامعة رفقة الأساتذة محمد عباس، حسن السعيد، كمال بن يعيش 

ي  من فعاليات اليوم الأد�ب

ص.بولدرواح
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ــة عــن  ــذي قــدم لمحــة إحصائي ــر الجامعــة ال ــح كعــواش مدي ــة لاأســتاذ صال ــر الحكيــم وكلمــة ترحيبي ــات مــن الذك ــات بين ــاوة آي     بعــد ت
عــان الرســمي عــن انطــاق الموســم الجامعــي مــن طــرف  الجامعــة واســتعداداتها للموســم الجامعــي الجديــد مهنئــا جميــع الطلبة.وقــد تــم الإ

الســيد واىلي وليــة جيجــل مهنئــا الجامعــة وطلبتهــا ومتمنيــا للجميــع ســنة جامعيــة موفقــة.
ــع  ــوان: »دور التنوي ــة  بعن ــوم القتصادي ــة العل ــن كلي ــامنة م ــد س ــتاذ محم ــه الأس ــي قدم ــور إىل درس نموذج ــا الحض ــتمع بعده     اس

ان المدفوعــات«. ز ي تــوازن مــ�ي
القتصــادي �ز

ــر الجامعــة  ــة الســيد مدي ي مختلــف التخصصــات و تهنئ
ف إىل رتــب علميــة جديــدة �ف ــام تــم تكريــم مجموعــة مــن الأســاتذة المرقــ�ي ي الخت

و �ف
ــا للوليــة. باســم الأرسة الجامعيــة  للســيد بشــري فــار بمناســبة تعيينــه والي

يفية له.. ي أول زيارة ترش
�ز

وايل الوالية يعلن عن اإلفتتاح الرمسي للموسم اجلامعي2017 ـ 2018

قائمة الأساتذة
ز  المكرم�ي

 لسنة 2017 :

علوم اقتصادية  وك محمد البشري مبري 07 بيولوجيا صيفور محمد 01

هندسة كهربائية عاق هشام  08 ياء ف فري حوات صالح 02

علوم اقتصادية عيمر عبد الحفيظ 09 بيولوجيا ف ش حس�ي ررسش 03

هندسة مدنية يف بوزريرة الرش 10 ي  أدب عر�ب شويط عبد العزيز 04

جيولوجيا ف دبيش طه حس�ي 11 علم النفس حديد يوسف  05

رياضيات كرادة محمد 06

2017 فعاليــات حفــل افتتــاح الموســم الجامعــي 2017 ـ 2018 بحضــور      احتضــن القطــب الجامعــي المركــزي بجيجــل يــوم 27 ســبتم�ب
يفيــة لــه لجامعــة جيجــل. ي أول زيــارة ترش

نوعــي مــن نخبــة وإطــارات الوليــة عــى رأســهم الســيد واىلي الوليــة �ز

ء  السيد بش�ي فار   السيد مدير الجامعة الدكتور صالح كعواش يه�ز
بمناسبة تعيينه واليا للولية  السيد واىلي ولية جيجل يلقي كلمة بالمناسبة

 بالتنسيق مع مديرية الخدمات و خلية أبناء الشهداء ..
جامعة جيجل حتيي اليوم الوطنـي للشهيد

ي للشــهيد المصــادف لـــ 18 فيفــري مــن كل عــام ، نظمــت 
 إحيــاء لليــوم الوطــ�ز

جامعــة جيجــل بالتنســيق مــع مديريــة الخدمــات وخليــة أبنــاء الشــهداء احتفاليــة 
خاصــة يــوم 14فيفــري 2018 بالقطــب الجامعــي تاسوســت.

ــن نــارص  ــة ب قامــة الجامعي       حيــث وبعــد اســتقبال الضيــوف عــى مســتوى الإ
ي ووضــع باقــة ترحــم عــى أرواح الشــهداء، كانــت 

ســتماع للنشــيد الوطــ�ز بشــ�ي والإ
ــة  ــة الجامعي قام ــاء الإ ــبة بفض ــم بالمناس ــذي أقي ــي ال ــرض التاريخ ــارة للمع زي

ــيد  ــة الس ــور لكلم ــتمع الحض ــن اس ات أي ــارصز ــة المح ــاق بقاع لتح ــا الإ ــم بعده ــل، ليت ــة جيج ــهداء لجامع ــاء الش ــة أبن ــر خلي ــذا مق وك
ــت  ــة تضمن ــة غنائي ــرض مرحي ــا ع ــادل بوبرطخ،تاه ــاعر ع ــعرية للش ــراءة ش ــم ق ــبة ث ــة بالمناس ــل الأرسة الثوري ــة وممث ــر الجامع مدي
فيــة لأفــراد الجيــش  مشــاهد مــن ملحمــة أرض الثــوار. وتخلــل الحفــل أيضــا تقديــم تكريمــات لأبنــاء الأرسة الثوريــة وكــذا شــهادات رسش
ــة  ــة مــن طــرف خلي ــة المدني ، الجمــارك والحماي ي

، الأمــن الوطــ�ز ي
ــدرك الوطــ�ز ــة، ال قي ،القــوات البحرية-الواجهــة الرش ي

ي الوط�ز الشــع�ب

ف الضيــوف.                     ص.بولــدرواح أبنــاء الشــهداء لجامعــة جيجــل، ليتــم بعدهــا اختتــام الفعاليــات وتنــاول وجبــة الغــذاء عــى رسش

 جانب من التكريمات
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ــة  في ــارة رسش ــة لزي ــي محط ــن يح ــق ب ــد الصدي ــة محم ــت جامع     كان
ة الوليــات المتحــدة الأمريكيــة بالجزائــر الســيدة جوانــا  قامــت بهــا ســفري
ــع  ــة م ــى الجامع ــة ع ــت ضيف ي حل

ــىت ــيك Joana.polachik  ال بولش
وفــد مرافــق يــوم 30 مــاي 2016 حيــث اســتقبلت مــن طــرف الأســتاذ 
صالــح كعــواش بالقطــب الجامعــي جيجــل الــذي تزامــن تاريــخ تعيينــه 

ــا. ــارة ذاته عــى رأس إدارة الجامعــة مــع الزي
دارة جلســة تشــاور وتبــادل الأفــكار  ة وطاقــم الإ     وقــد جمعــت الســفري

ة لمحــة عــن جامعــة  كة  بحيــث قدمــت للســفري وآفــاق التعــاون المشــرت
جيجــل وطلبتهــا ومســاراتها البيداغوجيــة والحديــث عــن إمكانيــة تدعيم 
ــيد  ــي للس ــص الأكاديم ــم التخص ــة، وبحك ــة بالجامع ي ف نجلري ــة الإ اللغ
يــة فقــد ســاعد ذلــك عــى إثــراء الجلســة  ف رئيــس الجامعــة كأســتاذ انجلري

بمختلــف الأفــكار والآراء.
ف عــن تاريــخ بلدهــا  زار الطرفــان بعدهــا معرضــا  ي قدمــت بدورهــا مؤلفــ�ي

ة والــىت     وبعــد تقديــم لوحــة تذكاريــة عــن وليــة جيجــل للســفري

يديــة وقــد  طــاع عــى جانــب مــن الأجهــزة والشــبكات المعلوماتيــة والطوابــع الرب يــد والمواصــات بالبهــو البيداغوجــي أيــن كان الإ لمؤسســة الرب
ات.                                                                                       ع.بوزربــة ســتفادة مــن هكــذا لقــاءات وتبــادل الخــرب ورة الإ أكــد الطرفــان عــى رصف

زيارة سفري جنوب إفريقيا باجلزائر

    قــام الســيد دولمــو دونيــس Dolmo Denis ســفري جمهوريــة جنوب 
فيــة لجامعــة  ي الجزائــر بتاريــخ 30 مــاي 2017 بزيــارة رسش

إفريقيــا �ف
جيجــل أيــن اســتقبل مــن طــرف الســيد رئيــس الجامعــة مرفوقــا 
ــه مــع الســيد الســفري ووفــده المرافــق  ــذي جمعت داري ال بطاقمــه الإ
جلســة عمــل برئاســة الجامعــة  أيــن اطلــع ســعادة الســفري عــى لمحــة 
إحصائيــة عــن الواقــع البيداغوجــي لجامعــة محمــد الصديــق بــن 
يحــي  قدمهــا الســيد نائــب مديــر الجامعــة المكلــف بالبيداغوجيــا وكان 
كة  اللقــاء بعدهــا فرصــة للجميــع لتبــادل الأفــكار والآراء والآفاق المشــرت
ــد  ــن ، إذ أك ــة والتكوي ي مجــال المعرف

ات �ف ــادل الخــرب ي تســمح بتب
ــىت ال

ي لمثــل هــذه الزيــارات 
ورة التفعيــل الميــدا�ف مديــر الجامعــة عــى رصف

ي مســاراتهم 
ــة الجامعــة �ف ــة يســتفيد منهــا طلب وجعلهــا فرصــا حقيقي

ي 
ي العاقــات التاريخيــة الــىت

ي �ف يجــا�ب ســتثمار الإ العلميــة والأكاديميــة والإ
تجمــع البلديــن.

ــا  ف معرب ــ�ي ــا تثم ــة أيم ــإدارة الجامع ــاءه ب ــن لق ــفري ثم ــيد الس     الس
عــن ســعادته بوجــوده بجامعــة جيجــل رصحــا نبيــا ومؤسســة للعلــم 
ف  ــ�ي ــرى للتمك ــوة أخ ــذه خط ــه ه ــون زيارت ــا أن تك ــة ، متمني والمعرف
ــده شــاكرا  ــم العــاىلي ببل ــع قطــاع التعلي ــة م اك لمســار التعــاون والرش

ــتقبال.          س ــة والإ ــن الضياف ــى حس ــع ع الجمي

ي منتــج لاأفــكار 
انطاقــا مــن موقعهــا كمؤسســة رائــدة منتجــة للطاقــات و المواهــب ورصح علمــي ومعــر�ز

طــارات والشــخصيات  ة محطــة لزيــارات هامــة لعديــد الإ ي المــدة الأخــ�ي
والثقافــات، أصبحــت جامعــة جيجــل �ز

ــادل  ــل وتب ــاء والتواص ــن العط ــع م ــاء أوس ز لفض ــ�ي ي التمك
ــا �ز ــا ومؤهاته ــتثمارا لمخزونه ــة اس ــة والدولي الوطني

ــارف. ات والمع ــ�ب الخ

مدير الجامعة رفقة سف�ي جنوب إفريقيا

ة الوليات المتحدة الأمريكية ز مدير الجامعة و سف�ي جلسة عمل ب�ي

صورة تذكارية جماعية

زيارة سفرية الواليات املتحدة األمريكية باجلزائر
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LNEA الرابطة الوطنية للطلبة اجلزائريني
1.تخلد ذكرى يوم العلم

ف      أحيــت الرابطــة الوطنيــة للطلبــة الجزائريــ�ي
يــوم 12 أفريــل 2017 احتفــال  بمناســبة يــوم 
العلــم المصــادف لـــ 16أفريــل  مــن كل عــام، 
ي متنــوع تضمــن 

مــن خــال تنظيــم يــوم ثقــا�ف
ــة  ــة فكري ــد الفقــرات مــن مســابقات ثقافي عدي
لصالــح الطلبــة إىل تقديــم مواهــب إبداعيــة إىل   

                                عرض مرحي.
ز ي زيارة لدار المسن�ي

                               2.�ز
املنظمات الطالبية

 تفتتح نشاطاتها للسنة اجلامعية
2018–2017

ــة 2017-2018 لعــدد  ــاح للســنة الجامعي فتت ــم حفــل الإ ــم تنظي     ت
مــن المنظمــات الطابيــة بجامعــة جيجــل، وذلــك مــن خال نشــاطات 
ي  

ي الوطــىف متنوعــة، حيــث نظــم التحالــف مــن أجــل التجديــد الطــا�ب
AREN حفــا يــوم 22 أكتوبــر تضمــن قــراءات شــعرية و عــرض 
ــة  ــابقة ثقافي «،ومس ز ــا رايح�ي ــن ران ــوان »وي ــي بعن ــوج مرح مونول

ــور. للحض
ي الحــرUGEL يــوم  تحــاد العــام الطــا�ب فتتــاح مــن طــرف الإ     وكان الإ
ــن  ــة، مقاطــع إنشــادية م ــات الطلب ــم بعــض إبداع ــر بتقدي 30 أكتوب
ــة  ــة للطلب ــة فكري ــم مســابقة ثقافي ــة أنغــام الســاحل وتنظي أداء فرق

وتقديــم عــرض مرحــي.
ف الأحــرارREAL يــوم 7نوفمــرب      كمــا نظــم تجمــع الطلبــة الجزائريــ�ي
حفــا لــذات الســبب تضمــن هــو الآخــر مقاطــع إنشــادية لفرقــة 
ي قــراءات شــعرية إضافــة 

أنغــام الســاحل وإبداعــات طابيــة تمثلــت �ف
ــة وعــرض مرحــي. لمســابقة ثقافي

REAL جتمع الطلبة اجلزائريني األحرار
ي يوم العلم يح�ي

ــوم  ــرار ي ف الأح ــ�ي ــة الجزائري ــع الطلب ــم تجم نظ
تخليــدا  متنوعــة  فعاليــات   2017 17أفريــل 
البدايــة  كانــت  حيــث  العلــم  يــوم  لذكــرى 
يــط حــول  ،ثــم عــرض رسش فتتــاح  الإ بكلمــات 
ــس  ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــري عب ــة الجزائ العام
يــة  ي قــراءات شــعرية و نرش

وتقديــم بعــض إبداعــات الطلبــة تمثلــت �ف
كمــا تخلــل الحفــل مســابقة فكريــة موجهــة للطلبــة واســتمتع الطلبــة 

ون بعدهــا بمونولــوج مرحــي. الحــارصف

الطلبــة  الطالــب نظــم تجمــع  لعيــد  إحيــاء 
ــا  ــاي 2017 حف ــوم 15 م ــرار ي ف الأح ــ�ي الجزائري
ة حــول أخــاق  ف بتقديــم محــارصف بالمناســبة تمــري
الطالــب الجامعــي مــن تقديــم الأســتاد أحمــد 
ــة  ــاب الخف ــرض لألع ــم ع ــذا تقدي ــل، وك بوحب
ــل  ــام التحالــف مــن أج بداعــات بعــض الطلبــة. كمــا أق ــة لإ إضاف
AREN هــو الآخــر حفــا بهــذه المناســبة و اختتامــا  ي ــد الطــا�ب التجدي
ــج  ــال برنام ــن خ ــنة،وذلك م ــن ذات الس ــاي م ــوم 16 م ــاطاته ي لنش
ــدة  ــفية المخل ــاء الكش ــة الوف ــط لملحم ي ــرض رسش ــه ع ــم في ــوع ت متن
1960،قراءات شــعرية مــن تقديــم الطلبــة،  لتضحيــات 11ديســمرب

ــي. ــرض مرح ــة و ع ــابقة فكري ــة ،مس ــودة وطني أنش

ــاء  ــوم الثاث ف LNEA ي ــ�ي ــة الجزائري ــة للطلب     نظمــت الرابطــة الوطني
العجــزة  لــدار  زيــارة  ي 

�ف تمثلــت  ميدانيــة  1جانفي2018،خرجــة 
ي 

ــىت ــع ال ــن المجتم ــة م ــذه الفئ ــات له لتف ــدف الإ ــك به بالعوانة،وذل
ا نــزلء  ي أفرحــت كثــري

فقــدت دفء وحنــان العائلــة، وهــي الزيــارة الــىت
ــة. ــن الطلب ــة م ــا رمزي ــات وهداي ــوا تكريم ــن تلق ــدار الذي ال

UGEL اإلحتاد العام الطالبي احلر
جتمع الطلبة اجلزائريني األحرار REALينظم ملتقى أيوب للقرآن الكريم

و التحالف من أجل التجديد الطالبي
AREN الوطنـي 

يحتفان بعيدالطالب

ص.بولدرواح

 UGELي الحــر تحــاد العــام الطــا�ب * نظــم الإ
يــوم 10 و11 أفريــل 2018 ملتقــى أيــوب للقــرآن 

ــم، الكري
متنوعــة  ات  محــارصف تقديــم  تضمــن  والــذي   
ــم  ــم تنظي ــا ت ــاتذة  كم ــن الأس ــدد م ــطها ع نش
ي تجويــد القــرآن الكريــم، ليتــم الإختتــام بتقديــم عــدد مــن 

مســابقة �ف
التكريمــات.

ي الحــر يــوم 13،12،و14أفريــل  تحــاد العــام الطــا�ب  * كمــا نظــم الإ
يــن، وذلــك بحضــور جمهــور مــن  2018 دورتــه التكوينيــة الثانيةوالعرش
تحــاد، وهــي  الطلبــة  وممثــىي إدارة الجامعــة وكــذا قدمــاء إطــارات الإ

ات، ورشــات تطبيقيــة، ومداخــات. ي تضمنــت محــارصف
الــدورة الــىت
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نوادي علمية

مجلة الجامعة-ماي 2018

ي 
و�ف لكرت    قدم النادي العلمي الإ

وعى حداثة عهده، نشاطات 
علمية متنوعة كما مثل الجامعة 
ي فعاليات علمية مفتكا التقدير 

�ف
اف من الجهات المختصة  عرت والإ

فة .ومن أهم النشاطات  المرش
ي بادر وشارك بها النادي :

الىت
ي 

• تمثيل جامعة جيجل �ن
الملتقى الجهوي لاأندية العلمية 

ي جامعة باجي مختار 
المقام �ف

بعنابة 
ي 11 فيفري 2017.

�ف
• تنظيم معرض تكنولوجي 

بجامعة جيجل 
ي 10 أفريل 2017 ) يوم 

�ف
الأردوينو(.

ايطية  • خرجة تعليمية لثانوية �ش
يوسف بالعوانة

ي 17 أفريل 2017.
 �ف

ي المخيم 
• تمثيل ولية جيجل �ن

ي الخامس لاأنشطة 
الوطىف

العلمية للشباب المقام من  
08 إىل 13 أوث 2017 بثانوية 

دراع محمد الصادق ، و الفوز 
ي نشاط 

بالمرتبة الأوىل وطنيا �ف
ونيك. لكرت الإ

النادي العلمي اإللكرتوني

    قــام نــادي علــوم الحاســوب خال الســنة الجامعيــة 2016 / 2017 
ي تشــغيل دائــم 

بتنظيــم نشــاطات متنوعــة لفائــدة الطلبــة تمثلــت �ف
ف النظــري  ونيــك والروبوتيــك مقســمة بــ�ي لكرت ي الإ

لورشــات أســبوعية �ف
ــب  ــر الوي ي تطوي

ــات �ف ة و ورش ــري ــاريع صغ ــم مش ــي بتقدي والتطبيق
ي بنــاء وتصميــم المواقــع.

مجــة المســتعملة �ف تناولــت لغــات الرب

    إضافة إىل هذا بادر النادي بتنظيم:
ي 01 مارس2017 : 

يوم علمي حول تكنولوجيا المعلومات  �ز
ونيــك لمنجــزات الورشــات  لكرت ات ومعرضــا خاصــا بالإ تضمــن محــارصف
ــات  ــف المكون ــى مختل ــرف ع ــن التع ــة م ــت الطلب ــبوعية مكن الأس

ــة الحاســوب. ــب و صيان كي ــة ورشــة لرت ــة وإقام وني لكرت الإ

ي تطوير الويب : 
دورة تكوينية �ز

المستوى 1/ 15 أفريل 2017: 
ي مستواه الأول لفائدة

ي مجال تطوير الويب �ف
دورة مكثفة �ف

.HTML  الطلبة، تناولت فيها لغة الـ
المستوى 2/ 13 ماي 2017:

ي لفائــدة الطلبــة 
ي مســتواه الثــا�ف

ي تطويــر الويــب �ف
دورة مكثفــة �ف

.CSS تناولــت فيهــا لغــة ال
ــاب  ــباب بون ــم دار الش ــن تنظي ــاط م ي نش

ــا �ف ــادي أيض ــارك الن     ش
ــرى .. ــات أخ ــع جمعي ــيق م ــيد بالتنس الرش

 وهــو يســهر عــى مســاعدة الطلبــة داخــل الجامعــة أو عــى مواقــع 
التواصــل الإجتماعــي بالإجابــة عــى استفســاراتهم و انشــغالتهم

ونيك. لكرت نت والإ ي مجال الحاسوب، الأنرت
 �ف

نادي علوم احلاسوب
              

Computer Sciences Club

ونيك لك�ت ي نشاط الإ
الفوز بالمرتبة الأوىل �ز

نشاط 01 مارس 2016 معرض 10 أفريل 2017

ص.بولدرواح

ع.بوزربة
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 مخابر البحث

مجلة الجامعة-ماي 2018

خمابر البحث العلمي جبامعة حممد الصديق بن حيي -جيجل
إختصار تسمية المخ�بأسماء مخابر البحثالرقم

01Génie géologique الهندسة الجيولوجيةLGG

02Toxicologie moléculaire علم السموم الجزيئيةLTM

03Biologie moléculaire et cellulaire البيولوجيا الجزيئية و الخلويةMCBL

04
البيوتكنولوجيا ، المحيط و الصحة

Biotechnologie, environnement et santé
LBES

05Pharmacologie et  phytochimie علم الصيدلة و الكيمياء النباتيةLPP

06Étude des matériaux دراسة الموادLEM

07Physique théorique ياء النظرية ز LPTHالف�ي

08Mathématiques pures et appliquées الرياضيات المجردة و المطبقةLMPA

09
شعاع و تطبيقاته                                  ياء الإ ز ف�ي

Physique de  rayonnement et applications
LPRA

10
الرياضيات و تطبيقات الرياضيات

Mathématiques et applications des mathématiques
LMAM

11
ية ياء المادة المكثفة و المواد النانو م�ت ز ف�ي

Physique de la Matière condensée et nanomatériaux
LPMCN

12
المواد : إعدادات ، خصائص و تطبيقات

Matériaux : Élaborations – Propriétés - Applications
LMEPA

13
ز المواد و المحيط التفاعات ب�ي

Interaction des matériaux et environnement
LIME

14Essais non destructifs الفحص غ�ي التهديميLEND

15Cadre bâti et environnement البناء و المحيطLCBE

16Automatique de Jijel  الآلية بجيجلLAJ

17
ونيك الصناعية لك�ت ي و الإ

وتق�ز لك�ت الإ

Électrotechnique et l’électronique industrielle
L2EI

18
الطاقوية التطبيقية و المواد

Énergétique Appliquée et des Matériaux
LEAM

19Énergies Renouvelables الطاقات المتجددةLER

20Mécatronique الميكاترونيكLMT

21Génie civile et environnement الهندسة المدنية و البيئةLGCE

22Droit Bancaire et Financier القانون البن�ي و الماىليLBF

23
جتماعية الأدبية جتماعية-التعليمية و الإ جتماعية-اللغوية، الإ الدراسات الإ

Sociolinguistique, socio-didactique et socio-littérature
L3S

24 Langue et analyse du discours اللغة و تحليل الخطابLLAD
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 نجاحات طالبية

مجلة الجامعة-ماي 2018

قامي بالخارج المسابقة الوطنية للتكوين الإ
جناح باهر لطلبة جامعة جيجل

قائمة الطلبة املتفوقني احلاصلني على 
منحة للدراسة يف اخلارج للسنة اجلامعية 2017/2016

سم واللقبالرقم البلد المستقبلالتخصصالإ

تونسرياضياتبوغابة سهيلة 01

تونسرياضيات رولة أمال02

تونسرياضياتكيشة عبري 03

الأردنرياضياتفافة وافية04

تونسإعام أىليلعرابة عبري05

تونسإعام أىلي برغيدة يوسف06

فإعام اىليبراهيمي نهاد07 الص�ي

يةبوريدان كوثر08 ف تونسإنجلري

يةمحلق نادية09 ف الأردنإنجلري

يةمنصور عفاف10 ف الأردنإنجلري

فرنساعلوم التغذية شاغمة أسماء11

ي سارة12
الأردنعلوم التغذيةلحاسىف

    مــرة أخــرى تثبــت جامعــة محمــد الصديــق 
وأحقيتهــا  وصدارتهــا   ريادتهــا  يحــي  بــن 
ي 

�ف بالتموقــع   ، ف المتمــري طلبتهــا  بمســتوى 
الجزائريــة  والجامعــات  الــ�وح  مصــاف 
ي ثمــرة 

ي تــأ�ت
الناجحــة .. هــذه النجاحــات الــىت

دارة الســديدة  للعمــل الجــاد لطلبتهــا والإ
ــة  ــاراتها البيداغوجي ــا ومس ــيدة لهياكله الرش
ي كان أبرزهــا هــذه الســنة 

والعلميــة والــىت
ي المســابقة الوطنيــة 

مشــاركة الجامعــة �ف
قامــي بالخــارج لفائــدة الطلبــة  للتكويــن الإ
ي جــرت يــوم 20مــارس2017 بجامعــة 

والــىت
اف النــدوة الجهويــة  قســنطينة2 تحــت إرسش
ــار  ــد اختي ــث وبع ق، حي ــرش ــات ال لجامع
ف  المســجل�ي الأوائــل  الثاثــة  الطلبــة 
التخصصــات  ي 

�ف  2 الماســرت طــور  ي 
�ف

ىلي ، البيولوجيــا 
عــام الآ المفتوحــة للمســابقة وهــي: الرياضيــات ،الإ

ية،شــارك 12مرشــحا مــن جامعــة جيجــل وكانــت النتيجــة رائعــة بــل ومبهــرة بحصــول جامعتنــا عــى معــدل100 % نجــاح  ف نجلري والإ
ا  ي الفضــاء الجامعــي الــذي احتضنهــم إدارة و تأطــري

فهــم وعلــو كعبهــم ور�ت ف مؤكديــن بذلــك تمري شــح�ي ي عــرش المرت
ثــىف أي بنجــاح كل الطلبــة الإ

ــة. ــة والمعرفي ــم العلمي ــم وطاقاته ــري قدراته ــى تفج ــا ع ــا نبي ــا وحرص وتأهي

 . ف     وفيما يىي جدول بالأسماء والتخصصات ودول الوجهة الخاص بالطلبة الناجح�ي

ع.بوزربة

ي الخارج للسنة الجامعية 2017-2016
ز

ز عى منحة للدراسة � ز الحاصل�ي صورة تذكارية للطلبة المتفوق�ي
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 * الطبعة الأوىل *
فــت جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي بجيجــل عــى تنظيــم      أرسش
ي مختلــف 

فعاليــات التصفيــات المحليــة للبطولــة الوطنيــة الجامعيــة �ف
هــا مــن جامعــات الوطــن، حيــث  الرياضــات الجماعيــة والفرديــة كغري
ف  ي 24 نوفمــرب 2016 وســط تنافــس كبــري بــ�ي

انطلقــت التصفيــات �ف
الطلبــة والطالبــات بغيــة التتويــج كبطــل محــىي وتمثيــل جامعــة 

ــع الجامعــات الأخــرى. ــل م جيجــل أحســن تمثي
ز المناطق بولية بجاية: بطولة ما ب�ي

ي التصفيــات المحليــة للبطولــة 
ف �ف بعــد تأهــل الفــرق والرياضيــ�ي

ف المناطــق والــذي أقيــم بوليــة  الجامعيــة كانــت الوجهــة دور مــا بــ�ي
ة الممتــدة مــن01 اىل 04 فيفــري 2017. ي الفــرت

بجايــة �ف
ي الرياضات التالية:

حيث شاركت جامعة جيجل �ف
كــرة القــدم ذكــور، كــرة الســلة ذكــور، كــرة اليــد ذكــور، الشــطرنج وكــرة 

ــلة إناث. الس
كرة القدم ذكور: 

ف لتمثيــل جامعــة جيجــل   كان لفريــق كليــة العلــوم القتصاديــة الــرش
ي هــذا 

ي بجايــة حيــث حقــق فــوزا وانهزامــا �ف
ف المناطــق �ف ي دور مــا بــ�ي

�ف
الــدور وأقــ�ي مــن المنافســة.

كرة السلة ذكور:
فــوا جامعــة  كان جــل عنــارصه يمثلــون كليــة العلــوم والتكنولوجيــا رسش
ي مباراتيهــم بــكل ســهولة واســتعراض 

يــف وفــازوا �ف جيجــل أحســن ترش
ف للــدور الجهــوي بــكل  ي وزو و بجايــة متأهلــ�ي ف عــى منافســيهم مــن تــري

جــدارة واســتحقاق.

التصفيات احمللية للبطولة الوطنية اجلامعية 2017/2016

كرة اليد ذكور: 
ي 

ــدور وخــر �ف ي هــذا ال
ــه �ف ــق جامعــة جيجــل ضالت ــم يجــد فري  ل

ــدور الأول  ي ال
ــة  وأقــ�ي �ف ــق جامعــة بجاي ــاراة الأوىل ضــد فري المب

مــن المنافســة.
كرة السلة إناث: 

ة ضــد فريــق  ي اللحظــات الأخــري
ا و�ف حقــق الفريــق تأهــا صعبــا وكبــري

مديريــة الخدمــات لجامعــة بجايــة  ليتأهــل إىل الــدور الجهــوي بــكل 
ف. رسش

الدور الجهوي للبطولة الوطنية للرياضة الجامعية: 
تــم تنظيــم البطولــة الجهويــة للرياضــة الجامعيــة بوليــة بومــرداس 
ــا بفريقــي كــرة الســلة  مــن 20 اىل 22 افريــل 2017 وشــاركت جامعتن
يــف جامعــة جيجــل حيــث حققــوا  ذكــور وإنــاث ونافســوا بقــوة لترش

ي هــذا
نتائــج مرضيــة وانتصــارات مهمــة مــن أول مشــاركة لهــم �ف

الدور.
 

إ.عبد هللا
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 2017/2016 الجامعــي  ي 
الريــا�ز الموســم  شــهد 

ــات  ــف التنظيم ــا مختل ــادرت به ــة ب ــاطات رياضي نش
الطابيــة طيلــة الســنة الجامعيــة ، حيــث تــم افتتاحــه 
ز الأحــرار  مــن طــرف تنظيــم تجمــع الطلبــة الجزائريــ�ي
بمناســبة  ي  الطــا�ب التجديــد  أجــل  مــن  والتحالــف 
ز  ي للشــهيد  بتنظيــم دورتــ�ي

حتفــال باليــوم الوطــ�ز الإ
ي رياضــة كــرة القــدم ذكــور داخــل القاعــة وبملعــب 

�ز
. ــواىلي ــى الت ــت ع ــي تاسوس ــب الجامع القط

ــة  ــة للطلب ــة الوطني ــت الرابط ــرى نظم ــة أخ ــن جه م
ــرة القــدم  ي رياضــة ك

ــن هــي الأخــرى دورة �ز الجزائري
ــم 16  ــوم العل ــال بي حتف ــبة الإ ــة بمناس ــل القاع داخ
ــطة  ــة لاأنش ــة الفرعي ــت المديري ف ــث أرسش ــل حي افري
ــز  ــع الجوائ ــا وتوزي ــة عــى تنظيمه ــة والرياضي الثقافي

ــب الأوىل. ــزة بالمرات ــرق الفائ ــى الف ع

نشاطات رياضية أخرى..

فــة لجامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي بجيجــل      والمشــاركة المرش
ي مختلــف أدوار البطولــة الوطنيــة انطلقــت التصفيــات الولئيــة 

�ف
ــف  ي مختل

ــر2017 �ف ــوم 31 اكتوب ــي 2018/2017 ي ــم الجامع للموس
الرياضــات حيــث شــهدت إقبــال عــدد كبــري مــن الطلبــة والطالبــات 
ف  ي هــذه التصفيــات إذ بلــغ عــدد الفــرق والرياضيــ�ي

للمشــاركة �ف
ف :  ــارك�ي المش

ف عــى مختلــف كليــات  كــرة القــدم ذكــور: مشــاركة 21 فريــق موزعــ�ي
لجامعة  ا

كرة السلة ذكور: 03 فرق 
كرة اليد ذكور: 07 فرق 

كرة السلة إناث: فريقان.

التصفيات الوالئية للبطولة

الوطنية للرياضة اجلامعية

2018/2017

    وقــد تأهلــت جامعــة جيجــل 

ممثلــة لوليــة جيجــل إىل الأدوار 

الجهويــة بعــد لقــاءات فاصلــة 

الخدمــات  مديريــة  فــرق  مــع 

ي كل اللقــاءات 
بعــد فــوز فرقهــا �ف

ي شــاركت بهــا.
ــىت والرياضــات ال

انطلقــت  هذا،وقــد      

الجهويــة  الأدوار  منافســات 

ي 
ــي �ف ــهر جانف ــة ش ــذ بداي من

مختلــف الرياضــات بمختلف 

ــن  ــة للوط قي ــات الرش الولي

وتحقــق فيــه فــرق جامعــة 

ــك  فــة و ذل ــج جــد مرش جيجــل نتائ

ــور  ــدم ذك ــرة الق ــلة وك ــرة الس ي ك ــىب ــل منتخ بتأه

الجامعــي. الجمهوريــة  لــكأس 

إ.عبد هللا

مدير الجامعة يعطي إشارة إنطاق التصفيات
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الشاعر هارون بوعاملي
 يصدر ديوانه الشعري األول

ي شــكل 
ــه �ف ــورة أعمال ــن يحــي باك ــق ب ــد الصدي ــب الآداب بجامعــة محم ــىي طال     أصــدر الشــاعر هــارون بوعام

ديــوان شــعري عــن دار أوراق ثقافيــة للنــرش والتوزيــع ،وهــو بعنــوان »تذكــري أن تنــىسي قليــا«، والــذي أخــرج 
ي حلــة

�ف
ف التفعيلــة وعمــود الشــعر  ي تراوحــت بــ�ي

أنيقــة عــن دار أوراق للنــرش و التوزيــع وتضمــن عديــد القصائــد الجميلــة الــىت
وتناولــت مواضيــع شــىت تتمحــور حــول الحــب والمــرأة والوطــن.

الشاعر أمحد بوفحتة
جائزة شعرية جديدة وديوان شعري أول

ــرت  ــور الماس ي ط
ــب �ف ــد بوفحتة،الطال ــاعر أحم ــق الش ــرى يحق ــرة أخ     م

بجامعــة جيجــل نجاحــا آخــر واســتحقاقا جديــدا مــن خــال فــوزه بجائــزة 
ي أثمــرت اضافــة 

ي نظمتهــا وليــة واد ســوف ،والــىت
« الــىت ي »الكتيــب الذهــ�ب

إىل مبلــغ الجائــزة طبــع الديــوان الأول للشــاعر أحمــد بوفحتــة الــذي اختــار 
ة ف لــه »هكــذا تحدثــت عيناهــا« عنوانــا، تضمــن قصائــد الشــاعر المتمــري

ي مناســبات 
اف واستحســان الجمهــور والنقــاد �ف ي ســبق وأن نالــت اعــرت

الــىت
ومســابقات عــدة.

األستاذ كمال بولعسل
 

عميد جديد لكلية اآلداب واللغات

ــي  ــب الجامع ــي 2018 بالقط ــوم 23جانف ــل  ي ــة جيج ــر جامع ــواش مدي ــح كع ــور صال ــتاذ الدكت ف الأس     أرسش
تاسوســت وبحضــور نــواب رئيــس الجامعــة، عــى تنصيــب الأســتاذ كمــال بولعســل عميــدا جديــدا لكليــة الآداب 
ي بجامعــة جيجــل، وقــد أكــد الســيد المديــر خــال  ي الأدب العــر�ب

واللغــات، والعميــد الجديــد هــو أســتاذ محــارصف �ف
ي 

داري بالكليــة والعمــل بطريقــة منظمــة ومنهجيــة �ف ورة تكاتــف جهــود الفريــق الإ تنصيبــه للعميــد الجديــد عــى رصف
تســيري شــؤون الكليــة بغيــة تحقيــق الأهــداف المرجــوة.                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                  ع.بوزربة

ع.بوزربة

جامعة جيجل حتتضن ملتقى آليات تأمني الرتاث الثقايف يومي 05 و 06 ديسمرب 2017

ي وذلــك يومــي 5 و6 ديســمرب 
اث الثقــا�ف ف الــرت     احتضنــت جامعــة جيجــل ملتقــى حــول آليــات تأمــ�ي

شــكاليات المتعلقــة  2017 والــذي نظمتــه مديريــة الثقافــة لوليــة جيجــل ،الملتقــى تنــاول عديــد الإ
ي لاأجيــال 

ي والأدوات الكفيلــة بذلــك مــن أجــل الحفــاظ عــى المــوروث الثقــا�ف
اث الثقــا�ف بحمايــة الــرت

الاحقــة.
ه مجموعــة      الملتقــى أعلــن عــن افتتاحــه الســيد رئيــس ديــوان الوليــة ممثــا للســيد الــواىلي وحــ�ف
ــة وعــي  ــه بمداخــات هامــة حــول أهمي ــروا فعاليات ــن أث ي المجــال والذي

ف �ف ــ�ي مــن الأســاتذة والباحث
طــة والــدرك  ي الحفــاظ عليــه وكــذا مداخــات لممثــىي الرش

اث ودور الرقمنــة �ف المجتمــع بصــون الــرت
اث. ف حــول الجهــود المبذولــة لحمايــة الــرت الوطنيــ�ي

ص.بولدرواح

ع.بوزربة



ات بالقطب المركزي بجيجل كانت قاعة المحارصز
 يوم 06 أفريل 2018 محطة لزيارة 

 Kiros longestone   الأستاذ
يــة عــى  ز نجل�ي ي اللغــة الإ

نامــج التكويــن �ز المكلــف ب�ب
الســفارة  اف  إرسش تحــت  ي  العــر�ب المغــرب  مســتوى 

بالجزائــر، يطانيــة  ال�ب
مــن  جمــع  أمــام  المحــارصز  الأســتاذ  تطــرق  حيــث 
ز والأســاتذة والطلبــة إىل خصائــص برنامــج  الموظفــ�ي

Learn English Connect
بــص مــن أجــل تعلــم رسيــع  ي يوفرهــا للم�ت

والمزايــا الــ�ت
يــة عــن طريــق اســتغال المتــاح  ز نجل�ي وصحيــح للغــة الإ
ي تبعهــا نقــاش وأســئلة 

التكنلوجــي، وهــي المداخلــة الــ�ت
نامــج الهــام.   مــن الجمهــور الحــارصز حــول هــذا ال�ب

 

Learn English Connectبـرنـامـج

احتضــن القطــب المركــزي بجامعــة 
أفريــل  إىل21   19 مــن  جيجــل 
ملتقــى طلبــة الجمهوريــة العربيــة 
ق  الــرش بجامعــات  الصحراويــة 
اف ســفارة  تحــت إرسش الجزائــري 
ــو  ــر وه ي الجزائ

ــقيق �ز ــد الش البل
عــدد  ه  حــرصز الــذي  الملتقــى 
ز  معتــ�ب مــن الطلبــة الصحراويــ�ي
بهيجــا  عرســا  وكان  بالجزائــر 
القضيــة  وتأييــد  لمنــارصة 
عــى  والتأكيــد  الصحراويــة 
مــؤازرة الجزائــر شــعبا وحكومة 

العادلــة. وقضيتــه  الصحــراوي  الشــعب  لكفــاح  ودعمهــا 
تحــاد  الملتقــى الــذى افتتــح بحضــور قنصــل الصحــراء الغربيــة وإطــارات مــن الســفارة وفــرع الريحــة امبــارك لاإ

ي كــرة 
ي الصحــراوي تضمــن معرضــا بالعــدد والوثائــق عــن كفــاح ونضــال الشــعب الصحــراوي إضافــة إىل تنظيــم دورة رياضيــة �ز الطــا�ب

ز بالجزائــر.      القــدم وخرجــات ســياحية لفائــدة الطلبــة الصحراويــ�ي

ملتقى طلبة الصحراء الغربية باجلزائر




