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رسالة الجامعة

شــــاركــــت كــــل مــــكــــونــــات 
جـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي 
بــــــــــاجلــــــــــديــــــــــدة ضــــــــــمــــــــــن 
املــســيــرة الــشــعــبــيــة الــتــي 
نــــظــــمــــت يــــوم األحــــد 13 
مــارس 2016 بــالــربــاط, 
تــنــديــدا بــالــتــصــريــحــات 
املـــــــــــــنـــــــــــــحـــــــــــــازة وغـــــــــــــيـــــــــــــر 
املــوضــوعــيــة لــلــســيــد بــان 
كــــي مــــون األمــــي الــــعــــام 
األممــــي, ملــــا فــــيــــهــــا مــــن 
إساءة ملشاعر الشعــــــــــــــــــــب 
املــغــربــي ومــا متــثــلــه مــن 
مـــس خـــطـــيـــر بـــالـــوحـــدة 

الترابية.

نـظـم مـكـتـب طـلـبـة الـكـلـيـة مـتـعـددة الـتـخـصـصـات بـشـراكـة مـع الـشـبـكـة 
الـوطـنـيـة لـلـمـجـالـس احملـلـيـة لـلـشـبـاب نـدوة وطـنـيـة حـول مـوضـوع : "دور 
الـشـبـاب املـغـربـي ف الـدفـاع عـن الـقـضـيـة الـوطـنـيـة "الـصـحـراء املـغـربـيـة" 
, حتـت شـعـار : "الـصـحـراء ف مـغـربـهـا, واملـغـرب ف صـحـرائـه", وذلـك 
يــــوم اجلــــمــــعــــة 25 مــــار س 2016 بــــالــــكــــلــــيــــة مــــتــــعــــددة الــــتــــخــــصــــصــــات 
بـاجلـديـدة; بـحـضـور وازن ومـشـاركـة فـعـالـة لـوفـد شـبـابـي مـن جـهـة الـعـيـون الـسـاقـيـة احلـمـراء حـيث 
ت عـرض الـنـمـوذج الـتـنـمـوي بـاألقـالـيـم اجلـنـوبـيـة املـسـهـم ف تـكـريـس الـدميـقـراطـيـة احملـلـيـة مـن خـالل 
تـفـعـيـل اجلـهـويـة املـتـقـدمـة كـمـرحـلـة أسـاسـيـة لـتـفـعـيـل مـبـادرة احلـكـم الـذاتـي ف إطـار سـيـادة املـمـلـكـة 
املـغـربـيـة ووحـدتـهـا الـتـرابـيـة. وتـنـدرج هـذه الـنـدوة ف إطـار إبـراز دور اجلـامـعـة ف تـعـزيـز روح الـوالء 
لــلــوطــن, والــعــمــل عــلــى نــشــر ثــقــافــة االنــتــمــاء بــي طــلــبــة اجلــامــعــة, وتــعــزيــز الــصــرح الــدميــقــراطــي, 

وحماية حقوق اإلنسان, وشجب كل احملاوالت املغرضة البعيدة عن احلقيقة الشرعية. 

شباب  الجامعة في قلب الحدث 

ندوة علمية 

العدد 19 - األسدس األول - 2016 
2004/0094-ISSN 1114/7903 اإليداع القانوني 

نداء الوطن 

مسيرة الدفاع  
عن الوحدة الوطنية

جامعة شعيب الدكالي تلبي



- ال$$$عدد 19 رس$$ال$$ة اجل$$ام$$عة  ���2 م$$$ارس 2016

ـةٍ جــديــدة, شــكــال ومــضــمــونــا,  تُــطِــلّ عــلــيــنــا نــشــرة جــامــعــة شــعــيــب الــدكــالــي ف حُــلـَّ
لـنـرتـقـي بـهـا إلـى انـتـظـارات مـكـونـات جـامـعـتـنـا, وطـمـوحـات فـرقـائـنـا االقـتـصـاديـي 
واالجـتـمـاعـيـي, ومـن خـاللـهـا نـرسـخ ثـقـافـة الـتـواصـل املـثـمـر, مـع كـل املـتـتـبـعـي لـلـشـأن 
اجلـامـعـي, لـتـقـدي صـورة واقـعـيـة ومـلـمـوسـة عـمـا يـجـري ف دوالـيـب جـامـعـة شـعـيـب 

الدكالي, ولتسليط الضوء على مختلف مجاالت اشتغالها واشعاعها. 
وحــتــى تــؤدي رســالــتــهــا, فــقــد حــشــدنــا لــهــا كــل وســائــل الــنــجــاح املــمــكــنــة, والــطــاقــات 
الـنـاشـطـة, لـتـكـون بـذلـك جتـربـة نـافـعـة, عـلـمـا أن اكـتـمـال بـنـائـهـا, وغـنـى مـضـمـونـهـا, 
وحتــقــيــقــهــا لــلــنــتــائــج املــنــتــظــرة مــنــهــا, لــن يــكــتــمــل إال بــتــضــافــر جــهــود كــل مــكــونــات 

املؤسسات التابعة للجامعة, لإلسهام ف بلورتها. 
أمـلـنـا أن تـسـهـم هـذه الـنـشـرة الـدوريـة ف خـلـق تـواصـلٍ مـتـصـلٍ يـدعـونـا إلـى مـزيـد 
مـن االجـتـهـاد عـددا بـعـد عـدد, وأن يـكـون إلدراجـنـا لـلـتـواصـل ضـمـن اسـتـراتـيـجـيـة 

تطوير اجلامعة ما يبرره. 

الفهرس

مشروع تطوير اجلامعة: ص 3

نــــظــــمــــت جــــامــــعــــة شــــعــــيــــب 
الــــــدكــــــالــــــي "يـــوم الـــبـــحـــث 
والتقييم املؤسساتــــــــــــــــــــــــــي 
جلـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي", 
وذلــــــــك يــــــــوم األربــــــــعــــــــاء 20 
يـنـايـر 2016 بـاملـدرسـة الـوطـنـيـة لـلـتـجـارة والـتـسـيـيـر بـاجلـديـدة, حتـت الـرئـاسـة الـفـعـلـيـة 
لـكـل مـن الـسـيـدة جـمـيـلـة املـصـلـي, الـوزيـرة املـنـتـدبـة لـدى وزيـر الـتـعـلـيـم الـعـالـي والـبـحـث 
الـعـلـمـي وتـكـويـن األطـر, والـسـيـد مـعـاد اجلـامـعـي, عـامـل إقـلـيـم اجلـديـدة, والـسـيـد يـحـيـى 
بـوغـالـب رئـيـس اجلـامـعـة, والـسـيـد إدريـس أبـو تـاج الـديـن, مـديـر املـركـز الـوطـنـي لـلـبـحـث 

العلمي والتقني. 
اســتــهــدف هــذا احلــدث الــعــلــمــي الــهــام إبــراز أنــشــطــة الــبــحــث الــعــلــمــي بــجــامــعــة شــعــيــب 
الــدكــالــي, واملــتــمــثــلــة ف الــبــنــيــات الــعــلــمــيــة املــتــمــيــزة واملــتــخــصــصــة, واملــشــاريــع الــبــحــثــيــة 
املـــدعـــمـــة مـــن اجلـــامـــعـــة وخـــارجـــهـــا, وبـــراءات االخـــتـــراع املـــســـجـــلـــة, كـــمـــا ت اســـتـــعـــراض 
اإلنــتــاج الــعــلــمــي املــتــمــيــز لــلــبــاحــثــي بــاجلــامــعــة, وكــذا أهــم الــبــحــوث الــتــطــبــيــقــيــة, بــهــدف 
تــعــمــيــق الــتــواصــل بــي مــراكــز الــبــحــث الــعــلــمــي بــبــعــضــهــا الــبــعــض, وبــيــنــهــا وبــي املــراكــز 
الـبـحـثـيـة خـارج اجلـامـعـة, وإبـراز سـبـل االسـتـفـادة املـثـلـى مـن نـتـائـج الـبـحـوث اجلـاريـة عـلـى 

أن تتسع املشاركة اجملتمعية للبحث العلمي. 
وشـكـل هـذا الـلـقـاء مـنـاسـبـة لـعـرض نـتـائـج الـتـقـيـيـم املـؤسـسـاتـي جلـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي 
الــذي أجــري ألول مــرة بــتــاريــخ اجلــامــعــة بــتــعــاون مــع الــوكــالــة اجلــامــعــيــة الــفــرنــكــوفــونــيــة  
(AUF) , واإلعـالن عـن نـتـائـج جـوائـز الـبـحـث ف دورتـهـا الـثـانـيـة, وتـكـري أسـاتـذة بـاحـثـي 

من اجلامعة متيزوا دوليا برسم سنة 2015. 

ملف العدد: ص 6 
توسيع اجلامعة 

مدير النشر: يحيى بوغالب 
التحرير واملراجعة: 

خليل امغرفاوي : مكلف بمهمة التواصل 
حفيظة أشهبار : مسؤولة عن مصلحة التواصل 

حسنة عدي : مسؤولة عن مصلحة الشؤون 
الثقافية 

بديعة التبياوي : نائبة الرئيس مكلفة بالبحث 
العلمي والتعاون  

رشيد هالل : نائب الرئيس مكلف بالشؤون 
البيداغوجية 

 2004/0094-ISSN اإليداع القانوني
1114/7903
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يوم البحث والتقييم املؤسساتي

أيام إبداع الطالب : ص 5

اإلصدارات : ص 7

أنشطة املؤسسات اجلامعية : 
ص 11-10

األنشطة الرياضة : ص 12

تكري أطر اجلامعة : ص 12

اإلفـتتـاحيــــــة
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ضــمــن مـشـروع تــطــويــر جــامــعــة 
شــعــيــب الــدكــالــي, يــتــم الــتــركــز, 
جملة وتفصيال, على "التموضع 
الجديد" لـلـجـامـعـة, وقد حددت 
خــمــس مــجــاالت اســتــراتــيــجــيــة 

هي :  
1- تــــــــــكــــــــــويــــــــــن يــــــــــتــــــــــوافــــــــــق مــــــــــع 
االحــــتــــيــــاجــــات عــــلــــى مــــســــتــــوى 

المهارات ; 
2- بــحــث مـــنـــظـــم حــول مــحــاور 
مـــــتـــــعـــــددة الـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات مـــــع 
الـــمـــواضـــيـــع ذات األولــويــة ; 3- 
إدارة قــــــــائــــــــمــــــــة عــــــــلــــــــى أســـــــاس 
الــــجــــودة, الــــحــــكــــامــــة, وثــــقــــافــــة 
التقييم ; 4- هياكل قادرة على 

ضمان تأدية جـامـعـة شـعـيـب الدكالي لـمـهـامـهـا في أفضل الظروف, 
والسيما من حـيـث الطاقة االسـتـيـعـابـيـة ; 5- غَرْسُ  جـامـعـة شـعـيـب 

الدكالي  في مِشْتَلِ بيئتها االجتماعية واالقتصادية. 
يــنــبــغــي أن تــركــز الــجــامــعــة عــلــى خــلــق الــمــقــاولــة وإعداد خــريــجــيــهــا 
لـلـتـوظـيـف الذاتي, لذلك  تـعـطـي أهـمـيـة خاصة لـحـاضـن المقاوالت 
بـجـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي. وفـي نـفـس االتـجـاه, يـتـم تـعـزيـز عـالقـات 

التعاون مع المركز الجهوي لالستثمار بالجديدة. 
مشروع التطوير وُضِعَ انطالقا من تـقـيـيـمـات البرنامج االستعجالي 

(2009-2012), والجزء األول مـن الـمـخـطـط الـربـاعـي 
(2013-2016), بــــاإلضــــافــــة إلـــى الــــتــــوصــــيــــات الــواردة 
ضـــمـــن تـــقـــريـــر جـــامـــعـــة شـــعـــيـــب الـــدكـــالـــي عــام 2014, 
الـمـنـجـز بـشـراكـة مـع الـوكـالـة الـجـامـعـيـة الـفـرنـكـوفـويـنـة 
(AUF)", يــقــول األســتــاذ يـــحـــيـــى بــوغــالــب فــي مـــقـــدمـــة 

مشروع تطوير الجامعة. 
1 -  التكوين البيداغوجي 

تــســهــر الـجـامـعـة عــلــى تــقــديــم عروض تــكــويــنــيــة مــالئــمــة لــلــتــوجــهــات 
السوسيو اقتصادية, وهي بذلك تتبنى استراتيجية طموحة  ترتكز 
على تنويع منتدياتها مع المقاولة, وتسطير برنامج للتوجيه واإلعالم 
بـشـراكـة مـع الوكالة الـوطـنـيـة إلنعاش الـتـشـغـيـل والكفاءات,  وتـنـظـيـم 
حـصـص الـدعـم فـي الـلـغـة الـفـرنـسـيـة بـتـعـاون مـع الـمـعـهـد الـفـرنـسـي 
بالجديدة , وتنظيم العديد من التظاهرات العلمية, والفكرية والفنية 
والرياضية لـتـنـمـيـة مهارات الـطـالـب وتـعـزيـز قدراته, وذلك مـن أجل 

تسهيل عملية إدماج الخريجين في عالم الشغل . 
2- البحث العلمي 

البحث العلمي بجامعة شعيب الدكالي يُلْزِمُ بالضرورة اإلشادة ببنيته 
وبــرامــجــه, وكــفــاءة أســاتــذتــه, والــوســائــل الــمــاديــة والــلــوجــســتــيــكــيــة 
الـمـرصـودة لــتــطــويــره. هـذه الــجــهــود تــعــتــبــر إحـدى مــقــومــات نــهــضــة 
البحث العلمي بالجامعة. والمقاربة الجديدة  تدعو إلى االستغالل 
األمثل ليس فقط للموارد البشرية والمادية ولكن العمل فضال عن 
ذلك عـلـى خـلـق تعاون وتكامل بـيـن فرق الـبـحـث الـعـامـلـة في المجال 

نفسه.   
 تقييم البحث العلمي سيتم أيضا من خالل توطيد عالقات التعاون 
مع المقاوالت, وعبر تـرسـيـخ ثـقـافـة االمتياز بـمـنـح جوائز مـالـيـة عن 
الـمـقـاالت الـمـنـشـورة بـالـمـجـالت الـعـلـمـيـة الـمـرمـوقـة, وجائزة أحـسـن 
هـــيـــأة بـــحـــث, وأفـــضـــل أطــروحــة جـــامـــعـــيـــة,  مـــمـــا ســـيـــضـــاعـــف مـــن 
التنافسية بين الفرق البحثية. وتعد مراكز سلك الدكتوراه  محورا 
آخر ضـمـن هذه االستراتيجية. التعاون الوطني والدولي من شأنه 

تعزيز مردودية هياكل البحث بالجامعة. االستراتيجية تُشَدّدُ على 
أهـمـيـة تـقـيـيـم الـبـحـث الـعـلـمـي لـضـبـط الـبـرامـج وتدارك أي خـلـل أو 

قصور محتمل. 
3 – حكامة التسيير 

إن تـبـنـي الـجـامـعـة لـلـحـكـامـة الـجـيـدة والرشيدة والـشـفـافـيـة كـمـقـاربـة 
حــديــثــة فــي الــتــدبــيــر تُــعَــدّ الــضــمــان األســاســي لــتــحــقــيــق األهداف 
المسطرة والنتائج المنتظرة, ومن أجل ذلك ستعمل جامعة شعيب 
الدكالي على االستغالل األمثل للموارد المتاحة, سواء أكانت مادية 
أو بشرية, وتوفير  كل  الوسائل الضرورة التي تُمَكّنُهَا 
مـن آداء الدور الـمـنـوط بـهـا عـلـى أفـضـل وجه, وتـطـبـيـق 
االجراءات التي ينبغي تنفيذها في تسيــيرها اإلداري. 

4 – توسيع الجامعة 
لــإلعــداد لـــجـــامـــعـــة عــصــريــة, ســـيـــتـــم تـــهـــيـــئـــة الــمــركــب 
الــجــامــعــي مـازاغـان لــبــنــاء الـمـدرسـة الــوطــنــيــة لــلــتــجــارة 
والتسيير, كفضاء تـعـلـيـمـي يتوفر على جودة عالية في 
التكوين. وسـتـعـمـل جـامـعـة شـعـيـب الدكالي عـلـى تـجـديـد الـتـجـهـيـزات 
الضرورية لـتـطـويـر الخدمات, ولالرتقاء بالمردودية إلى الـمـسـتـوى 
الـمـطـلـوب. ومـن الـمـقـرر, فـي إطار تـوسـيـع الـجـامـعـة, إحداث إقـامـة 

جامعة, ومطعم جامعي, والمعهد العالي للعلوم الصحية. 
5 – الشراكة واالنفتاح 

حددت الجامعة التعاون واالنفتاح كرافعتين لتنميتها, على اعتبار أن 
تـطـورهـا ال يـمـكـن أن يـنـتـج إال فـي بـيـئـة يـسـودهـا الـتـبـادل والتشارك, 
لذلك فهي ال تدخر جهدا في خلق عالقات التعاون المحلية بـيـنـهـا 
وبين مـحـيـطـهـا االقتصادي واالجتماعي هادفة تـحـقـيـق إدماجها في 
هـذا الـمـحـيـط, نـاهـجـة بـذلـك سـيـاسـة الـتـفـتـح الـواسـع إلبراز دورها 
كـعـامـل حـاسـم فـي مـسـار الـتـنـمـيـة الـجـهـويـة, وهي بـذلـك تـسـعـى إلى 
تطوير الحاضنات  والمَشَاتِل لـتـشـجـيـع خلق المقاولة.  وهو إجراء 
يقتضي  إقامة شراكة مع الفاعلين السوسيو اقتصاديين. من جهة 
خــلــق واجــهــة الــجــامــعــة والــمــقــاولــة الــتــي ســتــقــدم  الــدعــم الــعــلــمــي 
والــمــشــورة ومــجــمــوعــة مــن الــخــدمــات لــشــركــاء الــجــامــعــة لـــتـــنـــفـــيـــذ 
الـمـشـاريـع المشتــــركة, ومن جـهـة  أخرى سـتـعـمـد إلى تـطـويـر برامج 
الــتــكــويــن الــمــســتــمــر لــالســتــجــابــة لــحــاجــيــات الــمــحــيــط الــســوســيــو 
اقـتـصـادي. وأخـيـرا لـيـس هـنـاك مـن اسـتـراتـيـجـيـة لــلــتــنــمــيــة يــمــكــنــهــا 

االستغناء عن نظامِ تواصلٍ يَتَّسِمُ بخاصية الفعالية والجودة. 

من أجل تموقع 
جديد للجامعة

التعاون واالنفتاح 
كرافعتي لتنمية 

اجلامعة
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شــاركــت جــامــعــة شــعــيــب الــدكــالــي 
ضــمــن فــعــالــيــات مـلـتـقـى الـطـالـب 
ف دورتــه الــســادســة عــشــر, خـــالل 
الـــفـــتـــرة املـــمـــتـــدة مـــن 03 إلـــى  05 

مارس 2016 باجلديدة. 
وقـد وضـعـت اجلـامـعـة رهـن إشـارة 
زوار رواقـهـا بـاملـلـتـقـى مـن الـتـالمـيـذ 
أطـــــرا تـــــربـــــويـــــة وإداريـــــة مـــــن أجـــــل 

إرشـــــادهـــــم ومـــــســـــاعـــــدتـــــهـــــم عـــــلـــــى 
اخــــتــــيــــار الــــتــــكــــويــــن األنــــســــب لــــهــــم 
ضـــمـــانـــا لـــلـــنـــجـــاح ف مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم 
وحتـــقـــيـــقـــا لـــطـــمـــوحـــاتـــهـــم, ووفـــرت 
لـــــهـــــم مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــن املـــــطـــــويـــــات 
واملـــــــــلـــــــــصـــــــــقـــــــــات الـــــــــتـــــــــي تُـــــــــعَـــــــــرّفُ 
بــالــتــكــويــنــات مبــخــتــلــف املــؤســســات 

التابعة للجامعة. 

نُظّمَ خالل الفترة الممتدة ما بين 
13 و 19 مــــــــارس 2016 بـــــــــمـــــــــركـــــــــز 
الــــعــــلــــوم والــــتــــقــــنــــيــــات لــــلــــكــــهــــربــــاء 
بــــــالــــــدارالــــــبــــــيــــــضــــــاء "الـــمـــلـــتـــقـــى 
االفـــريـــقـــي الـــرابـــع لـــلـــطـــلـــبـــة 
الــبــاحــثــيــن فــي ســلــك الــدكــتــوراه 
لــجــامــعــات جــهــة الــدارالــبــيــضــاء 
سـطـات" (جــامــعــة الــحــســن الــثــانــي 
بــالــدارالــبــيــضــاء, جــامــعــة الــحــســن 
األول بـــســـطـــات, جـــامـــعـــة شـــعـــيـــب 

الدكالي بالجديدة). 
يــهــدف هـذا الــمــلــتــقــى الـذي عَـرَفَ 
مــشــاركــة طــلــبــة بــاحــثــيــن فــي ســلــك 
الـــدكـــتـــوراه مـــن جـــامـــعـــات وطـــنـــيـــة 
وأجـنـبـيـة كـتـونـس, الجزائر, الـيـمـن, 
لــــيــــبــــيــــا, الــــكــــامــــرون, الــــســــيــــنــــغــــال, 

الـبـنـيـن, الـنـيـجـر, فـرنـسـا, اسـبـانـيـا 
والـبـرتـغـال, إلـى إعـدادهـم لـمـا بـعـد 
الـحـصـول عـلـى الـدكـتـوراه لـتـيـسـيـر 
إدمـــاجـــهـــم فـــي الـــحـــيـــاة الـــمـــهـــنـــيـــة, 
ومـسـاعـدتـهـم عـلـى تـنـمـيـة قـدراتـهـم 
ومــهــاراتــهــم الــفــطــريــة والــمــكــتــســبــة 
عــلــى اإلبـداع واالبــتــكــار اســتــجــابــة 

النتظارات المقاوالت. 
وقـد تـضـمـن الـبـرنـامـج لـقـاءات مـع 
رجــــــــال األعــــــــمــــــــال واالقــــــــتــــــــصــــــــاد, 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى عـــــرض تـــــجـــــارب 
لـطـلـبـة فـي سـلـك الدكتوراه نـجـحـوا 

في إنشاء مقاوالتهم الخاصة. 
وفــــــي حـــــــفـــــــل االخـــــــتـــــــتـــــــام تـــــــوّجـــــــت 

المشاريع الرائدة.

تألُهّق الطالبة منال الزحموني

 من كلية العلوم باجلديدة بحصولها على اجلائزة الثانية عن 
ملصق حول 

 Traitement Informatique des Images Médicales 

«ملتقى الطالب» 
الطالب
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لـــــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــي املـــــــــهـــــــــارة 
املـــــعـــــرفـــــيـــــة وتـــــطـــــويـــــر 
اإلبــــــــــــــداع, وفــــــــــــــســــــــــــــح 
اجملــــــال لــــــطــــــلــــــبــــــتــــــهــــــا 
لـلـتـعـبـيـر عـن مـواهـبـهـم بـشـتـى الـطـرق الـتـعـبـيـريـة وتـوسـيـع آفـاقـهـم األدبـيـة 
والــفــنــيــة,  نــظــمــت جــامــعــة شــعــيــب الــدكــالــي  «أيـام إبـداع الـطـالـب» ف 
دورتــــــه الــــــرابــــــعــــــة وذلــــــك خــــــالل الــــــفــــــتــــــرة املــــــمــــــتــــــدة مــــــا بــــــي 23 و 26 

مـارس2016, بـإعـدادهـا لـبـرنـامـج مـسـابـقـات حـافـل, مـتـنـوع وغـنـي, تـوزع 
بـي جتـويـد لـلـقـرآن, وشـطـرن, ورسـم, ومـوسـيـقـى, وكـاريـكـاتـور, وصـورة 
فـوتـوغـرافـيـة, وقـصـة, وشـعـر. وقـد رصـدت جـوائـز لـلـطـلـبـة الـفـائـزيـن ف 
مـخـتـلـف املـسـابـقـات املـسـطـرة ضـمـن الـبـرنـامـج. أشـرف عـلـى تـأطـيـر هـذه 
األوراش ثـــلـــة مـــن األســـاتـــذة واإلداريـــي مبـــخـــتـــلـــف مـــؤســـســـات الـــتـــابـــعـــة 
لـلـجـامـعـة, بـاإلضـافـة إلـى فـنـانـي تـشـكـيـلـيـي سُـلـمـت لـهـم, نـهـايـة احلـفل 

شواهد تقديرية اعترافا بدعمهم للمسيرة اإلبداعية للطلبة.   

أيام إبداع الطالب

اإلنجليزية سعو تاليتماس، كلية اآلداب الشعر باللغة 

زكية جارويد عن املدرسة الوطنية للتجارة  
والتسيير، الصورة الفوتوغرافية 

محمد عاطف عن الحي الجامعي  الشطرنج

منصف القرطبي عن كلية اآلداب، القصة 

 باللغة العربية
القصيرة

ياسني بوسدوك عن املدرسة الوطنية للعلوم 
التطبيقية، الكاريكاتور

نعيمة الصياغي عن كلية اآلداب،الرسم  

مصطفى طبيب عن الحي الجامعي،تجويد القرآن 

نهيلة كاس عن كلية اآلداب،تجويد 

الناجي عن الحي الجامعي ،الرسم

حفل التتويج

عالء الدين منوف، املوسيقى  

نسيمة الحلو ، من كلية اآلداب، الشعر باللغة 

الفرنسية 

ر باللغة العربية  
املهدي الحبشي، كلية اآلداب، الشع

سـيـشـارك الـطـلـبـة املـتـوّجـون ضـمـن فـعـالـيـات املـهـرجـان الـوطـنـي لـلـثـقـافـة املـنـظـم مـن قـبـل وزارة 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي وتــكــويــن األطــر عــبــر املــكــتــب الــوطــنــي لــألعــمــال اجلــامــعــيــة 
االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة وذلــك خــالل الــفــتــرة املــمــتــدة مـن 25 إلـى 30 أبـريـل 2016 ف مــجــاالت 

ثقافية وفنية مختلفة.

أمني نصر اهلل من كلية العلوم، الشطرنج

المهرجان الوطني 
للثقافة

الطالب
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توسيع جامعة شعيب الدكالي 
مقارية تشاركية مع الشركاء باإلقليم والجهة

لـإلعـداد جلـامـعـة عـصـريـة, وف أفـق حتـقـيـق تـنـمـيـة شـامـلـة, 
وضـــع األســـتـــاذ يـــحـــيـــى بـــوغـــالـــب, ضـــمـــن "مـــشـــروع تـــطـــويـــر  
اجلــــامــــعــــة", لــــبــــنــــات خــــارطــــة طــــريــــق تــــرتــــكــــز أســــاســــا عــــلــــى 
اسـتـكـمـال املـشـاريـع الـتـي هـي ف طـور االجنـاز والـعـمـل عـلـى 
تــوســيــع الــرقــعــة اجلــغــرافــيــة لــتــصــل إلــى إقــلــيــم ســيــدي بــنــور. 
خـــاصـــة وأن جـــامـــعـــة شـــعـــيـــب الـــدكـــالـــي املـــنـــخـــرطـــة ف ورش 
اجلــهــويــة املــتــقــدمــة بــات مــن املــفــروض عــلــيــهــا وضــع أســس 
نــــظــــام بــــيــــداغــــوجــــي قــــوامــــه الــــتــــنــــوع واالنــــفــــتــــاح واالبــــتــــكــــار, 
والـنـهـوض بـالـبـحـث الـعـلـمـي والـتـقـنـي, فـضـال عـن االنـخـراط 

ف مـــجـــتـــمـــع االقـــتـــصـــاد واملـــعـــرفـــة, وخـــلـــق 
مــــؤســــســــات جــــامــــعــــيــــة جــــديــــدة تــــســــتــــجــــيــــب 
النــتــظــارات ســاكــنــة اإلقــلــيــم واجلــهــة عــلــى 

حد سواء. 
لـذا فـقـد سُـطّـرَتْ ف أجـنـدة مـشـروع تـوسـيـع 
اجلـامـعـة الـعـديـد مـن املـشـاريـع, مـنـهـا مـا هـو 
ف طــور اإلجنــاز, وأخــرى تُــكَــثّــفُ اجلــامــعــة 

سُبُلَ بحثها لتنويع مصادره متويلها. من ضمنها : 
- بــنــاء املــدرســة الــوطــنــيــة لــلــتــجــارة والــتــســيــيــر: لـــتـــوفـــيـــر 
تـكـويـنـات مـن أجـل إعـداد أطـر عـلـيـا مـؤهـلـة ف مـجـال تـسـيـيـر 
وتـدبـيـر املـقـاوالت ومـتـوفـرة عـلـى خـبـرات تـقـنـيـة عـالـيـة متـكـنـهـا 
مــن الــتــكــيــف مــع مــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة واالندمــاج ف 

سوق الشغل على الصعيدين اإلقليمي والوطني. 
- إحـداث املـدرسـة الـعـلـيـا لـلـتـكـنـولـوجـيـا: كــنــواة جــامــعــيــة 

مبدينة سيدي بنور تابعة جلامعة شعيب الدكالي. 
- إحـداث حـي جـامـعـي, بـطـاقـة اسـتـيـعـابـيـة تـصـل إلـى 1500 
ســـريـــر. هـــنـــاك اتـــصـــاالت جـــاريـــة مـــع الـــســـيـــد عـــامـــل إقـــلـــيـــم 
اجلـديـدة مـن أجـل وضـع أرض رهـن إشـارة املـكـتـب الـوطـنـي 

لــألعــمــال اجلــامــعــيــة االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة إلجنــاز هــذا 
املشروع. 

- إحـداث مـطـعـم جـامـعـي: هــو اآلن ف طــور الــبــنــاء بــاحلــي 
ـدَتْ  اجلــامــعــي بــاجلــديــدة ولــتــحــقــيــق هــذا املــســعــى فــقــد جَــنـَّ
جـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي كـل هـيـاكـلـهـا ومـكـونـاتـهـا وامـكـانـاتـهـا 
ف ســــبــــيــــل خــــلــــق أســــس شــــراكــــة جــــديــــة وتــــعــــاون مــــثــــمــــر مــــع 

العديد من األطراف الفاعلة باإلقليم واجلهة. 
- إحـداث مـركـب جـامـعـي بـسـيـدي بـنـور: عـلـى مـسـاحـة تـصـل 
إل 20 هـكـتـار يـضـم مـسـالـك ذات االسـتـقـطـاب 
املـفـتـوح تـابـعـة لـكـلـيـة اآلداب والـعـلـوم اإلنـسـانـية 

وكلية العلوم باجلديدة. 
خــلــق  املــعــهــد الــعــالــي لــلــعــلــوم الــصــحــيــة: -

سـيـعـمـل املـعـهـد وفـق خـطـة واسـتـراتـيـجـيـة وزارة 
الــصــحــة الــقــائــمــة عــلــى تــلــبــيــة االحــتــيــاجــات ف 
مـــخـــتـــلـــف الـــتـــخـــصـــصـــات ومـــا يـــتـــطـــلـــبـــه ســـوق 

الشغل. 
إنــشــاء مــركــب ريــاضــي جــامــعــي: اعـــتـــبـــارا مـــنـــهـــا ألهـــمـــيـــة -

الـريـاضـة اجلـامـعـيـة ف تـنـمـيـة مـواهـب الـطـلـبـة ونـشـر الـقـيـم 
الـنـبـيـلـة , وسـعـيـا مـنـهـا إلـى تـوسـيـع قـاعـدة املـمـارسـة الـريـاضـيـة 
بـالـوسـط اجلـامـعـي, وحتـقـيـق االشـعـاع عـلـى املـسـتـوى الـوطـنـي 
والـدولـي, سـيـتـم إحـداث مـركـب ريـاضـي جـامـعـي يـضـم جـمـيـع 

التخصصات ف مركب مازاكان. 

إحـداث مـكـتـبـة وسـائـطـيـة: تــبَــنــت جــامــعــة شــعــيــب الــدكــالــي -
بــاجلــديــدة مــهــمــة  تــعــزيــز ودعــم حــركــة ديــنــامــيــكــيــة ثــقــافــيــة, 
فـنـيـة وعـلـمـيـة جـديـدة بـاملـديـنـة وجـهـتـهـا,  وهـي تـخـطـط لـبـلـورة 
إرادة الـسـاكـنـة والـسـلـطـات احملـلـيـة إلحـداث خـزانـة وسـائـطـية 

جديرة بتاريخ هذه املدينة. 

مشروع املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير

ملف من إعداد  حسنة عّدي

خلق مؤسسات 
جامعية جديدة 

تستجيب النتظارات 
الساكنة

ملف العدد
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وبُـــغْـــيَـــة املـــســـاهـــمـــة ف إقـــالع 
مـــــــــحـــــــــلـــــــــي وجـــــــــهـــــــــوي, كـــــــــان 
لـتـمـثـيـلـيـة بـعـض مـن األطـراف 
الــفــاعــلــة مبــجــلــس اجلــامــعــة, 
أو إبـرام اتـفـاقـيـات تـعـاون مـع 
جـــــــــــــــهـــــــــــــــات أخـــــــــــــــرى األثـــــــــــــــر 
االيـجـابـي ف اعـتـمـاد مـقـاربـة 
تــشــاركــيــة تــضــع مــن خــاللــهــا 
جــــامــــعــــة شــــعــــيــــب الــــدكــــالــــي 
أســــس مــــشــــاريــــع بــــرامــــجــــهــــا 
الـتـنـمـويـة, الـبـيـداغـوجـيـة مـنـهـا 
والــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة 
والـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــة, ويَـــــــــعْـــــــــمـــــــــدُ  
فـرقـاؤهـا  إلـى تـقـدي الـدعـم 
الــذي يــكــفــل لــهــذه املــشــاريــع 
اخلروج إلى حيز الوجود. 

وقـــــد ال يـــــســـــع اجملـــــال هـــــنـــــا الســـــتـــــعـــــراض اجملـــــهـــــودات 
احلـثـيـثـة الـتـي يَـبـذلـهـا  الـداعـمـون لـلـدفـع بـجـامـعـة شـعـيـب 
الـــدكـــالـــي إلـــى أن حتـــقـــيـــق الـــنـــتـــائـــج املـــنـــتـــظـــرة مـــنـــهـــا, بـــل 
سـنـقـتـصـر ف هـذا الـعـدد مـن الـنـشـرة االخـبـاريـة لـلـجـامـعـة 
عـلـى مـجـال "تـوسـيـع اجلـامـعـة", ف انـتـظـار أن نـخـصـص 
أعــدادا أخــرى لــتــســلــيــط الــضــوء عــلــى أوجــه أخــرى لــهــذا 

التعاون . 
وبــفــضــل الــدعــم الــذي تــقــدمــه كــل مــن الــوزارة الــوصــيــة, والــســيــد 
رئــيــس جــهــة الــدارالــبــيــضــاء - ســطــات, والــســلــطــات احملــلــيــة عــلــى 
رأسـهـا الـسـيـد عـامـل اإلقـلـيـم, ومـجـلـس املـديـنـة بـاجلـديـدة وسـيـدي 
بــنــور, واجملــلــس اإلقــلــيــمــي بــاجلــديــدة, واجملــلــس اجلــهــوي لــلــجــهــة, 

والـــشـــركـــاء االجـــتـــمـــاعـــيـــي, واملـــنـــتـــخـــبـــي... راكـــمـــت 
جــــامــــعــــة شــــعــــيــــب الــــدكــــالــــي وســــتــــراكــــم مــــكــــتــــســــبــــات 
ايـجـابـيـة, سـتـمـكـنـهـا مـن أن تـشـهـد طـفـرة نـوعـيـة عـلـى 
جــــــمــــــيــــــع املــــــســــــتــــــويــــــات, وأن حتــــــقــــــق الــــــعــــــديــــــد مــــــن  
االجنــــازات الــــتــــي جتــــعــــلــــهــــا ف مــــصــــاف اجلــــامــــعــــات 
املـتـقـدمـة. وهـي مـنـاسـبـة لـلـتـنـويـه وتـقـدي الـشـكـر لـهـم 
عـلـى االهـتـمـام الـكـبـيـر الـذي يـولـونـه لـلـجـامـعـة لـتـتـبـوأ املـكـانـة الـتـي 
تــســتــحــقــهــا, والــشــكــر مــوصــول أيــضــا جلــمــيــع املــركــبــات الــصــنــاعــيــة 
بــإقــلــيــم اجلــديــدة, مــنــهــا املــكــتــب الــشــريــف لــلــفــوســفــاط, ومــركــب 
الـطـاقـة, وصـونـاصـيـد لـدعـمـهـم لـلـبـحـث الـعـلـمـي وبـعـض الـتـكـويـنـات 

اخلـاصـة, ونـطـمـح أن يـسـتـمـر هـذا الـدعـم ويـأخـذ – مـسـتـقـبـال -  
أوجها متعددة لتحقق اجلامعة االشعاع املنتظر . 

مشروع املكتبة اجلامعية

إصدارات

اعتماد مقاربة 
تشاركية

الــكــتــاب عــبــارة عــن 
مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة مـــــــــن 
احملـاضـرات قـدمـت 

ف كلية اآلب

الكتاب يتطرق 
لقضايا النظام 

واجلهاد 
والهجرة  ف 
مغرب القرن 

19

ترجمة لدستور اململكة 

يسلّط الكاتب الضوء على 
الشيخ امحمدبن عمرو 

اخملتاري

الكتاب عبارة عن دراسة 
وصفية, نسقية, تاريخية 

ملصطلحات نقد الشعر عند 
نقاد القرن الرابع الهجري.   

الكتاب 
دراسة ف 

مصادر 
التفسير 

واللغة 

أول سيرة ذاتية ف العالم 
تُكْتَبُ حول "متالزمة 

شوجرين» تعكس أحداثا 
واقعية قد تكون مؤملة, 
مقلقة, صادمة, مبهجة 
أو مسلية, لكن مع ذلك 

تُشْعِرُ املريض بأن مسألة 
التغلب على املعاناة 
ممكنة وسهلة جدا.

ملف العدد
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أنشطة املؤسسات الجامعية

يـــشـــهـــد اجملـــال اجلـــغـــراف داخـــل الـــتـــراب احملـــيـــطـــي املـــتـــوســـطـــي 
حـركـيـة دائـبـة تـهـم مـخـتـلـف مـكـونـاتـه, الـطـبـيـعـيـة مـنـهـا والـبـشـريـة, 
وتـفـاعـال مـع هـذه احلـركـيـة نـظـم مـخـتـبـر : "إعـادة تـشـكـيـل اجملـال 
والـتـنـمـيـة املـسـتـدامـة" بـكـلـيـة اآلداب والـعـلـوم اإلنـسـانـيـة بـاجلديـدة 
نـدوة عـلـمـيـة دولـيـة ف مـوضـوع : "إعـادة تـشـكـيـل وتـنـمـيـة اجملـاالت 
الـبـيـحـضـريـة بـحـوض الـبـحـر األبـيـض املـتـوسـط", بـكـلـيـة اآلداب 

والعلوم اإلنسانية.

اجملاالت البيحضرية بحوض البحر األبيض املتوسط

اعـتـرافـا بـالـعـطـاءات الـفـكـريـة لـألسـتـاذة الـفـقـيـدة فـاطـمـة املـرنـيـسـي, 
نــظــم مــخــتــبــر "الــتــاريــخ والــعــلــم واجملــتــمــع" بــكــلــيــة اآلداب والــعــلــوم 
اإلنسانية باجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدة بشراكة مع "مؤسسة مؤمنون بال حدود 
لـلـدراسـات واألبـحـاث" يـوم األربـعـاء 9 دجـنـبـر 2015 بـكـلـيـة اآلداب 
والــعــلــوم اإلنــســانــيــة, نــدوة عــلــمــيــة ت خاللــهــا تــســلــيــط الــضــوء عــلــى 
كــــتــــاب "اجلــنــس كــهــنــدســة اجــتــمــاعــيــة", الــــذي يُــــعَــــدّ, حــــســــب 
املـــتـــدخـــلـــي, الـــلـــبـــنـــة األســـاســـيـــة ملـــشـــروع املـــرنـــيـــســـي الـــبـــحـــثـــي حـــول 
قــضــايــا املــرأة, وتــوخــت عــبــره مــالمــســة  املــســكــوت عــنــه واملــؤســس 

للعالقات االجتماعية.

قراءة ف كتاب "اجلنس كهندسة 
اجتماعية" لألستاذة فاطمة املرنيسي

مـحـاولـة مـنـهـا لـلـوقـوف عـنـد اإلشـكـاالت الـنـظـريـة والـتـحـلـيـلـيـة الـتـي 
أتاحها التكامل املعرف والنظري للسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميائيات السردية ف 
حتـلـيـل اخلـطـابـات املـتـعـددة واملـركـبـة, نـظـمـت مـجـمـوعـة الـبـحـث ف 
خطاب العلوم اإلنسانية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بــاجلــديــدة نــدوة دولــيــة ف مــوضــوع : "الـسـيمـيـائـيـات الـسـرديـة.. 
االمـتـدادات الـنـظـريـة واملـنـهـجـيـة" يــومــي 16 و 17 مــارس 2016 

بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة. 

" السيميائيات السردية.. االمتدادات 
النظرية واملنهجية"

نــظــم فــريــق الــبــحــث "احلــضــارة تــواصــل وتــنــمــيــة" بــكــلــيــة اآلداب والــعــلــوم 
اإلنسانية  بتعاون مع اجمللس العلمي باجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدة, ندوة علمية ف 
مـوضـوع : "األمـن الـثـقـاف والـسـلـم الـعـاملـي", وذلـك يـوم 12 نـونـبـر 2015 
بـكـلـيـة اآلداب والـعـلـوم اإلنـسـانـيـة, ت الـوقـوف مـن خـالل مـحـاورهـا عـنـد 

مـكـامـن الـقـوة واخلـلـل 
ف املـــــــــــــــنـــــــــــــــظـــــــــــــــومـــــــــــــــة 
الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة, وأوجــــــه 
احلـــفـــاظ عـــلـــى األمـــن 
الـــــــثـــــــقـــــــاف والـــــــســـــــلـــــــم 

العاملي. 

األمن الثقاف والسلم العاملي

انــطــالقــا مــن األرقــام األولــيــة لــإلحــصــاء الــوطــنــي الــعــام لــلــســكــان 
والسكنى لسنة 2014, نظمت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
بـــتـــعـــاون مـــع جـــمـــعـــيـــة مـــبـــادرة مـــن أجـــل حـــكـــامـــة مـــحـــلـــيـــة فـــاعـــلـــة 
باجلديدة, مائدة مستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديرة ف موضوع : "التطور السكاني 
واحلــكــامــة اجملــالــيــة : اجلــديــدة الــكــبــرى منــوذجــا", وذلــــك يــــوم 
األربعاء 16 دجنبر 2015 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

باجلديدة. 

التطور السكاني واحلكامة اجملالية : 
اجلديدة الكبرى منوذجا 

نـــظـــم مـــخـــتـــبـــر "الـــتـــاريـــخ 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
واجملـــتـــمـــع" (مـــجـــمـــوعـــة 
الـبـحـث : ابـسـتـمـولـوجـيـا 
وســوســيــولــوجــيــا) بــكــلــيــة 
اآلداب والـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوم 

اإلنسانية لقاء مع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكتور خلود السباعي ف موضوع : 
"اجلــســد األنــثــوي ف ظــل الــتــحــوالت املــعــاصــرة", وذلــــك يــــوم 
االثني 21 مارس 2016 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

باجلديدة.

خلود السباعي يُحاضر
نـظـم "مـخـتـبـر الـدراسـات اإلسـالمـيـة والـتـنـمـيـة احملـلـيـة" بـكـلـيـة اآلداب 
والعلوم اإلنسانية مجموعة من األنشطة, بتعاون مع جمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
األعـمـال االجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة ملـوظـفـي وأسـاتـذة هـذه املـؤسـسـة, 
وبــتــنــســيــق مــع "جــمــعــيــة احملــيــط لــلــتــربــيــة والــتــبــرع بــالــدم, واملــركــز 
اجلــهــوي لــتــحــاقــن الــدم بــاجلــديــدة, والــهــالل األحــمــر املــغــربــي فــرع 
اجلـديـدة, مـحـاضـرة عـلـمـيـة ف مـوضـوع : «جـديـد سـرطـان املـرأة : 

الوقاية والتشخيص» وحملة للتبرع بالدم. 

مبناسبة اليوم العاملي للمرأة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
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نـــظـــمـــت كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم بـــشـــراكـــة مـــع مـــجـــمـــوعـــة 
 PREPARE TON EXAM كـــوســـيـــمـــار ومـــجـــمـــوعـــة
نشاطا علميا مشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركا وذلك يوم 13 نونبر 
2016 لـفـائـدة طـلـبـة املـؤسـسـة لـتـمـكـيـنـهـم عـبـر طـرق عـلـمـيـة مـن وسـائـل 
تــفــيــد الــتــغــلــب عــلــى اإلكــراهــات الــتــي تــعــوق اجــتــيــازهــم لــالمــتــحــان. أو 

احلياة الدراسية أو النجاح بامتياز. 

النجاح بامتياز لـــصـــقـــل مـــوهـــبـــة الـــتـــالمـــيـــذ 
املـتـفـوقـي ف مـادة الـفـيـزيـاء 
نـظـمـت ثـانـويـة أبـي شـعـيـب 
الـــدكـــالـــي, بـــتـــعـــاون مـــع اجلـــامـــعـــة, نـــشـــاطـــا عـــلـــمـــيـــا حـــول : «أيــام الــشــبــاب 
والـعـلـوم» حـيـث ت االسـتـمـاع بـاهـتـمـام بـالـغ إلـى مـداخـالت الـتـالمـيـذ, وفُـتِـح 
بــاب لــلــحــوار لــإلجــابــة عــلــى اســتــفــســاراتــهــم, ومتــت دعــوتــهــم لــلــقــيــام بــزيــارة 
مـيـدانـيـة إلـى املـؤسـسـات الـتـابـعـة لـلـجـامـعـة لـإلطـالع عـن قـرب عـلـى املـعـدات 

التقنية, وف ختام اللقاء وزعت عليهم شواهد تقديرية.

أيام الشباب  والعلوم

اســتــضــافــت الــكــلــيــة مــتــعــددة الــتــخــصــصــات وفــدا مــن جــامــعــة اخلــرطــوم  
بـــالـــســـودان, مـــكـــونـــا مـــن أســـاتـــذة جـــامـــعـــيـــي وطـــلـــبـــة مـــتـــفـــوقـــي, حـــيـــث تّ 
التعريف باملسالك والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكوينات والبحث العلمي  واألنشطة العلمية 

والثقافية والرياضية باملؤسستي.

جامعة اخلرطوم ف ضيافة الكلية 
متعددة التخصصات باجلديدة

احــــتــــفــــاال بــــيــــوم عــــلــــوم األرض ف إفــــريــــقــــيــــا والــــشــــرق 
األوســــط, نــــظــــم فــــريــــق الــــبــــحــــث اجلــــيــــو دميــــنــــامــــيــــة , 
اجلـيـوتـربـيـة واجلـيـوتـراث لـقـاء عـلـمـيـا ألـقـى مـن خـاللـه 
األســـتـــاذ بـــومـــديـــن الـــتـــانـــوتـــي مـــحـــاضـــرة ف مـــوضـــوع : 
"الـعـلـوم واألخـالق : تـاريـخ عـالقـة مـتـوتـرة", وذلـك يـوم 
21 مــــارس 2016 بــــكــــلــــيــــة الــــعــــلــــوم بــــاجلــــديــــدة, تــــطــــرق 
خــاللــهــا إلــى تــطــور الــعــالقــة بــي األخــالق والــعــلــوم عــبــر أربــعــة مــراحــل : 
مــرحــلــة االنــدمــاج عــنــد اإلغــريــق, ومــرحــلــة املــواجــهــة ف الــقــرون الــوســطــى, 
ومـرحـلـة االنـفـصـال بـي الـقـرنـي الـسـادس عـشـر والـقـرن الـعـشـريـن, وأخـيـرا 

مرحلة احلوار املمتدة إلى اليوم. 

األستاذ التانوتي 
 يحاضر حول 

 العلوم واألخالق  

ضـــــــــمـــــــــن الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الـــتـــدريـــبـــي "مـــعـــســـكـــر 
االبــتــكــار الــذي نـــظـــمـــتـــه 
اجلــــامــــعــــة بــــشــــراكــــة مــــع 
إجنــــــــــاز املــــــــــغــــــــــرب, يــــــــــوم 

اخلـــــــــمـــــــــيـــــــــس 24 مـــــــــارس 
2016 بـكـلـيـة الـعـلـوم بـاجلـديـدة, ألـقـى الـسـيـد رشـيـد خـطـاط, مـديـر املـوارد 
الـبـشـريـة بـشـركـة نـيـسـلـي املـغـرب, مـحـاضـرة حـول "ريـادة األعـمـال" لـفـائـدة 
100 طـالـب مـن سـلـك الـدكـتـوراه, وخـريـجـي اجلـامـعـة املـسـجـلـي بـالـوكـالـة 
الــوطــنــيــة إلنــعــاش الــشــغــل والــكــفــاءات, وطــلــبــة مــعــهــد الــتــكــويــن الــفــالحــي 
بــــخــــمــــيــــس مــــتــــوح,  أَطْــــلَــــعَ مــــن خــــاللــــهــــا احلــــضــــور عــــلــــى جتــــارب مــــدراء 
املـقـاوالت مـع الـشـبـاب. والـنـشـاط الـثـانـي أطـر خـاللـه  خـمـسـة عـشـر إطـارا 
مـــــن شـــــركـــــة نـــــيـــــســـــلـــــي أزيـــــد مـــــن 100 طـــــالـــــب جـــــامـــــعـــــي مـــــن مـــــخـــــتـــــلـــــف 
الـتـخـصـصـات, اسـتـهـدف تـرسـيـخ قـيـم ثـقـافـة املـبـادرة وتـقـنـيـات االشـتـغـال 
عـبـر مـجـمـوعـات, وإبـراز الـصـيـغ املـتـعـددة لـوضـع تـصـورات عـمـيـقـة إلنـشـاء 

املقاولة وحسن تدبيرها. 

معسكر االبتكار 

نــظــم مــخــتــبــر الــبــحــث ف الــتــدبــيــر واالقــتــصــاد والــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة 
بـالـكـلـيـة مـتـعـددة الـتـخـصـصـات نـدوة عـلـمـيـة حـول مـوضـوع : "مـكـافـحـة 
اإلرهـــاب : الـــقـــضـــايـــا والـــتـــحـــديـــات", وذلــــك يــــوم 30 مــــارس 2016 

بالكلية متعددة التخصصات باجلديدة.

نظمت الكلية متعددة التخصصات بشراكة مع اللجنة اجلهويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
حلــقــوق اإلنــســان بــجــهــة الــدارالــبــيــضــاء - ســطــات لــقــاء تــواصــلــيــا حــول 
مـوضـوع : "وضـعـيـة حـقـوق اإلنـسـان بـاملـغـرب, احلـصـيـلـة واآلفـاق", وذلـك 
يـوم اجلـمـعـة 04 دجـنـبـر 2015 احـتـفـاء بـالـيـوم الـعـاملـي حلـقـوق اإلنـسـان. 
وف خـتـام هـذا الـلـقـاء ت تـوقـيـع اتـفـاقـيـة شـراكـة بـي الـطـرفـي, بـهـدف 
إثـراء وتـعـمـيـم الـتـفـكـيـر حـول قـضـايـا حـقـوق اإلنـسـان والـدميـقـراطـيـة, مـع 
الــعــمــل عــلــى تــقــويــة قــدرات الــطــلــبــة والــبــاحــثــي بــاجلــامــعــة عــبــر إنــشــاء 
مــســاعــدة قــانــونــيــة حــول احلــقــوق االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 

والتي تُعَدّ سابقة على مستوى املغرب العربي. 

 حقوق اإلنسان باملغرب, احلصيلة واآلفاق 

مكافحة اإلرهاب : القضايا 
والتحديات

أنشطة املؤسسات الجامعية كلية العلوم

كلية متعددة التخصصات
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حَــلَّ بــجــامــعــة شــعــيــب الــدكــالــي وفــد مــكــون مــن 12 طــالــبــا مــن 
جـــامـــعـــة PUSAN مـــن كـــوريـــا اجلـــنـــوبـــيـــة, وذلـــك يـــوم 21 يـــنـــايـــر 
2016, ف إطــــار عــــمــــل مــــشــــتــــرك بــــي هــــؤالء الــــطــــلــــبــــة وطــــلــــبــــة 
املـدرسـة الـوطـنـيـة لـلـعـلـوم الـتـطـبـيـقـيـة بـاجلـديـدة, تـطـبـيـقـا لـعـمـل 
تـــنـــســـيـــقـــي بـــي اجلـــامـــعـــتـــي لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــروع بـــســـمـــة بـــجـــمـــاعـــة 

مكرس.

نـظـمـت جـمـعـيـة الـطـلـبـة الـمـهـنـدسـيـن بـالـمـدرسـة الـوطـنـيـة لـلـعـلـوم 
الـتـطـبـيـقـيـة بـالـجـديـدة الدورة الـرابـعـة لـمـنـتـدى الـشـغـل بـالـجـديـدة, 
حـول مـوضـوع : "مـهـارة الـخـريـجـيـن الـجـدد : الـحـاجـة إلـى الـتـمـيـز 
بـسـوق الـشـغـل" , وذلك يوم 30 مارس 2016  بـالـمـدرسـة الـوطـنـيـة 
للعلوم التطبيقية بالجديدة. أشرف على افتتاح التظاهرة السيدة 
جــمــيــلــة الــمــصــلــي الــوزيــرة الــمــنــتــدبــة لــدى وزيــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 

والـبـحـث الـعـلـمـي وتـكـويـن األطر ومـصـطـفـى الـبـاكـوري رئـيـس جـهـة 
الــدار الــبــيــضــاء ســطــات والــســيــد مــعــاد الــجــامــعــي عــامــل إقــلــيــم 
الـجـديـدة والـسـيـد يـحـيـى بـوغـالـب رئـيـس جـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي 
والـــســـيـــد عـــزالـــديـــن عـــزيـــم مـــديـــر الـــمـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم 

التطبيقية. 

منتدى الشغل

التسامح بني 
الحضارات

مشروع  
بسمة

احتفاء باليوم العاملي للقيم ومـعـانـي الــتــســامــح واحــتــرام 
الــتــبــادل بــي احلــضــارات, نظم طلبة املدرسة الـوطـنـيـة 

لـلـتـجـارة والـتـسـيـيـر بـــــــاجلـــــــديــــــــدة عـــــــرضـــــــا حـــــــول 
مـــــــوضـــــــوع : "هــــل املـــغــــاربــــة مـتـسـامـحـون ?" البـراز 
الـتـسـامـح وداللـته وأنـواعـه وآثـاره ف  اجملتمع املغربي.  

أنشطة املؤسسات الجامعية

املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير

املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية
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شـارك األسـتـاذ يـحـيـى بـوغـالـب ضـمـن أشـغـال االجـتـمـاع الـذي نُـظّـمَ يـوم 
18 مـارس 2016 بـلـشـبـونـة بـي اجلـامـعـات املـغـربـيـة والـبـرتـغـالـيـة, حتـت 
رئـاسـة الـوزيـر الـبـرتـغـالـي لـلـتـكـنـولـوجـيـا والـتـعـلـيـم الـعـالـي و سـفـيـرة املـغـرب 
بــالــبــرتــغــال. وبــعــد اســتــعــراض الــتــجــارب الــنــاجــحــة ف مــجــال الــشــراكــة, 
خــصــوصــا ف الــبــحــث الــعــلــمــي, ارتــكــزت اجلــهــود حــول وســائــل تــقــويــة 
وتــعــزيــز الــتــعــاون مــا بــي اجلــامــعــات الــعــمــومــيــة بــالــبــلــديــن ف مــخــتــلــف 
اجملــاالت. واخــتــتــم الــلــقــاء بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة إطــار ت خــاللــهــا تــســطــيــر 

برنامج عمل مستقبلي.

الجامعات المغريية والبرتغالية توّطد شراكتها 

نـظـمـت جـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي لـقـاء 
إخــبــاريــا مــع الــصــحــافــة احملــلــيــة 
والـوطـنـيـة اســتــعــرض خــاللــه الــســيــد 
رئــيــس اجلــامــعــة أبــرز نــتــائــج املــوســم 
اجلـامـعـي 2014-2015 ومـسـتـجـدات 
املــــــــــــوســــــــــــم اجلــــــــــــامــــــــــــعــــــــــــي احلــــــــــــالــــــــــــي 
2015-2016 عـــــــــــــلـــــــــــــى املـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــوى 
الـــبـــيـــداغـــوجـــي والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي والـــتـــكـــويـــنـــات واألنـــشـــطـــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
والــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة واالجــتــمــاعــيــة, رغــبــة مــن اجلــامــعــة ف تــقــويــة 

جسور التواصل مع مكونات الطاقم الصحفي اجلهوي والوطني. 

انفتاح اجلامعة على الصحافة

اســتــقــبــل الــســيــد رئــيــس اجلــامــعــة وفــدا عــن عــمــالــة إقــلــيــم تــارودانــت 
مـكـونـا مـن الـسـادة  رؤسـاء جـمـاعـات سـيـدي مـوسـى احلـمـري, مـشـرع 
الــعــي, اســاكــي, وعــضــو بــاجملــلــس الــبــلــدي بــتــارودانــت, ورئــيــس قــســم 
الـتـعـمـيـر والـبـيـئـة بـالـعـمـالـة وممـثـل عـن املـكـتـب الـوطـنـي لـلـكـهـربـاء واملـاء 
الــــصــــالــــح لــــلــــشــــرب (قــــطــــاع املــــاء), ومــــســــؤولــــي  عــــن قــــســــم الــــعــــمــــل 

االجـــتـــمـــاعـــي وقـــســـم الـــبـــرمـــجـــة والـــتـــجـــهـــيـــز بـــالـــعـــمـــالـــة, ف إطـــار زيـــارة 
مــيــدانــيــة لــلــمــحــطــة الــنــمــوذجــيــة لــتــصــفــيــة املــيــاه الــعــادمــة بــكــلــيــة الــعــلــوم 
بـاجلـديـدة, حـيـث ت اطـالعـهـم عـلـى كـافـة اجلـوانـب الـتـقـنـيـة لـهـا ف أفـق 
إعداد شراكة مع اجلامعة الستغالل هذا النموذج بإقليم تارودانت.

وفد من تارودانت يزور المحطة النموذجية لتصفية المياه العادمة

المدرسة العليا للتكنولوجيا 
نواة جديدة للجامعة بمدينة سيدي بنور 

عُـــقـــد اجـــتـــمـــاع يـــوم األربـــعـــاء 16 مـــارس 2016 بـــرئـــاســـة اجلـــامـــعـــة 
بـحـضـور الـسـيـد رئـيـس اجلـامـعـة, والـسـيـدة والـسـيـد نـائـبـا الـرئـيـس, 
والــســيــد الــكــاتــب الــعــام لــلــجــامــعــة, والــســيــد رئــيــس جــمــاعــة ســيــدي 
بــنــور, والــســيــد الــكــاتــب الــعــام, والــســيــد رئــيــس مــصــلــحــة الــصــفــقــات 
لـهـذه اجلـمـاعـة, والـسـيـد مـهـنـدس الـبـلـديـة, متـت خـاللـه املـصـادقـة 
عـلـى وضـع الـطـابـق الـثـانـي والـثـالـث والـرابـع مـن املـركـب االقـتـصـادي 
واالجـــتـــمـــاعـــي لـــبـــلـــديـــة ســـيـــدي بـــنـــور رهـــن إشـــارة جـــامـــعـــة شـــعـــيـــب 
الـدكـالـي إليـواء املـدرسـة الـعـلـيـا لـلـتـكـنـولـوجـيـا كـنـواة جـامـعـيـة مبـديـنـة 

سيدي بنور.

عُـــــــقـــــــد يـــــــوم اخلـــــــمـــــــيـــــــس 17 
مـــــــــــارس 2016 بـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــة 
اجلــامــعــة اجــتــمــاع ضــمّ كــال  
مـــن الـــســـيـــد  مـــديـــر املـــكـــتـــب 
الـــدولـــي لـــلـــعـــمـــل, واألســـتـــاذة 
بــديــعــة الــتــبــيــاوي, واألســتــاذة 
مـيـنـة بـقـاص, والـسـيـد أحـمـد 
بــــــــن زهــــــــيــــــــرو,  ت خــــــــاللــــــــه 
اســتــعــراض الــفــرص املــتــاحــة 

للتعاون بي املؤسستي. 

لقاء مع المكتب الدولي للعمل

الجامعة تتواصل 
مع الصحافة

اجـتـمـع الـسـيـد رئـيـس اجلـامـعـة مـع مـكـونـات املـؤسـسـات الـتـابـعـة جلـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي, 
ف لـقـاءاتـه الـتـواصـلـيـة, لـعـرض اخلـطـوط الـعـريـضـة إلسـتـراتـيـجـيـة تـطـويـر اجلـامـعـة 

. 2019-2015

رئيس الجامعة  يلتقي مكونات الجامعة
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رئاسة اجلامعة حتتفي بنسائها

نــظــمــت رئــاســة اجلــامــعــة حــفــال تــكــرميــيــا  عــلــى شــرف نــســائــهــا وذلــك يــوم 

أطر اجلامعة حلظة تكرميهــا

احــتــضــنــت جــامــعــة شــعــيــب الــدكــالــي مــنــافــســات الــبــطــولــة احملــلــيــة 
لـــلـــريـــاضـــة اجلـــامـــعـــيـــة ف كـــرة الـــســـلـــة وكـــرة الـــقـــدم ذكـــور وإنـــاث, 
املـنـظـمـة مـن قـبـل الـعـصـبـة اجلـهـويـة لـلـريـاضـة اجلـامـعـيـة مبـركـب 

احلي اجلامعي مبدينة اجلديدة. 

الرياضة 
 اجلامعية

نــظــمــت جــمــعــيــة الــطــلــبــة 
املــــهــــنــــدســــي بــــاملــــدرســــة 
الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة لــــــــلــــــــعــــــــلــــــــوم 
الــــتــــطــــبــــيــــقــــيــــة األلــعــاب 
األوملـبـيـة اجلـامـعـيـة ف نـسـخـتـهـا الـثـالـثـة خـالل الـفـتـرة املـمـتـدة مـن 04 إلـى 
06 مـارس 2016, إذ متـيـزت فـعـالـيـات هـذه الـدورة, الـتـي عـرفـت مـشـاركـة 
الـعـديـد مـن مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـعـالـي مـن مـخـتـلـف اجلـامـعـات املـغـربـيـة, 
بــغــنــى وتــنــوع أنــشــطــتــهــا الــهــادفــة إلــى الــنــهــوض بــاحلــس الــريــاضــي وثــقــافــة 

التسامح والتآخي. 
وعـلـى هـامـش املـلـتـقـى ت تـنـظـيـم نـدوة حـول مـوضـوع : "الـريـاضـة ودورهـا 
الــفــعــال ف االنــدمــاج ف ســوق الــشــغــل" يـــوم 3 مـــارس 2016 بـــاملـــدرســـة 

الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــجـــارة والـــتـــســـيـــيـــر 
بـــاجلـــديـــدة مبـــشـــاركـــة الـــســـيـــدة 
أعـراب, بـطـلـة سـابـقـة ف الـكـرة 
الــطــائــرة ورئــيــســة نــادي الــوداد 
الــــبــــيــــضــــاوي لــــلــــكــــرة الــــطــــائــــرة, 
واحلــكــمــي الــدولــيــي بــوشــعــيــب 

حلرش ورضوان عشيق. 

األلعاب األوملبية اجلامعية

الحاج عمار لقمان

حـــظـــيـــت األســـتـــاذة بـــديـــعـــة الـــتـــبـــاوي, نـــائـــبـــة 
رئــيــس اجلــامــعــة, مــكــلــفــة بــالــبــحــث الــعــلــمــي 
والـتـعـاون, بـتـكـري ضـمـن فـعـالـيـات نـسـائـية 
ف حــــفــــل نــــظــــمــــتــــه اجلــــمــــعــــيــــة اإلقــــلــــيــــمــــيــــة 
لـلـشـؤون الـثـقـافـيـة بـشـراكـة مـع عـمـالـة إقـلـيـم 

اجلديدة وجمعية دكالة.

تكرمي األستاذة 
 بديعة التيباوي

نـــــظـــــمـــــت اجلـــــامـــــعـــــة 
حـــــــفـــــــال تـــــــكـــــــرميـــــــيـــــــا 
لـــــلـــــســـــيـــــد الـــــطـــــاهـــــر 
ســــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــة, يــــــــــــــــــــوم 
اخلـمـيـس 31 مـارس 
2016 بـكـلـيـة الـعـلـوم, 
اعــتــرافــا مبــا أســداه 
ويـــســـديـــه لـــلـــجـــامـــعـــة 
من خدمات جليلة.

حــــظــــي الــــســــيــــد بــــوبــــكــــر 
بــوهــادي, أســتــاذ بــكــلــيــة 
اآلداب والـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوم 
اإلنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة بــــــــوســــــــام 
االسـتـحـقـاق مـن الـدرجـة 
املــمــتــازة, الــذي تــســلــمــه 
مــــــــن الــــــــســــــــيــــــــد رئــــــــيــــــــس 
اجلـامـعـة يـوم 10 مـارس 
2016 خـــــــــالل أشـــــــــغـــــــــال 

مجلس اجلامعة.

أحـــيـــل احلـــاج عـــمـــار 
لـقـمـان عـلـى الـتـقـاعـد 
يــــــــــوم 31 دجــــــــــنــــــــــبــــــــــر 
2015 بـــعـــد مـــســـيـــرة 
مـــــــهـــــــنـــــــيـــــــة حـــــــافـــــــلـــــــة 
بـــــــــــــــالـــــــــــــــعـــــــــــــــطـــــــــــــــاءات 
والـتـضـحـيـات سـيـظـل 
نـــقـــطـــة مـــضـــيـــئـــة ف 

سجل اجلامعة. 

السيد الطاهر سونة السيد بوبكر بوهادي

تـأهـل مـنـتـخـب جـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي لـكـرة الـقـدم لـنـصـف نـهـاية 
بـطـولـة املـغـرب اجلـامـعـيـة لـلـريـاضـات اجلـامـعـيـة ملـواجـهـة مـنـتـخـب 

 خــاضــت مــنــتــخــبــات اجلــامــعــة ف كــرة الــســلــة ذكــور وإنــاث وكــرة الــيــد 
ذكــور إقــصــائــيــات الــدور األول لــلــبــطــولــة الــوطــنــيــة اجلــامــعــيــة املــؤهــلــة 

لنصف النهاية وذلك يوم  22 مارس 2016 مبدينة الدارالبيضاء. 


