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فضاءات اجلامعة
نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة
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قاملة

لقد متيز هذا الشهر
حبدثيــن هاميـــن أوهلا
االتفاقيــــة املربمــــة بني
جامعة  8ماي 1945
ونظريهتـــــا جامعــــــــة
القاهرة ممثلة برئيسها
األستاذ الدكتور جابر جاد نصار ،وذلك تدعيما ألواصر
األخوة والصداقة وسعيا إىل تكثيف املبادالت العلمية
والثقافية من خالل تسطري برامج مشرتكة يف جمال التعليم
والبحث العلمي وتبادل اخلربات بني اجلامعتني .وقد
تزامن توقيع االتفاقية مع عيد املرأة الذي كان يوما مشهودا
باحلضور املكثف للطلبة ،حيث ّمت يف جو هبيج متازجت
فيه كل املشاعر تكريم السيدة وايل الوالية والسيدة إهلام
عبد الوهاب ابراهيم العوني مديرة العالقات الثقافية جبامعة
القاهرة من اجلانب املصري وبعض الوجوه األكادميية من
النساء ،وكذا من العمال والطلبة.
واحلـــدث الثاني هو تنظيم أبواب مفتوحة على
اجلامعة بوسط مدينة قاملة ،الذي كان حدثا استثنائيا،
استقطب العديد من املهتمني حاولنا من خالله تقديم
اجلامعة للمواطن ،الذي استطاع أن يلتقط صورة واضحة
مكربة عن اجلامعة بتقديم شروحات وملصقات ومطويات
وإلقاء حماضرات من طرف األساتذة املؤطرين ،كما قام
الطلبة بعرض مواهبهم يف اهلواء املطلق من خالل نواديهم
العلمية والثقافية.
لقد كان األسبوع الثاني من العطلة اليت نظمت فيه
هذه األبواب أسبوعا مكتظا بالنشاط واختار املشاركون
واملنظمون أن تكون عطلتهم داخل اجلامعة.
إن أمطـــار مـــارس أنقذت املوسم الفالحي
وكانت خريا عميما على اجلميع ،وكذلك أحداث مارس
باحلرم اجلامعي زادت اجلامعة تألقا وانفتاحا على الداخل
واخلارج.
يف إطار السياسة الجديدة املتبعة من طرف وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
املوافق لـ 8مارس ،يطيب
بة اليوم العاملي للمرأة
عن نفسه و املتمثلة يف اإلعالم املسبق نظمت جامعة  8ماي  1945أبوابا مفتوحة عىل الجامعة
مبناس
شة أن يتقدم أصالة
ام
من
د
حمم
الص التهاني أيام  30. 29و  31مارس  2016بساحة املرسح الجهوي محمود ترييك ،حيث كان االفتتاح
لألستاذ الدكتور
سؤولي اجلامعة خب
م
ونيابة عن مجيع
موظفات وطالبات الرسمي من طرف السيدة وايل والية قاملة أين قام الوفد بزيارة أجنحة املعرض واالستامع
ي لكافة أستاذات،
وأصدق األمان
هلل تعاىل دوام الصحة إىل رشوح من طرف األساتذة املؤطرين لهذه الفعالية .وتخلل هذه األبواب برنامج
ي  1945قاملة سائال ا
جامعة  8ما
خاص باملحارضات من تنشيط أساتذة الجامعة توزع عىل األيام الثالث...تتمة ص3
والعافية...
وكل عام وأننت خبري
عيدكن سعيد

أبـواب مفتوحـة
على

جامعـة  8مـاي 1945
قاملـــــة

»»»»»»

جامعة  8ماي  1945قاملة ،نهج  19ماي  ،1956ص.ب ،401:قاملة  ،24000الجزائر،
الهاتف ،037 10 05 60 :الفاكسwww.univ-guelma.dz,037 10 05 61 :

الفضاء اإلخباري
اجمللس العلمي للجامعة
انعقد بتاريخ  17مارس  2016بقاعة االجتامعات لرئاسة
الجامعة املجلس العلمي للجامعة يف دورته العادية ،تحت رئاسة
مدير الجامعة ورئيس مجلسها العلمي بحضور أعضاء املجلس.
وتط ّرق املجلس إىل دراسة عدة نقاط من بينها فتح مسارات
التكوين يف مرحلة التدرج حيث ت ّم تقديم املشاريع املقرتحة
لالعتامد وتقديم حصيلة عملية إعادة تأهيل ومواءمة مسارات
املاستري ،و كذا يف مرحلة ما بعد التدرج حيث ت ّم تقديم عرض
حال لكل مرشوع فُتح من طرف رئيس املرشوع .كام ت ّم تقديم
عرض حال حول املسابقة الوطنية للتكوين االقامي بالخارج
وحركية الطلبة واألساتذة لسنة  ،2016/2017باإلضافة إىل مجال
التعاون الجامعي واالتفاقيات الوطنية والدولية املربمة يف السنة
الجامعية  ،2015/2016ويف األخري تطرق املجلس إىل التظاهرات
العلمية املزمع تنظيمها سنة  ، 2016كام أعطى املجلس العلمي
موافقته للتعيينات املقرتحة لرؤساء مجاالت التكوين.

Convention Cadre de Coopération
entre l’Université 8 Mai 1945 Guelma et:

* Le Musée Public National Cirta de Constantine
(10 Mars 2016).

L

،

es deux parties ont convenu d´organiser
et de développer leur collaboration d’une
manière durable sur l’ensemble des domaines
d’activité ou d’enseignement d’intérêt commun,
en conjuguant leurs potentialités respectives
matérielles et humaines dans les domaines de la
formation, du perfectionnement, de la recherche
et des prestations de services.

* كليــة العلــوم االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التسييــر
 -جامعـة الشاذلـي بن جديـد الطـارف  22 -مـارس .2016

تهدف االتفاقية إىل تجسيد عالقات التعاون بني كليتي العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري لللجامعتني يف ميادين تبادل
الطلبة واألساتذة واالتصاالت املتعلقة بنتائج التجارب البيداغوجية
وتنظيم التظاهرات العلمية .
مدير النشرية:
األستاذ الدكتور حممد
منامشة
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رئيس التحرير :الدكتور عبد الغاني خشة
هيئة التحرير :إميان صاوشي  -عادل فنيدس
زهراء جاليليةتصميم :سعاد شالغمية

حصة إذاعية

استضافت إذاعة قالمة: :

* ضمن برنامج «الجامعة والتكوين» يوم  9مارس  2016األستاذ الدكتور
رشيد حمدي نائب مدير الجامعة المكلف بالعالقات الخارجية والتعاون
والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية .وقد دار اللقاء حول أهم ما جاء
في االتفاقية بين جامعة  8ماي  1945قالمة وجامعة القاهرة المبرمة
بتاريخ  8مارس  2016والتي ستفتح آفاقا واسعة لتجسيد برامج مشتركة
بين الجامعتين.
كل من
*ضمن برنامج «عين على المجتمع» يوم  10مارس ّ 2016
عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية األستاذ الدكتور يوسف قاسمي
والطالب عبد الغفار محمداتني كنموذج عن الطالب الجامعي ،باإلضافة
إلى مختصين آخرين .وقد تمحور الحديث حول االستعمال الالعقالني
والعشوائي لمواقع التواصل االجتماعي »Facebook»،نموذجا باعتباره
األكثر استعماال خاصة لدى فئة الشباب .وت ّمت مناقشة وتحليل الموضوع
من عدة جوانب اجتماعية ،نفسية ودينية.

* ضمن برنامج «الجامعة والتكوين» يوم  16مارس  2016األستاذ الدكتور
صالح العقون نائب مدير الجامعة المكلف بالتكوين العالي في الطورين
األول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في
التدرج .حيث خ ُّصص اللقاء للحديث حول األبواب المفتوحة على جامعة
 8ماي  1945قالمة ،المزمع تنظيمها أيام  29،30و 31مارس  2016بساحة
المسرح الجهوي محمود تريكي –قالمة -والتي تهدف للتعريف بالجامعة
ككل.
وتقريبها من المجتمع المدني ّ
ببالغ الحزن واألىس تلقت أرسة الجامعة خالل شهر مارس  2016نبأ وفاة:
 زوج السيدة :نسيمة سعدي ،موظفة بكلية الرياضيات واالعالم اآليل وعلوم املادة.وعىل إثر هذا النبإ األليم ندعوا الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصرب والسلوان.

إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون
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أبواب مفتوحة

الفضاء العلمي

علـى جامعـة  8مـاي  1945قاملــة
(تتمة)....كام نُظم يف اليوم األخري عىل الساعة التاسعة صباحا لقاء
تكويني موجه ملستشاري الرتبية والتوجيه لوالية قاملة من تقديم نائب مدير
الجامعة املكلف بالتكوين العايل يف الطورين األول والثاين والتكوين املتواصل
والشهادات وكذا التكوين العايل يف التدرج األستاذ الدكتور صالح العقون ،وشهدت
هذه األبواب كذلك عىل مدار ثالثة أيام عدة نشاطات من تنظيم املديرية الفرعية
لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية ومبشاركة األندية العلمية والثقافية والرياضية
للجامعة ،حيث تم عرض انجازات علمية للطلبة قدمها نادي «الهندسة املعامرية»
ونادي «االتصاالت السلكية والالسلكية» ونادي التصوير الفوتوغرايف «كريا تيفا»
ونادي «الرسم» وأيضا عروض مرسحية وموسيقية ورياضية .كام كان هناك جناح
للخدمات االجتامعية والجامعية .لقد كان الهدف من هذه األبواب تعريف الطلبة
املقبلني عىل شهادة الباكالوريا بالجامعة والتخصصات البيداغوجية التي توفرها
والكليات واملعاهد التي تحتويها الجامعة إضافة إىل الخدمات املرفقة التي
تقدم للطالب أثناء الدراسة إىل جانب التعريف بدور الجامعة يف املجتمع.
وقد لقيت هذه املبادرة إعجاب واستحسان الزوار ومتنوا أن تتكرر يف
املستقبل واعتربوها فرصة للتعرف عىل الجامعة عن قرب.

)Laboratoire de Chimie Appliquée(LCA
L

e Laboratoire de Recherche en Chimie Appliquée Créé le 05 Février 2001,
il est situé au bloc Laboratoires de recherche 2ème Etage à l’ancien Campus
de l’Université 08 Mai 1945/Guelma.
Il est actuellement dirigé par le Pr Teguiche Mabrouk :
teguichemab@yahoo.fr
Adresse électronique : lca24@univ-guelma.dz
Site web : www.univ-guelma.dz/recherche/labs/lca/present.htm
Tél/Fax : 037 21 58 55
Le laboratoire est composé de quatre équipes de recherches qui sont:
Equipe1: Synthèse et Développement de Composés d’Intérêt Biologique :dirigée
par le Pr ABDAOUI Mohamed,.
Equipe 2 : Substances naturelles et applications: placée sous la direction du Pr AMIRA – GUEBAILIA Habiba,
Equipe 3 : Synthèse d’Hétérocycles Azotés: placée sous la responsabilité du Pr TEGUICHE Mabrouk,
Equipe 4 : Synthèse et Modélisation : dirigée par le Pr MERDES Rachid.
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اجلامعـة حتتفـل باليـوم العاملـي للمـرأة
حبضور السيدة وايل الوالية ورئيس جامعة القاهرة

مبناسبة اليوم العاملي للمرأة املصادف ل  8مارس
من كل سنة نظمت رئاسة جامعة  8ماي  1945قاملة تحت
الرعاية السامية للسيدة وايل والية قاملة وبحضور الوفد املرصي
الذي زارالجامعة وعىل رأسه السيد رئيس جامعة القاهرة
احتفالية خاصة بقاعة املحارضات السايس بن حملة باملجمع
الجديد حيث استهل الحفل بكلمة افتتاحية باملناسبة لألستاذ
الدكتور محمد منامشة هنأ فيها املرأة بعيدها وعبرّ عن الدّور
الذي تلعبه يف املجتمع وخاصة املرأة الجزائرية ،ثم جاءت كلمة السيد
مدير جامعة القاهرة الذي بدوره هنأ املرأة بعيدها وخاصة الجزائرية وعرب عن إعجابه بقوتها
وتحملهاللمسؤولية،كمعربعنسعادتهبوجودالسيدةالوايلعىلرأسالواليةومتنىلهاالتوفيق
وذكر يف معرض حديثه أن النساء لديهن القدرة والقوة عىل التمتع بحقوقهن وأن عطاءهن ال
يختلف عىل الرجال وأن مسألة حقوق املرأة هي قضية مجتمع بكامله وان أول مؤسس لجامعة
القاهرة مبرص هي امرأة اسمها فاطمة بنت الخديوي التي تربعت بحليها وأرضها من أجل بناء
الجامعة .بعدها قدم نادي الفنون البرصية «كريا تيفا» بالتعاون مع نادي« حواء» لقسم اللغة
االنجليزية رشيطا حول املال يا يف املجتمع الجزائري كلباس تقليدي .كام شارك نادي الرسم من

خالل طلبة من أعضائه برسم عىل املبارش لبورتري للسيدة وايل والية قاملة .وضمن هذا الربنامج الرثي قدم
األستاذ بايري عبد املجيد من جامعة باجي مختار عنابة محارضة حول العنف ضد املرأة حيث تطرق إىل
أنواع العنف الجسدي واللفظي والنفيس كام قدم بعض اإلحصائيات يف هذا املجال التي تربز زيادة العنف
مبختلف أنواعه ضد املرأة يف املجتمع الجزائري وأن الجزائر تحتل املرتبة السابعة عامليا .بعدها قدمت
طالبة من قسم األدب العريب منولوجا حول قضية الزواج وتداعياتها عىل املجتمع الجزائري.
*توقيع اتفاقية تعاون :وقد تم عىل هامش الحفل التوقيع عىل اتفاقية تعاون بني جامعة 8ماي
 1945وجامعةالقاهرة منطرفمديريالجامعتنيالتيمنخاللهايتسنىللطلبةواألساتذةاالستفادة
من الخربات العلمية واألكادميية التي توفرها كل من الجامعتني.
*تكرميات وتبادل اهلدايا :تم تكريم السيدة وايل الوالية من طرف مدير جامعة 8
ماي  1945قاملة وأيضا قدم لها مدير جامعة القاهرة درع الجامعة كام كُ ّرم الوفد املرصي من
طرف مدير الجامعة وبدوره مدير جامعة القاهرة كرم نائب مدير الجامعة املكلف بالعالقات
الخارجية والتعاون األستاذ الدكتور حمدي رشيد  ،كام تم تكريم كل من األساتذة سوييك ليندة،
شنايف فراح وزرقني فريدة وذلك مبناسبة نيلهم لشهادة أستاذ دكتور  -برو فيسور -و الطالبتني
معايزي مروة و قاسمي هاجر من كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض والكون.

وبالتنسيق مع املديرية الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية

*الرابطة الوطنية للطلبة اجلزائريني ( )LNEAتدشن
احتفاهلا بكلية احلقوق والعلوم السياسية:

نظمت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريني –  - LNEAاملكتب الواليئ
لجامعة  8ماي  1945قاملة يوم الثالثاء  8مارس بكلية الحقوق والعلوم السياسية مبجمع
هيليو بوليس بقاعة املحارضات احتفاال باملناسبة حيث شهد الربنامج تقديم محكمة
تجريبية من أداء طلبة قسم الحقوق وإلقاءات شعرية من آداء الطالبة برشى بوطالب
وأغنية للطلبة أمني كحل الراس ومريم زدوري وأُختتم الحفل بتكريم املشاركني وقد شهد
الحفل إقباال معتربا من طرف الطلبة الذين عربوا عن استحسانهم ملثل هذه املبادرات .

* التحالف من أجل التجديد الطالبي ( )ARENمبجمع
سويداني بومجعة:
نظم التحالف من أجل التجديد الطاليب الوطني أنشطة احتفالية طالبية
بقاعة املحارضات مبجمع سويداين بوجمعة .وقد تضمن االحتفال باقة متنوعة من
انجازات الطلبة متثلت يف وصالت موسيقية ومسابقة فكرية وعرض أزياء من تقديم
نادي بنات حواء باإلضافة لعرض مرسحي كوميدي لنادي املرسح الجامعي وكذلك
رسم عىل املبارش لنادي الرسم الجامعي كام قام مجموعة من الطلبة بتجسيد تقاليد
العرس بوالية قاملة .وقد حظي االحتفال بحضور مكثف للطلبة كام شهد تفاعال كبريا
من طرفهم مشيدين بهذه املبادرة خاصة و أنها متيزت بكونها انجازا طالبيا محضا.

* قسم اللغة الفرنسية سجل حضوره:

A

fin d’enrichir l’activité scientifique au sein du département de français et pour inciter les étudiants des différents
niveaux à y participer, une journée d’étude a été organisée le
» »mardi 8 mars 2016 autour de la thématique suivante : « Escales littéraires 4 : «La femme dans la littérature et les arts
Dans une tentative d’exploration de l’image de la femme dans les textes littéraires et dans les arts de manière générale,
on a essayé de parcourir les époques et les civilisations et voir comment la femme est devenue une source d’inspiration
chez les écrivains et chez les artistes. Femme-muse, femme-fatale, femme-soumise, autant de visages que d’effets.
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