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فريق الدراسات و البحوث حول تاريخ الرياضيات )  جيهماب، جمعية  1991ديسمبر  32أسست في        

( غير تجاريو ثقافي  ببجاية، هي جمعية ذات طابع علمي   

 

 المشاركة في البحث عن شهادات حول النشاطات العلمية ببجاية، في القرن الوسيط إلي القرنأهم أهدافها من  

الرياضيات التجارية، علم الحساب، علم الفرائض، الفلك، )  : و ذلك في كل من المجاالت التالية التاسع عشر

...(.التنجيم، الجبر، طرق المالحة، المنطق، الموسيقي،  

     
 

 3002في ديسمبر   « Fanny Colonna »   مسيرة من طرف فني كولونا( حول مشاريع و أعمال جمعية جيهيماب)إلى جانب أطروحة دكتوراه 

 .أنظر مقال محند أكلي حديبي  ( E.H.E.S.S. Paris) في باريس 

 

 

سمحت للمدينة من اكتساب مكتبة  –بجاية  – جيهمابمعترف لها بالمنفعة العامة، جمعية             

 حول للمخطوطات، بنك للمعلومات، مركز توثيقي، مكتبة أرشيف للصور و شبكة عالمية لمعلومات قيمة
.و المغرب تاريخ بجاية  

    

ز عدة مشاريع ذات انجمن إ بجاية  جيهمابجمعية  مكنت في الميدان، اعشر سنوات وجود  ثمنية         

:طابع تربوي علمي و ثقافي لألطفال  

(.خاصة بتالميذ المدارس المتوسطة)جائزة صلداي *   



(.لتالميذ الثانويين)جائزة ابن حماد *   

شبكة للثانويات حول البحر األبيض )نت و الثقافة بحوض البحر األبيض المتوسط مشروع االنتر* 

(.المتوسط  

....ببجاية، األولمبي للرياضياتالربيع *   

   . Léonardo Fibonacci à Bugia ليوناردوا فيبوناتشي في بجاية  "مسرحية *    

 

 

، القديمة االيكونوغرافيا التاريخية)افية المواضيع الثقبرامج  أبحاثها مكنتها من معرفة و كشف الكثير من       

الدور في، ، مخطوطات بجاية   "Emile Aubry ،    إيميل أوبري"معرض للوحات الزيتية والفن التخطيطي 

شالطة ، معهد  زاوية )، التعريف بالعديد من المواقع و اآلثار التاريخية للمنطقة ...(االتصاالت و التبادالت،

المؤتمر الدائم للمدن التاريخية للبحر األبيض التي من خاللها انخرطت مدينة بجاية في ...( ،المغارة الفينيقية
و مساهمتها    3000سنة  المتوسطية –اللجنة األوربية  دماجها فين، وكذلك بإ1999في سنة  المتوسط

 (اإلحتفال     ،0222اضيات السنة العالمية للري)األساسية  في العديد من النشاطات العلمية و الثقافية الدولية 

، اإلحتفال بالذكرى الستمئة للنقاشات(   Liber Abaci )بالذكرى الثمانية مئة لنشر كتاب     

...(علماء بجاية، –لريمونج لول      « Disputes » 

 

  .  

 

:مكنتها من الحصول على عدة شهادات و اعترافات منها جيهمابأعمال و نشاطات جمعية               

، من أجل أعمالها حول عالقات الرياضي اإليطالي 1991في سنة ( إيطاليا ) دالية من جامعة  بيسا مي •   

Léonardo Fibonacci    ليوناردو فيبوناشيالمشهور  
.بمدينة بجاية(  1310 – 1110)     

 

 

 

للرئيس البرتغالي   ،  و ذلك بترويجها على العالقات القديمة1991في سنة ( البرتغال)ميدالية مدينة ليشبونة •

 مانويل تجزيره قومز
.مع بجاية(  1911المتوفى في سنة )   Manuel Texeira Gomès 

 

المكتبة )  بأفنيق نشيخ لموهوب، من أجل اكتشاف والتعريف 1991، سنة اعتراف مولود معمري جائزة •   

(.العلمية األولي و الوحيدة المفهرسة للمخطوطات بمنطقة القبائل   

Afniq n Ccix Lmuhub 
الجزائر » لمساهمتها في نجاح المظاهرة  1999عام  األلفية الجزائر بني مزغنة ترشيح الجمعية في لجنة •

.  «عيد العلم   

 

( صردينية  –مقرها الجيرو  –المؤتمر الدائم للمدن التاريخية للبحر األبيض المتوسط )    CPVHM ترشيح  •

 الجمعية في مجمع الخبراء 

 

:وع أريسطوط ، جمعية جيهماب سوف في إطار مشر  

 



بالمخطوطات المتوفرة؛( العامة و الخاصة)تحدد موضع و مراكز المكتبات  -  

تجريد المخطوطات الرياضية؛ -  

ترقيم بعض المراجع و تصنيفها؛ -  

علم الحساب، الجبر، الهندسة، الفلك، ) إنشاء معرض على المخطوطات الرياضية ألفنيق الشيخ لموهوب  -

(.نجيم، علم الميراث، المنطقالت  

؛(3001في ماي )التزويد بمساهمتها في إنشاء معرض مورسيا  -  

: مثال)باألعمال الجماعية مع بلدان أخرى لها عالقات تاريخية مع بجاية ( للمشروع الجديد) البداية  -

...(. اإلسكندرية، جنوى، مرسيليا،  

 

 

 

الوكالة الجزائرية و كذا مراسلة ،3000سبتمبر  32ي تاريخ الصادرة ف   - Agence France Presse- 

A.F.P وكالة مراسة  

 Algérie آخر المقاالت صدرت ] و في مجالت مختصة عالمية. 3000أكتوبر  00الصادرة بتاريخ  - 

Presse Service -APS 

 Annali del IUO – Sezione Oriental (Napoli), Vol.59, fasc. 1– 4, pp. 78 – 92 في عام

، في المجالت العالمة 3001  

       ,I.M.A.Unesco Ed و في كتاب 231  – 231ص  ( باريس )     «عالمين معجبين بالمغرب  »  في  

[67 – 76. باريس، ص( منظمة األمم المتحدة للعلوم و التربية و الثقافة)  ،رجال و نساء القبائلكتاب   

 

 

 

 


