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جامعة شعيب الدكالي تلبي

نداء الوطن

شباب الجامعة في قلب الحدث
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
ي ــوم اجلـ ـمـ ـع ــة  25م ــار س  2016ب ــالـ ـكـ ـلـ ـي ــة مـ ـتـ ـع ــددة الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات
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
ل ـلــوطــن ,وال ـع ـمــل ع ـلــى ن ـشــر ث ـقــافــة االن ـت ـمــاء بــي ط ـل ـبــة اجلــام ـعــة ,وت ـعــزيــز ال ـصــرح الــدمي ـقــراطــي,
وحماية حقوق اإلنسان ,وشجب كل احملاوالت املغرضة البعيدة عن احلقيقة الشرعية.
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مسيرة الدفاع
عن الوحدة الوطنية
ش ــارك ــت ك ــل مـ ـك ــون ــات
جـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي
ب ـ ـ ــاجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن
املـسـيــرة الـشـعـبـيــة الـتــي
نـ ـظـ ـم ــت ي ــوم األح ــد 13
مــارس  2016بــالــربــاط,
ت ـنــديــدا بــال ـت ـصــري ـحــات
املـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــازة وغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر
املــوضــوعـيــة لـلـسـيــد بــان
ك ــي م ــون األم ــي الـ ـع ــام
األمم ــي ,مل ــا فـ ـيـ ـه ــا م ــن
إساءة ملشاعر الشعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
امل ـغــربــي ومــا مت ـث ـلــه مــن
م ــس خ ـط ـي ــر ب ــال ــوح ــدة
الترابية.
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رسالة الجامعة

اإلفـتتـاحيــــــة
تُ ـطِ ـلّ ع ـل ـي ـنــا ن ـشــرة جــام ـعــة ش ـع ـيــب الــدكــالــي ف حُ ـلﱠ ـةٍ جــديــدة ,ش ـكــال وم ـض ـمــونــا,
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.
وحـتــى تــؤدي رســالـتـهــا ,فـقــد حـشــدنــا لـهــا كــل وســائــل الـنـجــاح املـمـكـنــة ,والـطــاقــات
الـنـاشـطـة ,لـتـكـون بـذلـك جتـربـة نـافـعـة ,عـلـمـا أن اكـتـمـال بـنـائـهـا ,وغـنـى مـضـمـونـهـا,
وحت ـق ـي ـق ـهــا ل ـل ـن ـتــائــج امل ـن ـت ـظــرة م ـن ـهــا ,لــن ي ـك ـت ـمــل إال ب ـت ـضــافــر ج ـهــود كــل م ـكــونــات
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.
نـ ـظـ ـم ــت ج ــامـ ـع ــة شـ ـعـ ـي ــب
ال ـ ــدك ـ ــال ـ ــي "ي ــوم الـ ـبـ ـح ــث
والتقييم املؤسساتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
جلـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي",
وذلـ ـ ــك يـ ـ ــوم األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء 20
يـنـايـر  2016بـاملـدرسـة 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.
اسـتـهــدف هــذا احلــدث الـعـلـمــي الـهــام إبــراز أنـشـطــة الـبـحــث الـعـلـمــي بـجــامـعــة شـعـيــب
الــدكــالــي ,وامل ـت ـم ـث ـلــة ف ال ـب ـن ـيــات ال ـع ـل ـم ـيــة امل ـت ـم ـيــزة وامل ـت ـخ ـص ـصــة ,وامل ـشــاريــع ال ـب ـح ـث ـيــة
امل ــدع ـم ــة م ــن اجل ــام ـع ــة وخ ــارج ـه ــا ,وب ــراءات االخ ـت ــراع امل ـس ـج ـل ــة ,ك ـم ــا ت اس ـت ـع ــراض
اإلنـتــاج الـعـلـمــي املـتـمـيــز لـلـبــاحـثــي بــاجلــامـعــة ,وكــذا أهــم الـبـحــوث الـتـطـبـيـقـيــة ,بـهــدف
ت ـع ـم ـيــق ال ـتــواصــل بــي مــراكــز ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي ب ـب ـع ـض ـهــا ال ـب ـعــض ,وب ـي ـن ـهــا 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 بـتــاريــخ اجلــامـعــة بـتـعــاون مــع الــوكــالــة اجلــامـعـيــة الـفــرنـكــوفــونـيــة
) , (AUFواإلعـالن عـن نـتـائـج جـوائـز الـبـحـث ف دورتـهـا الـثـانـيـة ,وتـكـري أسـاتـذة بـاحـثـي
من اجلامعة متيزوا دوليا برسم سنة .2015

يوم البحث والتقييم املؤسساتي

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

اإليداع القانوني 2004/0094-ISSN
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من أجل تموقع
جديد للجامعة

ض ـمــن مـشـروع ت ـطــويــر جــام ـعــة
ش ـع ـيــب الــدكــالــي ,ي ـتــم ال ـتــركــز,
جملة وتفصيال ,على "التموضع
الجديد" لـلـجـامـعـة ,وقد حددت
خ ـمــس م ـجــاالت اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
هي :
 -1تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواف ـ ـ ــق م ـ ـ ــع
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى
المهارات ;
 -2ب ـحــث م ـن ـظ ــم حــول م ـحــاور
م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات مـ ــع
ال ـم ــواض ـي ــع ذات األولــويــة ; -3
إدارة قـ ـ ــائ ـ ـ ـمـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أس ـ ــاس
الـ ـج ــودة ,الـ ـحـ ـك ــام ــة ,وثـ ـق ــاف ــة
التقييم ;  -4هياكل قادرة على
تعزيز مردودية هياكل البحث بالجامعة .االستراتيجية تُشَدّدُ على
ضمان تأدية جـامـعـة شـعـيـب الدكالي لـمـهـامـهـا في أفضل الظروف,
أهـمـيـة تـقـيـيـم الـبـحـث الـعـلـمـي لـضـبـط الـبـرامـج وتدارك أي خـلـل أو
والسيما من حـيـث الطاقة االسـتـيـعـابـيـة ;  -5غَرْسُ جـامـعـة شـعـيـب
قصور محتمل.
الدكالي في مِشْتَلِ بيئتها االجتماعية واالقتصادية.
ي ـن ـب ـغــي أن تــركــز الـجــامـعــة ع ـلــى خ ـلــق الـمـقــاولــة وإعداد خــري ـج ـي ـهــا
 – 3حكامة التسيير
لـلـتـوظـيـف الذاتي ,لذلك تـعـطـي أهـمـيـة خاصة لـحـاضـن المقاوالت
إن تـبـنـي الـجـامـعـة لـلـحـكـامـة الـجـيـدة والرشيدة والـشـفـافـيـة كـمـقـاربـة
بـجـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي .وفـي نـفـس االتـجـاه ,يـتـم تـعـزيـز عـالقـات
حــدي ـثــة فــي ال ـتــدب ـيــر تُ ـعَ ـدّ ال ـض ـمــان األســاســي ل ـت ـح ـق ـيــق األهداف
التعاون مع المركز الجهوي لالستثمار بالجديدة.
المسطرة والنتائج المنتظرة ,ومن أجل ذلك ستعمل جامعة شعيب
مشروع التطوير وُضِعَ انطالقا من تـقـيـيـمـات البرنامج االستعجالي
الدكالي على االستغالل األمثل للموارد المتاحة ,سواء أكانت مادية
) ,(2012-2009والجزء األول مـن الـمـخـطـط الـربـاعـي
أو بشرية ,وتوفير كل الوسائل الضرورة التي تُمَكّنُهَا
) ,(2016-2013ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـ ـت ــوصـ ـي ــات الــواردة
مـن آداء الدور الـمـنـوط بـهـا عـلـى أفـضـل وجه ,وتـطـبـيـق
ض ـم ــن ت ـق ــري ــر ج ــام ـع ــة ش ـع ـي ــب ال ــدك ــال ــي عــام  ,2014التعاون واالنفتاح االجراءات التي ينبغي تنفيذها في تسيــيرها اإلداري.
الـمـنـ
 – 4توسيع الجامعة
AUFجـز(" ,بـي ـقـشـراـولكـةاألمسـعـتـالـاذـوكي ــالح ــةيـالــىجبــاـومـغـعــايلــة اـبلـففــرـينـكم ــوقـفـوـديـمـنـةـة كرافعتي لتنمية
)
لــإلعــداد ل ـج ــام ـع ــة ع ـصــريــة ,س ـي ـت ــم ت ـه ـي ـئ ــة ال ـمــركــب
اجلامعة
مشروع تطوير الجامعة.
الـجــامـعــي مـازاغـان لـبـنــاء الـمـدرسـة الــوطـنـيــة لـلـتـجــارة
 - 1التكوين البيداغوجي
والتسيير ,كفضاء تـعـلـيـمـي يتوفر على جودة عالية في
تـسـهــر الـجـامـعـة عـلــى تـقــديــم عروض تـكــويـنـيــة مــالئـمــة لـلـتــوجـهــات
التكوين .وسـتـعـمـل جـامـعـة شـعـيـب الدكالي عـلـى تـجـديـد الـتـجـهـيـزات
السوسيو اقتصادية ,وهي بذلك تتبنى استراتيجية طموحة ترتكز
الضرورية لـتـطـويـر الخدمات ,ولالرتقاء بالمردودية إلى الـمـسـتـوى
على تنويع منتدياتها مع المقاولة ,وتسطير برنامج للتوجيه واإلعالم
الـمـطـلـوب .ومـن الـمـقـرر ,فـي إطار تـوسـيـع الـجـامـعـة ,إحداث إقـامـة
بـشـراكـة مـع الوكالة الـوطـنـيـة إلنعاش الـتـشـغـيـل والكفاءات ,وتـنـظـيـم
جامعة ,ومطعم جامعي ,والمعهد العالي للعلوم الصحية.
حـصـص الـدعـم فـي الـلـغـة الـفـرنـسـيـة بـتـعـاون مـع الـمـعـهـد الـفـرنـسـي
 – 5الشراكة واالنفتاح
بالجديدة  ,وتنظيم العديد من التظاهرات العلمية ,والفكرية والفنية
حددت الجامعة التعاون واالنفتاح كرافعتين لتنميتها ,على اعتبار أن
والرياضية لـتـنـمـيـة مهارات الـطـالـب وتـعـزيـز قدراته ,وذلك مـن أجل
تـطـورهـا ال يـمـكـن أن يـنـتـج إال فـي بـيـئـة يـسـودهـا الـتـبـادل والتشارك,
تسهيل عملية إدماج الخريجين في عالم الشغل .
لذلك فهي ال تدخر جهدا في خلق عالقات التعاون المحلية بـيـنـهـا
 -2البحث العلمي
وبين مـحـيـطـهـا االقتصادي واالجتماعي هادفة تـحـقـيـق إدماجها في
البحث العلمي بجامعة شعيب الدكالي يُلْزِمُ بالضرورة اإلشادة ببنيته
هـذا الـمـحـيـط ,نـاهـجـة بـذلـك سـيـاسـة الـتـفـتـح الـواسـع إلبراز دورها
وبــرام ـجــه ,وك ـفــاءة أســاتــذتــه ,والــوســائــل ال ـمــاديــة وال ـلــوج ـس ـت ـي ـك ـيــة
كـعـامـل حـاسـم فـي مـسـار الـتـنـمـيـة الـجـهـويـة ,وهي بـذلـك تـسـعـى إلى
الـمـرصـودة لـتـطــويــره .هـذه الـجـهــود ت ـع ـت ـبــر إحـدى مـقــومــات نـهـضــة
تطوير الحاضنات والمَشَاتِل لـتـشـجـيـع خلق المقاولة .وهو إجراء
البحث العلمي بالجامعة .والمقاربة الجديدة تدعو إلى االستغالل
يقتضي إقامة شراكة مع الفاعلين السوسيو اقتصاديين .من جهة
األمثل ليس فقط للموارد البشرية والمادية ولكن العمل فضال عن
خ ـلــق واج ـهــة ال ـجــام ـعــة وال ـم ـقــاولــة ال ـتــي س ـت ـقــدم الــدعــم ال ـع ـل ـمــي
ذلك عـلـى خـلـق تعاون وتكامل بـيـن فرق الـبـحـث الـعـامـلـة في المجال
وال ـم ـشــورة وم ـج ـمــوعــة مــن ال ـخــدمــات ل ـشــركــاء ال ـجــام ـعــة ل ـت ـن ـف ـي ــذ
نفسه.
الـمـشـاريـع المشت ــركة ,ومن جـهـة أخرى سـتـعـمـد إلى تـطـويـر برامج
تقييم البحث العلمي سيتم أيضا من خالل توطيد عالقات التعاون
ال ـت ـكــويــن ال ـم ـس ـت ـمــر لــالس ـت ـجــابــة ل ـحــاج ـيــات ال ـم ـح ـيــط ال ـســوس ـيــو
مع المقاوالت ,وعبر تـرسـيـخ ثـقـافـة االمتياز بـمـنـح جوائز مـالـيـة عن
اقـتـصـادي .وأخـيـرا لـيـس هـنـاك مـن اسـتـراتـيـجـيـة لـلـتـنـمـيــة يـمـكـنـهــا
الـمـقـاالت الـمـنـشـورة بـالـمـجـالت الـعـلـمـيـة الـمـرمـوقـة ,وجائزة أحـسـن
االستغناء عن نظامِ تواصلٍ يَتﱠسِمُ بخاصية الفعالية والجودة.
ه ـي ــأة ب ـح ــث ,وأف ـض ــل أطــروحــة ج ــام ـع ـي ــة ,م ـم ــا س ـي ـض ــاع ــف م ــن
التنافسية بين الفرق البحثية .وتعد مراكز سلك الدكتوراه محورا
آخر ضـمـن هذه االستراتيجية .التعاون الوطني والدولي من شأنه
م $$ارس 2016
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الطالب

»ملتقى الطالب«

تألُهّق الطالبة منال الزحموني

من كلية العلوم باجلديدة بحصولها على اجلائزة الثانية عن
ملصق حول
Traitement Informatique des Images Médicales

م $$ارس 2016

شــاركــت جــام ـعــة ش ـع ـيــب الــدكــالــي
ضـمــن فـعــالـيــات مـلـتـقـى الـطـالـب
ف دورتــه ال ـســادســة ع ـشــر ,خ ــالل
ال ـف ـت ــرة امل ـم ـت ــدة م ــن  03إل ــى 05
مارس  2016باجلديدة.
وقـد وضـعـت اجلـامـعـة رهـن إشـارة
زوار رواقـهـا بـاملـلـتـقـى مـن الـتـالمـيـذ
أطـ ــرا تـ ــربـ ــويـ ــة وإداريـ ــة مـ ــن أجـ ــل

إرشـ ــادهـ ــم وم ـ ـسـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــم ع ـ ـلـ ــى
اخـ ـتـ ـي ــار الـ ـتـ ـك ــوي ــن األنـ ـس ــب لـ ـه ــم
ض ـم ــان ــا ل ـل ـن ـج ــاح ف م ـس ـت ـق ـب ـل ـه ــم
وحت ـق ـي ـق ــا ل ـط ـم ــوح ــات ـه ــم ,ووف ــرت
ل ـ ـهـ ــم م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة مـ ــن امل ـ ـطـ ــويـ ــات
وامل ـ ـ ـل ـ ـ ـص ـ ـ ـق ـ ـ ــات ال ـ ـ ـت ـ ـ ــي تُ ـ ـ ـعَ ـ ـ ـرّفُ
بــالـتـكــويـنــات مبـخـتـلــف املــؤسـســات
التابعة للجامعة.

نُظّمَ خالل الفترة الممتدة ما بين
 13و  19مـ ـ ــارس  2016ب ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــز
الـ ـعـ ـل ــوم والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات لـ ـلـ ـكـ ـه ــرب ــاء
ب ـ ــال ـ ــدارال ـ ـب ـ ـي ـ ـض ـ ــاء "الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى
االف ــريـ ـق ــي ال ــراب ــع لـ ـلـ ـطـ ـلـ ـب ــة
ال ـبــاح ـث ـيــن فــي س ـلــك الــدك ـتــوراه
ل ـجــام ـعــات ج ـهــة الــدارال ـب ـي ـضــاء
سـطـات" )جــامـعــة ال ـح ـســن الـثــانــي
بــالــدارال ـب ـي ـضــاء ,جــام ـعــة ال ـح ـســن
األول ب ـس ـط ــات ,ج ــام ـع ــة ش ـع ـي ــب
الدكالي بالجديدة(.
يـهــدف هـذا الـمـلـتـقــى الـذي عَـرَفَ
مـشــاركــة طـلـبــة بــاحـثـيــن فــي سـلــك
ال ــدك ـت ــوراه م ــن ج ــام ـع ــات وط ـن ـي ــة
وأجـنـبـيـة كـتـونـس ,الجزائر ,الـيـمـن,
لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ,الـ ـك ــام ــرون ,الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـغ ــال,

الـبـنـيـن ,الـنـيـجـر ,فـرنـسـا ,اسـبـانـيـا
والـبـرتـغـال ,إلـى إعـدادهـم لـمـا بـعـد
الـحـصـول عـلـى الـدكـتـوراه لـتـيـسـيـر
إدم ــاج ـه ــم ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـم ـه ـن ـي ــة,
ومـسـاعـدتـهـم عـلـى تـنـمـيـة قـدراتـهـم
ومـهــاراتـهــم الـفـطــريــة وال ـم ـك ـت ـس ـبــة
ع ـلــى اإلبـداع واالب ـت ـكــار اس ـت ـجــابــة
النتظارات المقاوالت.
وقـد تـضـمـن الـبـرنـامـج لـقـاءات مـع
رجـ ـ ــال األع ـ ـ ـمـ ـ ــال واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد,
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ــى عـ ــرض ت ـ ـجـ ــارب
لـطـلـبـة فـي سـلـك الدكتوراه نـجـحـوا
في إنشاء مقاوالتهم الخاصة.
وف ـ ــي حـ ـ ـف ـ ــل االخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــام تـ ـ ـوّج ـ ــت
المشاريع الرائدة.
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الطالب

أيام إبداع الطالب

مـارس ,2016بـإعـدادهـا 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 ث ـل ــة م ــن األس ــات ــذة واإلداري ــي مب ـخ ـت ـل ــف م ــؤس ـس ــات ال ـت ــاب ـع ــة
لـلـجـامـعـة ,بـاإلضـافـة إلـى فـنـانـي تـشـكـيـلـيـي سُـلـمـت لـهـم ,نـهـايـة احلـفل
شواهد تقديرية اعترافا بدعمهم للمسيرة اإلبداعية للطلبة.

ل ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـم ـ ـ ــي امل ـ ـ ـه ـ ـ ــارة
امل ـ ـعـ ــرف ـ ـيـ ــة وت ـ ـطـ ــويـ ــر
اإلبـ ـ ـ ـ ــداع ,وف ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــح
اجمل ـ ــال ل ـ ـط ـ ـل ـ ـب ـ ـت ـ ـه ـ ــا
لـلـتـعـبـيـر عـن مـواهـبـهـم بـشـتـى الـطـرق الـتـعـبـيـريـة وتـوسـيـع آفـاقـهـم األدبـيـة
وال ـف ـن ـيــة ,ن ـظ ـمــت جــام ـعــة ش ـع ـيــب الــدكــالــي »أيـام إبـداع الـطـالـب« ف
دورت ـ ــه ال ـ ــراب ـ ـع ـ ــة وذل ـ ــك خ ـ ــالل ال ـ ـف ـ ـت ـ ــرة امل ـ ـم ـ ـت ـ ــدة م ـ ــا ب ـ ــي  23و 26

حفل التتويج
املهد
ي الحبشي،
كلية اآلداب،
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ش
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با
للغة العربية

ة اآلداب
ماس ،كلي
عو تاليت
إلنجليزية
س
ا

أمني نصر اهلل من كلية العلوم ،الشطرنج

ر باللغة
الشع

مصطفى طبي

ة للعلوم
الوطني
املدرسة
دوك عن
ريكاتور
ني بوس
قية ،الكا
ياس
التطبي

،تجويد القرآن
حي الجامعي
ب عن ال

منصف ال
قرطبي عن
كلية اآلدا
الق
صي
ب ،القصة
رة
با
لل
غة العربية

الصياغي
نعيمة

عن كلية ا

ب،الرسم
آلدا

محمد عاطف عن
الحي الجامعي الشطرنج

منوف،
الء الدين
ع

وسيقى
امل

الناجي عن الحي الجامعي ،الرسم

نسيمة

نهيلة كاس

عن كلية اآل
داب،تجويد

المهرجان الوطني
للثقافة
م $$ارس 2016

زكية جارويد عن املدرسة الوطنية للتجارة
والتسيير ،الصورة الفوتوغرافية

الحلو
 ،من كلية
اآلداب ،ال
شعر باللغة
ا
لف
رنسية

سـيـشـارك الـطـلـبـة املـتـوّجـون ضـمـن فـعـالـيـات املـهـرجـان الـوطـنـي لـلـثـقـافـة املـنـظـم مـن قـبـل وزارة
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي وال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي وت ـكــويــن األطــر ع ـبــر امل ـك ـتــب الــوط ـنــي لــألع ـمــال اجلــام ـع ـيــة
االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة وذلــك خــالل الـفـتــرة املـمـتــدة مـن  25إلـى  30أبـريـل  2016ف مـجــاالت
ثقافية وفنية مختلفة.
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توسيع جامعة شعيب الدكالي
مقارية تشاركية مع الشركاء باإلقليم والجهة

مشروع املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير

عدي
ملف من إعداد حسنة ّ
لــألع ـمــال اجلــام ـع ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة إلجنــاز هــذا
لـإلعـداد جلـامـعـة عـصـريـة ,وف أفـق حتـقـيـق تـنـمـيـة شـامـلـة,
املشروع.
وض ــع األس ـت ــاذ ي ـح ـي ــى ب ــوغ ــال ــب ,ض ـم ــن "م ـش ــروع ت ـط ــوي ــر
اجل ــامـ ـع ــة" ,لـ ـبـ ـن ــات خ ــارط ــة ط ــري ــق ت ــرتـ ـك ــز أس ــاس ــا عـ ـل ــى
 إحـداث مـطـعـم جـامـعـي :هــو اآلن ف طــور الـبـنــاء بــاحلــياسـتـكـمـال املـشـاريـع الـتـي هـي ف طـور االجنـاز والـعـمـل عـلـى
اجلــام ـعــي بــاجلــديــدة ول ـت ـح ـق ـيــق هــذا امل ـس ـعــى ف ـقــد جَ ـنﱠ ـدَتْ
تــوسـيــع الــرقـعــة اجلـغــرافـيــة لـتـصــل إلــى إقـلـيــم سـيــدي بـنــور.
جـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي كـل هـيـاكـلـهـا ومـكـونـاتـهـا وامـكـانـاتـهـا
خ ــاص ــة وأن ج ــام ـع ــة ش ـع ـي ــب ال ــدك ــال ــي امل ـن ـخ ــرط ــة ف ورش
ف سـ ـبـ ـي ــل خـ ـل ــق أس ــس ش ــراك ــة ج ــدي ــة وتـ ـع ــاون مـ ـثـ ـم ــر م ــع
اجل ـهــويــة امل ـت ـقــدمــة بــات مــن امل ـفــروض ع ـل ـي ـهــا وضــع أســس
العديد من األطراف الفاعلة باإلقليم واجلهة.
نـ ـظ ــام بـ ـي ــداغ ــوج ــي ق ــوام ــه الـ ـتـ ـن ــوع واالنـ ـفـ ـت ــاح واالبـ ـتـ ـك ــار,
 إحـداث مـركـب جـامـعـي بـسـيـدي بـنـور :عـلـى مـسـاحـة تـصـلوالـنـهـوض بـالـبـحـث الـعـلـمـي والـتـقـنـي ,فـضـال عـن االنـخـراط
إل  20هـكـتـار يـضـم مـسـالـك ذات االسـتـقـطـاب
ف م ـج ـت ـم ــع االق ـت ـص ــاد وامل ـع ــرف ــة ,وخ ـل ــق
املـفـتـوح تـابـعـة لـكـلـيـة اآلداب والـعـلـوم اإلنـسـانـية
م ــؤسـ ـس ــات ج ــامـ ـعـ ـي ــة ج ــدي ــدة تـ ـسـ ـتـ ـجـ ـي ــب خلق مؤسسات
وكلية العلوم باجلديدة.
الن ـت ـظــارات ســاك ـنــة اإلق ـل ـيــم واجل ـهــة ع ـلــى
جديدة
جامعية
حد سواء.
خ ـلــق امل ـع ـهــد ال ـعــالــي ل ـل ـع ـلــوم ال ـص ـح ـيــة:لـذا فـقـد سُـطّـرَتْ ف أجـنـدة مـشـروع تـوسـيـع تستجيب النتظارات سـيـعـمـل املـعـهـد وفـق خـطـة واسـتـراتـيـجـيـة وزارة
الـصـحــة الـقــائـمــة عـلــى تـلـبـيــة االحـتـيــاجــات ف
اجلـامـعـة الـعـديـد مـن املـشـاريـع ,مـنـهـا مـا هـو
الساكنة
م ـخ ـت ـل ــف ال ـت ـخ ـص ـص ــات وم ــا ي ـت ـط ـل ـب ــه س ــوق
ف طــور اإلجنــاز ,وأخــرى تُ ـكَ ـثّ ـفُ اجلــام ـعــة
الشغل.
سُبُلَ بحثها لتنويع مصادره متويلها .من ضمنها :
إن ـشــاء مــركــب ريــاضــي جــام ـعــي :اع ـت ـب ــارا م ـن ـه ــا أله ـم ـي ــة ب ـنــاء املــدرســة الــوط ـن ـيــة ل ـل ـت ـجــارة وال ـت ـس ـي ـيــر :ل ـت ــوف ـي ــرالـريـاضـة اجلـامـعـيـة ف تـنـمـيـة مـواهـب الـطـلـبـة ونـشـر الـقـيـم
تـكـويـنـات مـن أجـل إعـداد أطـر عـلـيـا مـؤهـلـة ف مـجـال تـسـيـيـر
الـنـبـيـلـة  ,وسـعـيـا مـنـهـا إلـى تـوسـيـع قـاعـدة املـمـارسـة الـريـاضـيـة
وتـدبـيـر املـقـاوالت ومـتـوفـرة عـلـى خـبـرات تـقـنـيـة عـالـيـة متـكـنـهـا
بـالـوسـط اجلـامـعـي ,وحتـقـيـق االشـعـاع عـلـى املـسـتـوى الـوطـنـي
مــن الـتـكـيــف مــع مـتـطـلـبــات الـتـنـمـيــة الـشــامـلــة واالندمــاج ف
والـدولـي ,سـيـتـم إحـداث مـركـب ريـاضـي جـامـعـي يـضـم جـمـيـع
سوق الشغل على الصعيدين اإلقليمي والوطني.
التخصصات ف مركب مازاكان.
 إحـداث املـدرسـة الـعـلـيـا لـلـتـكـنـولـوجـيـا :ك ـنــواة جــام ـع ـيــةإحـداث مـكـتـبـة وسـائـطـيـة :تـبَـنــت جــامـعــة شـعـيــب الــدكــالــيمبدينة سيدي بنور تابعة جلامعة شعيب الدكالي.
بــاجلــديــدة م ـه ـمــة ت ـعــزيــز ودعــم حــركــة دي ـنــام ـي ـك ـيــة ث ـقــاف ـيــة,
 إحـداث حـي جـامـعـي ,بـطـاقـة اسـتـيـعـابـيـة تـصـل إلـى 1500فـنـيـة وعـلـمـيـة جـديـدة بـاملـديـنـة وجـهـتـهـا ,وهـي تـخـطـط لـبـلـورة
س ــري ــر .ه ـن ــاك ات ـص ــاالت ج ــاري ــة م ــع ال ـس ـي ــد ع ــام ــل إق ـل ـي ــم
إرادة الـسـاكـنـة والـسـلـطـات احملـلـيـة إلحـداث خـزانـة وسـائـطـية
اجلـديـدة مـن أجـل وضـع أرض رهـن إشـارة املـكـتـب الـوطـنـي
جديرة بتاريخ هذه املدينة.
م $$ارس 2016
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وبُ ـغْ ـيَ ــة امل ـس ــاه ـم ــة ف إق ــالع
م ـ ـ ـح ـ ـ ـل ـ ـ ــي وج ـ ـ ـه ـ ـ ــوي ,ك ـ ـ ــان
لـتـمـثـيـلـيـة بـعـض مـن األطـراف
الـفــاعـلــة مبـجـلــس اجلــامـعــة,
أو إبـرام اتـفـاقـيـات تـعـاون مـع
ج ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــات أخ ـ ـ ـ ـ ــرى األث ـ ـ ـ ـ ــر
االيـجـابـي ف اعـتـمـاد مـقـاربـة
ت ـشــارك ـيــة ت ـضــع مــن خــالل ـهــا
ج ــامـ ـع ــة شـ ـعـ ـي ــب ال ــدك ــال ــي
أس ــس مـ ـش ــاري ــع ب ــرامـ ـجـ ـه ــا
الـتـنـمـويـة ,الـبـيـداغـوجـيـة مـنـهـا
وال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـي ـ ــة وال ـ ـث ـ ـق ـ ــاف ـ ـي ـ ــة
وال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ـي ـ ـ ــة ,ويَ ـ ـ ـعْ ـ ـ ـم ـ ـ ـدُ
فـرقـاؤهـا إلـى تـقـدي الـدعـم
مشروع املكتبة اجلامعية
الــذي ي ـك ـفــل ل ـهــذه امل ـشــاريــع
اخلروج إلى حيز الوجود.
وال ـش ــرك ــاء االج ـت ـم ــاع ـي ــي ,وامل ـن ـت ـخ ـب ــي ...راك ـم ــت
وقـ ــد ال ي ـ ـسـ ــع اجملـ ــال ه ـ ـنـ ــا الس ـ ـت ـ ـعـ ــراض اجمل ـ ـهـ ــودات
ج ــامـ ـع ــة شـ ـعـ ـي ــب ال ــدك ــال ــي وسـ ـت ــراك ــم مـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــات
احلـثـيـثـة الـتـي يَـبـذلـهـا الـداعـمـون لـلـدفـع بـجـامـعـة شـعـيـب
اعتماد مقاربة ايـجـابـيـة ,سـتـمـكـنـهـا مـن أن تـشـهـد طـفـرة نـوعـيـة عـلـى
ال ــدك ــال ــي إل ــى أن حت ـق ـي ــق ال ـن ـت ــائ ــج امل ـن ـت ـظ ــرة م ـن ـه ــا ,ب ــل
ج ـ ـم ـ ـي ـ ــع امل ـ ـس ـ ـت ـ ــوي ـ ــات ,وأن حت ـ ـق ـ ــق ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ــن
تشاركية
سـنـقـتـصـر ف هـذا الـعـدد مـن الـنـشـرة االخـبـاريـة لـلـجـامـعـة
االجن ــازات الـ ـت ــي جتـ ـعـ ـلـ ـه ــا ف مـ ـص ــاف اجل ــامـ ـع ــات
عـلـى مـجـال "تـوسـيـع اجلـامـعـة" ,ف انـتـظـار أن نـخـصـص
املـتـقـدمـة .وهـي مـنـاسـبـة لـلـتـنـويـه وتـقـدي الـشـكـر لـهـم
أعــدادا أخــرى لـتـسـلـيــط الـضــوء عـلــى أوجــه أخــرى لـهــذا
عـلـى االهـتـمـام الـكـبـيـر الـذي يـولـونـه لـلـجـامـعـة لـتـتـبـوأ املـكـانـة الـتـي
التعاون .
تـسـتـحـقـهــا ,والـشـكــر مــوصــول أيـضــا جلـمـيــع املــركـبــات الـصـنــاعـيــة
وب ـف ـضــل الــدعــم الــذي ت ـقــدمــه كــل مــن الــوزارة الــوص ـيــة ,وال ـس ـيــد
بــإق ـل ـيــم اجلــديــدة ,م ـن ـهــا امل ـك ـتــب ال ـشــريــف ل ـل ـفــوس ـفــاط ,ومــركــب
رئ ـيــس ج ـهــة الــدارال ـب ـي ـضــاء  -س ـطــات ,وال ـس ـل ـطــات احمل ـل ـيــة ع ـلــى
الـطـاقـة ,وصـونـاصـيـد لـدعـمـهـم لـلـبـحـث الـعـلـمـي وبـعـض الـتـكـويـنـات
رأسـهـا الـسـيـد عـامـل اإلقـلـيـم ,ومـجـلـس املـديـنـة بـاجلـديـدة وسـيـدي
اخلـاصـة ,ونـطـمـح أن يـسـتـمـر هـذا الـدعـم ويـأخـذ – مـسـتـقـبـال -
بـنــور ,واجملـلــس اإلقـلـيـمــي بــاجلــديــدة ,واجملـلــس اجلـهــوي لـلـجـهــة,
أوجها متعددة لتحقق اجلامعة االشعاع املنتظر .

إصدارات

الكتاب عبارة عن دراسة
وصفية ,نسقية ,تاريخية
ملصطلحات نقد الشعر عند
نقاد القرن الرابع الهجري.

الكتاب يتطرق
لقضايا النظام
واجلهاد
والهجرة ف
مغرب القرن
19

يسلّط الكاتب الضوء على
الشيخ امحمدبن عمرو
اخملتاري

ال ـك ـتــاب ع ـبــارة عــن
م ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن
احملـاضـرات قـدمـت
ف كلية اآلب
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ترجمة لدستور اململكة
7

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.
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أنشطة املؤسسات الجامعية

قراءة ف كتاب "اجلنس كهندسة
اجتماعية" لألستاذة فاطمة املرنيسي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اجملاالت البيحضرية بحوض البحر األبيض املتوسط
ي ـش ـه ــد اجمل ــال اجل ـغ ــراف داخ ــل ال ـت ــراب احمل ـي ـط ــي امل ـت ــوس ـط ــي
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.

اعـتـرافـا بـالـعـطـاءات الـفـكـريـة لـألسـتـاذة الـفـقـيـدة فـاطـمـة املـرنـيـسـي,
ن ـظــم م ـخ ـت ـبــر "ال ـتــاريــخ وال ـع ـلــم واجمل ـت ـمــع" ب ـك ـل ـيــة اآلداب وال ـع ـلــوم
اإلنسانية باجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديدة بشراكة مع "مؤسسة مؤمنون بال حدود
لـلـدراسـات واألبـحـاث" يـوم األربـعـاء  9دجـنـبـر  2015بـكـلـيـة اآلداب
والـعـلــوم اإلنـســانـيــة ,نــدوة عـلـمـيــة ت خاللـهــا تـسـلـيــط الـضــوء عـلــى
كـ ـت ــاب "اجل ـنــس ك ـه ـنــدســة اج ـت ـمــاع ـيــة" ,ال ــذي يُـ ـعَـ ـدّ ,حـ ـس ــب
امل ـت ــدخ ـل ــي ,ال ـل ـب ـن ــة األس ــاس ـي ــة مل ـش ــروع امل ــرن ـي ـس ــي ال ـب ـح ـث ــي ح ــول
ق ـضــايــا املــرأة ,وتــوخــت ع ـبــره مــالم ـســة امل ـس ـكــوت ع ـنــه واملــؤســس
للعالقات االجتماعية.

األمن الثقاف والسلم العاملي

التطور السكاني واحلكامة اجملالية :
اجلديدة الكبرى منوذجا

نـظــم فــريــق الـبـحــث "احلـضــارة تــواصــل وتـنـمـيــة" بـكـلـيــة اآلداب والـعـلــوم
اإلنسانية بتعاون مع اجمللس العلمي باجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديدة ,ندوة علمية ف
مـوضـوع " :األمـن الـثـقـاف والـسـلـم الـعـاملـي" ,وذلـك يـوم  12نـونـبـر 2015
بـكـلـيـة اآلداب والـعـلـوم اإلنـسـانـيـة ,ت الـوقـوف مـن خـالل مـحـاورهـا عـنـد
مـكـامـن الـقـوة واخلـلـل
ف امل ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـث ـ ـق ـ ــاف ـ ـي ـ ــة ,وأوج ـ ــه
احل ـف ــاظ ع ـل ــى األم ــن
الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف والـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــم
العاملي.

ان ـطــالقــا مــن األرقــام األول ـيــة لــإلح ـصــاء الــوط ـنــي ال ـعــام ل ـل ـس ـكــان
والسكنى لسنة  ,2014نظمت كلية اآلداب والعلوم اإلنساني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ب ـت ـع ــاون م ــع ج ـم ـع ـي ــة م ـب ــادرة م ــن أج ــل ح ـك ــام ــة م ـح ـل ـي ــة ف ــاع ـل ــة
باجلديدة ,مائدة مست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديرة ف موضوع " :التطور السكاني
واحل ـكــامــة اجملــال ـيــة  :اجلــديــدة ال ـك ـبــرى منــوذجــا" ,وذل ــك ي ــوم
األربعاء  16دجنبر  2015بكلية اآلداب والعلوم اإلنساني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
باجلديدة.

" السيميائيات السردية ..االمتدادات
النظرية واملنهجية"

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

خلود السباعي يُحاضر

مبناسبة اليوم العاملي للمرأة

ن ـظ ــم م ـخ ـت ـب ــر "ال ـت ــاري ــخ
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
واجمل ـت ـم ــع" )م ـج ـم ــوع ــة
الـبـحـث  :ابـسـتـمـولـوجـيـا
وســوس ـيــولــوج ـيــا( ب ـك ـل ـيــة
اآلداب والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
اإلنسانية لقاء مع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدكتور خلود السباعي ف موضوع :
"اجل ـســد األن ـثــوي ف ظــل ال ـت ـحــوالت امل ـعــاصــرة" ,وذل ــك ي ــوم
االثني  21مارس  2016بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
باجلديدة.
م $$ارس 2016

نـظـم "مـخـتـبـر الـدراسـات اإلسـالمـيـة والـتـنـمـيـة احملـلـيـة" بـكـلـيـة اآلداب
والعلوم اإلنسانية مجموعة من األنشطة ,بتعاون مع جمعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األعـمـال االجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة ملـوظـفـي وأسـاتـذة هـذه املـؤسـسـة,
وب ـت ـن ـس ـيــق مــع "ج ـم ـع ـيــة احمل ـيــط ل ـل ـتــرب ـيــة وال ـت ـبــرع بــالــدم ,واملــركــز
اجل ـهــوي ل ـت ـحــاقــن الــدم بــاجلــديــدة ,وال ـهــالل األح ـمــر امل ـغــربــي فــرع
اجلـديـدة ,مـحـاضـرة عـلـمـيـة ف مـوضـوع » :جـديـد سـرطـان املـرأة :
الوقاية والتشخيص« وحملة للتبرع بالدم.
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كلية العلوم

أنشطة املؤسسات الجامعية
ن ـظ ـم ــت ك ـل ـي ــة ال ـع ـل ــوم ب ـش ــراك ــة م ــع م ـج ـم ــوع ــة
النجاح بامتياز
ك ــوس ـي ـم ــار وم ـج ـم ــوع ــة PREPARE TON EXAM
نشاطا علميا مشت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركا وذلك يوم  13نونبر
 2016لـفـائـدة طـلـبـة املـؤسـسـة لـتـمـكـيـنـهـم عـبـر طـرق عـلـمـيـة مـن وسـائـل
ت ـف ـيــد ال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى اإلكــراهــات ال ـتــي ت ـعــوق اج ـت ـيــازهــم لــالم ـت ـحــان .أو
احلياة الدراسية أو النجاح بامتياز.

أيام الشباب والعلوم

ل ـص ـق ــل م ــوه ـب ــة ال ـت ــالم ـي ــذ
املـتـفـوقـي ف مـادة الـفـيـزيـاء
نـظـمـت ثـانـويـة أبـي شـعـيـب
ال ــدك ــال ــي ,ب ـت ـع ــاون م ــع اجل ــام ـع ــة ,ن ـش ــاط ــا ع ـل ـم ـي ــا ح ــول » :أيــام ال ـش ـبــاب
والـعـلـوم« حـيـث ت االسـتـمـاع بـاهـتـمـام بـالـغ إلـى مـداخـالت الـتـالمـيـذ ,وفُـتِـح
بــاب لـلـحــوار لــإلجــابــة عـلــى اسـتـفـســاراتـهــم ,ومتــت دعــوتـهــم لـلـقـيــام بــزيــارة
مـيـدانـيـة إلـى املـؤسـسـات الـتـابـعـة لـلـجـامـعـة لـإلطـالع عـن قـرب عـلـى املـعـدات
التقنية ,وف ختام اللقاء وزعت عليهم شواهد تقديرية.

معسكر االبتكار
ض ـ ـ ـم ـ ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج
الـ ـت ــدريـ ـب ــي "مـ ـعـ ـسـ ـك ــر
االب ـت ـكــار الــذي ن ـظ ـم ـت ــه
اجل ــامـ ـع ــة بـ ـش ــراك ــة م ــع
إجن ـ ـ ــاز املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب ,ي ـ ـ ــوم
اخل ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ــس  24م ـ ـ ــارس
 2016بـكـلـيـة الـعـلـوم بـاجلـديـدة ,ألـقـى الـسـيـد رشـيـد خـطـاط ,مـديـر املـوارد
الـبـشـريـة بـشـركـة نـيـسـلـي املـغـرب ,مـحـاضـرة حـول "ريـادة األعـمـال" لـفـائـدة
 100طـالـب مـن سـلـك الـدكـتـوراه ,وخـريـجـي اجلـامـعـة املـسـجـلـي بـالـوكـالـة
الــوط ـن ـيــة إلن ـعــاش ال ـش ـغــل وال ـك ـفــاءات ,وط ـل ـبــة م ـع ـهــد ال ـت ـكــويــن ال ـفــالحــي
بـ ـخـ ـمـ ـي ــس مـ ـت ــوح ,أَطْـ ـلَـ ـعَ م ــن خ ــاللـ ـه ــا احلـ ـض ــور عـ ـل ــى جت ــارب م ــدراء
املـقـاوالت مـع الـشـبـاب .والـنـشـاط الـثـانـي أطـر خـاللـه خـمـسـة عـشـر إطـارا
مـ ــن شـ ــركـ ــة ن ـ ـي ـ ـس ـ ـلـ ــي أزيـ ــد مـ ــن  100طـ ــالـ ــب جـ ــام ـ ـعـ ــي مـ ــن م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف
الـتـخـصـصـات ,اسـتـهـدف تـرسـيـخ قـيـم ثـقـافـة املـبـادرة وتـقـنـيـات االشـتـغـال
عـبـر مـجـمـوعـات ,وإبـراز الـصـيـغ املـتـعـددة لـوضـع تـصـورات عـمـيـقـة إلنـشـاء
املقاولة وحسن تدبيرها.

احـ ـتـ ـف ــاال بـ ـي ــوم عـ ـل ــوم األرض ف إف ــريـ ـقـ ـي ــا والـ ـش ــرق
األستاذ التانوتي األوس ــط ,نـ ـظ ــم ف ــري ــق الـ ـبـ ـح ــث اجلـ ـي ــو دميـ ـن ــامـ ـي ــة ,
اجلـيـوتـربـيـة واجلـيـوتـراث لـقـاء عـلـمـيـا ألـقـى مـن خـاللـه
يحاضر حول
العلوم واألخالق األس ـت ــاذ ب ــوم ــدي ــن ال ـت ــان ــوت ــي م ـح ــاض ــرة ف م ــوض ــوع :
"الـعـلـوم واألخـالق  :تـاريـخ عـالقـة مـتـوتـرة" ,وذلـك يـوم
 21م ــارس  2016بـ ـكـ ـلـ ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم ب ــاجل ــدي ــدة ,تـ ـط ــرق
خــالل ـهــا إلــى ت ـطــور ال ـعــالقــة بــي األخــالق وال ـع ـلــوم ع ـبــر أرب ـعــة مــراحــل :
مــرحـلــة االنــدمــاج عـنــد اإلغــريــق ,ومــرحـلــة املــواجـهــة ف الـقــرون الــوسـطــى,
ومـرحـلـة االنـفـصـال بـي الـقـرنـي الـسـادس عـشـر والـقـرن الـعـشـريـن ,وأخـيـرا
مرحلة احلوار املمتدة إلى اليوم.

جامعة اخلرطوم ف ضيافة الكلية
متعددة التخصصات باجلديدة

كلية متعددة التخصصات

اس ـت ـضــافــت ال ـك ـل ـيــة م ـت ـعــددة ال ـت ـخ ـص ـصــات وفــدا مــن جــام ـعــة اخلــرطــوم
ب ــال ـس ــودان ,م ـك ــون ــا م ــن أس ــات ــذة ج ــام ـع ـي ــي وط ـل ـب ــة م ـت ـف ــوق ــي ,ح ـي ــث تّ
التعريف باملسالك وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتكوينات والبحث العلمي واألنشطة العلمية
والثقافية والرياضية باملؤسستي.

مكافحة اإلرهاب  :القضايا
والتحديات
ن ـظــم م ـخ ـت ـبــر ال ـب ـحــث ف ال ـتــدب ـيــر واالق ـت ـصــاد وال ـع ـلــوم االج ـت ـمــاع ـيــة
بـالـكـلـيـة مـتـعـددة الـتـخـصـصـات نـدوة عـلـمـيـة حـول مـوضـوع " :مـكـافـحـة
اإلره ــاب  :الـ ـقـ ـض ــاي ــا والـ ـتـ ـح ــدي ــات" ,وذل ــك ي ــوم  30م ــارس 2016
بالكلية متعددة التخصصات باجلديدة.

حقوق اإلنسان باملغرب ,احلصيلة واآلفاق

م $$ارس 2016

نظمت الكلية متعددة التخصصات بشراكة مع اللجنة اجلهوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
حل ـقــوق اإلن ـســان ب ـج ـهــة الــدارال ـب ـي ـضــاء  -س ـطــات ل ـقــاء تــواص ـل ـيــا حــول
مـوضـوع " :وضـعـيـة حـقـوق اإلنـسـان بـاملـغـرب ,احلـصـيـلـة واآلفـاق" ,وذلـك
يـوم اجلـمـعـة  04دجـنـبـر  2015احـتـفـاء بـالـيـوم الـعـاملـي حلـقـوق اإلنـسـان.
وف خـتـام هـذا الـلـقـاء ت تـوقـيـع اتـفـاقـيـة شـراكـة بـي الـطـرفـي ,بـهـدف
إثـراء وتـعـمـيـم الـتـفـكـيـر حـول قـضـايـا حـقـوق اإلنـسـان والـدميـقـراطـيـة ,مـع
ال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـقــويــة قــدرات ال ـط ـل ـبــة وال ـبــاح ـثــي بــاجلــام ـعــة ع ـبــر إن ـشــاء
مـســاعــدة قــانــونـيــة حــول احلـقــوق االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة
والتي تُعَدّ سابقة على مستوى املغرب العربي.
9
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أنشطة املؤسسات الجامعية

املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير
التسامح بني
الحضارات

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.

املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية

منتدى الشغل

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  30مارس  2016بـالـمـدرسـة الـوطـنـيـة
للعلوم التطبيقية بالجديدة .أشرف على افتتاح التظاهرة السيدة
ج ـم ـي ـلــة ال ـم ـص ـلــي الــوزيــرة ال ـم ـن ـتــدبــة لــدى وزيــر ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي

مشروع
بسمة
م $$ارس 2016

والـبـحـث الـعـلـمـي وتـكـويـن األطر ومـصـطـفـى الـبـاكـوري رئـيـس جـهـة
الــدار ال ـب ـي ـضــاء س ـطــات وال ـس ـيــد م ـعــاد ال ـجــام ـعــي عــامــل إق ـل ـيــم
الـجـديـدة والـسـيـد يـحـيـى بـوغـالـب رئـيـس جـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي
وال ـس ـي ــد ع ــزال ــدي ــن ع ــزي ــم م ــدي ــر ال ـم ــدرس ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـع ـل ــوم
التطبيقية.

حَ ـلﱠ ب ـجــام ـعــة ش ـع ـيــب الــدكــالــي وفــد م ـكــون مــن  12طــال ـبــا مــن
ج ــام ـع ــة  PUSANم ــن ك ــوري ــا اجل ـن ــوب ـي ــة ,وذل ــك ي ــوم  21ي ـن ــاي ــر
 ,2016ف إط ــار عـ ـم ــل مـ ـشـ ـت ــرك ب ــي ه ــؤالء الـ ـطـ ـلـ ـب ــة وطـ ـلـ ـب ــة
املـدرسـة الـوطـنـيـة لـلـعـلـوم الـتـطـبـيـقـيـة بـاجلـديـدة ,تـطـبـيـقـا لـعـمـل
ت ـن ـس ـي ـق ــي ب ــي اجل ــام ـع ـت ــي ل ـت ـن ـف ـي ــذ م ـش ــروع ب ـس ـم ــة ب ـج ـم ــاع ــة
مكرس.

1
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نـظـمـت جـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي لـقـاء
إخ ـبــاريــا مــع ال ـص ـحــافــة احمل ـل ـيــة
والـوطـنـيـة اسـتـعــرض خــاللــه الـسـيــد
رئ ـيــس اجلــام ـعــة أبــرز ن ـتــائــج املــوســم
اجلـامـعـي  2015-2014ومـسـتـجـدات
امل ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــم اجل ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــي احل ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــي
 2016-2015عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوى
ال ـب ـي ــداغ ــوج ــي وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي وال ـت ـك ــوي ـن ــات واألن ـش ـط ــة ال ـع ـل ـم ـي ــة
وال ـث ـقــاف ـيــة والــريــاض ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ,رغ ـبــة مــن اجلــام ـعــة ف ت ـقــويــة
جسور التواصل مع مكونات الطاقم الصحفي اجلهوي والوطني.

الجامعة تتواصل
مع الصحافة

انفتاح اجلامعة على الصحافة

وفد من تارودانت يزور المحطة النموذجية لتصفية المياه العادمة

االج ـت ـم ــاع ــي وق ـس ــم ال ـب ــرم ـج ــة وال ـت ـج ـه ـي ــز ب ــال ـع ـم ــال ــة ,ف إط ــار زي ــارة
مـيــدانـيــة لـلـمـحـطــة الـنـمــوذجـيــة لـتـصـفـيــة املـيــاه الـعــادمــة بـكـلـيــة الـعـلــوم
بـاجلـديـدة ,حـيـث ت اطـالعـهـم عـلـى كـافـة اجلـوانـب الـتـقـنـيـة لـهـا ف أفـق
إعداد شراكة مع اجلامعة الستغالل هذا النموذج بإقليم تارودانت.

اس ـت ـق ـبــل ال ـس ـيــد رئ ـيــس اجلــام ـعــة وفــدا عــن ع ـمــالــة إق ـل ـيــم تــارودانــت
مـكـونـا مـن الـسـادة رؤسـاء جـمـاعـات سـيـدي مـوسـى احلـمـري ,مـشـرع
ال ـعــي ,اســاكــي ,وع ـضــو بــاجمل ـلــس ال ـب ـلــدي ب ـتــارودانــت ,ورئ ـيــس ق ـســم
الـتـعـمـيـر والـبـيـئـة بـالـعـمـالـة وممـثـل عـن املـكـتـب الـوطـنـي لـلـكـهـربـاء واملـاء
الـ ـص ــال ــح لـ ـلـ ـش ــرب )قـ ـط ــاع امل ــاء( ,ومـ ـس ــؤول ــي ع ــن قـ ـس ــم الـ ـعـ ـم ــل

رئيس الجامعة يلتقي مكونات الجامعة
اجـتـمـع الـسـيـد رئـيـس اجلـامـعـة مـع مـكـونـات املـؤسـسـات الـتـابـعـة جلـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي,
ف لـقـاءاتـه الـتـواصـلـيـة ,لـعـرض اخلـطـوط الـعـريـضـة إلسـتـراتـيـجـيـة تـطـويـر اجلـامـعـة
. 2019-2015

المدرسة العليا للتكنولوجيا

الجامعات المغريية والبرتغالية توطّد شراكتها

نواة جديدة للجامعة بمدينة سيدي بنور
عُ ـق ــد اج ـت ـم ــاع ي ــوم األرب ـع ــاء  16م ــارس  2016ب ــرئ ــاس ــة اجل ــام ـع ــة
بـحـضـور الـسـيـد رئـيـس اجلـامـعـة ,والـسـيـدة والـسـيـد نـائـبـا الـرئـيـس,
وال ـس ـيــد ال ـكــاتــب ال ـعــام ل ـل ـجــام ـعــة ,وال ـس ـيــد رئ ـيــس ج ـمــاعــة س ـيــدي
بـنــور ,والـسـيــد الـكــاتــب الـعــام ,والـسـيــد رئـيــس مـصـلـحــة الـصـفـقــات
لـهـذه اجلـمـاعـة ,والـسـيـد مـهـنـدس الـبـلـديـة ,متـت خـاللـه املـصـادقـة
عـلـى وضـع الـطـابـق الـثـانـي والـثـالـث والـرابـع مـن املـركـب االقـتـصـادي
واالج ـت ـم ــاع ــي ل ـب ـل ــدي ــة س ـي ــدي ب ـن ــور ره ــن إش ــارة ج ــام ـع ــة ش ـع ـي ــب
الـدكـالـي إليـواء املـدرسـة الـعـلـيـا لـلـتـكـنـولـوجـيـا كـنـواة جـامـعـيـة مبـديـنـة
سيدي بنور.

لقاء مع المكتب الدولي للعمل
شـارك األسـتـاذ يـحـيـى بـوغـالـب ضـمـن أشـغـال االجـتـمـاع الـذي نُـظّـمَ يـوم
 18مـارس  2016بـلـشـبـونـة بـي اجلـامـعـات املـغـربـيـة والـبـرتـغـالـيـة ,حتـت
رئـاسـة الـوزيـر الـبـرتـغـالـي لـلـتـكـنـولـوجـيـا والـتـعـلـيـم الـعـالـي و سـفـيـرة املـغـرب
بــالـبــرتـغــال .وبـعــد اسـتـعــراض الـتـجــارب الـنــاجـحــة ف مـجــال الـشــراكــة,
خ ـصــوصــا ف ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي ,ارت ـكــزت اجل ـهــود حــول وســائــل ت ـقــويــة
وت ـعــزيــز ال ـت ـعــاون مــا بــي اجلــام ـعــات ال ـع ـمــوم ـيــة بــال ـب ـلــديــن ف م ـخ ـت ـلــف
اجملــاالت .واخـتـتــم الـلـقــاء بـتــوقـيــع اتـفــاقـيــة إطــار ت خــاللـهــا تـسـطـيــر
برنامج عمل مستقبلي.
م $$ارس 2016
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عُـ ـ ـق ـ ــد ي ـ ــوم اخلـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــس 17
مـ ـ ـ ــارس  2016بـ ـ ـ ــرئـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــة
اجلــام ـعــة اج ـت ـمــاع ض ـمّ كــال
م ــن ال ـس ـي ــد م ــدي ــر امل ـك ـت ــب
ال ــدول ــي ل ـل ـع ـم ــل ,واألس ـت ــاذة
بــديـعــة الـتـبـيــاوي ,واألسـتــاذة
مـيـنـة بـقـاص ,والـسـيـد أحـمـد
بـ ـ ــن زه ـ ـ ـيـ ـ ــرو ,ت خـ ـ ــاللـ ـ ــه
اسـتـعــراض الـفــرص املـتــاحــة
للتعاون بي املؤسستي.
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أطر اجلامعة حلظة تكرميهــا
رئاسة اجلامعة حتتفي بنسائها

ن ـظ ـمــت رئــاســة اجلــام ـعــة ح ـفــال ت ـكــرمي ـيــا ع ـلــى شــرف ن ـســائ ـهــا وذلــك يــوم

تكرمي األستاذة
بديعة التيباوي

ح ـظ ـي ــت األس ـت ــاذة ب ــدي ـع ــة ال ـت ـب ــاوي ,ن ــائ ـب ــة
رئـيــس اجلــامـعــة ,مـكـلـفــة بــالـبـحــث الـعـلـمــي
والـتـعـاون ,بـتـكـري ضـمـن فـعـالـيـات نـسـائـية
ف حـ ـف ــل نـ ـظـ ـمـ ـت ــه اجلـ ـمـ ـعـ ـي ــة اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
لـلـشـؤون الـثـقـافـيـة بـشـراكـة مـع عـمـالـة إقـلـيـم
اجلديدة وجمعية دكالة.

الحاج عمار لقمان

أح ـي ــل احل ــاج ع ـم ــار
لـقـمـان عـلـى الـتـقـاعـد
ي ـ ـ ــوم  31دجـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر
 2015ب ـع ــد م ـس ـي ــرة
مـ ـ ـهـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ح ـ ــافـ ـ ـل ـ ــة
ب ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاءات
والـتـضـحـيـات سـيـظـل
ن ـق ـط ــة م ـض ـي ـئ ــة ف
سجل اجلامعة.

السيد بوبكر بوهادي

الرياضة
اجلامعية

حـ ـظ ــي الـ ـسـ ـي ــد ب ــوبـ ـك ــر
بــوهــادي ,أس ـتــاذ ب ـك ـل ـيــة
اآلداب والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـ ــوسـ ـ ــام
االسـتـحـقـاق مـن الـدرجـة
امل ـم ـتــازة ,الــذي ت ـس ـل ـمــه
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــد رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
اجلـامـعـة يـوم  10مـارس
 2016خ ـ ـ ــالل أش ـ ـ ـغ ـ ـ ــال
مجلس اجلامعة.

ن ـ ـظ ـ ـمـ ــت اجلـ ــام ـ ـعـ ــة
حـ ـ ـف ـ ــال تـ ـ ـك ـ ــرميـ ـ ـي ـ ــا
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــد ال ـ ـطـ ــاهـ ــر
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ,يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
اخلـمـيـس  31مـارس
 2016بـكـلـيـة الـعـلـوم,
اع ـتــرافــا مبــا أســداه
وي ـس ــدي ــه ل ـل ـج ــام ـع ــة
من خدمات جليلة.

السيد الطاهر سونة

احـتـضـنــت جــامـعــة شـعـيــب الــدكــالــي مـنــافـســات الـبـطــولــة احملـلـيــة
ل ـل ــري ــاض ــة اجل ــام ـع ـي ــة ف ك ــرة ال ـس ـل ــة وك ــرة ال ـق ــدم ذك ــور وإن ــاث,
املـنـظـمـة مـن قـبـل الـعـصـبـة اجلـهـويـة لـلـريـاضـة اجلـامـعـيـة مبـركـب
احلي اجلامعي مبدينة اجلديدة.
خــاضــت م ـن ـت ـخ ـبــات اجلــام ـعــة ف كــرة ال ـس ـلــة ذكــور وإنــاث وكــرة ال ـيــد
ذكــور إق ـصــائ ـيــات الــدور األول ل ـل ـب ـطــولــة الــوط ـن ـيــة اجلــام ـع ـيــة املــؤه ـلــة
لنصف النهاية وذلك يوم  22مارس  2016مبدينة الدارالبيضاء.
نـظـمــت جـمـعـيــة الـطـلـبــة
املـ ـهـ ـن ــدس ــي ب ــامل ــدرس ــة
الـ ـ ــوط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــوم
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـقـ ـي ــة األل ـعــاب
األوملـبـيـة اجلـامـعـيـة ف نـسـخـتـهـا الـثـالـثـة خـالل الـفـتـرة املـمـتـدة مـن  04إلـى
 06مـارس  ,2016إذ متـيـزت فـعـالـيـات هـذه الـدورة ,الـتـي عـرفـت مـشـاركـة
الـعـديـد مـن مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـعـالـي مـن مـخـتـلـف اجلـامـعـات املـغـربـيـة,
بـغـنــى وتـنــوع أنـشـطـتـهــا الـهــادفــة إلــى الـنـهــوض بــاحلــس الــريــاضــي وثـقــافــة
التسامح والتآخي.
وعـلـى هـامـش املـلـتـقـى ت تـنـظـيـم نـدوة حـول مـوضـوع " :الـريـاضـة ودورهـا
ال ـف ـعــال ف االنــدمــاج ف ســوق ال ـش ـغــل" ي ــوم  3م ــارس  2016ب ــامل ــدرس ــة

األلعاب األوملبية اجلامعية

م $$ارس 2016

تـأهـل مـنـتـخـب جـامـعـة شـعـيـب الـدكـالـي لـكـرة الـقـدم لـنـصـف نـهـاية
بـطـولـة املـغـرب اجلـامـعـيـة لـلـريـاضـات اجلـامـعـيـة ملـواجـهـة مـنـتـخـب
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـت ـج ــارة وال ـت ـس ـي ـي ــر
ب ــاجل ــدي ــدة مب ـش ــارك ــة ال ـس ـي ــدة
أعـراب ,بـطـلـة سـابـقـة ف الـكـرة
ال ـطــائــرة ورئ ـي ـســة نــادي الــوداد
الـ ـبـ ـيـ ـض ــاوي لـ ـلـ ـك ــرة الـ ـط ــائ ــرة,
واحلـكـمــي الــدولـيــي بــوشـعـيــب
حلرش ورضوان عشيق.
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