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تهنئة
        بمناســبة نهايــة الســنة الجامعيــة 2022/2021 يتقــدم الســيد مديــر الجامعــة 

ــة  ــر الطلب ــا خاصــا بالذك ــي وأصدقه ــر التهان ــة بأح ــاء األســرة الجامعي إىل كل أبن

والطالبــات المتخرجيــن يف مختلــف تخصصاتهــم وأطوارهــم الدراســية متمنيــا 

لهــم التوفيــق والنجــاح يف مســاراتهم األكاديميــة والمهنيــة ومتوجهــا بالشــكر 

ــدول مــن أجــل إنجــاح  الجزيــل لألســاتذة والموظفيــن والعمــال عــىل الجهــد المب

هــذه الســنة الجامعيــة بمختلــف نشــاطاتها البيداغوجيــة وفعالياتهــا العلميــة 

والثقافيــة والرياضية.كمــا يتقــدم بالتهانــي الخالصــة اىل الطلبــة حاميل شــهادة 

البكالوريــا متمنيــا لهــم ولكافــة الطلبــة وأبنــاء األســرة الجامعيــة دخــوال جامعيــا 

موفقــا.



األستاذ:  نور الدين بن عيل الشريف

مدير الجامعة 

كلمة مدير الجامعة

أينمــا كانــت٬ وانطالقــا مــن خصوصيتهــا ومكوناتهــا   ٬ الجامعــة  إن          
ــدة التــي تقــود  ومؤهالتهــا ٬ تقــف دائمــا يف مقدمــة المؤسســات الفاعلــة الرائ

قاطــرة المجتمــع.

        وجامعــة جيجــل مــا فتئــت تعمــل جاهــدة وبتوفيــق جــيل مــن أجــل أن تفــرد 
ــص  ــدارك النقائ ــه بت ــب أن تقوم ــذي يج ــام ال ــة والمق ــة الالزم ــها المكان لنفس

واســتثمار المتــاح مــن مواردهــا التقنيــة والبشــرية وتظافــر جهــود أبناء أســرتها.

إننا ندون هنا عىل سبيل الذكر ال الحصر: 

1- يف المجال البيداغوجي:

- اســتدراك التأخــر الحاصــل يف البيداغوجيــا خــالل الســنة الفارطــة والناجــم عــن 

إضرابــات الطلبــة التــي شــهدتها الجامعــة حينهــا.

- اختيــار جامعــة جيجــل نموذجــا رائــدا للتطبيــق التجريبــي Webetu الخــاص 

بمواكبــة الطالــب الجامعــي خــالل مســاره البيداغوجــي.

- تسليم ألول مرة الشهادات النهائية للطلبة المتخرجين.

2- يف مجال الدراسات العليا والترقيات:

- احتضان الجامعة لمسابقة الدكتوراه يف 37 تخصصا وإتمام إجراء مراحلها بنجاح واقتدار الفت.

- ترقيــة عــدد مــن أســاتذة الجامعــة إىل رتــب علميــة جديــدة: 17أســتاذ إىل رتبــة Professeur و تأهيــل 42 أســتاذ إىل رتبــة 

أســتاذ محاضــر أ .

3- يف المجال اإلداري:

- انتقــال إدارة الجامعــة إىل القطــب الجامعــي تاسوســت واســتغالل البــرج اإلداري المخصــص لرئاســة الجامعــة بعــد أن ظــل 

خــارج الخدمــة منــذ اســتيالمه ســنة 2014.

- مباشــرة إجــراء تعيينــات يف الفريــق اإلداري للجامعــة ) نــواب مديــر ٬ عمــداء كليــات ٬ رؤســاء أقســام وأمنــاء عامــون ( بغــرض 

ضــخ دمــاء جديــدة ومنــح الفرصــة للكفــاءات المتوفرة.

4- تحسين الحياة الجامعية:
 

- فتح ألول مرة مكتبين دائمين للبريد بالقطبين الجامعيين تاسوست وجيجل. 

5 - يف مجال األنشطة:

تنظيم واحتضان عديد األنشطة الوطنية والدولية المتميزة كان أهمها: 

- الملتقى الجزائري التركي الرابع.

- الندوة الجهوية لجامعات الشرق.

-البطولة الوطنية الجامعية للدراجات الهوائية.

- اللقاء التقييمي الوطني لألنشطة. 

- أسبوع التبادل السياحي لطلبة جامعات الجنوب.

        إن هــذه اإلنجــازات وغيرهــا مكنــت جامعــة جيجــل مــن الحصــول عــىل مراتــب مشــرفة يف ترتيــب الجامعــات الجزائريــة 
عــىل غــرار تصنيــف مجلــة تايمــز األمريكيــة لتأثيــر الجامعــات والــذي احتلــت فيــه جامعتنــا المرتبــة الرابعــة وطنيــا.

وهــو مــا لــم ولــن يكــون ممكنــا تجســيده واقعــا لــوال تظافــر الجهــود والعمــل بإخــالص داخــل األطــر القانونيــة بمــا تمليــه 

خصوصيــة الفضــاء الجامعــي مــن أخــالق ونبــل واحتــرام يف التعامــل والتواصــل بيــن كل أطيــاف األســرة الجامعيــة وشــركائها 

اإلجتماعييــن.

        أتقــدم يف األخيــر بالشــكر الجزيــل إىل كل مــن ســاهم يف هــذه النجاحــات وأتوجــه بالتهنئــة لــكل أبنائــي الطلبــة وبناتــي 
الطالبــات عــىل إتمــام ســنتهم الجامعيــة وأخــص بالذكــر الطلبــة المتخرجيــن يف مختلــف األطــوار والتخصصــات والطلبــة 

المتوجيــن يف مختلــف المســابقات الثقافيــة والرياضيــة و مرحبــا ومهنئــا بالطلبــة الجــدد حامــيل شــهدة البكالوريــا متمنيــا 

لهــم كامــل النجــاح والتوفيــق. 
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الملتقى الدولي الجزائري – التركي الرابع
قاعة المحاضرات جرفي مبارك تحتضن:

        احتضنــت قاعــة المحاضــرات الكبــرى جــريف مبــارك بالقطــب الجامعــي  بتاسوســت صبيحــة يــوم  

ــع والتــي  ــدويل التركــي الجزائــري الراب الجمعــة 11 مــارس 2022 فعاليــات اليــوم الثالــث مــن الملتقــى ال

امتــدت أشــغاله مــن يــوم 09 إىل 13 مــارس 2022 بجامعــات الجزائــر، جيجــل وباتنــة.. طبعــة هــذه الّســنة 

كانــت موســومة بعنــوان »المــوروث الجزائــري العثمانــي المشــترك« )عــىل خطــى بيــري ريــس وتاريــخ 

الجزائــر يف القــرن 16م مــن خــالل كتــاب البحريــة( وهــي الطبعــة التــي أشــرفت عــىل تنظيمهــا المديريــة 

ــث  ــايل والبح ــم الع ــاركة وزارة التعلي ــة وبمش ــات الوطني ــز المحفوظ ــي ومرك ــيف الوطن ــة لألرش العام

العلمــي.

    وفــد الملتقــى الــذي ترأســه األســتاذ عبــد المجيــد شــيخي المستشــار المكلَــف باألرشــيف الوطنــي والذاكــرة لــدى 
الَســيد رئيــس الجمهوريــة، حــط الرحــال بجامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي مكّونــا مــن أســاتذة وباحثيــن متخَصصيــن 

مــن جامعــات تركيــا، إيطاليــا، ألبانيــا والجزائــر عــىل غــرار رئيــس جامعــة اســطمبول وأســاتذة مراكــز تركيــة متخصصــة 

يف دراســة التاريــخ المشــترك، وقــد كان يف اســتقبال الوفــد الســيد وايل الواليــة رفقــة الســلطات الوالئيــة وكذا الســيد 

مديــر جامعــة جيجــل وفريقهــا اإلداري وأســاتذتها وطلبتهــا.

 

        البدايــة كانــت بزيــارة مطَولــة للمعــرض الهــام ببهــو قاعــة المحاضــرات الكبــرى والمنظــم مــن طــرف المديريــة 
العامــة لألرشــيف الوطنــي ومركــز المحفوظــات الوطنيــة والــذي تضمــن بالصــور والوثائــق شــرحا للمــوروث الجزائــري-

ــذه  ــل يف ه ــة جيج ــرن 16م ومكان ــالل الق ــة خ ــرة العثماني ــة يف الفت ــداث التاريخي ــا باألح ــترك وتعريف ــي المش العثمان

الحقبة،كمــا أبــرزت إســهامات البحريــة الجزائريــة يف دعــم الدولــة العثمانيــة إضافــة إىل صــور عــن الدولــة الجزائريــة 

المســتقلة مــن 1517 إىل 1830،حيــث تــم اإلطــالع أيضــا عــىل خرائــط للجزائــر وخرائــط لجيجــل مــن كتــاب البحرَيــة الــذي 

يحتــوي عــىل 750 صفحــة لألميــرال بيــري رايــس وهــو أول أميــرال إســالمي قــام برســم الدولــة العثمانيــة.

       تــم بعدهــا انطــالق الجلســة العلميــة التــي افتتحــت بتــالوة آيــات بيَّنــات مــن الَذكــر الحكيــم و اإلســتماع للَنشــيد 
ــن عــيل  ــور الديــن ب ــر الجامعــة البروفيســيور ن ــة وتعريفيــة بالجامعــة قَدمهــا الَســيد مدي ــي ثــم كلمــة ترحيبَي الوطن

الشــريف متبوعــة بلفتــات تكريميــة بيــن الســلطات الوالئيــة والجامعــة والوفــد التركــي.

الجمعة 11 مارس 2022:
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        الجلســة العلمّيــة ترأســها الدكتــور شــكيب بــن حفــري وهــو مديــر مخبــر الدراســات للمــوروث العثمانــي بالجزائــر  متكفال 
ــر وتركيــا خــالل  بترجمــة مضمــون الجلســة التــي تضمنــت مداخــالت تمحــورت أساســا حــول مظاهــر العالقــة بيــن الجزائ

مرحلــة الحكــم العثمانــي للجزائــر مركــزة عــىل كتــاب البحريــة لألميــرال بيــري رايــس و المصنــف كأحــد المصــادر التاريخيــة 

األصليــة خــالل العصــر الحديــث يف مجــال المالحــة واإلبحــار بمنطقــة البحــر البيــض المتوســط خــالل القــرن 16.

ــة  ــاء مرحل ــن أثن ــع العثمانيي ــر م ــايل الجزائ ــة أه ــوان عالق ــد دراج بعن ــري محم ــتاذ الجزائ ــا األس ــة األوىل إفتتحه • المداخل

ــرن 16 م. ــر يف الق ــة الجزائ ــيس ايال تأس

• المداخلــة الثانيــة قّدمهــا األســتاذ اإليطــايل فرونسيســكو ڨـابريــويل )Francisco Caprioli( بعنــوان  إعــادة قــراءة الجزائــر 

العثمانيــة يف القــرن 16 م :إيالــة عثمانيــة، عاصمــة أو قــوة بالبحــر المتوســط.

ــة،  ــاب البحري ــس وكت ــري ري ــوان بي ــار )Mustafa Kacar( بعن ــى كاس ــي مصطف ــتاذ الترك ــا  األس ــة قدمه ــة الثالث • المداخل

ــة. ــة تقييمي دراس

ــي ُأزڨـــور أُرال )Üyesi Özgür Oral( بعنــوان النشــاط البحــري للبحــارة  ــا األســتاذ المســاعد األلبان ــة الرابعــة قّدمه • المداخل

الجزائرييــن ضــد البندقيــة يف القــرن 18 م.

        هــذه المداخــالت كانــت محــط مناقشــات  مثمــرة بيــن األســاتذة الحاضريــن، لتختتــم أشــغال هــذا اليــوم الثالــث مــن 
الملتقــى بتقديــم شــهادات المشــاركة لألســاتذة المشــاركين وســط نجــاح تنظيمــي الفــت لجامعــة جيجــل يف احتضانهــا 

لجــزء مــن هــذه الفعاليــة العلميــة الدوليــة الهامــة.
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جامعة جيجل تحتفل بثالث محطات هامة

       احتضنــت جامعــة محمــد الصديــق بــن يحي بالقطب الجامعي تاسوســت 
يــوم الثالثــاء 10 مــاي 2022 فعاليــات ثالثيــة األبعــاد تمثلــت يف االحتفــال 

ــن  ــق ب ــد الصدي ــد محم ــهاد المجاه ــرى استش ــغل، ذك ــي للش ــد العالم بالعي

ــال  ــذر االحتف ــد تع ــك بع ــاي 1945 ،وذل ــازر 08 م ــرى الـــ 77 لمج ــي والذك يح

بهــذه المحطــات يف وقتهــا لتزامنهــا مــع أيــام عيــد الفطــر المبــارك.                        

        بدايــة وقــف الوفــد المشــارك مــن مســؤولين وســلطات وأبنــاء األســرة 
ــة  ــة الجامع ــى رئاس ــاحة مبن ــة بس ــة واإلعالمي ــرة الثوري ــة واألس الجامعي

اســتماعا للنشــيد الوطنــي ورفــع العلــم الوطني ووضــع باقــة ورد ترحما عىل 

روح المجاهــد محمــد الصديــق بــن يحــي وضحايــا المجــازر الرهيبــة، ليلتحــق 

بعدهــا الوفــد ببهــو قاعــة المحاضــرات الكبــرى جــريف مبــارك لزيــارة معــرض 

ــي و معــرض  ــن يح ــق ب ــد الصدي ــد محم ــاة المجاه ــن حي ــور ع ــي بالص تاريخ

آخــر عــن مجــازر 08 مــاي 1945 لمديريــة المجاهديــن وذوي الحقــوق لواليــة 

جيجــل، ثــم إىل قاعــة المحاضــرات التــي افتتحــت بهــا األشــغال بكلمــة مديــر 

الجامعــة، ليتابــع بعدهــا الحضــور شــريطا وثائقيــا عــن مفاوضــات إيفيــان 

ــن  ــتماع إىل مداخلتي ــم االس ــوق ث ــن وذوي الحق ــداد وزارة المجاهدي ــن إع م

لألســتاذ بوقلمــون داوود رئيــس المجلــس العلمــي لمتحــف المجاهــد حــول 

حيــاة الشــهيد محمــد الصديــق بــن يحــي، ومداخلــة لألســتاذ معــزة عزالديــن 

المتخصــص يف التاريــخ حــول مجــازر 08 مــاي 1945.

        لتختتــم فعاليــات االحتفــال بتكريــم عائــالت بعــض أبنــاء األســرة 
ــه  ــم الل ــة  رحمه ــم المني ــن وافته ــن الذي ــاتذة وموظفي ــن أس ــة م الجامعي

خــالل الســنة الجامعيــة 2022/2021 وكــذا تكريــم مجموعــة مــن األســاتذة 

ــة الخدمــات  ــوا عــىل التقاعــد بمســاهمة مــن لجن ــن أحيل ــن الذي والموظفي

االجتماعيــة للجامعــة ،هــؤالء العمــال الذيــن كانــوا يف نهايــة الحفــل محــط 

ــاء األســرة الجامعيــة. احتفــاء وإكــرام مــن طــرف زمالئهــم أبن

        العيد العالمي للشغل- مجازر 08 ماي 1945 – ذكرى استشهاد محمد الصديق بن يحي

الثالثاء 10 ماي 2022:
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إحياء للذكرى السادسة والستين )66( لعيد الطالب 19 ماي 2022/1956 

األستاذ محمد األمين بلغيت يحاضر بجامعة جيجل 

ــذي ضــم معرضــا للصــور  ــال وال ــة يف االحتف ــة المحاضــرات كان المحطــة التالي ــو قاع ــوع ببه ــارة المعــرض المتن         زي
التاريخيــة لمديريــة المجاهديــن وذوي الحقــوق ومعرضــا لمديريــة الخدمــات الجامعيــة وكــذا معــرض للكتــاب لــدار ومضــة 

للنشــر والترجمــة والتوزيــع إضافــة إىل معــرض وورشــة للمؤسســات الصغيــرة خــاص بالنــادي العلمــي رواد القانــون 

.Esperanza ــي ــادي العلم ــالم اآليل للن ــات اإلع ومعــرض لتقني

        قاعــة المحاضــرات كانــت مســرحا لباقــي فقــرات اإلحتفائيــة بــدء بالكلمــات اإلفتتاحيــة لــكل مــن مديــر الجامعــة ثــم 
مديــر الخدمــات الجامعيــة تلتهــا كلمــة الســيد رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي لبلديــة األميــر عبــد القــادر ثــم ممثــل 

ــا اإلســتماع  ــاي 1956، تاله ــان 19 م ــة جامعــة جيجــل و قــراءة لبي ــل طلب ــم كلمــة ممث ــة جيجــل ث ــة لوالي األســرة الثوري

ــا  ــع بعده ــح ، تاب ــى لحيل ــه عيس ــد الل ــاعر عب ــعرية للش ــراءة ش ــا« وق ــرى لن ــي« و »بش ــن »موطن ــودتين وطنيتي ألنش

ــاج وزارة  ــن إنت ــهاد« م ــي االستش ــورة وتمن ــهادة إىل الث ــم والش ــن العل ــاي م ــوان »19 م ــا بعن ــريطا وثائقي ــور ش الحض

ــن بلغيــث. ــد األمي ــة األســتاذ الباحــث محم ــة قيمــة لضيــف شــرف اإلحتفالي ــم مداخل ــن وذوي الحقــوق ث المجاهدي

ــد  ــة محم ــن جامع ــص PGS بي ــدرج المتخص ــد الت ــا بع ــن م ــة تكوي ــاء اتفاقي ــة إلمض ــا فرص ــت أيض ــة كان         اإلحتفالي
.AQS ــب ــد والصل ــة للحدي ــة القطري ــركة الجزائري ــي والش ــن يح ــق ب الصدي

        ويف الختــام فتــح المجــال لتكريــم بعــض أبنــاء األســرة الثوريــة مــن طــرف اللجنــة الوالئيــة إلحيــاء األيــام واألعيــاد 
الوطنيــة وتكريــم الجامعــة لألســتاذ محمــد األميــن بلغيــث واألســتاذ الشــاعر عبــد اللــه عيســى لحيلــح ومختلــف الشــركاء 

ــة  ــابقات الوطني ــة يف المس ــرفوا الجامع ــن ش ــة الذي ــذا الطلب ــة وك ــوادي علمي ــة ون ــات طالبي ــن جمعي ــن م اإلجتماعيي

والطلبــة الفائزيــن يف مختلــف المســابقات الرياضيــة والثقافيــة المنظمــة بهــذه المناســبة.

والســتين  السادســة  للذكــرى  إحيــاء 

)66( لليــوم الوطنــي للطالــب المصادف 

لـــ19 مــاي من كل ســنة احتضنت جامعة 

محمــد الصديــق بــن يحــي صبيحــة يــوم 

احتفاليــة   2022 مــاي   19 الخميــس 

خاصــة بهــذه المحطــة المجيــدة والتــي 

حضرهــا عــدد كبيــر مــن أبنــاء األســرة 

الجامعيــة إضافــة إىل ضيــوف الجامعــة 

مــن أســرة ثوريــة ومســؤويل الســلطات 

الوالئيــة يتقدمهــم الســيد وايل الواليــة 

ــتماعا  ــة اس ــع بداي ــف الجمي ــث وق حي

رفــع  رافقــه  الــذي  الوطنــي  للنشــيد 

العلــم الوطنــي ووضع باقــة ورد وقراءة 

الشــهداء  أرواح  الفاتحــة ترحمــا عــىل 

ــى  ــذكاري بمبن ــب الت ــام النص ــرار أم األب

ــة. رئاســة الجامع

الخميس 19 ماي 2022:
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جامعة جيجل تحيي الذكرى الستين لعيد االستقالل

       
الّصحراويــون مــن جامعــة  جيجــل  شــارك الطلبــة          
فعاليــات  الجزائــري  الشــرق  جامعــات  بباقــي  زمالءهــم 

اإلحتفــاالت المخلـّـدة للذكــرى 46 إلعــالن الجمهوريــة العربيــة 

الديمقراطيــة  الصحراويــة والتــي أقيمــت بالمدرســة العليــا 

للبيوتكنولوجيــا بجامعــة قســنطينة يومــي 24 و 25 فيفــري 

.2022

        هــذه الفعاليــات تضّمنــت نــدوات و مداخالت ومحاضرات 
البوليزاريــو  لجبهــة  ممثــل  وفــد  تأطيرهــا  عــىل  أشــرف 

وأســاتذة مختّصــون بهــدف تمجيــد نضــال وكفــاح الّشــعب 

الصحــراوي الشــقيق لنيــل حّريتــه و كرامتــه و اســترجاع 

ــدة  ــة الّرائ ــركات التحّرري ــيرة الح ــالكا مس ــة س ــه األبّي أرض

و يف مقدمتها ثورة الجزائر المجيدة.

ــرا  ــة تحضي ــدوة الجهوي ــات الن ــوان 2022 يف فعالي ــي 16 و 17 ج ــة يوم ــة عناب ــون بجامع ــة الصحراوي ــارك الطلب ــا ش كم

ــهر أوت. ــينعقد يف ش ــذي س ــب ال ــراء ووادي الذه ــاقية الحم ــة الس ــاد طلب ــع إلتح ــر الراب للمؤتم

     

الطلبة الصحراويون بجامعة جيجل
 يشاركون زمالءهم اإلحتفال بالوطن و القضية

        تخليدا للذكرى الســتين )60( لعيد االســتقالل و اســترجاع الســيادة الوطنية 
المصــادف لـــ 05 جويليــة مــن كل ســنة انتظمــت بقاعــة المحاضــرات الكبــرى جريف 

مبــارك بالقطــب الجامعــي بتاسوســت يــوم اإلثنيــن 04 جويليــة 2022 احتفاليــة 

خاصــة بهــذه المناســبة المجيــدة بالتنســيق مــع مديريــة الخدمــات الجامعيــة.

ــرات  ــة المحاض ــو قاع ــام ببه ــرض المق ــن المع ــت م ــال كان ــة اإلحتف         انطالق
لصــور و وثائــق عــن  الثــورة الجزائريــة وشــهدائها مــن تنظيــم مديريــة الخدمــات 

الجامعيــة ، ليلتحــق الحضــور بقاعــة المحاضــرات أيــن تــم االســتماع آليــات بينــات 

مــن الذكــر الحكيــم و النشــيد الوطنــي ثــم بعدهــا للكلمــات الترحيبيــة مــن طــرف 

مديــر الجامعــة و مديــر الخدمــات الجامعيــة وكــذا ممثــل رئيــس المجلــس الشــعبي 

الوالئــي لواليــة جيجــل.

تضمــن اإلحتفــال مداخلــة قيمــة ألســتاذ العلــوم السياســية كشــوط عبــد الرفيــق 

بعنــوان »الذكــرى الســتون الســترجاع الســيادة الوطنيــة عــزم واصــرار عــىل تجديد 

البنــاء و المســار«

ــابقة  ــي المس ــز بجائزت ــواح الفائ ــلم رب ــب مس ــم الطال ــم تكري ــام ت         يف الخت
الوطنيــة الجامعيــة لإلبــداع  الطالبــي -الشــعر بجامعــة ســطيف و مســابقة عــيل 

ــة  ــة الوطني ــن للبطول ــن المتأهلي ــن الرياضيي ــذا الطالبي ــة، وك ــي الوطني معاش

الجامعيــة يف رياضــة الكاراتيــه الطالــب فنيــزة شــكيب والطالبــة محمــدي 

ــد  ــة عب ــط زبيل ــة للمنش ــات الجامعي ــة الخدم ــم مديري ــة إىل تكري كاهينة،إضاف

ــردة«. ــة متم ــير يف مملك ــي »أس ــه األدب ــدور كتاب ــبة ص ــاب بمناس الوه

اإلثنين 04 جويلية 2022:
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الندوة الجهوية لجامعات الشرق
جامعة جيجل تحتضن:

        كانــت جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي يــوم الســبت 02 جويليــة 2022 وألول مــرة مســرحا النعقــاد النــدوة 
الجهويــة لجامعــات الشــرق  حيــث كانــت قاعــة المحاضــرات الكبــرى جــريف مبــارك فضــاء ألشــغالها عــىل مــدار 

اليــوم ، وهــي النــدوة التــي تزامنــت مــع اإلحتفــاالت المخلــدة للذكــرى الســتين لإلســقالل واســترجاع الســيادة 

الوطنيــة. افتتــاح النــدوة حضــره الســيد وايل الواليــة والســيد رئيــس المجلــس الشــعبي الوالئــي ووفــد مرافــق 

لهمــا مــن ســلطات الواليــة أيــن تــم تقديــم كلمــات ترحيبيــة وافتتاحيــة مــن طــرف الســيد مديــر الجامعــة 

األســتاذ نورالديــن بــن عــيل الشــريف والســيد رئيــس النــدوة الجهويــة لجامعــات الشــرق والســيد األميــن العــام 

لــوزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي والســيد وايل الواليــة.

 بعد كلمات اإلفتتاح تمت مباشرة أشغال هذه الندوة الهامة التي تمحورت حول:

• حصيلة النشاط للسنة الجامعية 2022-2021.

• تحضيــر الدخــول الجامعــي 2022-2023 ) اســتالم الهيــاكل البيداغوجيــة واالقامــات ،.....( و ذلــك بدراســة حالــة 

كل مؤسســة جامعيــة خاصــة بالنســبة للمؤسســات التــي تعانــي مــن نقــص الهيــاكل.

. FNR عرض حال عن القوانين الجديدة لتمويل هياكل البحث بعد غلق الصندوق الوطني للبحث •

• عرض حال للقوانين و المراسيم التنفيذية التي سوف تصدر قريبا و التي تخص :

-1 قانون نظام الدراسات و التكوين للحصول عىل شهادات التعليم العايل.

-2 إعداد المرسوم الذي يحدد مهام مؤسسات التعليم العايل و تنظيمها وسيرها.

-3 القانون األساسي لالستاذ الباحث و االستاذ االستشفائي الجامعي والباحث الدائم.

        تجــدر اإلشــارة إىل أن النــدوة  شــارك فيهــا الســيد رئيــس النــدوة الجهويــة لجامعــات الشــرق و  39 مديــر 
جامعــة مــن الشــرق الجزائــري و 26 مديــر خدمــات جامعيــة وبتأطيــر وفــد وزاري مــن الــوزارة الوصيــة ترأســه 

ــد القــرارات الهامــة بهــدف تــدارك  ــذي أشــرف عــىل األشــغال المتوجــة بعدي ــوزارة ال الســيد األميــن العــام لل

النقائــص وتحســين األداء اإلداري والبيداغوجــي.

السبت 02 جويلية 2022:
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نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول 
والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي 

في التدرج
    تعتبــر نيابــة المديريــة هــذه العمــود 
ــب مــن  ــار الطال الفقــري للجامعــة باعتب

لمــا  األساســي  انشــغالها  و  أولوياتهــا 

ــتقبال،  ــن اس ــر م ــذا األخي ــه ه ــى ب يحظ

أول  منــد  وتأطيــر  توجيــه  مرافقــة، 

تســجيل إىل غايــة اســتالمه للشــهادة 

الجامعيــة ، وذلــك مــن خــالل مختلــف 

الشــهادات  )مصلحــة  مصالحهــا 

التكويــن  مصلحــة  والمعــدالت، 

المتواصــل، مصلحــة التعليــم التربصــات 

لذلــك. المســخرة  والتقييــم( 

        لقــد تمكنــت نيابــة مديريــة الجامعــة للبيداغوجيــا مــن مواكبــة قاطــرة 
التطــور مســتغلة كافــة الوســائل الماديــة ، البشــرية و التكنولوجيــة منهــا  

نظــام Progres، تطبيــق Android، اســتعمال الوســائط المتعــددة وشــبكات 

التواصــل االجتماعــي و رقمنــة تحريــر الوثائــق البيداغوجيــة ، كل هــذا 

بهــدف تقديــم أحســن خدمــة يف أقــل وقــت ممكــن.

    للتذكيــر تضمــن جامعــة جيجــل عــددا معتبــرا مــن التكوينــات األكاديميــة 
والمهنيــة يبلــغ عددهــا 55  تخصصــا يف طــور الليســانس و79 تخصصــا يف 

طــور الماســتر.                                            

     نائب مدير الجامعة

                                                                       أ. بن زايد رياض

نيابات المديرية

نيابة مديرية الجامعة للتنمية و االستشراف والتوجيه        

تهتــم  هــذه  المديريــة  نيابــة     
ــذا  ــزات وك ــتثمار والتجهي ــة االس بعملي

ــرية  ــوارد البش ــراف الم ــور واستش تط

ــه  ــك توجي ــاكل وكذل ــآت والهي والمنش

ــات  ــن العملي ــن بي ــة م ــة الطلب ومرافق

المديريــة  نيابــة  بهــا  تكفلــت  التــي 

خــالل ســنة 2022 نذكــر:

_ إصالح العزل المائي بالقطب الجامعي 

 .Étanchéité.تاسوست

- تأهيل شبكة التدفئة بكليات القطب 

الجامعي بتاسوست.

                                                _ تأهيل بهو كلية العلوم والتكنولوجيا.

    إضافــة إىل هــذا تتابــع نيابــة مديريتنــا ورشــة بناء القطــب الجامعي 
الجديــد بالعوانــة الــذي يشــهد حاليــا وتيرة عمــل جيدة.

                                نائب مدير الجامعة

                                    أ. نصرالدين بوجردة

 نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون 
والتنشيط واإلتصال والتظاهرات العلمية

    تعتبــر هــذه النيابــة حجــر األســاس يف 
ــي  ــا اإلجتماع ــة بمحيطه ــة الجامع عالق

الشــراكة  خــالل  مــن  -اإلقتصــادي 

والتبــادالت. والتعــاون 

مؤسســتنا  واجهــة  تمثــل  إنهــا 

الجامعيــة بمــا تضمنــه مــن تنشــيط 

اإلجتماعــي  المحيــط  مــع  وإتصــال 

والنســيج اإلقتصــادي للمنطقــة، وهــو 

ــذي نعمــل وفقــه مــن أجــل  المنظــور ال

األفــكار  وتشــجيع  الدهنيــات  تغييــر 

ــب  ــي يج ــة الت ــادرات والمقاوالتي والمب

أن تكــون وســيلة لبنــاء قيــم عمــل جديــدة مــن شــأنها المســاهمة يف 

والوطــن. المنطقــة  تطويــر 

    إن الرؤيــة الجديــدة لجامعتنــا يف مجــال المقاوالتيــة تتــم مــن خــالل 
اعتمــاد حاضنــة برعايــة باحثيــن رفيعــي المســتوى يشــرفون عــىل 

إنجــاز المشــاريع المبتكــرة وتطويرهــا، كمــا نســعى إىل تطويــر شــراكة 

حقيقيــة رابح-رابــح مــع شــركائنا اإلقتصادييــن واإلجتماعييــن مــن 

ــة. ــدة فاعل ــد شــراكات جدي ــة  وعق ــات المبرم ــل اإلتفاقي خــالل تفعي

                                       نائب مدير الجامعة

                                    أ. زازوة عيل

نيابة مديرية الجامعة المكلفة بالتكوين العالي في الطور 
الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي 

فيما بعد التدرج

    تتكفــل نيابــة مديريــة الجامعــة 
المكلفــة بالتكويــن العــايل يف الطــور 

والبحــث  الجامعــي  والتأهيــل  الثالــث 

العلمــي و التكويــن العــايل فيمــا بعــد 

التــدرج بالتكويــن يف الدكتــوراه وكذلــك 

التكويــن يف مــا بعــد التــدرج المتخصــص 

ــطة  ــة أنش ــي ومتابع ــل الجامع والتأهي

ــا  ــث، كم ــر البح ــدات ومخاب ــث لوح البح

ــر  ــأنه تطوي ــن ش ــاط م ــكل نش ــل ب تتكف

ترقيــة  عــىل  والعمــل  العلمــي  البحــث 

المقروئيــة  وتحســين  العلمــي  النشــر 

والمرئيــة ألبحــاث ومنشــورات أســاتذة الجامعــة باإلضافــة إىل ضمــان ســير 

المجلــس العلمــي للجامعــة والحفــاظ عــىل أرشــيفه،وجمع ونشــر المعلومــات 

الخاصــة بأنشــطة البحــث التــي تنجزهــا الجامعــة.

وهــي بهــذا تكتســي أهميــة بالغــة للجامعــة مــن خــالل إشــرافها عــىل البحــث 

العلمــي ومخابــره ومشــاريعه بصفتــه المهمــة الرئيســة لألســتاذ والباحــث 

الجامعــي ومنحــه المؤسســة الجامعيــة التفــرد والقــدرة عــىل الريــادة وقيادة 

قاطــرة التنميــة. 

 نائب مدير الجامعة

                                   أ. يوسف حديد
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كلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآللي
        كليــة العلــوم الدقيقــة واإلعــالم اآليل تســتقطب ســنويا عــددا معتبــرا مــن الطلبــة يف مياديــن 
علــوم المــادة ، الرياضيــات واإلعــالم اآليل وعــىل الرغــم مــن أنهــا كلية فتيــة إال أنها عريقــة التخصصات 

ــق  ــا إىل تحقي ــعى دائم ــرية تس ــة والبش ــة والبيداغوجي ــا العلمي ــرة بإمكانياته ــام كبي ــة األقس أصيل

الريــادة وإعــداد الكــوادر التــي مــن شــأنها الدفــع بعجلــة التنميــة يف المجتمــع.

ــابقات  ــات يف المس ــا حققــوا نجاح ــرا م ــن كثي ــا والذي ــز لطلبته ــن الممي ــة بالتكوي ــر الكلي         وتفخ
الوطنيــة والجهويــة وافتكــوا المراكــز األوىل بهــا تحــت إشــراف كوكبــة مــن خيــرة األســاتذة بلــغ 

عددهــم 191 أســتاذ مــن مختلــف الرتب.ويتخــرج مــن الكليــة ســنويا مــا يقــارب 500 طالــب يف طــوري 

الليســانس والماســتر ومناقشــة عديــد أطروحــات الدكتــوراه، إضافــة إىل المنتــوج العلمــي األصيــل 

ألســاتذتها وباحثيهــا يف المجــاالت العلميــة ، والــذي يعــد مؤشــرا عــىل رقــي المســتوى وأصالــة 

ــوى. المحت

                                        

كليات

كلية علوم الطبيعة والحياة  
        يعــود اإلســم الحــايل لكليــة علــوم الطبيعــة والحيــاة إىل ســنة 2013، بعــد انفصالهــا عــن العلــوم 
الدقيقــة، وتضــم الكليــة خمســة أقســام تضمــن التكويــن يف ميدانــي علــوم الطبيعــة والحيــاة وعلوم 

األرض و الكــون بأطــواره الثالثــة ) ليســانس، ماســتر، دكتــوراه( يف أغلــب التخصصــات المعتمــدة عــىل 

ــتوى الوطني. المس

ــون  ــايل يك ــن الع ــأن التكوي ــخة ب ــة راس ــيدا لقناع ــث تجس ــر بح ــدة مخاب ــىل ع ــة ع ــر الكلي         تتوف
ــي. ــث العلم ــي والبح ــن البيداغوج ــن الجانبي ــل بي بالتكام

تســهر عــىل أداء العمــل البيداغوجــي هيئــة تدريــس ذات كفــاءة عاليــة يف مختلــف التخصصــات 

ــة. ــام الكلي ــىل أقس ــة ع الموزع

ــا  ــتطاعت كليتن ــة اس ــروف الصعب ــذه الظ ــه، ويف ه ــم كل ــت العال ــي اجتاح ــا الت ــة كورون ــم جائح ورغ

ــا. ــالزم لطلبته ــن ال ــان التكوي ــم وضم ــف والتأقل التكي

ــل  ــن أج ــعى م ــايل، وتس ــم الع ــات التعلي ــودة يف مؤسس ــان الج ــام ضم ــق نظ ــاة إىل تطبي ــة والحي ــوم الطبيع ــة عل ــع كلي وتتطل

ــا. ــيده ميداني تجس

                                                                                                                                                                        

كلية العلوم والتكنولوجيا

        انطلــق التعليــم العــايل يف مجــال التكنولوجيــا بجيجــل يف منتصف التســعينيات يف إطار المدرســة 
العليــا لألســاتذة، و اليــوم نــزاول مجموعــة كاملــة مــن العلــوم والتكنولوجيــا ضمــن كليــة تتكــون مــن 

08 أقســام بيداغوجيــة وتضمــن تكويــن 14 شــعبة ليســانس تــؤدي إىل 20  تخصــص ماســتر.

        كليــة العلــوم و التكنولوجيــا تمتلــك حضيــرة جــد هامــة مــن المعــدات العلميــة ترافــق الدراســات 
الممنوحــة للمهندســين المســتقبليين، وبهــا 25 مخبــر بحــث يتكفــل بالتكويــن وتنفيــد مشــاريع 

البحــث، والتــي تكفــل المســار البيداغوجــي والعلمــي لحــوايل 250 طالــب دكتــوراه.

كلية العلوم والتكنولوجيا تعمل عىل دعم التنمية اإلقليمية يف جوانبها اإلجتماعية 

و الصناعية من خالل إبراز عديد اإلتفاقيات مع الشركاءاإلقتصاديين 

ولضمان عالقة تفاعل ناجحة مع المحيط الخارجي.                                                                                                                                         

                                                                         

عميد الكلية

أ. مقيدش محمد الرشيد

عميد الكلية

أ. نورالدين بوطاوي

عميد الكلية

أ. السعيد لغوشي
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كليات

كلية الحقوق والعلوم السياسية

التــي  الخصوصيــة  إن     
الحقــوق  كليــة  بهــا  تتمتــع 

والعلــوم السياســية مــن حيــث 

تقدمهــا  التــي  التخصصــات 

بطبيعتهــا  متفتحــة  تجعلهــا 

اإلجتماعييــن  الشــركاء  عــىل 

مــن  للجامعــة  واالقتصادييــن 

، وهــو مــا  القطاعــات  مختلــف 

يفســر عــدد التخصصــات المهنيــة 

التــي تــم افتتاحهــا أخيــرا عــىل مســتوى الكليــة والنشــاط 

والدائــم، المتميــز  العلمــي 

        كمــا تتميــز كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بصفحتهــا 

ســائر  تغطيــة  حيــث  مــن  الفايســبوك  موقــع  عــىل  الرائــدة 

األنشــطة البيداغوجيــة والعلميــة واإلداريــة للكليــة ، وهــو 

مــا يرســخ التواصــل بيــن مختلــف الشــرائح – خاصــة الطلبــة – 

ــهولة. ــر و س ــة بيس ــر المعلوم ويوف

                                                                              عميد الكلية

أ. كاميل مراد

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

        تشــرفت بتعيينــي عميــدا للكليــة 
ــق  ــة فري ــا رفق ــي لتطويره ــعيا من وس

ســنركز  والبيداغوجــي  اإلداري  عمــيل 

ــة : خاصــة عــىل النقــاط التالي

جديــدة  تخصصــات  -اســتحداث 

النفــس  علــم  أهمهــا  بالكليــة 

ــم  ــخ عل ــا ، التاري ــادي، األرطفوني العي

. م عــال إل ا ، ت لمكتبا ا

- العمــل عــىل جعــل مذكــرات التخــرج 

جماعيــة. وليســت  فرديــة  أعمــاال  )ماستر+ليســانس( 

- تســهيل التواصــل بيــن اإلدارة ،الطالــب، األســتاذ والموظــف 

وتطويــر وســائل التواصــل ونقــل المعلومــة باســتحداث صفحــات 

ــة. ــة بالكلي ــمية خاص رس

- تطويــر السياســة اإلداريــة بالكليــة بمــا يتماشــى والسياســة 

العامــة إلدارة الجامعــة، والعمــل عــىل انتــاج ســبل التســيير الحديثة.

نتمنــى أن نوفــق يف خطانــا مــع فريقــي اإلداري ونصــل إىل أهدافنــا 

يف تطويــر كليتنــا وجامعتنــا.

                                                                      عميد الكلية 

                                                              أ. بلعيور الطاهر

كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيير

        نســعى مــن خــالل اإلضطــالع 
العلــوم  كليــة  إدارة  بمهــام 

اإلقتصاديــة و التجاريــة و علــوم 

ــم  ــث لتقدي ــكل حثي ــيير بش التس

تخصصــات  يف  جامعيــة  برامــج 

وإدارة  والتجــارة  اإلقتصــاد 

األعمــال تواكــب احتياجــات ســوق 

العمــل وتتماشــى مــع رؤيــة وزارة 

التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، 

ــب يف  ــاندة الطال ــأنه مس ــن ش ــا م ــم كل م ــىل تقدي ــز ع ــا نرك كم

المقــام األول عــىل اكتســاب المعرفــة والمهــارات يف البرامــج 

البيداغوجيــة التــي يــدرس بهــا.

        كمــا نهــدف يف إطــار نفــس المهــام اىل دعــم األســاتذة مــن 
هيئــة التدريــس عــىل مســتوى الكليــة يف العمليــة البيداغوجيــة 

وجانــب البحــث العلمــي مــن جهــة، وخدمــة المحيــط اإلجتماعــي 

واإلقتصــادي مــن جهــة أخــرى، وكل ذلــك يكــون وفــق رؤيــة 

جامعــة جيجــل وأهدافهــا اإلســتراتيجية.

                                                                               عميد الكلية

                                                                          د. لواج منير  

كلية اآلداب واللغات
 

اآلداب  كليــة  وماتــزال  دأبــت          

ــن  ــا م ــأتها، وانطالق ــذ نش ــات من واللغ

طبيعــة تكوينهــا عــىل الســعي الجــاد 

والواعــي واالســتراتيجي نحــو تحقيــق 

الدائــم،  والتطويــر  التطويــر،  مبــدأ 

المســتمر  اإلصــالح  مســعى  واعتمــاد 

الجوانــب،  كل  يف  وذلــك  والمــدروس، 

والســيما  والبيداغوجيــة،  العلميــة 

اإلهتمــام بالجانــب التكوينــي وتعزيــز 

القــدرات المعرفيــة للطلبــة والعمــال 

والموظفيــن واألســاتذة، قصــد تحقيــق الرقــي مــن حيــث الكــم ومــن 

حيــث الكيــف، ســواء يف نســب الطلبــة المتخرجيــن أم يف تنظيــم 

نشــاطات علميــة ناجحــة؛ ومــا كان ليتــم ذلــك إال بتوفيــر اإلمكانيــات 

ــرورة  ــاة ض ــع مراع ــبة، م ــواء المناس ــر األج ــر توفي ــا عب ــة وأيض الالزم

ــىل  ــة، وع ــن جه ــل م ــي المتفاع ــط الجامع ــىل المحي ــة ع ــاح الكلي انفت

المحيــط الثقــايف مــن جهــة ثانيــة، وهــذا مــا ســعت الكليــة إىل 

ــة  ــة ورعاي ــاعدة ومبارك ــه بمس ــول إلي ــت إىل الوص ــه، وهدف تحقيق

اإلدارة المركزيــة مــن خــالل التواصــل الدائــم والتعــاون البنــاء.

                                                              عميد الكلية

   أ. عبد العزيز شويط
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اإلنتقال الى مبنى رئاسة الجامعة بتاسوست
        كان يــوم الثالثــاء 26 أفريــل 2022 موعــدا رســميا لبدايــة اســتغالل البــرج اإلداري بالقطب 
الجامعــي تاسوســت كمقــر رئيســي إلدارة الجامعــة، حيــث دبــت الحيــاة يف المبنــى المتكــون 

مــن 10طوابــق التــي تحتــوي عــىل عديــد المكاتــب.

        ضمــت إضافــة إىل مكاتــب مديــر الجامعــة و األميــن العــام، مكاتــب نيابــات المديريــة 
ــو  ــا وه ــف مصالحه ــة بمختل ــة األربع ــات الفرعي ــذا المديري ــا وك ــف مصالحه ــة بمختل األربع

التحويــل الــذي جــاء لمنــح الفريــق اإلداري للجامعــة  أريحيــة أكثــر يف التســيير و أداء مهامــه، 

خاصــة و أن قطــب تاسوســت يحتــوي عــىل العديــد مــن الهيــاكل و الفضــاءات العلميــة و عــدد 

كبيــر مــن الطلبــة الموزعيــن عــىل الكليــات األربعــة.

        و حســب الســيد مديــر الجامعــة فإنــه ســيتم يف الفتــرة المقبلــة العمــل عــىل تحســين 
و تكييــف المبنــى و فضاءاتــه بطريقــة أفضــل مــن أجــل ضمــان أداء ســلس و فعــال للعمــل 

اإلداري و التواصــل المــرن بيــن مكونــات الفريــق اإلداري للجامعــة.

بمبادرة من مديرية النشر:

مدير اإلعالم والمؤشرات العلمية والتقنية
 ضيف على جامعة جيجل

        مداخلــة هامــة ومفيــدة تلــك التــي شــهدتها قاعــة المحاضــرات الكبــرى بالقطــب 
الجامعــي تاسوســت هــذا اليــوم 07 جــوان 2022 والموســومة بعنــوان »المؤشــرات العلميــة 

ــالم والمؤشــرات  ــر اإلع ــا األســتاذ حريــك حكيــم مدي ــاج العلمــي« والتــي قدمه ومرئيــة اإلنت

العلميــة و التقنيــة بالمديريــة العامــة للبحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي بــوزارة 

ــي. ــث العلم ــايل والبح ــم الع التعلي

األســتاذ حريــك الــذي حــل ضيفــا عــىل جامعــة جيجــل بمبــادرة مــن مديريــة النشــر ، وأمــام 

عــدد كبيــر مــن األســاتذة والباحثيــن وطلبــة الدكتــوراه أبحــر يف محاضرتــه يف عمليــة نشــر 

البحــوث العلميــة ومرئيتهــا مــن خــالل التطــرق إىل المؤشــرات و المحــددات الكفيلــة بمنــح 

المنتــوج العلمــي الطــرق العلميــة الناجعــة والمفيــدة إلبــرازه ونشــره وتوثيقــه بمنصــات النشــر العالميــة.

        األســتاذ حريــك تطــرق يف مداخلتــه أيضــا وبإحصــاءات وأرقــام دقيقــة إىل واقــع النشــر العلمــي و مجالتــه المحكمــة 
يف الجزائــر وعــرض حــال للمنصــات العلميــة العالميــة المتخصصــة التــي تضمــن مرئيــة ومقروئيــة البحــث العلمــي وتمنحــه 

التصنيــف المســتحق يف مصــاف البحــوث العالميــة ، مشــيرا إىل عديــد اإلجــراءات والميكانيزمــات الصحيحــة التــي يجــب 

عــىل طالــب الدكتــوراه والباحــث الجامعــي اتباعهــا والحــرص عليهــا مــن أجــل التوثيــق والمرئيــة الالزمــة للمقــال العلمــي ، 

منوهــا يف هــذا الصــدد بالعنايــة التــي توليهــا الدولــة إىل ضمــان المؤشــرات العلميــة العالميــة للمنتــوج العلمــي الجزائــري 

والمرافقــة المســتمرة للمجــالت العلميــة المحكمــة بالجامعــة الجزائريــة مــن أجــل الرقــي بهــا إىل رتــب أعــىل تشــرف الباحــث 

والجامعــة الجزائريــة.

ــك يف  ــن ذل ــرا ع ــام ومعب ــي اله ــاء العلم ــذا اللق ــا ه ــر مثمن ــتاذ المحاض ــر األس ــكر يف األخي ــة ش ــر الجامع ــيد مدي         الس
االختتــام بمنــح شــهادة تقديــر وعرفــان لألســتاذ المحاضــر عــىل حضــوره الالفــت و اإلضافــة القيمــة التــي قدمهــا لألســاتذة 

وطلبــة الدكتــوراه.

الثالثاء 07 جوان 2022:
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مخبر السموم الجزيئية ينظم يومه العلمي الخامس:
5ème Journée Scientifique Annuelle du laboratoire de Toxicologie Moléculaire. 

        نظــم مخبــر الســموم الجزيئيــة يومــي 23 و24 فيفــري 
ــت  ــي خصص ــة الت ــنوية الخامس ــة الس ــه العلمي 2022 أيام

هــذه الســنة لموضــوع »المــوارد الحيويــة للصحــة والبيئة«  

»Bioressources ,Santé et Environnement« هــذا الموضــوع 

الــذي تمحــور حــول محوريــن رئيســين:

- المصادر الحيوية : التعزيز البيولوجي واإلبتكارالعالجي

»Bioressources Valorisation biologiques et innovation 

thérapeutique«  

  - المعالجة الحيوية و السموم البيئية 

»Biorémédiation et Toxicologie de l’environnement« 

Google Meet الفعاليات التي أقيمت عىل منصة التواصل عن بعد

والتي افتتحها السيد رئيس الجامعة تضمنت العديد من المداخالت والندوات والمحاضرات ألساتذة من جامعة جيجل 

وجامعات الوطن وأخرى من خارج الوطن.

        هذان  اليومان شهدا مناقشات علمية مساهمة يف نشر النتائج وقيادة البحث بهدف تقييم التقدم المحرز يف العمل 
البحثي للفرق البحثية األربعة وتثمين نتائج البحث يف مجاالت الصحة العامة وتوثيق العالقات بين الباحثين بهدف 

تطوير وتعزيز نتائج البحث العلمي عىل غرار الندوة المقدمة من طرف األساتذة.

ملتقيات علمية

CSD '22 # اليوم العلمي األول   حول علم البلورات
         

اليــوم   2022 13 جويليــة           احتضــن القطــب الجامعــي بجيجــل يــوم 
والــذي   »first online crystollography« البلــورات  علــم  حــول  األول  العلمــي 

ــينية  ــعة الس ــود األش ــا »حي ــن األوىل كان موضوعه ــتين علميتي ــن جلس تضم

ــن عــيل  ــور الديــن ب ــا األســتاذ ن ــورات األحاديــة« والتــي أشــرف عليه عــىل البل

الشــريف و جلســة ثانيــة  أشــرف عليهــا األســتاذ بــن عبــاس عبــد الرحيــم مــن 

جامعــة البويــرة والتــي كان  موضوعهــا »حيــود األشــعة الســينية عــىل البلورات 

المســحوقة« واللذيــن قدمــا محاضرتيــن يف التخصصيــن إضافــة إىل عــدة  

ــة. ــة وأجنبي ــات جزائري ــن جامع ــاتذة م ــرات ألس محاض

         هــذا اليــوم الدراســي الهــام الــذي كان نجاحــه ثمــرة المجهــودات المبذولــة 
مــن مهندســي جامعــة جيجــل واألســتاذ بوالنــار نجــم الديــن عــىل وجــه الخصوص.

23 - 24 فيفري 2022:

األربعاء 13 جويلية 2022:
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بكلية الحقوق و العلوم السياسية: 20 - 21 أفريل 2022:

 ملتقى حول انعكاسات جائحة كوفيد 19
 

        يف إطــار الدراســات المتعــددة لتداعيــات جائحــة كوفيــد 19 نظــم قســم الحقــوق ملتقــى وطنيــا علميــا حــول 
»انعكاســات الجائحــة عــىل المنظومــة القانونيــة يف الجزائــر« حيــث حاولــت اللجنــة العلميــة للملتقــى مــن خــالل مبادرتهــا 

ــة  ــح خارط ــة و توضي ــل الجائح ــة يف ظ ــة القانوني ــم أداء المنظوم ــدف تقيي ــات به ــدروس و التحدي ــتخالص ال ــذه اس ه

ــة. ــذه األزمــات الطارئ ــدة للمنظومــة القانونيــة يف ظــل مثــل ه طريــق جدي

وقــد كان التحاضــر حضوريــا و عــن بعــد يومــي 20 و 21 أفريــل 2022  حــول اســتخدام لتكنولوجيــات المعلومــات و االتصــال، 

التأميــن عــىل مخاطــر العمــل وغيرهــا، محــاور ارتكــز عليهــا هــذا الملتقــى الــذي خلــص بصياغــة عــدة توصيــات كان أهمهــا:

• وجوب اإلرساء الفعيل والعميل للقواعد القانونية المكرسة ألدوات العمل والتواصل عن بعد.

• فتــح المجــال أمــام المســتثمرين يف الصناعــات الصيدليــة بمــا يحقــق االكتفــاء الذاتــي منهــا وعــدم المضاربــة بهــا يف 

حــال األزمــات و األوبئــة الصحيــة.

ــل  ــى يف ظ ــا حت ــى عنه ــة ال غن ــا أولوي ــتهالك واعتباره ــون االس ــب قان ــررة بموج ــة المق ــر الحماي ــتمرار توفي ــان اس • ضم

الظــروف االســتثنائية.

األحد 26 جوان 2022: بالقطب الجامعي بجيجل:

يوم إعالمي إرشادي بعنوان: 

آفاق اإلستثمار في الصيد  البحري و تربية المائيات
       يف 26 جــوان 2022 نظمــت مديريــة الصيــد البحــري وتربيــة المائيــات يومــا إعالميــا إرشــاديا بالقطــب الجامعــي جيجــل 
ــة المحليــة  تحــت إشــراف نيابــة المديريــة للعالقــات الخارجيــة والتعــاون بالتنســيق مــع غرفــة الصيــد البحــري والوكال

لتنميــة ودعــم المقاوالتيــة، بعنــوان : آفــاق اإلســتثمار يف الصيــد البحــري ، تربيــة المائيــات والنشــاطات الملحقــة يف 

. ANADE- ANGEM إطــار برنامــج »2000 مشــروع- 2000 مؤسســة« الممنوحــة مــن طــرف جهــازي التمويــل

       هــذا اليــوم االعالمــي حضرتــه مجموعــة مــن أبنــاء األســرة الجامعيــة )طلبــة ،أســاتذة، وموظفيــن (  عــىل مســتوى 
قاعــة المحاضــرات قطــب – جيجــل- وفــق برنامــج مســطر يهــدف إىل:

- إبراز مجاالت اإلستثمار المتاحة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات الملحقة 

- إبراز األهداف االجتماعية والقتصادية لمشــاريع الصيد البحري وتربية المائيات والنشــاطات الملحقة.

- إطالع الطلبة الجامعيين وتعريفهم بطرق المرافقة وكيفية استفادتهم من أجهزة الدعم المختلفة يف إطار 2000 قرض.

- إبراز فرص التكوين التي توفرها غرفة الصيد البحري والمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات.

اليــوم اإلعالمــي هــذا تضمــن مداخــالت عــدة يف الموضــوع وعــرض تجربــة ناجحــة لكوســيدار يف تربيــة األســماك المدمجــة 

مــع الفالحــة وتقديــم توصيــات هامــة تمحــورت حــول ضــرورة اســتثمار قــدرات وثــروات الواليــة يف مجــال تربيــة المائيــات 

وتدعيــم التكويــن الموفــر مــن قبــل غرفــة الصيــد البحــري والمعهــد التكنولوجــي للصيــد البحــري ومرافقــة الطلبــة 

الجامعييــن وتمكينهــم مــن االســتفادة مــن أجهــزة الدعــم المختلفــة يف إطــار 2000 قــرض الممنوحــة.

ملتقيات علمية



www.univ-jijel.dz | مجلة الجامعة | عدد جويلية 2022

16

26 - 27 أفريل 2022: 

كلية الحقوق والعلوم السياسية تنظم:

ملتقى وطني بعنوان دور العقار الموجه لإلستثمار
        محاولــة لتبســيط إجــراءات الحصــول عــىل العقــار الموجــه لإلســتثمار وإبــراز أهــم المشــاكل القانونيــة لالســتفادة منــه 
نظــم قســم الحقــوق والعلــوم السياســية ممثــال يف فرقــة البحــث PRFU بتقنيــة التحاضــر عــن بعــد ملتقــى وطنيــا تمحــور 

حــول  »دور العقــار الموجــه لالســتثمار يف تفعيــل وترقيــة المشــاريع االســتثمارية« يومــي 26 و 27 أفريــل 2022، وهــو 

الملتقــى الــذي خــاض مــن خــالل مداخــالت األســاتذة المشــاركين يف إشــكالية مــدى فاعليــة ونجاعــة اإلجــراءات الجديــدة 

المتعلقــة بالعقــار الموجــه لإلســتثمار يف تشــجيع  اإلســتثمار الوطنــي واألجنبــي.

        يجــدر بالذكــر أن هــذا الملتقــى حضــره أســاتذة متخصصــون مــن عديــد جامعــات الوطــن، أيــن خلصــوا إىل مجموعــة 
مــن التوصيــات نذكــر منهــا:

• ضرورة تسوية وضعية الملكية العقارية  يف الجزائر وذلك عن طريق اإلسراع يف عملية المسح العام لألراضي.

• ضرورة اإلسراع يف إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الموجه لالستثمار بأصنافه المختلفة.

• ضبط وتحديد طرق استغالل العقارات المملوكة للخواص الموجه لالستثمار.

30 - 31 ماي 2022: كلية اآلداب و اللغات: 

قسم اللغة الفرنسية ينظم ملتقى دوليا حول القراءة و الكتابة
 » Etat des lieux de la lecture-écriture de l’école à  l’université, quelle )s( passerelle )s(? «

ــى  ــاي 2022 ملتق ــي 30 و 31 م ــة يوم ــات األجنبي ــة اآلداب و اللغ ــية بكلي ــة الفرنس ــم اللغ ــم قس         نظ
دوليــا بطريقــة التحاضــر عــن بعــد بعنــوان:

 » Etat des lieux de la lecture-écriture de l’école à  l’université, quelle )s( passerelle )s(? «  

        أشــغال الملتقــى افتتحــت بكلمــة األســتاذ »شــويط عبــد العزيــز«  عميــد 
كليــة اآلداب و اللغــات األجنبيــة، كلمــة األســتاذة »عجــرود أحــالم« رئيســة 

القســم و كذلــك كلمــة األســتاذة »غيمــوز منــال« رئيســة الملتقــى.

        هــدف هــذا الملتقــى إىل اإلجابــة عــىل العديــد مــن األســئلة حــول المكانــة 
ــدارس و  ــا يف الم ــا و طلبتن ــدى تالمذتن ــة ل ــراءة و الكتاب ــغلها الق ــي تش الت

ــت أشــغال  الملتقــى مســاحة للتأمــل و النقــاش حــول  ــات حيــث كان الجامع

موضــوع مــا يــزال يشــكل هاجســا و محــورا للدراســة و التحليل.وهــو الموضوع 

ــا األســاتذة المشــاركون  ــد لمداخــالت ومحاضــرات قدمه ــار عدي ــذي كان مث ال

مــن مختلــف الجامعــات الوطنيــة و الدوليــة.

ملتقيات علمية
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08 - 09 جوان 2022: 

مخبر حماية وترقية األسرة وحقوق المرأة والطفل بكلية الحقوق والعلوم السياسة 

ملتقى وطني  بعنوان: اإلدارة اإللكترونية في الجزائر

        حــول مفهــوم اإلدارة اإللكترونيــة ومســاعي تأسيســها وراهــن تطبيقاتهــا انتظــم يومــي 08 و 09  جــوان 2022 ملتقــى 
وطنــي موســوما بعنــوان »اإلدارة اإللكترونيــة يف الجزائــر: الواقــع وآفــاق التطويــر« بمبــادرة مــن مخبــر حمايــة وترقيــة 

األســرة وحقــوق المــرأة والطفــل التابــع لكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية. 

        الملتقــى الــذي انتظــم عــن بعــد ضــم مجموعــة مــن األســاتذة الباحثيــن تناولــوا محــاور الملتقــى بالبحــث والتحليــل 
ــم  ــق المعم ــي تواجــه التطبي ــات الت ــز أساســا عــىل التحدي ــل ارتك ــت محــط نقــاش وتفاع ــر مداخــالت ومحاضــرات كان عب

والفاعــل لــإلدارة اإللكترونيــة يف الجزائــر ورهانــات تطبيــق ذلــك.

ليختتــم الملتقــى بتوصيــات نذكــر منهــا: - ضــرورة تبنــي اســتراتيجية شــاملة بالشــراكة مــا بيــن وزارة البريــد وتكنولوجيــا 

اإلعــالم واالتصــال وباقــي الــوزارات.

• اعتمــاد آليــات رقابيــة فعالــة ومالئمــة لنظــام اإلدارة االلكثرونيــة ألجــل الحفــاظ عــىل ســرية المعلومــات وتـــأمينها مــن 

القرصنــة لحمايــة المعلومــات والبيانــات.

• استغالل خدمات اإلعالم واالتصال يف تحسيس المواطنين بالخدمات االلكثرونية المستجدة.

17 - 20 جويلية 2022: 

جامعة جيجل تستعد الستقبال طلبتها الجدد ..
        تســتعد جامعــة جيجــل الســتقبال طلبتهــا الجــدد مــن حامــيل شــهادة الباكالوريــا وتســجيلهم 
ــا الجامعييــن  ــا الســبع بقطبيه ــا كلياته يف مختلــف التخصصــات والشــعب العلميــة التــي تضمنه

جيجــل وتاسوســت.

        الجامعــة باشــرت عمليــة التســجيل بفعاليــة تحسيســية لفائــدة الطلبــة مــن خــالل تنظيــم 
أبــواب مفتوحــة عــىل الجامعــة مــن 17 إىل 20 جويليــة 2022 حتــى يأخــذ الطالــب الجديــد فكــرة عــن 

مكونــات هــذه المؤسســة وهياكلهــا وكلياتهــا

و إقاماتهــا الجامعيــة مــن خــالل معــارض ودليــل للطالــب الجامعــي ومطويــات ووثائــق 

تخــص رزنامــة التســجيالت األوليــة و التســجيالت النهائيــة و عــروض التكويــن لجامعة 

جيجــل و مجمــوع عــروض التكويــن المتوفــرة بجامعــة جيجــل و المنشــور الــوزاري  

ــب  ــة حس ــجيل الطلب ــة تس ــراط يف عملي ــم اإلنخ ــا 2022، ث ــهادة البكالوري ــيل ش لحام

مراحــل معينــة  وفــق رغباتهــم وبمــا تقتضيــه الشــروط والمعاييــر المحــددة للتســجيل 

يف كل شــعبة علمــا أن تطــور اســتعمال المتــاح التكنلوجــي يف الســنوات األخيــرة مــن 

ــة  ــات الطلب ــن الجامعــة مــن التعامــل مــع طلب أجــل إتمــام العمليــة عــن بعــد قــد مّك

بســهولة وأريحيــة وشــفافية تامــة.
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ملتقيات علمية

       
       تميــز هــذا اليــوم بحضــور وإقبــال عــدد معتبــر مــن الطلبــة و رؤســاء وأصحــاب 
ــم  ــويق لتقدي ــال التس ــراء يف مج ــاتذة وخب ــئة وأس ــرة والناش ــات الصغي المؤسس

قاعــة  بهــو  كان  حيــث  مشــاريع.  إىل  األفــكار  تحويــل  كيفيــة  حــول  شــروحات 

المحاضــرات معرضــا لعــدة مؤسســات صغيــرة وناشــئة ونــوادي علميــة بالجامعــة.

       الفعاليــات تضمنــت مداخــالت الفتــة لألســاتذة: عرجانــي عبــد الكريــم بعنــوان 
»لمــاذا يجــب أن أحقــق النجــاح المــايل و كيــف أحقــق ذلــك« ،األســتاذ كبيــش 

محمــود بعنوان»كيــف أمــول مشــروعي« و stwitup بعنــوان »كيــف أكــون رائــد 

ــبانية  ــات ش ــاب مؤسس ــص أصح ــور لقص ــا الحض ــتمع  بعده ــح«، ليس ــال ناج أعم

ــة. ناجح

ــا  ــة تاله ــة مختلف ــة تكويني ــات علمي ــاء لورش ــت فض ــائية كان ــرة المس        الفت
ــباب. ــدى الش ــة ل ــول المقاوالتي ــاش ح نق

قافلة »شباب فكرة« تحط رحالها بجامعة جيجل

        كان يــوم 25 مــاي 2022 تاريــخ وصــول قافلــة »شــاب فكــرة« إىل جامعــة جيجــل ضيفــة عــىل 

ناديهــا العلمــي »الرفــاه اإلقتصــادي« بتاسوســت.

القافلــة الوطنيــة شــاب فكــرة المنظمــة مــن طــرف مؤسســة Mpi باالشــتراك مــع مؤسســة 

weewee للتوصيــل حطــت رحالهــا بجامعــة جيجــل أيــن أقامــت فعالياتهــا بالتنســيق مــع جامعــة 

جيجــل ومديريــة الخدمــات الجامعيــة وبتمويــل مــن طــرف مينــاء جــن جــن، فنــدق الصخــر األســود، 

مركــز الدعــم واإلستشــارة للمؤسســات المصغــرة ومؤسســة قــادة الشــباب الجزائــري.

 15 - 18 جوان 2022:

 البطولة الوطنية الجامعية للدراجات الهوائية 
     

ــة  ــة الوطني ــل البطول ــة جيج ــة لوالي ــات الجامعي ــة الخدم ــت  مديري        احتضن
الجامعيــة للدراجــات الهوائيــة يف طبعتهــا الثانيــة بالتنســيق مــع مديريــة الشــباب 

ــة  ــة الجزائري ــاهمة اإلتحادي ــي وبمس ــن يح ــق ب ــد الصدي ــة محم ــة وجامع والرياض

للدراجــات الهوائيــة و التــي جــرت فعالياتهــا يف الفتــرة الممتــدة مــن 15 إىل 18 جوان 

2022 وهــذا بمشــاركة حــوايل 80 دراجــا يمثلــون 35 وفــدا مــن مختلــف المؤسســات 

الجامعيــة و المــدارس العليــا ومديريــات الخدمــات الجامعيــة بالوطــن.

عــدد  و  والمشــاركة  التنظيــم  حيــث  مــن  كبيــرا  نجاحــا  الطبعــة  هــذه  عرفــت 

. فســين لمتنا ا

       فعاليــات هــذه الــدورة جــرت عــىل مرحلتيــن : األوىل بـــ 48 كلــم  يف مضمــار خارجــي 
والثانيــة بـــ 14 كلــم يف مضمــار  داخل الحــرم الجامعي.

الــدورة التــي شــهدت حفــل افتتــاح بهيــج اختتمــت بعــد تنافــس شــديد بيــن 

الدراجيــن بتكريــم الفائزيــن بهــا يف جــو تنظيمــي محكــم.

األربعاء 25 ماي 2022:
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دورة الدكتوراه للموسم الجامعي 2022/2021

        بعــد صــدور القــرار رقــم 033 المــؤرخ يف 13 جانفــي 2022 المتضمــن تأهيــل الجامعــة لضمــان التكويــن لنيــل شــهادة 
الدكتــوراه، اســتفاد طلبــة جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــي جيجــل مــن 110 مقعــد بيداغوجــي موزعيــن عــىل 17 شــعبة و39 

تخصــص.

        إذ بلــغ عــدد المشــاركين المقبوليــن إلجتيــاز المســابقة بعــد دراســة الطعــون 2200 مترشــح مــن أصــل 8200 أي بنســبة 

مشــاركة تقــدر بـــ %27، والتــي أجريــت أيــام 05 و12 مــارس 2022 بمختلــف كليــات القطــب الجامعي تاسوســت.

        وقــد كان يــوم 16 أفريــل 2022 موعــدا لإلنطــالق الرســمي للموســم الدراســي 2022/2021 لطلبــة الدكتــوراه مــن 

خــالل فعاليــة نظمــت بالمــوازاة مــع يــوم العلــم عــىل غــرار بقيــة جامعــات الوطــن ، وهــي الفعاليــة التــي احتضنتهــا قاعــة 

المحاضــرات جــريف مبــارك أيــن تــم االســتماع إىل الســيد وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف كلمة مســجلة بالمناســبة 

تلتهــا مداخلتــان حــول منهجيــة البحــث وكيفيــة كتابــة مقــال علمــي لألســتاذين كساســرة فــارس وقريشــي العيــد عــىل 

التــوايل وكلمــة شــكر يف الختــام مــن طــرف الســيد مديــر الجامعــة للمجهــودات التــي بذلــت مــن جميــع المشــرفين إلنجــاح 

هــذه الــدورة.

اسم األستاذ الرقم

بن صابرة حكيم 01

بوباكير أحسن 02

لحمر محمد عيل 03

يغني سامية 04

جليط الطاهر 05

زعباط سامي 06

بولحية الطيب 07

مقراش فوزية 08

نجيمي عيسى 09

بوحيضر رقية 10

عزوز هند 11

بواب رضوان 12

حديدان صبرينة 13

لعويسي يونس 14

سيساوي فضيلة 15

بوربيع جمال 16

فاتح خالف 17

ترقيات إلى رتبة بروفيسور 

 11 مــؤرخ يف   820 الــوزاري  القــرار  بعــد صــدور 

عــن  اإلعــالن  يتضمــن  الــذي  و   2022 جويليــة 

أســتاذ  رتبــة  إىل  للترقيــة   47 الــدورة  نتائــج 

ــتاذ  ــل 17 أس ــور( يتأه ــايل )بروفيس ــم الع التعلي

جيجــل  جامعــة  مــن  التخصصــات  مختلــف  يف 

ــة. ــذه الرتب ــتحقاقي اىل ه ــب اإلس ــب الترتي حس

تبادل سياحي طالبي ولقاءات تقييمية

       احتضنــت جامعــة جيجــل ومديريــة الخدمــات الجامعيــة بجيجــل 
ويف إطــار التبــادل الثقــايف والســياحي أســبوعا ســياحيا ثريــا لفائــدة 

طلبــة جامعــات  الجنــوب يف الفتــرة الممتــدة مــن 20 إىل 28  جويليــة 

2022، حيــث اســتفاد حــوايل 600 طالــب مــن إقامــة صيفيــة تتضمــن 

برنامجــا مكثفــا مــن الورشــات الفنيــة والترفيهيــة والخرجــات البحريــة 

والجــوالت الســياحية.

       ويف ســياق آخــر احتضنــت الجامعــة مــن 22 إىل 24 جويليــة 
2022 اللقــاء الوطنــي التقييمــي لألنشــطة تحت إشــراف إطــارات وزارة 

ــاطات  ــل النش ــىل حصائ ــالع ع ــي لإلط ــث العلم ــايل و البح ــم الع التعلي

لســنة الجامعيــة 2022/2021, ودراســة برنامــج النشــاطات المبرمجــة 

للســنة الجامعيــة الجديــدة.

أخبار الجامعة

تأهيل جامعي

        تدعــم واقــع التأطيــر بجامعــة جيجــل بعنــوان ســنة 2022 
مــن خــالل حصــول 42 أســتاذ وأســتاذة عــىل تأهيلهــم الجامعــي 

ــة  ــدورة الثاني ــالل ال ــر أ خ ــتاذ محاض ــة أس ــم إىل رتب وترقيته

يف تخصصــات مختلفــة ليضــاف ذلــك رصيــدا إىل مســارات 

األســاتذة العلميــة والمهنيــة وتدعيمــا لجــودة تأطيــر الطلبة  

بالجامعــة.
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أخبار الجامعة

 10 - 11 مارس 2022:                        البطولة الوطنية أللعاب القوى ببومرداس

ميداليات ذهبية وبرونزية لطلبة جامعة جيجل

        اســتطاع منتخــب جامعــة جيجــل أللعــاب القــوى مــن تحقيــق نتائــج مشــرفة 
إثــر مشــاركته يف البطولــة الوطنيــة الجامعيــة أللعــاب القــوى التــي أجريــت فعالياتهــا 

يومــي 10 و 11 مــارس 2022 بواليــة بومــرداس، إذ إســتطاع طلبتنــا الفــوز بميداليــات 

ــك مشــوارهم الرياضــي وجامعــة جيجــل يف هــذا  ذهبيــة وأخــرى برونزيــة مشــرفين بذل

المحفــل الرياضــي الهــام.

وكانت نتائج منتخب الجامعة كاآلتي:

بن صابرة يوسف / - ميدالية ذهبية يف القفز الطويل ب6.33 م.

                           - المرتبة الرابعة يف 100 م.

طيبوش هشام / - الميدالية البرونزية يف 400 م

                       - الميدالية البرونزية يف القفز الثالثي.

                       - المرتبة الرابعة يف القفز الطويل ب5.71 م.

أمين بن عمر/ - الميدالية البرونزية يف 3 آالف متر

الطالب مسلم ربواح يتحصل عىل المرتبة االوىل

يف المسابقة الوطنية لإلبداع الطالبي

 - الشعر -

        كانــت هــذه الســنة فــأل خيــر عــىل الشــاعر مســلم 

ربــواح طالــب ماســتر أدب عربــي بجامعــة جيجــل مــن خــالل 

أولهمــا  كان  هاميــن  شــعريين  تتويجيــن  عــىل  حصولــه 

يف  األوىل  الجائــزة  عــىل  تحصــل  أيــن  ســطيف  بجامعــة 

المســابقة الوطنيــة لإلبــداع الطالبــي – الشــعر يف طبعتهــا 

السادســة المنظمــة مــن طــرف جامعــة محمــد لميــن دباغيــن 

،وثانيهمــا حصولــه عــىل الجائــزة الثانيــة يف مســابقة عــيل 

الجمهوريــة. رئيــس  الســيد  عليهــا  يشــرف  التــي  معاشــي 

جيجــل. ولجامعــة  ربــواح  مســلم  للطالــب  هنيئــا 

التصفيات الوالئية المؤهلة للبطولة 

الوطنية الجامعية

        نظمــت جامعــة جيجــل بالتنســيق مع الرابطة الوالئية 

للرياضــة الجامعيــة و رابطــة ألعــاب القــوى التصفيــات 

الوالئيــة لبطولــة ألعــاب القــوى يــوم الثالثــاء 28 جــوان 

المنافســة  عرفــت  حيــث  أخصائييــن  بتأطيــر   ،  2022

ــن  ــي م ــو تنافس ــط ج ــة وس ــن الطلب ــد م ــاركة العدي مش

أجــل كســب تأشــيرة التأهــل إىل البطولــة الوطنيــة، وقــد 

أســفرت النتائــج النهائيــة عــىل تأهــل الطالــب 

بــن صابــرة يوســف يف اختصــاص 100 متــر ، والطالــب 

منغــور أكــرم يف إختصــاص 200 متــر ، يف حيــن عــادت 

ــة  ــب عتامن ــر للطال ــاص 400 مت ــة األوىل يف إختص المرتب

أيمــن، أمــا إختصــاص 800 متــر فكانــت المرتبــة األوىل 

مــن نصيــب زمــور عبدالــرؤوف ، كمــا تحصــل الطالــب 

صبــاط هيثــم عــىل المرتبــة األوىل يف القفــز الثالثــي ، وهــم 

الطلبــة الذيــن سيشــاركون يف البطولــة الوطنيــة المقــرر 

الحقــا مــن قبــل اإلتحاديــة الجزائريــة للرياضــة الجامعيــة، 

والمؤهلــة للبطولــة العالميــة المزمــع تنظيمهابتركيــا 

ــبتمبر  ــن 21 إىل 26 س ــرة م ــون يف الفت ــة سامس بمدين

.2022

        يف ســياق متصــل نذكــر أن جامعــة جيجــل ممثلــة 

أيضــا يف البطولــة الوطنيــة لرياضــة الكاراتيــه بالمصــارع 

ــة. فنيــزة شــكيب و المصارعــة محمــدي كاهين
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أخبار الجامعة

             تم إجراء حركة جزئية يف الفريق اإلداري للجامعة حيث أشرف السيد مدير 
الجامعة عىل تعيين وإنهاء مهام بعض نواب وعمداء بعض الكليات:

• تعيين األستاذ الدكتور زازوة عيل نائب مدير مكلف بالعالقات الخارجية مكان 

األستاذ الدكتور بوهايل عمر.

• تعيين األستاذ الدكتور يوسف حديد نائب مدير الجامعة مكلف بالتكوين العايل 

يف الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي  مكان الدكتور تيلبي عبد 

الناصر.

• تعيين األستاذ الدكتور بلعيور الطاهر عميدا لكلية العلوم اإلنسانية 

واإلجتماعية  مكان األستاذ شاكور السعيد شوقي.

• تعيين الدكتور لواج منير عميدا لكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم 

التسيير مكان الدكتور بولحية الطيب.

وأثناء جلسات التنصيب شكر السيد مدير الجامعة األساتذة عىل الجهود المبذولة 

متمنيا النجاح للمسؤولين الجدد يف مناصبهم الهامة.

تعيينات جديدة بإدارة الجامعة

الجامعــة"  "مجلــة  يف  نتقــدم     

بخالــص التعزيــة لعائلــة المرحــوم 

وكافــة زمالئــه يف فقــدان الطالــب 

وافتــه  الــذي  بوزيــان   محبوبــي 

09 أفريــل  الســبت  المنّيــة يــوم 

2022 راجيــن مــن المــوىل عّزوجــّل 

أن يتغمــده بواســع رحمتــه ويلهــم 

أهلــه جميــل الّصبــر والّســلوان.

الطالــب  أّن  بالذكــر          جديــر 

ســنة  طالــب  بوزيــان  محبوبــي 

العلــوم  ثانيــة ليســانس بكليــة 

تعــرض  قــد  كان  والتكنولوجيــا 

ــب  ــاذاة القط ــار بمح ــس القط لده

الجامعــي بتاسوســت ، وقــد تنقــل 

ــد  ــة الفقي ــقط رأس وإقام إىل مس

بواليــة  ســاعد  ســيدي  بقلثــة 

الجامعــة  مــن  وفــد  األغــواط 

يتقدمهــم الّســيد مديــر الجامعة مع 

ــم  ــة وممثليه ــن الطلب مجموعــة م

يف الجمعيــات الطالبية للمشــاركة 

يف مراســيم دفــن المرحــوم وتقديم 

واجــب العــزاء والمواســاة لعائلتــه.

إّنا لله وإّنا إليِه َراجُعون

       

ــات  ــة اتفاقي ــل 2022 ثالث ــاء 27 أفري ــوم األربع ــل ي ــة جيج ــت جامع              وقع
للتكويــن مــا بعــد التــدرج المتخصــص إلطــارات مؤسســة مينــاء جــن جــن مــن طــرف 

الســيد مديــر الجامعــة البروفيســور نــور الديــن بــن عــيل الشــريف والســيد المديــر 

العــام لمؤسســة مينــاء جــن جــن عبــد  الســالم بواب.حيــث تــم االتفــاق عــىل التكوين 

يف ثــالث تخصصــات بكليــة العلــوم االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير وهــي: 

ماليــة ومحاســبة، إدارة أعمــال المؤسســات و إدارة النقــل واللوجســتيك.

ــدرج المتخصــص PGS بيــن  ــا بعــد الت ــة أخــرى لتكويــن م ــا تــم إمضــاء اتفاقي   كم

الجامعــة والشــركة الجزائريــة القطريــة للحديــد والصلــب  AQS وذلــك يــوم الخميس 

19 مــاي 2022.

توقيع اتفاقيات

جامعة جيجل تصنف الرابعة وطنيا

                اســتطاعت جامعــة جيجــل تحقيــق المرتبــة الرابعــة بعــد جامعة المســيلة، 
قالمــة و بجايــة عــىل المســتوى الوطنــي ضمــن تصنيــف مجلــة التايمــز البريطانيــة 

لتأثيــر الجامعــات العالميــة لســنة 2022 و الــذي ضــم 1406 جامعة مــن 106 دولة.

        يســتند هــذا التصنيــف يف تقييمــه وفــق أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم 
المتحــدة عــىل 17 مؤشــر، إذ تعطــي المجلــة أهميــة للجامعــات التــي تهتــم كثيــرا 

بأعمــال البحــث و جودتهــا و كذلــك تميــز عمليــة التدريــس، و بالتــايل فــإن معاييــر 

كثافــة و جــودة البحــوث هــي الســيدة يف عمليــة اإلنتقــاء.

في حادثة أليمة
جامعة جيجل تفقد 

الطالب محبوبي بوزيان
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حمالت تشجير و تنظيف

        احتفــاء باليــوم العالمــي للغابــات المصــادف لـــ 21مــارس مــن كل 
عــام شــهدت الجامعــة بقطبيهــا جيجــل و تاسوســت حمــالت تنظيــف 

و تشــجير حيــث :

        نظــم المكتــب الوالئــي لتجمــع الطلبــة الجزائرييــن األحــرار 
ــة تشــجير و تنظيــف بالقطــب الجامعــي بجيجــل بحضــور  REAL حمل

الســيد مديــر الجامعــة إضافــة إىل ممثــيل مديريــة البيئــة و الخدمــات 

ــد  ــرس عدي ــم غ ــن ت ــات ، أي ــة و الطالب ــن الطلب ــدد م ــة و ع الجامعي

ــي. ــاءات  الحــرم الجامع ــن فض ــر م ــف الكثي ــجيرات و تنظي الش

ــة  ــة للطلب ــة الوطني ــي للمنظم ــب الوالئ ــتكمل المكت ــا اس         كم
األحــرار ONEL حملــة تشــجير بمســاحات القطــب الجامعــي تاسوســت 

والتــي كان قــد بــادر بهــا عــىل مســتوى مســاحات الكلــم الثالــث 

ــة. ــات الجامعي ــع اإلقام ــل و مجم بجيج

        شــهدت جامعــة محمــد الصديــق بــن 
كبــرى  حملــة  مــارس   15/  14 يومــي  يحيــى 

مــن  »قطــرة  شــعار  تحــت  بالــدم  للتبــرع 

الجامعــي  القطــب  يف  لغيــرك«  حيــاة  دمــك 

ــفى  ــع مستش ــيق م ــك بالتنس ــت وذل تاسوس

البشــير منتــوري بالميليــة ومديريــة الخدمــات 

الوطنيــة  والمنظمــة  جيجــل  الجامعيــة 

ــة  ــي ONSE وبمشــاركة جمعي للتضامــن الطالب

المجلــس  الميليــة،  الوراثــي  الــدم  فقــر 

جمعيــة  الجزائرييــن،  للصحفييــن  الوطنــي 

ــات  ــة وجمعي ــل الجهوي ــة جيج ــل ، إذاع ــة جيج ــالمة لوالي ــق الس طري

أخــرى وقــد عرفــت هــذه الحملــة نجاحــا كبيــرا بالنظــر اىل اإلقبــال الكبيــر 

ــدد  ــغ ع ــث بل ــة حي ــرة الجامعي ــات واألس ــة والطالب ــرف الطلب ــن ط م

المتبرعيــن والمتبرعــات 600 متبــرع أي مــا يعــادل 205 كيــس دم وهــذا 

يــدل عــىل روح التكافــل والتضامــن االجتماعــي داخــل الجامعــة مــن أجــل 

دعــم النشــاط التطوعــي وتأصيــل المبــادئ اإلنســانية النبيلــة.

حملة تبرع بالدم

أعمال تطوعية 

االثنين 18 جويلية 2022 

ألول مرة: مكتب دائم لبريد 
الجزائر بجامعة جيجل

ــة  ــر الجامع ــيد مدي ــرف الس       أش

ومديــرة  اإلداري  طاقمــه  رفقــة 

الســلكية  المواصــالت  و  البريــد 

جيجــل  لواليــة  الالســلكية  و 

عــىل فتــح و وضــع حيــز الخدمــة 

مكتبيــن للبريــد بالقطــب الجامعــي 

وجيجــل. تاسوســت 

التــي مــن شــأنها  المبــادرة  هــذه 

مــن  الجامعيــة  األســرة  تمكيــن  

ــاز  ــم وإنج ــم ومنحه ــحب مرتباته س

واإلســتفادة  الماليــة  تعامالتهــم 

مــن مختلــف الخدمــات  البريديــة 

بــكل أريحيــة داخــل مؤسســتهم.
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        نظــم النــادي العلمــي Esperanza  يــوم 
23 مــارس 2022 بقاعــة المحاضــرات المركزيــة 

بجيجــل يــوم علمــي plus +  يف طبعتــه األوىل 

والــذي لقــي إقبــاال وتجاوبــا كبيريــن مــن طــرف 

بكلمــة  العلمــي  اليــوم  هــذا  أفتتــح  الطلبــة. 

ــالم  ــة واإلع ــوم الدقيق ــة العل ــد كلي ــب عمي نائ

إضافــة  العلمــي  النــادي  رئيــس  وكلمــة  اآليل 

إىل كلمــة المديــر الفرعــي للنشــاطات، لتنطلــق 

بعدهــا مداخــالت  ألســاتدة مختصيــن يف مختلــف 

تقنيــات و برامــج و تطبيقــات اإلعــالم اآليل.

Esperanza النادي العلمي

        افتتــح النــادي العلمــي bridge يــوم 19 
أفريــل 2022 موســم نشــاطه بعــد تجديــد مكتبــه 

لذكــرى  إحيــاء  إحتفاليــة   خــالل تنظيــم  مــن 

يــوم العلــم المصــادف لـــ 16أفريــل مــن كل ســنة 

وذلــك بقاعــة المحاضــرات رقــم 07 بكليــة اآلداب 

ــدة فقــرات تنوعــت  ــذي تضمــن ع ــات، وال واللغ

بيــن محاضــرات حــول يــوم العلــم وأهميتــه مــن 

واإلنجليزيــة،  العربيــة  اللغــة  أســاتذة  طــرف 

مســابقتين  إىل  إضافــة  شــعرية  إلقــاءات 

فكريتيــن ،لتختتــم اإلحتفاليــة بتكريــم كل مــن 

األســاتذة والطلبــة المشــاركين وكــذا الفائزيــن 

المســابقتين.     يف 

  bridge النادي العلمي
يفتتح نشاطه
باحياء ذكرى

 يوم العلم 16 أفريل

ــة  ــي للحركــة الوطني         نظــم المكتــب الوالئ
ــن  ــور ممثلي ــن MNEA و بحض ــة الجزائريي للطلب

عــن مكتبهــا الوطنــي يــوم اإلثنيــن 21 مــارس 

2022 بقاعــة المحاضــرات جــريف مبــارك بالقطــب 

عيــد  بذكــرى  احتفــاال  تاسوســت  الجامعــي 

ــنة،  ــن كل س ــارس م ــادف لــــ 19 م ــر المص النص

ــرف  ــن ط ــة م ــم مداخل ــن تقدي ــال تضم االحتف

العلــوم  أســتاذ  العيســاني«  الدكتــور »بــالل 

تقديــم  كــذا  و   ، جيجــل  بجامعــة  السياســية 

الثقافيــة  المشــعل  لجمعيــة  عــرض مســرحي 

»الرســالة«. بعنــوان 

الحركة الوطنية للطلبة 
MNEA الجزائريين

تحتفل بعيد النصر 19 مارس

نوادي وجمعيات
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