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فضاءات اجلامعة
نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

يطيــــب لـــي أن
أكتب كلمة عدد هذه
النشريـــة اليت تتجــه
بكل ثقــة إىل عامها
الثالث ...و يف كل
كلمة أجد الفرصة أن
أهنئ مبناسبة أو أنوه باجناز أو أمثن مبادرة أو أدعو يف كل
مرة جلميع األسرة اجلامعية بالنجاح والتوفيق ...
مناسبة هذا الشهر هي عيد العلم الذي حل علينا
هذه السنة مع ربيع استثنائي ابتهجت له الطبيعة وفرح له
الناس .. .و قد احتفلت اجلامعة هبذه املناسبة وسطرت
لذلك برناجما ثريا ساهم فيه الطلبة بشكل كبري ومُلْفِت
لالنتباه حيث تفاعلت معظم النوادي العلمية ،وقدمت
على مستوى اجملمعات املختلفة لوحات علمية ،فكرية
وثقافية .منها من إختار أن ينظم يوما دراسيا ومنها من
قدم نشاطا فكريا ومنها من أضاف طبقا فنيا .على العموم
مرت املناسبة ولدى الطلبة وعي ناضج ترمجته مبادراهتم
الطيبة اليت بدوري أشجعهم عليها.
يف مناسبة العلم رأت اجلامعة أن تستضيف أبناء
املدارس يف أبواب مفتوحة على خمابر البحث العلمي وقد
وجدت هذه الزيارة قبوال حسنا عند األطفال ،الذين
وجدوا يف ذلك تغذية مليوالهتم العلمية.
كما تشرفت اجلامعة بزيارة السيدة وايل الوالية مع الوفد
املرافق هلا لوضع حجر األساس لبناء القاعدة التقنية
للتحاليل الفيزيوكيميائية اليت تعترب مكسب آخر
للجامعة.
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قاملة

برنامج مكثف مبشاركة اجلميع

كل سنةّ ،
إحياء لذكرى يوم العلم املصادف لـ  16أفريل من ّ
سطرت جامعة  8ماي  1945برناجما مكثّفا توزع على عدة أيام:
* يوم السبت  16افريل  2016باجملمع القديم مشل زيارة لتالميذ من خمتلف األطوار التعليمية لوالية قاملة إىل خمابر البحث العلمي أين
تلقوا شروحات من طرف القائمني على هذه املخابر وكيفية عملها ،كما متّ وضع حجر األساس للقاعدة التقنية للتحاليل الفيزيو كيميائية
من طرف السيدة والي والية قاملة والسيد مدير اجلامعة والوفد املرافق أين استمع اجلميع إىل عرض مفصل حول املشروع وأهدافه ومهامه
من تقديم نائب مدير اجلامعة املكلف بالتنمية ،االستشراف والتوجيه.
ّ
ُ
* بتاريخ  17أفريل  2016بقاعة احملاضرات الساسي بن محلة  -اجملمع اجلديد – نظمت احتفالية يوم العلم اليت كانت بدايتها بعرض فيديو
قصري بعنوان « »Top Studentلنادي الفنون البصرية ،بعدها مداخلة حول مسرية مالك بن نيب قدّمها الدبلوماسي السابق واجملاهد رابح
مشحود واليت كانت عبارة عن ذكريات عاشها مع ّ
املفكر الراحل ،داعيا الطلبة يف ختام مداخلته إىل ضرورة التحصيل العلمي واحلفاظ على
ثوابت األمّة .تلتها بعد ذلك حماضرة حول عبد احلميد بن باديس رائد النهضة اإلصالحية يف اجلزائر من تقديم األستاذ الدكتور عبد اهلل
بوخلخال .ليت ّم يف األخري تكريم املشاركني من طرف مدير اجلامعة.
كما متّ على هامش االحتفالية إمضاء اتفاقية مع ّ
كل من مديرية الصناعة واملناجم لوالية قاملة ،مديرية الرتبية لوالية قاملة و املركز الوطين
للبحث يف البيوتكنولوجيا  -قسنطينة .-

جملساإلدارة

انعقد بتاريخ  18أفريل  2016اجتماع مجلس إدارة جامعة  8ماي  1945قاملة في دورته العادية األولى لهذه السنة حتت رئاسة
األستاذ الدكتور عبد اجمليد جنان ممثل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،وبحضور السيد مدير اجلامعة واألعضاء
املنتخبني باإلضافة الى الطاقم اإلداري للجامعة وقد متت دراسة جملة من النقاط املدرجة في جدول األعمال بتقدمي عرض حول
نشاط اجلامعة للسنة اجلامعية  ،2016/2015حصيلة استهالك ميزانية  ،2015ومشروع ميزانية .2017
ليتناوب على تقدمي عرض حصيلة نشاط اجلامعة للسنة اجلامعية  2016/2015كل من السيد نائب مدير اجلامعة املكلف
بالتكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوين املتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج ،والسيد نائب مدير
اجلامعة املكلف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج ،
والسيد نائب مدير اجلامعة املكلف بالعالقات اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية .كما قدم السيد األمني
العام للجامعة عرضا مفصال باألرقام حيث قدرت النسبة العامة الستهالك ميزانية  2015ب .92%
ومت التطرق كذلك الى مشروع ميزانية التسيير لسنة .2017

»»»»»»

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

حصة إذاعية

لقـــاء عمـــل مع املركز الوطين للبحث
يف البيوتكنولوجيا

استضافت إذاعة قالمة: :

* ضمن برنامج «جيل شباب» يوم  4أفريل  2016أعضاء نادي ال َّرسم
الجامعي الناشط بجامعة  8ماي  1945قالمة .حيث ت ّم التعريف بالنادي،
ومختلف األنشطة التي يقوم بها.
* ضمن برنامج «الجامعة والتكوين» يوم  13أفريل رئيس ديوان مدير الجامعة
الدكتور عبد الغني خشة .وقد خُصص اللقاء لتقييم األبواب المفتوحة على
الجامعة -والتي نُظمت أيام  31 ،30 ،29مارس  2016-ومدى تجاوب وتفاعل
المجتمع المدني مع هذا النشاط .كما ت ّم التطرق إلى مختلف األنشطة التي
سطرتها إدارة الجامعة لإلحتفال بيوم العلم  16أفريل.
*ضمن برنامج «الجامعة والتكوين» يوم  27أفريل  2016ممثال عن نادي
«اإللكترونيك» الناشط بجامعة  8ماي  1945قالمة ،حيث ت ّم التعريف بالنادي
ومختلف االختراعات التي قاموا بها وكذا مختلف مشاركاتهم داخل وخارج
الجامعة .كما تدخّل عبر الهاتف رئيس قسم اآلثار الذي تحدث عن اليوم الدراسي
حول «الرتاث الثقايف -قيمة إقتصادية »-الذي نظمه قسم اآلثار يوم  26أفريل
 2016بالمسرح الجهوي «محمود تريكي» بالتنسيق مع مديرية الثقافة.

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

* La Direction de l’Education Nationale de la Wilaya de Guelma
(17 Avril 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.

،

* Le Centre de Recherche en Biotechnologie, CONSTANTINE
(17 Avril 2016).

L

a présente convention a pour objet la coopération scientifique,
technique et technologique entre le CRBt et l'Université de
Guelma. La présente convention fixe les principes et les objectifs
dans les principaux domaines scientiques d'intérêt commun,
notamment la recherche appliquée ainsi que les modalités de sa
mise en oeuvre.

* مديرية الصناعة واملناجم لوالية قاملة  17 -أفريــل .2016

تهدف االتفاقية إىل تعزيز العالقات والصالت يف مختلف املجاالت ذات
اإلهتامم املشرتك (نشاطات البحث العلمي الخاصة بالطلبة واألساتذة الباحثني
تبادل الخرباء واملختصني -امللتقيات واأليام الدراسية -تبادل املعلومات ،الوثائقوكذا املنشورات العلمية).

مدير النشرية:
األستاذ الدكتور حممد
منامشة
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العدد الثالث والعشرون

رئيس التحرير :الدكتور عبد الغاني خشة
هيئة التحرير :إميان صاوشي  -عادل فنيدس
زهراء جاليليةتصميم :سعاد شالغمية

عىل هامش االحتفال بيوم العلم نظمت نيابة مدير الجامعة
املكلفة بالتكوين العايل يف الطورين الثالث والتأهيل الجامعي
والبحث العلمي وكذا التكوين العايل فيام بعد التدرج لقاء عمل جمع
مديرة املركز الوطني للبحث يف البيو تكنولوجيا قسنطينة مع الباحثني
يف مجال تخصص املركز من جامعة  8ماي  1945قاملة يوم  17أفريل
 2016بقاعة املحارضات االسايس بن حملة باملجمع الجديد ،والهدف
من هذا اللقاء هو التعريف باملركز ،واإلمكانيات املادية والبرشية
التي يتوفر عليها وكذا املحاور البحثية املعتمدة ،حيث ألقت السيدة
املديرة كلمة جاء فيها التعريف باملركز ومهامه ،وأهدافه ومجاالت
البحث املعتمدة من طرفه والتجهيزات ذات التقنية العالية واملتطورة
والكفاءات البرشية املحرتفة التي ترشف عىل املركز كام تطرقت إىل
كيفية التواصل مع املركز وطرق استغالل إمكانياته من طرف الباحثني،
والتسهيالت التي يقدمها لهم بعدها تدخل باحثو جامعة  8ماي 1945
قاملة معرفني مبجاالت البحث العلمي ذات االرتباط باملركز مثل املياه،
البيولوجيا و الصناعات الغذائية ،واملحاور التي تتطلب االعتامد عىل
الوسائل املتوفرة لدى املركز عرب نقاش بناء مع السيدة املديرة.

الندوة الوطنية حول مواءمة مشاريع املاسرت
يف األدب واللغة العربية

احتضنت جامعة  8ماي  1945قاملة يومي 10و 11أفريل
 2016بقاعة املحارضات السايس بن حملة باملجمع الجديد ندوة
وطنية حول تحكيم عروض التكوين ومواءمة املاسرت لألدب واللغة
العربية حيث شهدت مشاركة  35والية ممثلة ملختلف جامعات
الجمهورية ،وقد ألقى األستاذ الدكتور محمد منامشة كلمة ترحيبية،
تلتها كلمة رئيس الندوة الذي بدوره عرب عن حفاوة االستقبال ،وما
وفرته الجامعة من إمكانيات وظروف حسنة لنجاح هذه الندوة
وتطرق إىل أن العروض تقلصت من  204إىل  13عرض وعنوان يف
املاسرت متحدثا عن هدف هذه الندوة وهو تحيني مشاريع املاسرت
ومواءمتها .
ببالغ الحزن واألىس تلقت أرسة الجامعة خالل شهر مارس  2016نبأ وفاة:

 أخت السيد - :سليامن قايش  ،أستاذ بكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض والكون. -صويلح قايش ،أستاذ بكلية اآلداب واللغات

 -والد السيد :صالح شطيبي ،موظف مبجمع سويداين بوجمعة.

وعىل إثر هذا النبإ األليم ندعوا الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصرب والسلوان.

إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون

أفريل 2016

يوم دراسي حول:

الفضاء العلمي

املقاوالتية و دور آليات التشغيل للنهوض باالقتصاد

من أجل نرش ثقافة املقاوالتية يف الوسط الجامعي ( الجامعة و املحيط
املتمثل يف الرشكاء االجتامعيني واالقتصاديني )التي تعترب من نشاطات املركز ودار املقاوالتية
وتحضري الطلبة للتفكري يف املشاريع ،ومحاوالت تجسيدها عن طريق آليات التشغيل مثل
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،الصندوق الوطني للتأمني عن البطالة ،وربط الجانب
النظري األكادميي بامليداين عن طريق املؤسسات االقتصادية وكذلك إجراء تربصات يف هذه
املؤسسات للخروج برصيد معريف .نظمت دار املقاوالتية بالتنسيق مع املركز الجامعي لإلعالم
حول التشغيل يوما دراسيا تحت عنوان املقاوالتية ودور آليات التشغيل للنهوض باالقتصاد
الوطني يوم األحد  24أفريل  2016بقاعة املركز لفائدة طلبة املاسرت مبجمع سويداين
بوجمعة بجامعة  8ماي  1945قاملة ،وقدم كل من مدير غرفة الصناعة والتجارة مرمورة
قاملة ،ومدير الوكالة الوطنية للتأمني عن البطالة مداخلة رشح كل واحد من خاللها كيفية
إنشاء املؤسسات املصغرة واإلجراءات اإلدارية املتبعة ،والتحفيزات املقدمة يف هذا املجال.

يوم دراسي حول:

الرتاث الثقايف -قيمة إقتصادية-

مبناسبة اإلحتفاالت الرسمية بشهر الرتاث ( 18أفريل –  18ماي) من كل سنة،
وتفعيال لبنود اإلتفاقية املربمة بني جامعة  8ماي  1945ومديرية الثقافة لوالية قاملة ،نظم
قسم اآلثار بالتنسيق مع مديرية الثقافة يوما دراسيا حول «الرتاث الثقايف -قيمة إقتصادية»-
نشطه جملة من أساتذة قسم اآلثار  ،وذلك يوم الثالثاء  26أفريل  2016باملرسح الجهوي
محمود ترييك بقاملة .الكلمة اإلفتتاحية ألقاها كل من السيد عميد كلية العلوم اإلنسانية
و اإلجتامعية الدكتور :يوسف قاسمي ،والسيد مدير الثقافة للوالية  :سمري ثعالبي ،والسيد
مدير الجامعة األستاذ الدكتور :محمد منامشة الذي نوه مبساعي الجامعة الرامية إىل النهوض
بهذا التخصص يف مصف «قطب إمتياز» ،تلته مداخالت األساتذة ،ليتم يف األخري توزيع
شهادات رشفية لألساتذة املشاركني  ،ويف األخري أختتم اللقاء بكلمة ختامية ألقتها رئيسة
مصلحة الرتاث مبديرية الثقافة لوالية قاملة السيدة :نجاة العافري ،ثم كلمة السيد رئيس قسم
اآلثار الدكتور :محمد فوزي معلم شاكرا كل من ساهم يف إنجاح و إثراء اليوم الدرايس.

امللتقى الوطين حول:

التصدياجلزائيواملؤسساتيللفساد
يف اجلزائر

نتيجة التغريات املفاجئة التي متر بها املجتمعات والتي اتسمت يف ظل
العوملة بعدم االنسياق و االختالل يعترب الفساد بهذا املعنى تكلفة اجتامعية واقتصادية
باهظة وأثارها مدمرة سواء محليا أو عامليا ،ألنه يعمل عىل تأخري عملية التنمية،
وتحقيق االزدهار ،ويقوض الدميقراطية ،ويقلص مجال دولة القانون واملؤسسات .لهذا
أضحى الفساد مادة خصبة للبحث العلمي يف جميع أنحاء العامل باعتباره ظاهرة
خطرية شديدة التعقيد ،ويجب أن تعالج ضمن مجموعة من األسباب مع األخذ يف
االعتبار طبيعة وأمناط الفساد وطبيعة املجتمع الذي متارس فيه وهنا يطرح تساؤل
مركزي وهو كيف تصدت الدول جزائيا ومؤسساتيا للفساد؟ ومدى فعالية اإلصالحات
املتخذة يف شأنه؟ وانطالقا من هذا التساؤل نظم قسم العلوم القانونية واإلدارية
بكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة  8ماي  1945قاملة ملتقا وطنيا حول التصدي
الجزايئ واملؤسسايت للفساد يف الجزائر بقاعة املحارضات «نايت حمود مصطفى»
مبجمع هيليو بوليس يوم  27افريل  .2016أين شهد مشاركة سبعة عرش متدخل
مابني أساتذة و مختصني يف امليدان عرب مختلف الرتاب الوطني ،وقد قسم امللتقى
إىل محورين األول تحت عنوان التصدي الجزايئ للفساد يف الترشيع الجزائري ،و الثاين
التصدي املؤسسايت للفساد يف الترشيع الجزائري  .وقد جاء هذا امللتقى ليعالج األسباب
وإعطاء الحلول الفعالة والناجعة ملحاربة الفساد  ،حيث أجمع املتدخلون فيه عىل أن
املرشع الجزائري وضع مجموعة من اآلليات القانونية لردع املخالفني والفاسدين لكن
اإلشكالية تبقى يف كيفية التطبيق ،وأنه البد من الحزم و الردع والقسوة يف تطبيق هذه
القوانني و اآلليات .و يف الختام تم توزيع الشهادات عىل املشاركني .
أفريل 2016

journée des thésards (Pour la
)Quatorzième année consécutive

E

n date du 5 avril 2016 le LGCH a organisé une journée des thésards
(Pour la Quatorzième année consécutive). Le déroulement de la
journée était au bloc des laboratoires. Le but principal de la journée est
l’exposition des résultats des travaux des doctorants du LGCH ainsi que
la présentation des travaux des projets de recherche des chercheurs permanents. Pour cette rencontre sept intervenants, des équipes de matériaux
et géotechnique, ont présenté leurs résultats de recherche. La présence
s’élève à cinquante personnes entre doctorants et chercheurs permanents.

Deuxième journée nationale
de néphrologie Guelma

L

’association scientifique médicale Ibn Zohr, l’hôpital Ibn Zohr de
Guelma et la direction de la santé et de la population de Guelma,
avec la coopération de l’université 8 mai1945 Guelma ont organisé la
deuxième journée nationale de néphrologie de Guelma sous le thème
– insuffisance rénale chronique et préventionCette manifestation a pour objectif l’amélioration de l’action sanitaire
en vue d’une meilleure prise en charge des malades et élargissement
des champs de connaissances entre les différents acteurs de la santé et
aussi la formation médicale continue pour les médecins et combler le
vide constaté dans ce domaine. Le déroulement de cette rencontre à la
salle de conférences du nouveau campus de l’université du 8 mai 1945
Guelma est animée par plus de 20 participants nationaux, durant la
journée du 21 avril 2016.

Passage d’invité

M

onsieur le Professeur Ahmed
BOURIDANE Directeur du laboratoire
Computer and Electronic Security Systems Group CESS, du
département ‘Computer Science and Digital Technologies’ de
l’université de Northumbria, Newcastle
-Royaume Uni- était
de passage à l’université 8 mai 1945, et ce, du 10 au 12 avril 2016,
sur invitation du Professeur Abdelhani BOUKROUCHE, Directeur du
laboratoire de recherches, Problèmes Inverses: Modélisation, Information et Systèmes PI:MIS et la faculté des Sciences et de la Technologie.
L’invité a animé des ateliers au laboratoire PI:MIS autour de la thématique biométrie, au profit des doctorants LMD de l’option Signaux et
Images Biométriques et des doctorants du système classique ainsi que
les chercheurs permanents.
Le lundi 11 avril à 10 h, il a donné une conférence intitulée ‘’Electronic
& Computer Security : A practical approach’’ au niveau de la bibliothèque de la faculté FST.
Le Professeur Ahmed Bouridane a rendu visite au Recteur de l’université de Guelma, le Professeur Mohamed NEMAMCHA et au Doyen de
la Faculté FST, le Professeur Mohamed GUENFOUD, avec lesquels
des questions liées aux futures coopérations on été évoquées.
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الفضاء الطالبي

اإلحتفال بيوم العلم  16أفريل
مدير الجامعة يهنئ جميع النوادي المتفاعلة

بالتنسيق مع املديرية الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية

*نظم نادي بنات حواء التابع لكلية اآلداب واللغات تظاهرة بساحة كلية اآلداب واللغات
يوم  12افريل  2016باملجمع الجديد ،تحت عنوان «جامعة قاملة تقرأ» متثلت يف عرض مجموعة
من الكتب يف مختلف التخصصات تشجيعا للقراءة واملطالعة ،وتنمية حس اإلطالع وحب القراءة
لدى الطالب وقد حرض األستاذ الدكتور محمد منامشة مدير الجامعة معربا عن سعادته مبثل هذه
التظاهرات ودعمه املطلق للطلبة يف جميع أنشطتهم كام استمع إىل رشح من طرف أعضاء
النادي وأهداف هذه التظاهرة  ،وقد شهدت الفعالية إقباال معتربا من طرف الطلبة الذين
نوهوا بالفكرة ومثنوها ومتنوا أن تتكرر يف املستقبل.
*نظم االتحاد العام الطاليب الحر فرع قاملة يوما دراسيا بكلية الحقوق والعلوم
السياسية ملجمع هيليوبوليس بقاعة املحارضات «نايت محمود مصطفى «حول الجامعة
واملجتمع  :عالقة االرتباط وأهلية األداء يومي  25و 26أفريل  2016حيث تعترب محورية
الدور الذي متثله الجامعة يف املجتمع والصورة الذهنية االيجابية بشأن متيزها .وكذا القيمة
القانونية للشهادات التي تصدر عنها كإطار وحيد للتشغيل .مام يحتم عىل املتابعني لهذا
القطاع البحث يف الصيغة التوفيقية بني آداء الجامعة واالحتياجات املجتمعية ،ومن هنا
جاءت اإلشكالية إىل أي مدى تحوز الجامعة الجزائرية أهلية آداء دورها .انسجاما مع
ازدياد وتغري االحتياجات الوطنية وتطور طرق التدريس .وهل باستطاعة الجامعة رعاية الصالت
القوية بينها وبني باقي األطر التشغيلية .كام نظم عىل هامش هذا اليوم معرض يربز حياة العالمة
الشيخ عبد الحميد بن باديس وجمعية العلامء املسلمني الجزائريني يف بهو الكلية .
*نظم نادي قسم علم النفس صناع النجاح بالتنسيق مع الوحدة الطبية الوقائية الجامعية
وديوان مؤسسات الشباب لوالية قاملة وجمعية صفاء ملكافحة املخدرات يوما تحسيسيا حول آفة
املخدرات والعنف وأثرهام يف الوسط االجتامعي تحت شعار – ال للمخدرات وال للعنف و ال ملستقبل
مجهول -يوم الثالثاء  19أفريل  2016مببنى الدراسات التابع لكلية العلوم اإلنسانية مبجمع سويداين
بوجمعة ،وقد تم االفتتاح الرسمي بحضور األستاذ الدكتور محمد منامشة مدير الجامعة وعميد
كلية العلوم اإلنسانية أين قام مبشاهدة عرض صامت حول العنف واملخدرات من أداء طلبة
النادي ثم جولة يف املعرض واالستامع إىل رشوحات من طرف القامئني حول آفة املخدرات
والعنف .وقد قدم كل من رئيس قسم علم النفس ورئيس النادي كلمة لينطلق الربنامج
بتقديم مجموعة من املحارضات حول العنف و املخدرات واألسباب املؤدية إليهام وطرق
الوقاية منهام .نشطها كل من األستاذة زرقية بن الشيخ و الشيخ نور الدين بودبوز ورئيس
جمعية صفا ملكافحة املخدرات .كام استمع الحارضون إىل وصالت موسيقية ،كام قدم طلبة
قسم الحقوق محكمة تجريبية ،ويف الختام تم توزيع الشهادات عىل املشاركني.
*نظم النادي العلمي لقسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية
مبجمع هيليوبوليس يوم  14افريل  2016بقاعة املحارضات «نايت حمود مصطفى»
يوما دراسيا حول العقود اإلدارية عىل ضوء املرسوم الرئايس رقم  15/247 :املتعلق
بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام .أين متحورت جل املداخالت حول رشح فحوى
املرسوم الرئايس الجديد املتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ،وما جاء به
من تعديالت جديدة تخص سري الصفقات بجميع أشكالها .ويهدف هذا اليوم إىل تقريب
الطلبة من امليدان العميل و متكينهم من اإلطالع عن كثب عىل اإلجراءات العملية الجديدة،
وإضفاء مادة علمية تد ّرس عىل مستوى الليسانس و املاسرت .
*نظم النادي العلمي لقسم اإلعالم واالتصال وعلم املكتبات «بسمة» يوم 27
أفريل  2016بقاعة املحارضات ملجمع سويداين بوجمعة مسابقة فكرية بني طلبة القسم
تخللها عرض مرسحي من أداء طلبة النادي واالستامع كذالك إىل أناشيد .ويف الختام
تم تكريم وتوزيع الشهادات عىل املشاركني والفائزين.

*نظّم النادي العلمي لقسم العلوم االقتصادية -مبدعون بامتياز– يوم
 13افريل  2016باملدرج  16التابع لكلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيري مبجمع سويداين بوجمعة برنامجا ثريا شمل عدة نشاطات من
إلقاءات شعرية ومسابقة فكرية يف مجال اإلقتصاد موجهة لطلبة القسم،
ومجموعة من األلغاز مع تكريم املشاركني .
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