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فاز منتخب جامعة شعيب الدكالي لكرة القدم بالبطولة الوطنية الجامعية للرياضات الجماعية المنظمة من قبل جامعة شعيب الدكالي 
ب"الج"دي"دة ت$$حت إش$$راف ال"جام"عة ال"ملكية ال"مغرب"ية ل"لري"اض"ة ال"جام"عية، وذل$$ك ي$$وم$$ي الخ$$ميس والج$$معة 5 و 6 م$$اي 2016 ت$$حت 

شعار : " الرياضة الجامعية في خدمة التكوين والتسامح ونبذ العنف"، والتي شهدت مشاركة مختلف الجامعات المغربية.
ويُ$َعدُّ ه$ذا ال"فوز ال"خام"س م$ن ن$وع$ه،  وه$و رق$م ق$ياس$ي. ك$ما تج$در اإلش$ارة إل$ى أن ال$فري$ق ف$از ب$كأس ال$عرش ث$الث م$رات، وب$بطول$ة ك$رة 

القدم الشاطئية لسنة 2014.   
ت$$رأس ه$$ذا ال$$عرس ال$$ري$$اض$$ي ال$$سيد م$$عاد ال$$جام$$عي، ع$$ام$$ل إق$$ليم الج$$دي$$دة، وال$$سيد ي$$حيى ب$$وغ$$ال$$ب، رئ$$يس ال$$جام$$عة، وال$$سيد إدري$$س 

ب$وع$ام$ي، م$دي$ر ال$مكتب ال$وط$ني ل$ألع$مال ال$جام$عية االج$تماع$ية وال$ثقاف$ية، وال$رئ$يس ال$منتدب ل$لجام$عة ال$ملكية ل$لري$اض$ة ال$جام$عية، وم$مثلي 

المصالح الخارجية، وممثلي الجامعات المشاركة في البطولة، وأساتذة وموظفي وطلبة الجامعة.

منتخب جامعة شعيب الدكالي يفوز 
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رسالة الجامعة

ف$$$$$$$$$از ال$$$$$$$$$طلبة  رض$$$$$$$$$ا ح$$$$$$$$$راك، ع$$$$$$$$$ائ$$$$$$$$$شة ج$$$$$$$$$مال 
ال$$دي$$ن وع$$زي$$زة أب$$و زي$$د ب"ال"بطول"ة ال"جهوي"ة 

ل""لمناظ""رات امل$$$$نظمة ي$$$$وم الس$$$$بت 09 أب$$$$ري$$$$ل 
2016 ب$$$$$ال$$$$$جام$$$$$عة ال$$$$$دول$$$$$ية ب$$$$$ال$$$$$دار ال$$$$$بيضاء، 

بمشاركة ثمان مؤسسات جامعية. 

وي$$أت$$ي ه$$ذا ال$$تتوي$$ج ب$$عد ف$$وز ط$$لبة ال$$كلية ف$$ي 

ال$دوري األول ع$لى امل$درس$ة ال$حسنية ل$ألش$غال 

ال$$$$$$$عموم$$$$$$$ية ب$$$$$$$ال$$$$$$$دار ال$$$$$$$بيضاء، وف$$$$$$$ي  ال$$$$$$$نصف 
ال$$$$$نهائ$$$$$ي ع$$$$$لى امل$$$$$درس$$$$$ة ال$$$$$وط$$$$$نية ل$$$$$لتجارة وال$$$$$تسيير ب$$$$$ال$$$$$دار ال$$$$$بيضاء، وف$$$$$ي 

النهائيات علی  املدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة بالدار البيضاء.

الكلية متعددة التخصصات بالجديدة تتوج
ف$$$$از ي$$$$وم األح$$$$د 24 أب$$$$ري$$$$ل 2016 
ك$ل م$ن رض$ا ح$راك، ع$ائ$شة ج$مال 

ال$$$دي$$$ن وع$$$بد ال$$$رح$$$مان خ$$$ياط، م$$$ن 

ال$$$$$$$$$$$$كلية م$$$$$$$$$$$$تعددة ال$$$$$$$$$$$$تخصصات، 
ب$$$$$$$امل$$$$$$$رك$$$$$$$ز ال$$$$$$$ثان$$$$$$$ي ف$$$$$$$ي أومل""""بياد 
 ال"ثقاف"ة ال"عام"ة، ال$تي ت$نظم ك$ل 
س$$$نة ب$$$ال$$$جام$$$عة ال$$$دول$$$ية ب$$$ال$$$رب$$$اط، 
ب$$$مشارك$$$ة ال$$$عدي$$$د م$$$ن ال$$$جام$$$عات 

املغربية. 

وفي أولمبياد  الثقافة العامة بالبطولة الجهوية للمناظرات 
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تس$$$$$$لم األس$$$$$$تاذ ي$$$$$$حيى ب$$$$$$وغ$$$$$$ال$$$$$$ب م$$$$$$ن ال$$$$$$سيد 

ع$$$$$$بداإلل$$$$$$ه ب$$$$$$نكيران، رئ$$$$$$يس ال$$$$$$حكوم$$$$$$ة، "درع 
ال""""""""""ت"م"ي"ز"، ع$$$$$$$$$$$$$$$$$$ن م$ش$$$$$$$$$$$$$$$$$$روع "ال""""""""""ت"دب""""""""""ي"ر 
االل""كترون""ي مل""كتب ال""ضبط" ال$$$ذي ح$$$ظي 

ب$$$$$$ال$$$$$$جائ$$$$$$زة األول$$$$$$ى ف$$$$$$ي م$$$$$$باراة ج$$$$$$ام$$$$$$عة التح$$$$$$دي «KM University Challenge» ، امل$$$$$$نظمة م$$$$$$ن ق$$$$$$بل م$$$$$$ؤس$$$$$$سة 

« ك$$ون$$يكام$$ينول$$تا"، وال$$ذي ف$$از ب$$ه ف$$ري$$ق ع$$مل م$$ن رئ$$اس$$ة ج$$ام$$عة ش$$عيب ال$$دك$$ال$$ي ب$$الج$$دي$$دة، وذل$$ك خ$$الل "امل$$لتقى ال$$وط$$ني 
 ل$لحكام$ة ال$جام$عية"، ي$وم األرب$عاء 25 م$اي 2016 ب$ال$رب$اط، ب$حضور ال$سيدة ج$ميلة امل$صلي، ال$وزي$رة امل$نتدب$ة ل$دى وزي$ر 
ال$تعليم ال$عال$ي وال$بحث ال$علمي وت$كوي$ن األط$ر، وال$سيد ال$كات$ب ال$دائ$م ألك$ادي$مية ال$حسن ال$ثان$ي ل$لعلوم وال$تقنيات، ورؤس$اء 

وعمداء ومدراء املؤسسات الجامعية ونوابهم.
ويه$دف ه$ذا امل$لتقى األول م$ن ن$وع$ه، إل$ى ال$تعري$ف واالس$تفادة م$ن م$ختلف امل$بادرات وامل$مارس$ات ال$رائ$دة وال$جهود امل$بذول$ة 

م$$ن ط$$رف ال$$جام$$عة امل$$غرب$$ية، ل$$تطوي$$ر أدائ$$ها ال$$تدب$$يري وال$$رف$$ع م$$ن م$$ردودي$$تها ال$$تكوي$$نية وال$$بحثية، ل$$تقوم ب$$أدواره$$ا امل$$رت$$بطة 

بموقعها كقاطرة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة ببالدنا.

ون$$حن ع$$لى أب$$واب ال$$دخ$$ول ال$$جام$$عي 2016-2017، امل$$الح$$ظ أن االق$$بال 

ع$$لى ال$$تسجيل ب$$جام$$عة ش$$عيب ال$$دك$$ال$$ي ف$$ي ت$$زاي$$د مس$$تمر، ن$$ظرا ل$$تنوع 
ال$تكوي$نات امل$قدم$ة ل$لطلبة، وج$ودة ت$دب$يره$ا، واس$تجاب$ت م$عظمها ل$حاج$يات 

سوق الشغل. وأيضا بفضل كفاءة وجدية أطرها البيداغوجية واإلدارية.

 وألن ال$طال$ب ال$جام$عي ف$ي ص$لب اه$تمام$ات$نا، ف$قد ح$رص$نا ع$لى ت$نظيم 
ح$مالت اإلع$الم ال$تواص$لية ب$صفة دوري$ة وس$نوي$ة ل$دى ت$الم$يذ ال$باك$ال$وري$ا 
ب$امل$ؤس$سات ال$ثان$وي$ة امل$تواج$دة ب$رب$وع اإلق$ليم، وامل$شارك$ة ض$من ف$عال$يات 

م$$$$$$لتقى ال$$$$$$طال$$$$$$ب، وأي$$$$$$ضا وض$$$$$$ع أط$$$$$$ر ب$$$$$$يداغ$$$$$$وج$$$$$$ية وإداري$$$$$$ة ط$$$$$$يلة ف$$$$$$ترة 
ال$$$$$$$$تسجيل ره$$$$$$$$ن إش$$$$$$$$ارة ال$$$$$$$$طلبة، م$$$$$$$$ن أج$$$$$$$$ل إرش$$$$$$$$اده$$$$$$$$م واإلج$$$$$$$$اب$$$$$$$$ة ع$$$$$$$$ن 

اس$$تفسارات$$هم، وم$$ساع$$دت$$هم ع$$لى اخ$$تيار ال$$تكوي$$ن األنس$$ب ل$$هم، ض$$مان$$ا 

ل$$$$$$لنجاح ف$$$$$$ي مس$$$$$$تقبلهم وت$$$$$$حقيقا ل$$$$$$طموح$$$$$$ات$$$$$$هم، وت$$$$$$وف$$$$$$ير مج$$$$$$موع$$$$$$ة م$$$$$$ن 
امل$$طوي$$ات ال$$تي تُ$$َعرُِّف ب$$ال$$تكوي$$نات ب$$مختلف امل$$ؤس$$سات ال$$تاب$$عة ل$$لجام$$عة، 

م$$$$$ع ال$$$$$عمل ع$$$$$لى ت$$$$$هيئة  ب$$$$$نية ت$$$$$حتية ت$$$$$ضمن االرت$$$$$قاء ب$$$$$ال$$$$$تعليم ال$$$$$عال$$$$$ي، 
وج$$$ودت$$$ه، ف$$$ضال ع$$$ن اي$$$الئ$$$نا ك$$$ام$$$ل االه$$$تمام إل$$$ى ض$$$رورة خ$$$لق ف$$$ضاءات 
ل$$تفتح ال$$طاق$$ات ال$$كام$$نة ع$$ند ط$$لبتنا، ف$$ي م$$ختلف امل$$جاالت ال$$ثقاف$$ية م$$نها 
وال$$فنية وال$$ري$$اض$$ية واالج$$تماع$$ية، م$$ن أج$$ل نش$$ر ال$$وع$$ي ال$$ثقاف$$ي واألدب$$ي 
وال$$فني وت$$كوي$$ن ش$$خصيتهم، ف$$ضال ع$$ن إش$$اع$$ة روح ال$$تسام$$ح واالن$$فتاح 

على الحضارات. 

 وب$$فضل االنخ$$راط ال$$فعلي واالي$$جاب$$ي ل$$كل م$$كون$$ات ال$$جام$$عة، ف$$إن$$نا ع$$لى 
ي$$$$قني م$$$$ن ق$$$$درة أط$$$$ر ال$$$$جام$$$$عة ع$$$$لى إي$$$$جاد الح$$$$لول امل$$$$مكنة مل$$$$واج$$$$هة ك$$$$ل 

التح$$دي$$ات، ح$$تى ي$$مر ال$$دخ$$ول ال$$جام$$عي ف$$ي أح$$سن ال$$ظروف وأف$$ضلها، 
وه$$$ذه ال$$$جهود ت$$$عكس ال$$$تزام$$$نا ب$$$ال$$$حكام$$$ة ال$$$جيدة، وس$$$عينا  ل$$$تطوي$$$ر أداء 
وخ$$$دم$$$ات ال$$$جام$$$عة، وت$$$نوي$$$ع ص$$$يغ وآل$$$يات ف$$$رص إك$$$ساب ال$$$طلبة ال$$$كفاءة 

العلمية واملهارات، اسهاما في بناء وتنمية مجتمع واقتصاد املعرفة.

وم$$$ن ه$$$ذا امل$$$نبر أت$$$منى ل$$$طلبتنا األع$$$زاء ال$$$نجاح، ول$$$لطاق$$$م ال$$$بيداغ$$$وج$$$ي 
واإلداري سنة جامعية جديدة موفقة.

االفتتاحية

 جامعة شعيب الدكالي 
تتألق 

األستاذ يحي بوغالب

فهرس
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ت$$$$$حت ال$$$$$رع$$$$$اي$$$$$ة الش$$$$$رف$$$$$ية ل$$$$$صاح$$$$$بة ال$$$$$سمو امل$$$$$لكي 

األم$$$$يرة الج$$$$ليلة ل$$$$الح$$$$سناء، واح$$$$تفاء بـ""كوب 22 ، 
ورغ$$بة ف$$ي ت$$قوي$$ة ث$$قاف$$ة ب$$يئية مس$$تمرة وه$$ادف$$ة ل$$دى 
س$$اك$$نة دك$$ال$$ة، وأم$$ال ف$$ي ج$$عل إق$$ليم الج$$دي$$دة ق$$طب 
اس$$تقطاب وط$$ني ف$$ي م$$جال امل$$حاف$$ظة ع$$لى ال$$بيئة، 

ن$$$$ظمت ج$$$$معية دك$$$$ال$$$$ة بش$$$$راك$$$$ة م$$$$ع ج$$$$ام$$$$عة ش$$$$عيب 
ال$$$$دك$$$$ال$$$$ي ب$$$$الج$$$$دي$$$$دة ال""دورة ال""عاش""رة ألس""بوع 

ال"بيئة ت$$حت ش$$عار : "دك"ال"ة ت"حتفل بـ"كوب 22 
ن""""حو ح""""كام""""ة ج""""دي""""دة للبح""""ر وال""""ساح""""ل : 
التح"""""""دي"""""""ات وآف"""""""اق ال"""""""تنمية املس"""""""تدام"""""""ة 
ل""لمناطق ال""ساح""لية"، م$$$ن ف$$$ات$$$ح إل$$$ى 04 ي$$$ون$$$يو 

2016 بالجديدة.
ع$$$$$رف$$$$$ت ه$$$$$ذه ال$$$$$دورة ت$$$$$نظيم مج$$$$$موع$$$$$ة م$$$$$ن األنش$$$$$طة 

ال$$علمية وال$$ثقاف$$ية وال$$ترب$$وي$$ة واالع$$الم$$ية وال$$ري$$اض$$ية 
وال$$$$$فنية وال$$$$$تحسيسية، وال$$$$$تي سه$$$$$ر ع$$$$$لى ت$$$$$نفيذه$$$$$ا 
م$$$ختصون ف$$$ي امل$$$جال، ص$$$اح$$$بتها ت$$$غطية إع$$$الم$$$ية 

ع$$$$$$$$بر ال$$$$$$$$صحاف$$$$$$$$ة امل$$$$$$$$سموع$$$$$$$$ة وامل$$$$$$$$قروءة، م$$$$$$$$ن أج$$$$$$$$ل 
التحسيس بأهمية املحافظة على البيئة.

ه$$$$$$ذا وق$$$$$$د ك$$$$$$ان للمه$$$$$$تمني م$$$$$$وع$$$$$$د م$$$$$$ع ال$$$$$$عدي$$$$$$د م$$$$$$ن 
ال$$ندوات ال$$علمية ال$$تي أش$$رف ع$$لى ت$$فعيلها ث$$لة م$$ن 
أس$$$ات$$$ذة ج$$$ام$$$عيني م$$$ن م$$$ختلف امل$$$ؤس$$$سات ال$$$تاب$$$عة 

ل$$$$جام$$$$عة ش$$$$عيب ال$$$$دك$$$$ال$$$$ي، ع$$$$بر م$$$$حاض$$$$رات ق$$$$يمة 
ترتبط بالبيئة.

دكالة تحتفل بكـوب 22  جامعة شعيب الدكالي شريك أساسي  في مشروع  
القرية اإليكولوجية البيرات

ان$$$عقد ي$$$وم الخ$$$ميس 28 ي$$$ول$$$يوز 2016 ب$$$رئ$$$اس$$$ة 
ال$$$$$$$$جام$$$$$$$$عة ال$$$$$$$$لقاء اإلخ$$$$$$$$باري ال$$$$$$$$ثال$$$$$$$$ث ح$$$$$$$$ول 
مش""""روع ال""""قري""""ة اإلي""""كول""""وج""""ية ال""""بيرات، 
ال$ذي ن$ظمته ك$لية ال$علوم ب$الج$دي$دة ب$تعاون م$ع 

ج$معية أخ$زان ل$لتنمية وال$تعاون، وع$مال$ة أسـ$ا 

ال$$$$$$$$$$زاك، واملج$$$$$$$$$$لس اإلق$$$$$$$$$$ليمي ألس$$$$$$$$$$ا ال$$$$$$$$$$زاك، 
واملج$$$لس اإلق$$$ليمي ل$$$لبيرات، ت$$$حت ش$$$عار : "ال""حفاظ ع""لى ال""نظم اإلي""كول""وج""ية 

والتنوع البيئي حافز أساسي ملشروع القرية اإليكولوجية البيرات". 

ان$$$$درج ه$$$$ذا ال$$$$لقاء ف$$$$ي س$$$$ياق ال$$$$تحضير "ل"""لدورة ال"""ثال"""ثة للمؤت"""مر اإلف"""ري"""قي 
ل"لبيول"وج"يا ال"حاف"ظة وال"تغير امل"ناخ"ي"، ال$ذي س$تنظمه ك$لية ال$علوم ب$الج$دي$دة 
ف$$ي ال$$فترة امل$$متدة م$$ا ب$$ني ف$$ات$$ح و08 ش$$تنبر 2016 ب$$تعاون م$$ع "ج$$معية ال$$بيول$$وج$$يا 

ال$حاف$ظة ب$واش$نطن" (ال$والي$ات املتح$دة األم$ري$كية)، ت$أك$يدا ع$لى انخ$راط ال$جام$عة 

ف$$$$$$ي دي$$$$$$نام$$$$$$يكية ال$$$$$$تعبئة ال$$$$$$وط$$$$$$نية إلن$$$$$$جاح ال"""دورة 22 ملؤت"""مر األط"""راف ل"""ألم"""م 

املتح""دة ح""ول امل""ناخ (ك""وب 22)، امل$$$$زم$$$$ع ع$$$$قده ب$$$$مراك$$$$ش خ$$$$الل شه$$$$ر ن$$$$وف$$$$مبر 
.2016

 ت$ميز ه$ذا ال$لقاء ب$عروض م$تخصصة ق$دم$ها ك$ل م$ن ع$ميد ك$لية ال$علوم ب$الج$دي$دة، 
ورئ$يس م$ختبر ال$بيول$وج$يا، ورئ$يس م$رك$ز ال$دراس$ات ال$خاص$ة ب$ال$بيئة الصح$راوي$ة، 

ورئ$يس الج$معية امل$غرب$ية ل$لمحاف$ظة ع$لى ال$طبيعة وال$سياح$ة ال$بيئية، ت$ناول$ت ع$لى 

ال$$خصوص مش$$روع اإلن$$ارة ب$$األل$$واح ال$$شمسية ب$$اع$$تباره$$ا إح$$دى م$$قوم$$ات ن$$جاح 

املش$$روع،  وال$$ضيعة ال$$نموذج$$ية ل$$لنبات$$ات ال$$طبية وال$$عطري$$ة، وك$$ذا امل$$نتزه ال$$طبيعي 

لشج$ر ال$طلح، وه$ي م$شاري$ع ت$تم دراس$تها ف$ي إط$ار مش$روع ال$قري$ة اإلي$كول$وج$ية 

البيرات.
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 جامعة شعيب الدكالي وا.لس االقليمي للجديدة  
  منوذج للشراكة املثالية

المجسل اإلقليمي للجديدة 

 شريك محفز ومنخرط 
 في المخطط التنموي الجامعي 

ال$$$تعاون ب$$$ين ج$$$ام$$$عة ش$$$عيب ال$$$دك$$$ال$$$ي والمج$$$لس االق$$$ليمي 
للج$$$دي$$$دة رص$$$يد م$$$ن ال$$$ثقة ال$$$متبادل$$$ة، تَ$$$نَمَّى ع$$$بر س$$$نين، م$$$ن 
خ$$$$$$الل مخ$$$$$$طط ت$$$$$$نموي ت$$$$$$بنته ال$$$$$$جام$$$$$$عة، يس$$$$$$تهدف ت$$$$$$عزي$$$$$$ز 
المكتس$$$$بات وت$$$$قوي$$$$ة ال$$$$نتائ$$$$ج، وي$$$$ؤك$$$$د ع$$$$ملها ال$$$$جاد وال$$$$دؤوب 

ل$$$$الس$$$$تجاب$$$$ة ل$$$$لمتطلبات وال$$$$حاج$$$$يات، وض$$$$رورة ال$$$$تكيف م$$$$ع 

التحوالت والسياقات التي تفرضها المرحلة.
وب$$$$$فضل م$$$$$ساه$$$$$مة المج$$$$$لس االق$$$$$ليمي للج$$$$$دي$$$$$دة ف$$$$$ي ه$$$$$ذا 

نَْت م$$$$ن إب$$$$راز  المخ$$$$طط ع$$$$رف$$$$ت ال$$$$جام$$$$عة ن$$$$هضة ح$$$$قيقية مَ$$$$كَّ

م$ؤه$الت ك$برى وج$دي$دة، ت$مثلت ف$ي إن$جاز م$شاري$ع م$ندم$جة 

ومتكاملة.

شراكة نموذجية 
ع$مل ال$طرف$ان ع$لى ت$بني رؤي$ة ش$مول$ية ف$ي ت$طوي$ر م$نظوم$ة 

الش$$راك$$ة ب$$ينهما، وت$$نسيق خ$$ططهما، وت$$وث$$يق رواب$$طهما ؛ 

ش$$راك$$ة ت$$روم ان$$فتاح وان$$دم$$اج ال$$جام$$عة ف$$ي م$$حيطها. ل$$ذا 
أب$$$$رم$$$$ا ال$$$$عدي$$$$د م$$$$ن االت$$$$فاق$$$$يات، اله$$$$دف م$$$$نها ال$$$$تأس$$$$يس 
إلط$$ار ت$$عاون$$ي ذي ق$$يمة ن$$فعية،  أي لح$$رك$$ية دائ$$مة ت$$نمي 
املس$$$$$$$$$توى ال$$$$$$$$$علمي وال$$$$$$$$$فكري وال$$$$$$$$$ثقاف$$$$$$$$$ي واالج$$$$$$$$$تماع$$$$$$$$$ي 

وال$$$ري$$$اض$$$ي ب$$$ال$$$جام$$$عة وامل$$$دي$$$نة وال$$$جهة ع$$$لى ح$$$د س$$$واء، 

وتس$$$$$تجيب ل$$$$$لتحوالت ال$$$$$هام$$$$$ة وال$$$$$عميقة ال$$$$$تي مس$$$$$ت ك$$$$$ل 

مالمح الحياة. 
إن ت$طور ج$ام$عة ش$عيب ال$دك$ال$ي ه$و ث$مرة ش$راك$ة م$ثال$ية 
ب$$$$$ينها وب$$$$$ني املج$$$$$لس اإلق$$$$$ليمي للج$$$$$دي$$$$$دة، ال$$$$$ذي ي$$$$$شكل 
ن$$$$$موذج$$$$$ا م$$$$$ثال$$$$$يا ل$$$$$لمؤس$$$$$سة ال$$$$$داع$$$$$مة ل$$$$$لجام$$$$$عة، ت$$$$$واك$$$$$ب 
إن$$$جازه$$$ا ل$$$ألوراش ذات األول$$$وي$$$ة، وت$$$بارك ت$$$طلعات$$$ها إل$$$ى 

ملف العدد

استهالل
ت$$$واص$$$ل ج$$$ام$$$عة ش$$$عيب ال$$$دك$$$ال$$$ي، ع$$$بر رس$$$ال$$$ة ال$$$جام$$$عة، ال$$$تطرق ل$$$لمساه$$$مات ال$$$فاع$$$لة ل$$$لجهات ال$$$داع$$$مة ل$$$لجام$$$عة، 

ل$$$تحقيق رؤي$$$تها ال$$$توس$$$عية، وت$$$نميتها ال$$$شام$$$لة. ه$$$ذا وس$$$نخصص أع$$$دادا م$$$قبلة ل$$$كل م$$$ن ع""مال""ة إق""ليم الج""دي""دة، 
ل$$لعناي$$ة ال$$كري$$مة ال$$تي ي$$حيط ب$$ها ال$$سيد ع$$ام$$ل إق$$ليم الج$$دي$$دة ال$$جام$$عة، ب$$ما ي$$لزم م$$ن رع$$اي$$ة وص$$ون وت$$أه$$يل، وت$$حفيز 
دائ$م ع$لى االن$دم$اج واالن$فتاح وال$توس$ع ؛ وج"ماع"ة ال"حوزي"ة، ل$حضوره$ا ال$وازن ف$ي إع$ادة ت$أه$يل وت$كميل ف$ضاءات 

ال$$$جام$$$عة خ$$$اص$$$ة م$$$نها امل$$$رك$$$ب الج$$$دي$$$د ب$$$ال$$$عدي$$$ر، وت$$$نظيم  ال$$$لقاءات واألب$$$حاث ال$$$علمية، وك$$$ذا ال""عمال""ة والج""ماع""ة 

ال""حضري""ة واملج""لس االق""ليمي الق""ليم س""يدي ب""نور، والج""ماع""ة ال""حضري""ة مل""دي""نة الج""دي""دة، وامل$$$$كتب 
الشريف للفوسفاط… وباقي مكونات املحيط السوسيو اقتصادي…

من إنجاز حسنة عدي 
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ت$$وس$$يع خ$$ري$$طتها ال$$جام$$عية، ل$$تنوي$$ع ال$$تكوي$$نات، وتحس$$ني 
ج$$$$$$ودت$$$$$$ها، وت$$$$$$لبية ال$$$$$$حاج$$$$$$يات ال$$$$$$حقيقية ل$$$$$$سوق ال$$$$$$شغل، 
وت$$$$$$قري$$$$$$بها م$$$$$$ن ال$$$$$$طلبة، وإع$$$$$$ادة ت$$$$$$أه$$$$$$يل ال$$$$$$بنية ال$$$$$$تحتية 
ل$$$لمؤس$$$سات ال$$$جام$$$عية ال$$$تاب$$$عة ل$$$ها، وص$$$يان$$$تها ض$$$مان$$$ا 

الس$$$$تمرار ج$$$$ودة امل$$$$راف$$$$ق وال$$$$تجهيزات، وتحس$$$$ني ظ$$$$روف 

ال$ول$وج إل$ى رح$اب ال$جام$عة، وج$علها ت$نفتح ع$لى م$حيطها 

ب$$$$$$نسج ع$$$$$$الق$$$$$$ات ج$$$$$$دي$$$$$$دة ب$$$$$$ينها وب$$$$$$ني ف$$$$$$ضائ$$$$$$ها ال$$$$$$بيئي 

وامل$$$$$$$$$$$$$$$$$$ج$ت$م$ع$ي وال$$$$$$$$$$$$$$$$$$ع$ل$م$ي وال$$$$$$$$$$$$$$$$$$ث$ق$اف$$$$$$$$$$$$$$$$$$ي واالق$$$$$$$$$$$$$$$$$$ت$ص$ادي 

واالج$$$تماع$$$ي، وذل$$$ك ف$$$ي ت$$$ناغ$$$م م$$$ع اس$$$ترات$$$يجية ال$$$تنمية 

املحلية والجهوية.
نموذج تنموي محلي ناجح 

ق$د ال ي$سع امل$جال ه$نا ل$ذك$ر ك$ل اس$هام$ات املج$لس، وم$ع 
ذلك سنحاول إيجازا اإلشارة إلى أهم االنجازات :

ف$$يما ي$$خص األنش"طة ال"علمية وال"ثقاف"ية امل$$نظمة م$$ن 
ق$$$$$بل ال$$$$$جام$$$$$عة ف$$$$$ي ح$$$$$قول امل$$$$$عرف$$$$$ة م$$$$$ن ع$$$$$لم وف$$$$$ن وأدب، 
وامل$$$وج$$$هة إل$$$ى ش$$$رائ$$$ح م$$$تنوع$$$ة م$$$ن امل$$$تلقني، ف$$$إن املج$$$لس 
ي$$$$$$رص$$$$$$د إع$$$$$$ان$$$$$$ة س$$$$$$نوي$$$$$$ة ل$$$$$$دع$$$$$$مها، به$$$$$$دف نش$$$$$$ر امل$$$$$$عرف$$$$$$ة 

وإش$$$$$$$عاع$$$$$$$ها ال$$$$$$$علمي وال$$$$$$$ثقاف$$$$$$$ي، وذل$$$$$$$ك ع$$$$$$$لى املس$$$$$$$توى 

ال$جهوي وال$وط$ني وال$دول$ي، وخ$صوص$ا األنش$طة امل$وج$هة 

إل$$$$$ى ال$$$$$طلبة ال$$$$$جام$$$$$عيني، وال$$$$$تي ت$$$$$برز إس$$$$$هام$$$$$ات$$$$$هم ف$$$$$ي 

م$$$$جاالت اإلب$$$$داع ب$$$$مختلف أش$$$$كال$$$$ه، وت$$$$شجيع امل$$$$تفوق$$$$ني 
فيها. كما أنه يدعم مجال النشر والتأليف.

 ه$$ذا وي$$عمل املج$$لس اإلق$$ليمي للج$$دي$$دة ع$$لى دع$$م ق"طاع 
ال""ري""اض""ة ال""جام""عية وت$$$نميته وت$$$وس$$$يع م$$$جال خ$$$دم$$$ات$$$ه 
وت$$$$$حسينها، ع$$$$$ن ط$$$$$ري$$$$$ق م$$$$$شارك$$$$$ته ال$$$$$فاع$$$$$لة ف$$$$$ي ت$$$$$موي$$$$$ل 

األش$$$$$$غال امل$$$$$$تعلقة ب$$$$$$تهيئة م$$$$$$الع$$$$$$ب م$$$$$$تعددة 

االخ$$$$$$تصاص$$$$$$ات ب$$$$$$امل$$$$$$ؤس$$$$$$سات ال$$$$$$جام$$$$$$عية، 

وب$$$$ناء وت$$$$جهيز مس$$$$تودع$$$$ات امل$$$$الب$$$$س، ودع$$$$م 
ال$$$$$$$$$تظاه$$$$$$$$$رات ال$$$$$$$$$ري$$$$$$$$$اض$$$$$$$$$ية، خ$$$$$$$$$اص$$$$$$$$$ة ف$$$$$$$$$ي 

االستحقاقات الكبرى. 

أم$$ا ع$$لى مس$$توى ت"وس"يع ال"جام"عة، ب$$ما 
ي$$$تناس$$$ب م$$$ع ال$$$تطورات واملس$$$تجدات وت$$$لبيةً 

أله$$$$$م االح$$$$$تياج$$$$$ات،  ف$$$$$قد س$$$$$اه$$$$$م املج$$$$$لس 
االق$$$ليمي، ف$$$ي إط$$$ار ت$$$شارك$$$ي، ف$$$ي إن$$$جاز 

ال$$$عدي$$$د م$$$ن امل$$$شاري$$$ع، ال$$$تي تخ$$$دم ال$$$شأن ال$$$بيداغ$$$وج$$$ي 
وال$علمي وال$ري$اض$ي واالج$تماع$ي  ال$جام$عي، ن$ذك$ر م$نها، 

إحداث :
- امل"رك"ز ال"صحي ال"جام"عي ب"كلية اآلداب وال"علوم 
اإلن"""سان"""ية ب"""الج"""دي"""دة س"""نة  2014، ب"""مساه"""مة 

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 
- امل"""رك"""ب ال"""ري"""اض"""ي ال"""جام"""عي ال"""تاب"""ع ل"""جام"""عة 

شعيب الدكالي بالجديدة سنة 2016  بمزكان.
- املطعم الجامعي.

ت"""""""هيئة مس"""""""تودع ل"""""""لمالب"""""""س ب"""""""كلية ال"""""""علوم -
واآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة.

حضور دائم ومشاركة فعالة 
وإذ ي$$$ش$ك$ر ال$$$$س$ي$د رئ$$$ي$س ال$$$ج$ام$$$ع$ة ال$م$ج$$$$ل$س اإلق$$$$$ل$ي$م$ي 
ل$ل$ج$$$دي$$$دة، رئ$$$$ي$س$ا وأع$$$$$ض$اء، ع$$$ل$ى ج$$$اه$$$زي$$$ت$ه ال$$$دائ$$$م$ة ل$$دع$$م 

ج$$$$ام$$$$ع$$ة ش$$$$ع$$ي$$ب ال$$$$دك$$$$ال$$$$ي ب$$$$ح$$س م$$$$$$س$$ؤول، وح$$$$رص$$$$ه$$م 
ي$$$$$ل$$$زم  م$$$$ا  وت$$$$$ق$$$دي$$$$$م  ش$$$$$أن$$$$$ه$$$ا،  م$$$$ن  ال$$$$$رف$$$$$ع  ع$$$$$ل$$$ى  ج$$$$$$م$$$ي$$$ع$$$ا 
ل$$$ت$ط$وي$$$ره$$$ا، م$$ن أج$$$ل ال$$$رق$$$ي وال$$$$$ن$ه$وض ب$$$ه$ا ل$$$$ت$ص$ب$ح رائ$$$$دة 

ف$$ي م$$$ج$ال ال$$$$$ت$ع$ل$ي$م ال$$$ع$ال$$$ي، وم$$$$$ت$م$ي$زة ع$$$ل$ى ال$م$س$$$$$ت$وى 

ال$$$$وط$$$$ن$$ي، لَ$$$$$يُ$$نَ$ّوِه ب$$$$ال$$$$م$$ن$$اس$$$$ب$$ة ب$$$$$م$$ج$$ه$$ودات$$$$$ه$$م ال$$م$$ح$$$$$$م$$ودة 

ال$$$$$$م$$$ؤس$$$س$$$$$$ت$$$ي$$$ن،  ب$$$$$ي$$$ن  ال$$$$$$$ت$$$ع$$$اون  أش$$$$$$ك$$$ال  ك$$$$ل  إلن$$$$$$ج$$$اح 

وم$$$$ش$$ارك$$$$ت$$ه$$م ال$$$$ف$$ع$$ال$$$$ة ف$$$ي أش$$$$$غ$$ال االج$$$$ت$$م$$اع$$$$ات ال$$$$ت$$ي 

ت$$$ع$ق$د ب$$$ي$ن ال$$$ط$رف$$$ي$ن، ال$$$$ش$يء ال$$$ذي ي$$$ع$ك$س اه$$$ت$م$ام$$$ه$م 
ال$$$ف$ائ$$$ق ب$$$ال$$$ش$أن ال$$$ج$ام$$$ع$ي، م$$$$ل$ت$م$س$ا م$$$ن$ه$م  ب$$$ذل ال$$$م$زي$$$د 

م$$ن ال$$$$ج$ه$ود ف$$ي دع$$$م ال$$$ج$ام$$$ع$ة ق$$$ص$د ال$$$$ن$ه$وض ب$ش$$$ت$ى 

م$$جاالت$$ها.

ملف العدد



- ال$$$عدد 21 رس$$ال$$ة اجل$$ام$$عة  !6      أك$$$$توب$$$$ر 2016

ش$$$$ع$$$ي$$$ب  ج$$$$ام$$$$ع$$$ة  ن$$$$ظ$$$م$$$ت 

ت$$$$أب$$$$ي$$$ن$$$ي$$$ا  ح$$$$ف$$$ال  ال$$$$دك$$$$ال$$$$ي 

م$$$ح$$$$م$$$د  األس$$$$$ت$$$اذ  ل$$$$$ل$$$ف$$$ق$$$ي$$$د 
ج$$$$$$ام$$$$$$ع$$$$$ة  رئ$$$$$$ي$$$$$س  ق$$$$$$$وام، 
ش$$$ع$$ي$$ب ال$$$دك$$$ال$$$ي ل$$$$ل$$ف$$ت$$رة 

ال$$$م$م$ت$دة م$$ا ب$$ي$ن 2003- 
واف$$$$$$$$ت$$$$$$ه  وال$$$$$$$$ذي   ،2011
ال$$$م$ن$ي$ة ي$$وم$$ه ال$$ث$الث$$اء  08 

هـ    رم$$$$$$$$$$$$ض$$$$$$$$$$ان 1437 

ي$$$$$ون$$$$$ي$$$$و  لـ 14  ال$$$$$م$$$$واف$$$$$ق 
.2016

 أق$$ي$م ال$$$ح$ف$ل ي$$وم ال$ج$$$م$ع$ة 
22 ي$$ول$$ي$وز 2016 ب$$$م$درج م$$رك$$ز دراس$$$ات ال$$دك$$ت$وراه ب$$$ك$ل$ي$ة اآلداب 
وال$$$$ع$$ل$$وم اإلن$$$س$$ان$$$ي$$ة ب$$$ال$$ج$$$دي$$$دة، وذل$$$ك اع$$$ت$$راف$$$ا وام$$$ت$$ن$$ان$$$ا ل$$$م$$ا ق$$$دم$$$ه 

ال$$$ف$ق$ي$د م$$ن خ$$دم$$ات ج$$$ل$ي$ل$ة ل$$ل$ج$ام$$ع$ة. ح$$ي$ث ت$$ن$وع$$ت أش$$$ك$ال ال$$$ت$ع$ب$ي$ر 

ع$$$ن ال$$$وف$$$اء وال$$$ع$$رف$$$ان ل$$$رج$$$ل ن$$$$ب$$ي$$ل، جَ$$$$$$مَّ$$$$لَ$$ُه ال$$$ل$$ه ب$$$$ص$$ف$$اِت ال$$$$ح$$س$$ن، 

وخَ$$$$صَّ$$$$$$$$$ُه ب$$ال$$ف$ض$ل، وآت$$$اه م$$ن ال$$$ع$ل$م أك$$$م$ل$ه، ل$$رج$$ل ن$$ب$ي$ل ل$$دي$$ه قِ$$$يَ$ٌم م$$ن 

اإلس$$$$الم م$$$ث$$ل ال$$$$ج$$ب$$ال ال$$$رواس$$$ي... ل$$$رج$$$ل ن$$$$ب$$ي$$ل، ص$$$ري$$$ح، ح$$$$ك$$ي$$م، 

ب$$$$ل$$ي$$غ، ذا ن$$$ظ$$رة ش$$$م$$ول$$$ي$$ة...  ل$$$رج$$$ل ع$$$اط$$$ف$$يٍ ب$$$ال ق$$$$ل$$ٍق، ع$$$اق$$$ٍل ب$$$ال 
ارت$$$ب$اٍك، ش$$ج$اعٍ ب$$ال وج$$$ل، أدى ال$$رس$$ال$$ة ال$$$م$ل$ق$اة ع$$ل$ى ع$$ات$$ق$ه ف$$ي 
أم$$ان$$ة ق$$ل ن$$ظ$ي$ره$$ا، ك$$ان م$$ب$ال$$غ$ا ف$$ي ال$ح$$$رص ع$$ل$ى ت$$$ب$ل$ي$غ$ه$ا ب$$ك$ل م$$ا 

أوت$$ي م$$ن ط$$اق$$ة واس$$$ت$ط$اع$$$ة، ع$$ارف$$ا ب$$ت$ف$اص$$ي$ل األم$$$ور، م$ح$$ل$ال م$$ت$أن$$ي$ا 

ف$$ي األح$$$ك$ام، ح$$ازم$$ا وق$$ت ال$ح$$$زم، ل$$ي$ن$ا وق$$ت ال$$$ل$ي$ن... ه$$$ذه، ب$$ع$ض 

م$$ن خ$$ص$ال رج$$ل ش$$ه$م ن$$ب$ي$ل م$$$ع$ط$اء، إن$$ه ال$$$ف$ق$ي$د األس$$$ت$اذ م$ح$$م$د 

ق$وام.
ح$$ض$ر ه$$ذا ال$$$ح$ف$ل إل$$ى ج$$ان$$ب ال$$$س$ي$د ع$$ام$$ل إق$$$ل$ي$م ال$ج$$دي$$دة، ال$$$س$ي$د 

رئ$$ي$س ال$$ج$ام$$ع$ة، وال$$$س$ي$د رئ$$ي$س ال$م$ج$$$ل$س ال$$$ع$ل$م$ي ل$$م$دي$$ن$ة ال$ج$$دي$$دة، 

وال$$$$س$$ي$$د رئ$$$ي$$س ال$$م$$ج$$$$ل$$س ال$$$$ع$$ل$$م$$ي ل$$$م$$دي$$$ن$$ة س$$$ي$$دي ب$$$$ن$$ور، وال$$$$س$$ي$$د 

ع$$ب$دال$$ح$ف$ي$ظ ال$$دب$$اغ، ال$$ك$ات$$ب ال$$$ع$ام س$$اب$$ق$ا ل$$$وزارة ال$$$ت$ع$ل$ي$م ال$$ع$ال$$ي 

وال$$$ب$ح$ث ال$$$ع$ل$م$ي وت$$ك$وي$$ن األط$$$ر، وال$$$س$ي$دة ل$$$ط$ي$ف$ة اط$$ري$$ش$ة، ال$$ك$ات$$ب$ة 

ال$$$ع$$ام$$$ة س$$$اب$$$ق$$ا ل$$$$وزارة ال$$$$ت$$ع$$ل$$ي$$م ال$$$ع$$ال$$$ي وال$$$$ب$$ح$$ث ال$$$$ع$$ل$$م$$ي وت$$$ك$$وي$$$ن 

األط$$ر وع$$$م$ي$دة ك$$ل$ي$ة ال$$ط$ب ب$$$ال$$$دارال$$$ب$ي$ض$اء، وال$$$س$ي$د رئ$$ي$س ج$$ام$$ع$ة 
ال$$$$ت$$ع$$ل$$ي$$م  وزارة  أط$$$ر  م$$$ن  وال$$$ع$$دي$$$د  ب$$$م$$راك$$$ش،  ع$$$ي$$اض  ال$$$ق$$اض$$$ي 

ال$عال$ي، وك$ل م$كون$ات ال$جام$عة، وأص$دق$اء وع$ائ$لة ال$$فقيد...

ثم قرأت حسنة عدي قصيدة الشاعر سعيد التاشفيني التي نظمها بالمناسبة، ندرج ها هنا مقتطفا منها

تأبين األستاذ الفقيد محمد قوام

خــــاص

اس$$$$$$$$$$تهل ال$$$$$$$$$$حفل ب$$$$$$$$$$آي$$$$$$$$$$ات ب$$$$$$$$$$ينات م$$$$$$$$$$ن ال$$$$$$$$$$ذك$$$$$$$$$$ر ال$$$$$$$$$$حكيم رت$$$$$$$$$$لها                           

القارئ األستاذ عبدالهادي الدحاني.

ب$$$عده$$$ا وق$$$ف ال$$$حضور ل$$$قراءة ال$$$فات$$$حة ت$$$رح$$$ما ع$$$لى روح ال$$$فقيد 
األستاذ محمد قوام.

قََواُم ِذْكُرَك فِي الَمَحافِِل َرْوَعــــةٌ 
ــَدى  َوبَـَھاُء خُـْلقَِك آیَـةٌ نَشَـَر الّشــ
َوائِـِع ِحـینََمــــا   رَّ یَتَحَـَدثُـوَن عَـِن اـل
عَـْن صَـاِدٍق شَـْھٍم أَبِـيٍّ ُمْخـلِــــص 
ــھُ   عَـْن عَـالِـٍم مُـتََواضِـٍع سَـْمٍح لـــــ
ـــــةً  قُلُوُب َمــَحبـَّ یَْوَم تُـِرجِـُعَك اـل اـل
أُسْـتَاُذ فَـْضلَُك فِـي اـلُوجُـوِد ُمَخـلّـٌد 
ــھُ قَِصیُد فَـإِنَّ مَـْھَما اسْـتََجاَب لَـنَا اـل

َوَجـِمیُل صُـْنِعَك كَـاـلسَّنَى الَ یُـْحصُر    
ــر          ــْذَكـــ أَطْـیَابَـَھا إِْذ بَـْیَن صَـْحبَِك  تُ

ُر  ــتََكـــــــــرَّ تُـْعَزى لِـَشْخٍص قَـلََّما یَ
ــْنبَـــــــــُر  أَْخـالَقُـھُ مِـْسٌك یَـفُوُح َوَع
ــُر  یََراُع  بِـِھ تَـبَاھَـى الَمْعَشـ َشھِـَد اـل
َوفَـاَء لِـَرائِـٍع یُْســتَْحَضــــُر  تَـْحِكي اـل
ــُر  لَُّجْیِن یَُســـطـَّ تِّْبِر یُـْكتَُب.. بِـاـل بِـاـل
سَـیَظَلُّ قَـْوالً.. حِـیَن فِـْعلَُك أَْكـــبَـــُر
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لحظة اعتراف
"... ك$$$$ان ال$$$$مرح$$$$وم ذا خُ$$$$$لُقٍ 
رفيع، ونبل أصيل، وشجاعة 
ف$$$$$ي ال$$$$$مواق$$$$$ف، ووف$$$$$اء ل$$$$$قيم 

ال$فضيلة وال$خير، م$شهود ل$ه 

ب$$$$$كفاءات$$$$$ه ال$$$$$عال$$$$$ية ف$$$$$ي أداء 
واج$به ال$مهني، كَ$$رََّس ح$يات$ه 
لخ$$$$$$$$دم$$$$$$$$ة ال$$$$$$$$جام$$$$$$$$عة ب$$$$$$$$حس 
مسؤول، وجابه مرضه وألمه 

ب$$$$$$$$$$$$$$$$$$ص$ب$ر األن$$$$$$$$$$$$$$$$$$ب$ي$اء. أس$$$$$$$$$$$$$$$$$$دى 

للجامعة الوطنية خدمات جليلة وساهم بشكل كبير في تنميتها وجعلها 
تلبي الحاجيات الوطنية من الكفاءات العلمية والتقنية.

وب$عد أن ك$ان$ت ج$ام$عة ش$عيب ال$دك$ال$ي ال ت$ضم إال  ك$لية اآلداب وال$علوم 
اإلنسانية وكلية العلوم، عرفت بفضل مجهوداته توسعا هاما انطالقا من 

سنة 2004 ... وقد بذل  أقصى الجهود للحصول على الوسائل الكفيلة 
ب$تحقيق ه$ذه األه$داف ب$مساه$مة ال$وزارة ال$وص$ية والش$رك$اء، ح$تى ي$جعل 

من جامعة شعيب الدكالي قاطرة للتنمية...".

".... األس$تاذ مح$مد ق$وام ك$ان ص$بورا، وك$ان ي$تسم ب$خصال ح$ميدة وأخ$الق ع$ال$ية، ول$عل أه$م خ$صلة الزم$ته 
ه$$ي ال$$تسام$$ح، ف$$هو ال ي$$بادل إال ش$$عور ال$$محبة وال$$وئ$$ام وال$$تشجيع، وم$$ن ه$$نا ج$$اءت اي$$جاب$$يته، ن$$عم ل$$قد ك$$ان 

ايجابيا في  ما كان يقوم به، ألنه لم يعرف أبدا التشاؤم.
ق$$اوم ال$$مرض ل$$لقيام ب$$مهام$$ه، وه$$و خ$$ير م$$ثال ل$$ألط$$ر ال$$مغرب$$ية ال$$عليا، ال$$تي ت$$ضحي م$$ن أج$$ل وط$$نها ول$$لقيام 
ب$مهام$ها أح$سن ق$يام، ب$حيث ك$ان ال يس$ترخ$ص ال$غال$ي وال$نفيس م$ن أج$ل ال$قيام ب$مسؤول$يات$ه ع$لى أح$سن 
وج$ه، وي$مكن ال$قول إن األس$تاذ مح$مد ق$وام ق$دوة ل$ألس$تاذ ال$باح$ث، ق$دوة ل$لمسؤول$ين ع$لى رأس ال$مؤس$سات 
ال$جام$عية ال$وط$نية ، ق$دوة ل$ألط$ر ال$عليا ال$تي ت$ساه$م ف$ي ال$نهوض ب$تعليمنا ال$عال$ي وب$منظوم$ة ال$بحث ال$علمي 

على الصعيد الجهوي والوطني..."

".... ك$$$$$$$$$$$$$$لمتي ف$$$$$$$$$$$$$$ي ح$$$$$$$$$$$$$$ق 
ال$$$$$$$$مرح$$$$$$$$وم ل$$$$$$$$ن ت$$$$$$$$وف$$$$$$$$يه م$$$$$$$$ا 
يس$$$$$$$$$تحق.. ب$$$$$$$$$صم م$$$$$$$$$ساره 

ال$$$$$$$علمي ب$$$$$$$هات$$$$$$$ه ال$$$$$$$جام$$$$$$$عة 
ب$$$$$$$تأس$$$$$$$يس مج$$$$$$$موع$$$$$$$ة م$$$$$$$ن 

ال$$$$$مدارس ال$$$$$تقنية وال$$$$$علمية 

ال$$$$$$$$$$$$$$$تي ع$$$$$$$$$$$$$$$ززت اإلش$$$$$$$$$$$$$$$عاع 
العلمي المتواجد بجماعة الحوزية، حيث كان المرحوم واثقا من تحقيق 
ه$$$ذه ال$$$مشاري$$$ع، إذ ك$$$ان ي$$$تواج$$$د م$$$عنا ط$$$يلة االج$$$راءات اإلداري$$$ة ف$$$ي 
اق$$$$$$تناء ال$$$$$$عقار ال$$$$$$ذي ي$$$$$$أوي ح$$$$$$ال$$$$$$يا ال$$$$$$قطب ال$$$$$$جام$$$$$$عي، ك$$$$$$ان ي$$$$$$حضر 
االج$$$تماع$$$ات ال$$$متتال$$$ية ب$$$نفسه س$$$واء ب$$$ال$$$عمال$$$ة أو ب$$$مقر ال$$$حوزي$$$ة، وم$$$ع 
مختلف اللجن المنكبة على اقتناء العقار، وكنا ندرك تواضع هذا الرجل 

رح$$$مه ال$$$له، ال$$$ذي ج$$$عله ي$$$ترك ب$$$صمات م$$$همة ف$$$ي ال$$$محيط ال$$$سوس$$$يو- 
ثقافي بمدينة الجديدة واإلقليم عامة، حيث خلق منابع علمية اقتصادية 

س$$$محت ألف$$$واج م$$$همة م$$$ن ال$$$طلبة م$$$ن التخ$$$رج... ه$$$ذه أح$$$سن ص$$$دق$$$ة 
جارية.

ال$$$مرح$$$وم مح$$$مد ق$$$وام اب$$$ن ه$$$ذه ال$$$منطقة، خ$$$صبة األرض ال$$$معطاء، اب$$$ن 
ال$عون$ات، مه$د ح$فظة ال$قرآن ال$كري$م، ال$مرح$وم ق$وام ج$عل م$ن دار ال$مغرب 

بالعاصمة الفرنسية فضاء مهما لخلق التعايش، وتقاسم المعارف، حيث 

مسيرة حافلة باإلنجازات
عَ$$رَفَْت الجامعة بفضل مجهودات ٍاألستاذ الفقيد محمد قوام  توسعا هاما 
ان$$$$طالق$$$$ا م$$$$ن س$$$$نة 2004 ، ح$$$$يث ع$$$$مل ع$$$$لى إح$$$$داث م$$$$ؤس$$$$سات ج$$$$ام$$$$عية 
ت$$$غطي م$$$جاالت ج$$$دي$$$دة ف$$$ي ال$$$تكوي$$$ن وال$$$بحث، وذل$$$ك  بش$$$راك$$$ة م$$$ع ال$$$محيط 

االقتصادي واالجتماعي للجامعة، نذكر منها : 

الكلية متعددة التخصصات سنة 2004 ؛ 1.

المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير سنة 2006 ؛2.

 بناء مقر رئاسة الجامعة حيث تم االلتحاق به سنة 2007 ؛3.

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية سنة 2008 ؛                        4.

 اإلقامة الجامعية الجديدة، بشراكة مع المجلس البلدي للجديدة ،5.

وََضعَ الُخطَاطَة األولى إلحداث مدرسة عليا للتكنولوجيا بسيدي بنور ؛ 6.

التفكير في خلق نادي جامعي  ألطر الجامعة.7.

السید معاد الجامعي، عامل إقلیم الجدیدة

السید یحیى بوغالب، رئیس الجامعة 

السید عبدالحفیظ الدباغ، الكاتب العام، 
سابقا، بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

وتكوین األطر

 سيتم إطالق اسم الفقيد محمد قوام على أول مدرج تم تشييده بالكلية متعددة التخصصات 
اعترافا بالخدمات الجليلة التي قدمها للجامعة.

خــــاص

وضع حجر األساس لبناء مقر رئاسة الجامعة
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حفل تأبني األستاذة 
سناء علمي عروسي

ن$$ظمت ك$$لية اآلداب وال$$علوم اإلن$$سان$$ية ب$$الج$$دي$$دة ي$$وم ال$$ثالث$$اء 19 ي$$ون$$يو 2016 

ح"فال ت"أب"ينيا ل$$لسيدة ال$$فقيدة س$$ناء ع$$لمي ع$$روس$$ي، أس$$تاذة م$$ؤه$$لة س$$اب$$قا 
ب$$$$شعبة ال$$$$لغة ال$$$$فرن$$$$سية وآداب$$$$ها به$$$$ذه امل$$$$ؤس$$$$سة، اع$$$$تراف$$$$ا ب$$$$ما أس$$$$دت$$$$ه مل$$$$هنة 

التدريس من خدمات جليلة.

"... ف$$$$$قيدن$$$$$ا ال$$$$$عزي$$$$$ز األس$$$$$تاذ 
مح$$$مد ق$$$وام، ك$$$ان ق$$$يد ح$$$يات$$$ه 
ش$$$علة م$$$تقدة ف$$$ي الج$$$د وال$$$كد 
واالج$تهاد، ف$ي ح$صاف$ة ال$فكر 

ورج$$$$$$اح$$$$$$ة ال$$$$$$رأي، ف$$$$$$ي ال$$$$$$قدرة 
ع$$$$$$$$$$$$$$$$$لى اإلن$$$$$$$$$$$$$$$$$صات وف$$$$$$$$$$$$$$$$$ضيلة 
ال$$$$$$$حوار، وب$$$$$$$داه$$$$$$$ة ال$$$$$$$تواص$$$$$$$ل 
وع$$$$مق التح$$$$ليل وق$$$$وة اإلق$$$$ناع. 
يُْشهَ$$$$$$$$$$ُد ل$$$$$$$$ه ب$$$$$$$$صدق ال$$$$$$$$طوي$$$$$$$$ة، 

وص$$$$$$$$$$$فاء الس$$$$$$$$$$$ري$$$$$$$$$$$رة، ول$$$$$$$$$$$طف 

املعش$$$$$ر وس$$$$$مو امل$$$$$قاص$$$$$د. ي$$$$$لتزم 

ب$$ال$$عمل وي$$قدر امل$$سؤول$$ية، وي$$قرن 

ال$$قول ب$$ال$$فعل وال$$نظري ب$$امل$$لموس. اض$$طلع ب$$عدة م$$هام وم$$سؤول$$يات 
ع$$$$$$لى ام$$$$$$تداد م$$$$$$شواره ال$$$$$$جام$$$$$$عي، وت$$$$$$قلد رئ$$$$$$اس$$$$$$ة ج$$$$$$ام$$$$$$عة ش$$$$$$عيب 
ال$$$$دك$$$$ال$$$$ي ب$$$$الج$$$$دي$$$$دة، ح$$$$يث أب$$$$ان ع$$$$ن ق$$$$درات ت$$$$دب$$$$يري$$$$ة وم$$$$ؤه$$$$الت 

ت$$$$$$وج$$$$$$يهية ف$$$$$$ائ$$$$$$قة، أث$$$$$$بت ف$$$$$$يها ع$$$$$$ن ج$$$$$$دارة واس$$$$$$تحقاق ك$$$$$$ري$$$$$$زم$$$$$$يته 
ال$$$$$قيادي$$$$$ة. وإن$$$$$ي، وبه$$$$$ذه امل$$$$$ناس$$$$$بة، وف$$$$$ي وق$$$$$فة ال$$$$$وف$$$$$اء وال$$$$$عرف$$$$$ان 
ب$مكرم$نا وامل$حتفى ب$ه األس$تاذ مح$مد ق$وام، ألذك$ر، م$اب$ذل$ه رح$مه اهلل 

م$$ن ج$$هود م$$ضنية وم$$ساع$$ي ح$$ثيثة م$$ن أج$$ل ت$$وس$$يع ف$$ضاء ج$$ام$$عة  

ش$$$عيب ال$$$دك$$$ال$$$ي ل$$$ترق$$$ى إل$$$ى م$$$ا ه$$$ي ع$$$ليه ال$$$يوم م$$$ن مس$$$توى ف$$$ي 
حج$$$$$م ون$$$$$وع$$$$$ية وح$$$$$دات$$$$$ها وك$$$$$ليات$$$$$ها وم$$$$$عاه$$$$$ده$$$$$ا وت$$$$$عداد أس$$$$$ات$$$$$ذت$$$$$ها 

وطالبها...".

".... ك$$$ان ال$$$فقيد أح$$$د ال$$$غيوري$$$ن ع$$$لى إش$$$عاع 
ال$$جام$$عة وت$$طوره$$ا، ح$$يث ع$$مل ع$$لى ت$$وس$$يعها 
وت$$$$نوي$$$$ع ال$$$$تكوي$$$$نات ب$$$$ها، وت$$$$طوي$$$$ره$$$$ا وتج$$$$دي$$$$د 
ه$$$$$ياك$$$$$لها. وب$$$$$فضل م$$$$$جهودات$$$$$ه ت$$$$$بوأت ج$$$$$ام$$$$$عة 
ش$عيب ال$دك$ال$ي م$كان$ة م$رم$وق$ة ف$ي ال$عدي$د م$ن 
امل$$$$$$$$$$جاالت ال$$$$$$$$$$علمية وال$$$$$$$$$$ثقاف$$$$$$$$$$ية وال$$$$$$$$$$ري$$$$$$$$$$اض$$$$$$$$$$ية 
واالج$$تماع$$ية. وق$$د رأي$$نا ج$$ميعنا أن ع$$طاءه ك$$ان 
متج$$$$$ددا، م$$$$$تواص$$$$$ال، م$$$$$تزاي$$$$$دا ف$$$$$ي  ن$$$$$فس ال$$$$$نهج، وذل$$$$$ك م$$$$$ن خ$$$$$الل ج$$$$$ميع 
امل$$سؤول$$يات ال$$تي ت$$قلده$$ا ك$$رئ$$يس ل$$لجام$$عة، وكمس$$تشار ل$$لسيد وزي$$ر ال$$تعليم 

العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، ومدير لدار املغرب بفرنسا...".

"....ف$$$ي م$$$ثل ه$$$ذه امل$$$واق$$$ف م$$$ن ال$$$صعب إي$$$جاد ال$$$كلمات امل$$$ناس$$$بة، ب$$$داي$$$ة ال$$$شكر الج$$$زي$$$ل ل$$$كل م$$$ن س$$$اه$$$م ف$$$ي 
إح$$$$$ياء ه$$$$$ذه ال$$$$$ذك$$$$$رى، وال$$$$$تي ه$$$$$ي ق$$$$$ليلة ف$$$$$ي ح$$$$$ق ش$$$$$خص األس$$$$$تاذ مح$$$$$مد ق$$$$$وام، ف$$$$$قد س$$$$$معنا ش$$$$$هادات ع$$$$$دة 
مل$$$$تدخ$$$$لني، وأش$$$$عارا، ك$$$$لها ن$$$$شعر ب$$$$صدق$$$$ها، وه$$$$ذا ال$$$$صدق راج$$$$ع ل$$$$صدق ال$$$$رج$$$$ل، ف$$$$قد ك$$$$ان مح$$$$مد ق$$$$وام رج$$$$ال 

ص$$ادق$$ا، ف$$ي ع$$بادة مس$$تمرة، مل$$اذا ؟ ل$$قد ك$$ان ي$$صلي ص$$الت$$ه، وي$$صوم ص$$يام$$ه، ول$$كن وق$$ته ك$$له ك$$ان ع$$طاء م$$ن 
أج$ل ح$به ل$وط$نه ووالئ$ه ل$ه، ف$قد ك$ان$ت ع$بادت$ه مس$تمرة، ألن$ه ك$ان ي$تسم ب$اإلح$سان، وم$ن م$عان$ي اإلح$سان إت$قان 
ال$عمل، ول$م أر ف$ي ح$يات$ي ش$خصا أت$قن م$نه ع$مال، وال أص$دق م$نه ت$ضحية ب$وق$ته. ف$قد ض$حى ب$أس$رت$ه ال$صغيرة، 

وض$$$حى ب$$$نا ن$$$حن ك$$$أس$$$رت$$$ه ال$$$كبيرة، وك$$$نا ال ن$$$راه إال ق$$$ليال،  ف$$$كان م$$$نهمكا ك$$$ل االن$$$هماك م$$$ن أج$$$ل ال$$$عطاء ل$$$بلده 

وألسرته الكبيرة وهي املغرب...".

قدم السيد رئيس الجامعة 
تذكارا وقصيدة الشاعر سعيد 

التاشفيني التي نظمت 

باملناسبة، لزوجة الفقيد وابنته 

وأخيه الدكتور لحسن قوام. 

"... ف$قدن$ا أح$د رج$االت ه$ذه ال$جام$عة، 
ل$$$$$$$م يخ$$$$$$$طر ب$$$$$$$بال$$$$$$$نا أب$$$$$$$دا أن أس$$$$$$$تاذن$$$$$$$ا 
مح$$$$$$مد ق$$$$$$وام س$$$$$$وف ي$$$$$$رح$$$$$$ل ع$$$$$$نا به$$$$$$ذه 
الس$$$رع$$$ة، وس$$$يغادرن$$$ا إل$$$ى م$$$ا ال ع$$$ودة. 

ف$$قد غ$$ادرن$$ا أس$$تاذ ع$$زي$$ز ع$$لينا، ك$$رس 
ك$$$ل وق$$$ته، خ$$$الل ت$$$واج$$$ده م$$$عنا، لخ$$$دم$$$ة 
ال$$$$$$جام$$$$$$عة، ح$$$$$$يث ع$$$$$$رف$$$$$$نا ف$$$$$$يه ص$$$$$$دق$$$$$$ه 
وإخ$$$الص$$$ه ف$$$ي ال$$$عمل، وعه$$$دن$$$ا ف$$$يه روح$$$ه ال$$$رق$$$يقة، وعه$$$دن$$$ا ف$$$يه ه$$$دوءه 

وت$$واض$$عه، ل$$قد ك$$ان ص$$اح$$ب االب$$تسام$$ة ال$$خفيفة، وال$$كلمة ال$$طيبة، وزدن$$ا 

م$عرف$ة ب$طيبة ج$وه$ره، ون$بل أخ$الق$ه. ط$يلة تح$مله امل$سؤول$ية اإلداري$ة ك$ان 
رئيسا جادا، معطاء ناجحا، متمكنا، وكان لعمله متقنا...".

السید عبدالعزیز صاحب الدین، الكاتب 
الجھوي لنقابة التعلیم العالي

السیدة ھدى معتل، نیابة عن الدكتور 
مصطفى الكتیري، المندوب السامي 
لقدماء المقاومین وأعضاء جیش التحریر

 السید بوشعیب مغفور، ممثل 
الموظفین بمجلس الجامعة

الدكتور لحسن قوام، 
 عن عائلة المرحوم

خــــاص
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ن$$ظم "م"ختبر ال"دراس"ات اإلس"الم"ية وال"تنمية ال"مجتمعية" ب$$كلية اآلداب وال$$علوم اإلن$$سان$$ية 

ب$الج$دي$دة، ن$دوة ح$ول : "ال"فكر اإلس"الم"ي وت"كري"م األس"تاذ مح"مد ب"لبشير"، وذل$$ك ي$وم 
الثالثاء 26 أبريل 2016، بهذه المؤسسة.

ن$$$ظمت ج""ام""عة ش""عيب ال""دك""ال""ي ح""فال ت""كري""ميا ل""ألس""تاذ ب""وم""دي""ن 

ال"""تان"""وت"""ي، رئ$$$$$يس ال$$$$$جام$$$$$عة ل$$$$$لفترة ال$$$$$ممتدة م$$$$$ا ب$$$$$ين 2015-2011، 
اع$$تراف$$ا ل$$ما أس$$داه ال$$محتفى ب$$ه ويس$$دي$$ه ل$$لجام$$عة م$$ن خ$$دم$$ات ج$$ليلة، 
وذل$$$ك ي$$$وم الخ$$$ميس 28 أب$$$ري$$$ل 2016 ب$$$كلية اآلداب وال$$$علوم اإلن$$$سان$$$ية 

بالجديدة.

تكریم األستاذ عمر الصبحي 
 واألستاذ أحمد الحطاب

نظم أعضاء قطب الكفاءة "للشبكة الوطنية لعلوم 
وت$$$$$$قنيات ال$$$$$$بحار" REMER "، ح$$$$$$فال ت$$$$$$كري$$$$$$ميا 
ل$$كل م$$ن األس$$تاذ ع$$مر ال$$صبحي واألس$$تاذ أح$$مد 

الح$$$طاب اع$$$تراف$$$ا وام$$$تنان$$$ا وت$$$قدي$$$را ل$$$عطاءات$$$هما، 

وذل$$$$ك ي$$$$وم الج$$$$معة 27 م$$$$اي 2016 ب$$$$كلية ال$$$$علوم 
بالجديدة.

ن$$$$$$$$$ظم "م$$$$$$$$$ختبر ال$$$$$$$$$مغرب وال$$$$$$$$$بلدان 
ال$$متوس$$طية وش$$عبة ال$$تاري$$خ" ب$$كلية 

اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة، 
ندوة علمية وطنية تكريمية لألستاذ 
إب""""راه""""يم ح""""مدان ت$$$$$$حت ع$$$$$$نوان : 
"التكامل في العلوم اإلنسانية : 
وال"""""""""ج"""غ"""راف"""""""""ي"""ا  ال"""""""""ت"""اري"""""""""خ 
واألن"ثروب"ول"وج"يا"،  ي$$وم ال$$ثالث$$اء 
10 ماي 2016 بهذه المؤسسة. 

ن$$$$$ظمت ش$$$$$عبة ال$$$$$لغة ال$$$$$فرن$$$$$سية وآداب$$$$$ها ب$$$$$كلية اآلداب وال$$$$$علوم اإلن$$$$$سان$$$$$ية 
ب$$$الج$$$دي$$$دة، ي$$$وم$$$ه 19 ي$$$ول$$$يوز 2016 ح$$$فال ت$$$كري$$$ميا ل""ألس""تاذ مح""مد آي""ت 
ال"رام"ي ال$$ذي أح$$يل ع$$لى ال$$تقاع$$د، ب$$حضور األس$$تاذ ح$$سن ق$$رن$$فل، ع$$ميد 
امل$$ؤس$$سة، واألس$$تاذ ع$$بدال$$واح$$د 

م$$برور، م$$دي$$ر م$$ختبر ال$$دراس$$ات 
واألب$$حاث ب$$ني ال$$ثقاف$$ات، ومح$$مد 

ب$$$$$$$$$$$$$$ن ج$$$$$$$$$$$$$$لون رئ$$$$$$$$$$$$$$يس ال$$$$$$$$$$$$$$شعبة، 
وال$$$$عدي$$$$د م$$$$ن أس$$$$ات$$$$ذة وم$$$$وظ$$$$في 

وطلبة املؤسسة. 

 ندوة تكریمیة لألستاذ إبراھیم حمدان 

تكرمي

تكریم األستاذ محمد بلبشیر

تكریم األستاذ بومدین التانوتي

األستاذ أحمد الحطاب
األستاذ عمر الصبحي رئيس جامعة 

سيدي محمد بن عبد اهلل- فاس

تكریم األستاذ محمد آیت الرامي          

ت$$$$$$$$$$$$$$$$$$م ت$$$$$$$$$$$$$$$$$$ع$$ي$$ني األس$$$$$$$$$$$$$$$$$$ت$$اذة ب""""""""""دي""""""""""ع"ة 
ال"""تبياوي م$$$$$$دي$$$$$$رة ب$$$$$$ال$$$$$$نياب$$$$$$ة ل$$$$$$لمدرس$$$$$$ة 
ال$$$$$وط$$$$$نية ل$$$$$لتجارة وال$$$$$تسيير ب$$$$$الج$$$$$دي$$$$$دة. 
أف$$ضل األم$$نيات ب$$ال$$نجاح وال$$توف$$يق، م$$ع 

مزيد من العطاء والتألق.

ُعنيِّ األستاذ محمد سحابي نائبا 

ل$$$$$$$لــسيد رئ$$$$$$$يس ال$$$$$$$جام$$$$$$$عة م$$$$$$$كلفا 

ب$$$$$$$$$$$$$$ال$$$$$$$$$$$$$$بحث ال$$$$$$$$$$$$$$علمي وال$$$$$$$$$$$$$$تعاون، 
م$$$$$$تمنيات$$$$$$نا ل$$$$$$ه ب$$$$$$أن ت$$$$$$كلل ج$$$$$$هوده 

بالنجاح املتواصل. ت
نا
يي
تع
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 الكلیة متعددة التخصصات تحتفي بخریجیھا
اح$$تفت ال$$كلية م$$تعددة ال$$تخصصات ب$$الج$$دي$$دة بتخ$$رج ال$$فوج األول ل$$شعبة 
ال$$قان$$ون ب$$ال$$لغة ال$$فرن$$سية، وال$$فوج ال$$عاش$$ر ل$$شعبة االق$$تصاد وال$$تدب$$ير ي$$وم 
ال$$$ثالث$$$اء 19 ي$$$ول$$$يوز 2016. ح$$$ضر ال$$$حفل ال$$$سيد ع$$$بدال$$$عزي$$$ز ش$$$فيق ع$$$ميد 
ال$$$$$$$كلية، وال$$$$$$$سيد ح$$$$$$$سن ق$$$$$$$رن$$$$$$$فل، ع$$$$$$$ميد ك$$$$$$$لية اآلداب وال$$$$$$$علوم اإلن$$$$$$$سان$$$$$$$ية 
ب$$$$$الج$$$$$دي$$$$$دة، وال$$$$$سيد رش$$$$$يد ه$$$$$الل، ن$$$$$ائ$$$$$ب رئ$$$$$يس ال$$$$$جام$$$$$عة، وال$$$$$سيد خ$$$$$ليل 
ب$$$$نخوج$$$$ة، ن$$$$ائ$$$$ب ع$$$$ميد ال$$$$كلية م$$$$تعددة ال$$$$تخصصات، وال$$$$سيد ع$$$$بد ال$$$$كبير 

مكار، نقيب المحامين، والسادة األساتذة والموظفين والطلبة وأوليائهم.

ت$$$$حت ال$$$$رع$$$$اي$$$$ة ال$$$$سام$$$$ية ل$$$$صاح$$$$ب ال$$$$جالل$$$$ة ال$$$$ملك مح$$$$مد ال$$$$سادس 

ن$$$$$صره ال$$$$$له وأي$$$$$ده، ن$$$$$ظم "م$$$$$ختبر ال$$$$$بحث ف$$$$$ي ال$$$$$تدب$$$$$ير واالق$$$$$تصاد 

وال$علوم االج$تماع$ية" ب$ال$كلية م$تعددة ال$تخصصات ب$الج$دي$دة،  ن$دوة 
دول$ية ح$ول م$وض$وع :  "االق"تصاد االج"تماع"ي وال"تضام"ني، أداة 
ل""لتنمية االق""تصادي""ة واالج""تماع""ية : واق""ع وآف""اق"، وذل$$$ك ي$$$وم$$$ي 
الخ$$$$ميس والج$$$$معة 19 و 20 م$$$$اي 2016 ب$$$$مقر ال$$$$مؤس$$$$سة. ي$$$$ندرج 

ه$$$$$ذا الح$$$$$دث ال$$$$$علمي ال$$$$$هام ف$$$$$ي إط$$$$$ار ال$$$$$عناي$$$$$ة ال$$$$$ملكية ال$$$$$سام$$$$$ية 
ال$$$$$موص$$$$$ول$$$$$ة ب$$$$$ال$$$$$عنصر البش$$$$$ري، ال$$$$$تي ت$$$$$عززت ب$$$$$ان$$$$$طالق ال$$$$$مبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية.

وال$$$غاي$$$ة م$$$ن ت$$$نظيم ه$$$ذه ال$$$ندوة ه$$$و ال$$$مساه$$$مة ف$$$ي ت$$$وض$$$يح م$$$عال$$$م 
االق$$تصاد االج$$تماع$$ي وال$$تضام$$ني وم$$رج$$عيات$$ه، وك$$ذا إث$$راء ال$$حوار 

ب$$$$$ين ث$$$$$لة م$$$$$ن األس$$$$$ات$$$$$ذة ال$$$$$جام$$$$$عيين ومج$$$$$موع$$$$$ة م$$$$$ن ف$$$$$عال$$$$$يات ت$$$$$مثل 
ق$طاع$ات  ل$ها ع$الق$ة ب$ال$موض$وع، وأي$ضا ألن ال$كلية  ق$د راك$مت خ$برة 

وتجربة، بتنظيمها سنة 2012 لقاء علميا هاما بشراكة مع المدرسة 
 Academic ال$$$$$عليا ف$$$$$ران$$$$$سيسكو ف$$$$$ري$$$$$ر ب$$$$$بروك$$$$$سيل – ب$$$$$لجيكا  و
Exchange GIE ح$$$$$$$$$$$$$$$$$$ول "ال""""""""""لقاء األول م""""""""""ع ال""""""""""تعاون""""""""""يات 

المغربية ».

االقتصاد االجتماعي والتضامني، أداة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة : 
واقع وآفاق

ت$$م ت$$كري$$م ك$$ل م$$ن األس$$تاذ ع"بد ال"عزي"ز شفيق، ع"ميد 
ال"""""كلية م"""""تعددة ال"""""تخصصات، واألس"""""تاذ ع"""""بد 
ال""""كري""""م ق""""مري، خ$$$$$$الل ه$$$$$$ذه ال$$$$$$ندوة ن$$$$$$ظير ج$$$$$$هوده$$$$$$ما 
اإلداري$$$$ة وال$$$$ترب$$$$وي$$$$ة، واه$$$$تمام$$$$هما ب$$$$تأه$$$$يل وت$$$$طوي$$$$ر أداء 
امل$$$$ؤس$$$$سة ال$$$$جام$$$$عية، وت$$$$وف$$$$ير اآلل$$$$يات وامل$$$$وارد وال$$$$ظروف 

امل$$$$$$الئ$$$$$$مة ل$$$$$$فائ$$$$$$دة ال$$$$$$طلبة، وم$$$$$$ساه$$$$$$متهما ف$$$$$$ي إن$$$$$$جاح 
األوراش واملبادرات الوطنية والدولية.

ترسیخا لثقافة التكریم

األستاذ عبد العزيز شفيق، عميد 
الكلية متعددة التخصصات

السيد عبد الكريم قمري، استاذ بالكلية 
متعددة التخصصات (عن اليمني)

أنشطة املؤسسات اجلامعية
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ن$$$ظم "م$$$نتدى ال$$$تجوي$$$د وال$$$قراءات ال$$$قرآن$$$ية" ب$$$كلية اآلداب وال$$$علوم 
اإلن$$$$$سان$$$$$ية ب$$$$$الج$$$$$دي$$$$$دة ب$$$$$تنسيق م$$$$$ع "المج$$$$$لس ال$$$$$عملي المح$$$$$لي 

ب$$الج$$دي$$دة" ن$$دوة ع$$لمية ف$$ي م$$وض$$وع : "الخ"طاب ال"دي"ني ب"ين 
ال""""وس""""طية واالع""""تدال ودح""""ض ك""""ل ال""""تطرف ب""""ال""""دل""""يل 

والبرهان"، وذلك يوم  الثالثاء 3 ماي 2016 بهذه المؤسسة.

ن$$$ظم "م$$$اس$$$تر ال$$$بالغ$$$ة والخ$$$طاب" ب$$$كلية 
اآلداب وال$علوم اإلن$سان$ية ب$الج$دي$دة ن$دوة 
وط$$$$$$$$$$نية ح$$$$$$$$$$ول : "ق""""""ضاي""""""ا ف""""""ي ال""""""لغة 
واألدب"، وذل$$$$$$ك ي$$$$$$وم الخ$$$$$$ميس 12 م$$$$$$اي 

2016 بهذه المؤسسة.

"خطاب الكراھیة 
والممارسات العنفیة"
ن$$$$$$$ظم"م$$$$$$$ختبر ال$$$$$$$دراس$$$$$$$ات اإلس$$$$$$$الم$$$$$$$ية 
وال$$$$$$$$$$$$$تنمية ال$$$$$$$$$$$$$مجتمعية" ب$$$$$$$$$$$$$كلية اآلداب 
وال$علوم اإلن$سان$ية ن$دوة ح$ول : "خ"طاب 

ال""""كراه""""ية وال""""ممارس""""ات ال""""عنفية"، 
وذل$$$$$$$$$$ك ي$$$$$$$$$وم اإلث$$$$$$$$$نين 16 م$$$$$$$$$اي 2016، 

بهذه المؤسسة.

ن$$$$ظم "م$$$$ختبر األب$$$$حاث وال$$$$دراس$$$$ات ال$$$$حضاري$$$$ة، ش$$$$عبة ال$$$$دراس$$$$ات 
اإلس$$$الم$$$ية ب$$$كلية اآلداب وال$$$علوم اإلن$$$سان$$$ية ب$$$الج$$$دي$$$دة" ن$$$دوة وط$$$نية 

ح$ول : "ال"نبوغ امل"غرب"ي ف"ي ال"قراءات ال"قرآن"ية"، وذل$ك ي$وم$ي 
األربعاء والخميس 18 و 19 ماي 2016 بهذه املؤسسة.

"النبوغ المغربي في القراءات القرآنیة" 
"قضایا في اللغة واألدب" 

"الخطاب الدیني بین الوسطیة 
واالعتدال" 

ن$$$$ظم "م$$$$ختبر دراس$$$$ات ال$$$$ترج$$$$مة وال$$$$تواص$$$$ل واآلداب" ب$$$$كلية 
اآلداب وال$$$$علوم اإلن$$$$سان$$$$ية ب$$$$الج$$$$دي$$$$دة، ب$$$$تعاون م$$$$ع "م$$$$ختبر 
ال$$$ترج$$$مة وت$$$كام$$$ل ال$$$معارف" ب$$$كلية اآلداب وال$$$علوم اإلن$$$سان$$$ية 
ب$$$$جام$$$$عة ال$$$$قاض$$$$ي ع$$$$ياض ب$$$$مراك$$$$ش، و"ف$$$$ري$$$$ق ال$$$$بحث ف$$$$ي 

ال$$$تعليم وال$$$ترج$$$مة" ب$$$كلية اآلداب وال$$$علوم اإلن$$$سان$$$ية ب$$$جام$$$عة 
اب$$ن زه$$ر ب$$أك$$ادي$$ر، ال$$مؤت$$مر ال$$دول$$ي ال$$ثال$$ث ح$$ول م$$وض$$وع : 
"إش"""كال ال"""عالق"""ة ب"""ين ال"""حوار واألخ"""الق ف"""ي ال"""فكر 
ال"""معاص"""ر : مش"""روع ال"""فيلسوف ط"""ه ع"""بدال"""رح"""من 

نموذجا"، وذلك يومي الثالثاء واألربعاء 3 و 4 ماي 2016 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة.
ف$$$سح ه$$$ذا ال$$$مؤت$$$مر ال$$$مجال أم$$$ام ال$$$باح$$$ثين ف$$$ي ت$$$خصصات م$$$ختلفة، ل$$$طرح 

هذا الموضوع الحيوي انطالقا من تجارب عالمية، ومقاربات نظرية مختلفة، 
م$$رك$$زا ع$$لى االش$$كاالت ال$$متصلة ب$$مفهوم ال$$حوار واألخ$$الق، وم$$ا ي$$ثيران$$ه م$$ن 
اتصال أو انفصال في الفكر المعاصر، ثم مناقشة إشكاالتهما الفرعية في 

ضوء ما تعيشه المجتمعات العالمية الحديثة من تحديات فكرية مختلفة.
ول$$$$$قد ج$$$$$اء مش$$$$$روع ال$$$$$فيلسوف امل$$$$$غرب$$$$$ي ط$$$$$ه ع$$$$$بدال$$$$$رح$$$$$من واع$$$$$يا ب$$$$$إش$$$$$كال 
ال$عالق$ة ب$ني "ال$حوار واألخ$الق" م$عتبرا األخ$الق أف$قا ل$لحوار وال$فلسفة، وأن$ه 

البوابة الرئيسية إلعادة إحياء اإلنسان.

أنشطة املؤسسات اجلامعية

"إشكال العالقة بین الحوار واألخالق في الفكر 
المعاصر: مشروع الفیلسوف طھ عبدالرحمن 

نموذجا"
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اس$تقبل ال"سيد رئ"يس ال"جام"عة، ي$وم ال$ثالث$اء 24 م$اي 2016 ب$رئ$اس$ة ال$جام$عة، وف"دا أك"ادي"ميا م"ن ج"ام"عة ال"قدس امل"فتوح"ة ب"رام 

اهلل، ت$$$$م خ$$$$الل ه$$$$ذا ال$$$$لقاء ال$$$$تباح$$$$ث ف$$$$ي ال$$$$قضاي$$$$ا ذات االه$$$$تمام املش$$$$ترك. وب$$$$عده$$$$ا ق$$$$ام ال$$$$وف$$$$د ب$$$$زي$$$$ارة ل$$$$كلية اآلداب وال$$$$علوم اإلن$$$$سان$$$$ية 
بالجديدة، وزيارة استطالعية للفضاء الجهوي للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالجديدة. 

وفد أكادميي من جامعة القدس املفتوحة  برام الله 
يزور اجلامعة

ي$$$$$$$$$$$$$$$$نظم "م$$$$$$$$$$$$$$$$ختبر ال$$$$$$$$$$$$$$$$تاري$$$$$$$$$$$$$$$$خ وال$$$$$$$$$$$$$$$$علم 
وال$$$$$$$$$$$$$$$$مجتمع"، ب$$$$$$$$$$$$$$$$$كلية اآلداب وال$$$$$$$$$$$$$$$$علوم 
اإلن$$$سان$$$ية ب$$$الج$$$دي$$$دة، ن$$$دوة دول$$$ية ح$$$ول 

م$$$$$$$$وض$$$$$$$$وع : "ق"""""راءات ف"""""ي مش"""""روع 

مح""""مد ع""""اب""""د ال""""جاب""""ري"،  ي$$$$$$وم$$$$$$ي 
األرب$$$$$$$$$$$عاء والخ$$$$$$$$$$$ميس  23 و24 ن""""""ون""""""بر 

ي$$$$$نظم "م$$$$$ختبر ال$$$$$بحث ف$$$$$ي ال$$$$$بالغ$$$$$ة 
وال$$$$لسان$$$$يات"، ب$$$$كلية اآلداب وال$$$$علوم 

اإلن$سان$ية ب$الج$دي$دة  ي$وم$ي األرب$عاء 

وال$خ$$$$$$$$$$$$$$$$$$م$ي$س 23 و 24 ن""""""""""ون""""""""""ب"ر 

2016، ن$$$$$دوة دول$$$$ية ف$$$$ي م$$$$وض$$$$وع : 
"تخ"""""طيط م"""""تن ال"""""لغة ال"""""عرب"""""ية : 

الواقع واآلفاق".

ت$$$نظم "مج$$$موع$$$ة ال$$$بحث ف$$$ي ال$$$ثقاف$$$ة ال$$$شعبية وال$$$فكر 
ال$$$صوف$$$ي وم$$$اس$$$تر ال$$$بالغ$$$ة وتح$$$ليل الخ$$$طاب"، ب$$$كلية 

اآلداب ال$$علوم اإلن$$سان$$ية ب$$الج$$دي$$دة ، و"ج$$معية ع$$يون 
م$$$$$غرب$$$$$ية ل$$$$$لثقاف$$$$$ة واالب$$$$$داع وال$$$$$نقد" ال$$$$$ملتقى ال$$$$$عرب$$$$$ي 
األول ل$$$$$$لرواي$$$$$$ة ، ح$$$$$$ول م$$$$$$وض$$$$$$وع : "م"""حكي ال"""ذات 
وال"تاري"خ ف"ي ال"رواي"ة ال"عرب"ية"، ي$وم$ي الخ$ميس 

والجمعة 1 و2 دجنبر 2016 .

ش$ارك ال$سيد ي$حيى ب$وغ$ال$ب، رئ$يس ج$ام$عة ش$عيب ال$دك$ال$ي، ض$من ال$وف$د ال$مراف$ق ل$لسيد 
ل$حسن ال$داودي، وزي$ر ال$تعليم ال$عال$ي وال$بحث ال$علمي وت$كوي$ن األط$ر إل$ى ال$برت$غال ي$وم$ي 

اإلث$$نين وال$$ثالث$$اء 25 و 26 ي$$ول$$يوز 2016،  ال$$مكون م$$ن  رؤس$$اء ج$$ام$$عات اب$$ن ط$$فيل، اب$$ن 
زه$$$$ر وال$$$$حسن األول، ل$$$$بحث س$$$$بل ت$$$$طوي$$$$ر ال$$$$تعاون ال$$$$جام$$$$عي وال$$$$علمي ب$$$$ين ال$$$$جام$$$$عات 

المغربية ونظيراتها البرتغالية.

محادثات مغربية برتغالية لتطوير أوجه التعاون األكادميي والعلمي
يد
اع
مو


