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نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

 

تنقضي  أخرى  سنة          
سنة  أول  لنسجل  وتنتهي 
ثالثني  مبرور  احتفالنا  بعد 
 8 جامعة  إنشاء  على  عام 
أريد  ما  كل   .1945 ماي 
أنين  املقام  هذا  يف  أقوله  أن 
السنوات  هذه  كل  عشت 
مسريا  وأبادر  وأساهم  أتابع  بلحظة  حلظة  املاضية 
عام،  كل  تكرب  نظري  أمام  واجلامعة  وأستاذا،  ومديرا 
وعمرها  وحسابيا.  هندسيا  وعموديا،  أفقيا  ومتتّد 
بعدد  عمرها  من  بكثري  أطول  االجنازات  بعدد 

السنوات.
خبري،  واجلامعة  خبري  وأنتم  عام  كل  مجيعا  لكم  أقول 
وأحرص دوما على املزيد من التفاني يف العمل والتنويع 
يف األداء وجودته، فالعامل يتسع حولنا وال بّد من جماراة 

التطور احلاصل.
أمتنى أن تكون سنة 2018 خريا علينا باملطر والفرح 
واهلناء، وأن حنقق أكثر مما حققنا، وأن ننظم صفوفنا 

أكثر من أجل عطاء أكرب. دمتم أسرتي اجلامعية.

Session de formation aux pro-
jets «Capacity Building»

U ne session de formation aux projets «Ca-
pacity building» dans le cadre du pro-
gramme ERASMUS+ a été animé par 

Mme Maggy PEZERIL -une experte euro-
péenne de haut niveau-  les 11,12 et 13 Dé-
cembre 2017, à l’Université 8 Mai 1945 Guel-
ma.
Les universités concernées par la formation 
sont : Médéa, Béjaya, Chlef, Boumerdes, Tizi-
Ouzou, Blida1, Alger1, Oum-El-Bouaghi, Souk 
Ahras, Annaba, Skikda, Guelma, Sétif2, Adrar, 
Mostaganem, Oran1, USTOran, USTHB Alger,  
avec deux représentants pour chaque univer-
sité. 
Les projets de «Capacity Building» sont des 
projets de coopération qui soutiennent la mo-
dernisation des systèmes d’enseignement supé-
rieur des pays partenaires du voisinage de l’est 
et du sud
Les projets de «Capacity building» ont pour 
objet de soutenir la modernisation, l’accessibi-
lité et l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur dans les pays partenaires ; améliorer 
la qualité, la pertinence et la gouvernance de 
l’enseignement supérieur dans les pays parte-
naires.

 الذكرى 57 ملظاهرات 11 ديسمرب 1960
   إحياء للذكرى 57 ملظاهرات 11 ديسمرب 1960 تحت شعار »11 ديسمرب إرادة حرة، ترجمة نوفمرب 

بالتنسيق مع مديرية  الثقافية والرياضية  العلمية،  الفرعية لألنشطة  الحرية«، سطّرت املديرية 

برنامجا خاّصا  الجزائريني يوم 11 ديسمرب 2017  للطلبة  الوطنية  الجامعي والحركة  النرش 

بالّذكرى، حمل يف طياته نشاطات ثريّة ومتنّوعة. كانت البداية بجولة يف معرض للصور 

لكل من نادي الرسم الجامعي -  نادي الكتاب الجامعي – مديرية النرش الجامعي، 

ليتجه الحضور بعدها إىل قاعة املحارضات سويداين بوجمعة أين قّدم مدير 

قّدم  االحتفال. كام  انطالق فعاليّات  ترحيبية معلنا عن  الجامعة كلمة 

عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية د.يوسف قاسمي  محارضة 

بعنوان »مظاهرات 11 ديسمرب 1960 – الذكرى واملغزى، تلتها 

شهادة حيّة للسيدة بابوري العكري التي عايشت الحدث. 

ليفتح املجال لنشاطات الطلبة من إلقاءات شعرية، 

أناشيد ثورية، ورسم عىل املبارش، باإلضافة إىل 

اآليل،  اإلعالم  لنادي  علمي  ابتكار  تقديم 

للحركة  يتيم«  رصخة  بعنوان«  ومونولوج 

الوطنية للطلبة الجزائريني ، وعرض فيديو يجسد 

بعنوان  مرسحي  وعرض  الصحراوي،  الشعب  معاناة 

الكتاب  نادي  قام  كام  الجامعي.  املرسح  لنادي  »جزائرنا« 

الجامعي بقرعة بتقديم كتاب لكل فائز كمبادرة للتشجيع عىل 

املطالعة. أخريا تّم تقديم الشهادات للمشاركني.

وقفــــــة
لألنشطة  الفرعية  املديرية  نظمت 

 8 لجامعة  والرياضية  الثقافية  العلمية، 

ماي1945 قاملة، بالتنسيق مع النوادي الطالبية 

أعضاء  الطلبة  أداء  من  صامتة  لوحة  للجامعة. 

النوادي تضامنا مع الشعب الفلسطيني و تنديدا بالقرار 

مبجمع  الصهيوين  للكيان  عاصمة  بالقدس  االعرتاف  األمرييك، 

الدكتور  األستاذ  بحضور   .2017 20ديسمرب  يوم  بوجمعة  سويداين 

صالح العقون مدير الجامعة رفقة نوابه.

تهنئــــــــــة
الدكتور  لألستاذ  يطيب   ،2018 اجلديدة  امليالدية  السنة  حلول  مبناسبة 
صاحل العقون  مدير جامعة 8 ماي 1945 قاملة، تقديم أخلص التهاني وأطيب 
والعافية،  الصحة  دوام  تعاىل  اهلل  سائال  اجلامعية،  األسرة  لكافة  األماني 

ومتمنيا للجميع عاما حافال بالنجاحات والرقي والتقدم.
كل عام وأنتم بألف خري.



الفضاء اإلخباري والعلمي||||||||||||||||||||||

  

سبتمبــــــــــر 2017 العدد الواحد والثالثون2
  

ديسمبـــــــــــــر 2017 العدد الثالث  والثالثون
||||||||||||||||||||||

ببالغ الحزن واألسى تلفت أسرة الجامعة نبأ وفاة:
- والد السيدة: عياد حياة أستاذة بقسم البيولوجيا.

- والد السيدة: عياد رجاء موظفة بقسم اإلعالم اآللي.
- عم السيدة: عياد فهيمة رئيس مصلحة. 

- والدة السيد: ربعي رفيق عون أمن.

- والدة السيد: بشير بوغازي موظف.
       » إن هلل وإنا إليه راجعون«

 
مدير النشرية:

األستاذ الدكتور صالح      
العقون

رئيس التحرير: د. عبد الغاني خشة
هيئة التحرير:    - عادل فنيدس

                   - زهراء جاليلية
   تصمـيم: عمر عميروش

أخبار متفرقة
Journées de formation doctorale au dépar-

tement d’architecture 

D ans le cadre de la formation continue des doctorants et des étu-
diants de la deuxième année master (M02)du département d’ar-
chitecture de l’université de Guelma, des journées d’études ont 

été organisées les jours : 03, 04 et 05 décembre 2017. Ces journées 
d’études ont été animées et encadrées par le professeur MARC Cote 
de l’université d’Aix-en-Provence et le professeur ALKAMA Djamal 
du département d’Architecture de Guelma. Des conférences portant 
sur le phénomène de la micro-urbanisation, les méthodes d’analyse et 
de lecture spatiale du territoire algérien, et à la fin, une focalisation sur 
la wilaya de Guelma comme exemple d’étude, complétée par une sor-
tie de découverte sur le territoire Guelmi. En parallèle, et à chaque 
après-midi, des ateliers interstitiels d’application ont été effectués afin 
de projeter les informations théorique en application sur l’espace wi-
laya de Guelma.

دورات تكوينية
     نظمت دار المقاوالتية والتنمية الدولية لجامعة 8 ماي 1945 قالمة:

* دورة تكوينية في برمجية SPSSV25 يوم 2 ديسمبر 2017 بمجمع سويداني بوجمعة، 
واشتمل برنامج الورشات التدريبية على  20 بند  من التعريف بالبرنامج، إدخال البيانات، 
البيانية،  الرسومات  التشتت،  مقاييس   المركزية،  النزعة  مقاييس  التكرارية،  التوزيعات 
الفروقات بين مجموعتين  التوزيع الطبيعي، تحليل  المعلمية،  المعلمية وغير  االختبارات 
باستخدام )T-TEST(، تحليل التباين ألكثر من مجموعتين )ANOVA(، تحليل التغاير 
)ANCOVA(، تحليل التباين ألكثر من عاملين )MANOVA(، معامل االرتباط، تحليل 
االنحدار البيسط، تحليل االنحدار المتعدد، االستبيان من الصياغة إلى الدراسة اإلحصائية، 
معالجة  القيم  المفقودة، معامل الثبات )التجزئة النصفية واالتساق(، التنبؤ باستخدام نماذج 
بوكس جنكيز و التحليل العاملي االستكشافي+ التحليل العاملي التوكيدي باستخدام برمجية 

أموس.
* دورة تكوينية بعنوان » أوجد فكرة مؤسستك« بالتعاون مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
أيام: 17 ، 18 و 19 ديسمبر 2017.  الشباب لوالية قالمة. بمجمع سويداني بوجمعة 
الدورة نشطها إطارات التكوين للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث شمل برنامج 
الدورة على ثالث مواضيع رئيسية: فكرة المؤسسة، جد فكرة مؤسستك، تحليل األفكار 
واختيار أفضلها. وتأتي هذه الدورات لفائدة الطلبة من أجل نشر ثقافة المقاوالتية في الوسط 
الجامعي، و تكوين الطلبة في ميدان المقاوالتية، و تشجيع الطلبة حاملي المشاريع من أجل 

إنشاء مؤسساتهم.
مسرية تضامنية لطلبة جامعة 8 ماي 1945 قاملة مع القضية الفلسطينية 
   نظمت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين مكتب قالمة يوم 10 ديسمبر2017 مسيرة 
سلمية تضامنا مع القضية الفلسطينية، حيث رفعت شعارات تعبر عن التضامن والرفض 

للقرار داخل الحرم الجامعي بمشاركة أعداد غفيرة للطلبة.
أول مناقشة ملذكرة دكتوراه ل.م.د. يف قسم علم االجتماع 

    تمّت يوم 4 ديسمبر 2017 مناقشة أول أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ل.م.د. في 
العلوم االجتماعية تخصص أفراد، جماعات، و مجتمع تحت عنوان: أثر المشاركة في 
الجامعي – دراسة ميدانية  الطالب  الذكاء االنفعالي لدى  األنشطة الطالبية على مستوى 
على النوادي العلمية بجامعات:  قالمة، سكيكدة، عنابة – بقسم علم االجتماع بكلية العلوم 
اإلنسانية و االجتماعية لجامعة 8 ماي1945 قالمة بمجمع سويداني بوجمعة. تحت إشراف 

األستاذ الدكتور عمر عسوس، ومن إعداد الطالب محمد عجرود.

امللتقى الدولي الثاني يف علم اآلثار حول: املمارسات اجلنائزية يف 
حوض املتوسط من ما قبل التاريخ إىل نهاية العصر الوسيط 

قالمة   1945 ماي   8 لجامعة  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  بكلية  اآلثار  قسم  نظم      
بمشاركة الديوان الوطني لتسيير و استغالل الممتلكات الثقافية المحمية، والمتحف العمومي 
الوطني سيرتا و مدرسة بن زايش رواد المستقبل الملتقى الدولي الثاني في علم اآلثار حول 
الممارسات الجنائزية في حوض المتوسط من ما قبل التاريخ إلى نهاية العصر الوسيط. 
الكبرى بمجمع سويداني بوجمعة، من  المحاضرات  بقاعة  يومي 4 و5 ديسمبر 2017 
تنشيط أكثر من 30 أستاذ وباحث في المجال يمثلون جامعات جزائرية، تونسية وفرنسية. 
الذين اجمعوا على أن المدافن في حقيقة أمرها نتاج لظاهرة الموت وإن الكثير من العلماء 
على  التعرف  في  كبير  بشكل  تساهم  ثقافية  و  تاريخية  مؤشرات  باعتبارها  يستخدمها 
الجوانب المعيشية لكل عصر، بما في ذلك الجانب الثقافي و العقائدي وهي جاءت مختلفة 
في نمطها من عصر إلى آخر. كما تم تكريم كل من األستاذ الدكتور البشير شنيتي و 

الدكتور محمد الخير أورقه لي من طرف مدير الجامعة األستاذ الدكتور صالح العقون.
امللتقى الوطين حول اخلطاب التنموي يف السياسات العربية : دراسة 

يف السياق احلضاري
    نظم قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة 8 ماي 1945 قالمة يوم 
األربعاء 6  ديسمبر2017 بقاعة المحاضرات نايت حمود مصطفى بمجمع هيليوبوليس 
ملتقى وطني حول: الخطاب التنموي في السياسات العربية: دراسة  في السياق الحضاري، 
من تنشيط 23 باحث وأستاذ يمثلون أكثر من 7 جامعات جزائرية، بغاية البحث في إشكالية 
التنمية في العالم العربي بين استنساخ التجارب الغربية التنموية و االستثمار في الموروث 
الحضاري العربي. و قد أجمع المتدخلون على ضرورة اعتماد فلسفة التنمية في العالم 
العربي على الثقافة الوطنية و الموروث الحضاري العربي، بدل استنساخ تجارب ثبت 

نجاحها في البيئة الغربية لكن ليس بالضرورة أن تنجح في بيئات أخرى. 
اليوم العاملي ملكافحة داء السيدا املصادف لـ 1 ديسمرب من كل سنة 

    نظمت المديرية الفرعية لألنشطة العلمية، الثقافية والرياضية بالتنسيق مع كل من: 
الوطنية  الجمعية  الجزائريين،  للطلبة  الوطنية  الحركة  للجامعة،  الوقائية  الطبية  الوحدة 
للوقاية و مكافحة السيدا – تضامن سيدا- لوالية قالمة و ديوان مؤسسات الشباب لوالية 
المصادف لـ 1 ديسمبر  السيدا  داء  لمكافحة  العالمي  اليوم  بمناسبة  أيام تحسيسية  قالمة 
من كل سنة والمنظم تحت شعار- صحتي و حقوقي- من 3 إلى 6 ديسمبر 2017 شمل 
البرنامج  كل من:  المجمع الجديد، مجمع هيليوبوليس، مجمع سويداني بوجمعة و المجمع 
القديم و ذلك من أجل توعية و تحسيس الطلبة، كما نظمت على هامش هذه األيام، حملة 
للتبرع بالدم بمشاركة الهالل األحمر الجزائري و ممثلين عن مديرية الصحة لوالية قالمة.

املدرسة الصيفية اجلزائرية حول معاجلة اإلشارة وتطبيقاتها 
)A3SPA’2017(

معاجلة اإلشارة لالتصاالت السلكية والالسلكية
   استضاف مخبر االتصاالت  والمواصالت لكلية العلوم والتكنولوجيا لجامعة 8 ماي 
1945 قالمة الطبعة السابعة للمدرسة الصيفية الجزائرية حول معالجة اإلشارة وتطبيقاتها 
)A3SPA’2017( »معالجة اإلشارة لالتصاالت السلكية والالسلكية« بقاعة المحاضرات 
وقد  ديسمبر 2017.   20 إلى   17 مابين  الفترة  خالل  القديم،  بالمجمع  القديمة  بالمكتبة 
قدم خالل هذه الدورة حوالي سبعة ورشات شاملة ومعمقة من طرف خمسة محاضرين 
 Université متميزين على المستوى الدولي وهم: األستاذ الدكتور عابد مريم كريم من
d’orléans فرنسا، األستاذ الدكتور بلوشراني عادل من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 
الجزائر، واألستاذ الدكتور بلبشير حسان من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا 
الجزائر، والدكتور تكزوت سمير من مجمع CEVITAL الجزائر و الدكتور غنام فريد 
من مجمع CEVITAL الجزائر. وكذلك ورشة تطبيقية. كما تم عرض حوالي 26 عمال 
في شكل ملصقات من طرف طلبة الدكتوراه والباحثين المشاركين، كما استفاد 13 طالب 
توزيع  األخير  في  وتمّ  المدرسة.  هذه  من  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  شعبة  ماستر 

الشهادات على المشاركين.

   استضافت إذاعة قاملة ضمن برنامج 
» يف رحاب اجلامعة «

الجامعة«  رحاب  »في  برنامج  ضمن  قالمة  إذاعة  *استضافت 
الكهربائية  الهندسة  مخبر  مدير  من  كل   2017 ديسمبر   3 يوم 
الراشد  والحكم  الذاتية  التنمية  مخبر  ومدير  حسن،  لمزادمي  األستاذ 
كل  وقدم  العلمي،  البحث  آفاق  حول  مجمله  في  اللقاء  دار  شريف.  غياط  األستاذ 
الجامعات. التعاون مع  إنتاجاته، ومختلف مشاريع  المخبر و  أستاذ لمحة عن نشأة 

ماي   8 جبامعة  املقاوالتية  دار  تسيري  مبهام  أمينة«   زرارة  »بن  األستاذة  تكليف  متّ 
قاملة.  1945

متّ تكليف األستاذ » بورجيبة طارق« مبهام لدى نيابة مديرية التكوين العايل يف 
الطور الثالث والـتأهيل اجلامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العايل فيما 

بعد التدرج.
كما متّ تكليف األستاذ » غريب لسعد« مبهام تسيري مديرية النشر اجلامعي جبامعة 8 

ماي 1945 قاملة، خلفا لألستاذ شعالل رشيد.

ت
يفا
كل
ت
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قاملـــةفضاءات اجلامعة

نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

http://fadaat.univ-guelma.dz/

       العطــــل                               األعياد الوطنية
عطلة فصل الشتاء  من 2017/12/21 إلى 2018/1/7.                       رمضان          يوم األربعاء 16 أو الخميس 17 ماي 2018.
عطلة فصل الربيع  من 2018/03/22 إلى 2018/4/8.                 عيد الفطر    يوم الجمعة 15 و السبت 16 جوان 2018.
عطلة فصل الصيف من 2018/07/04 إلى 2018/9/2.                     عيد األضحى  يوم األربعاء 22 و الخميس 23 أوت 2018. 
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إيداع ملفات إعادة التسجيل على مستوى األقسام
- الطلبة الناجحون والراسبون ما قبل االستدراك
- الطلبة الناجحون والراسبون ما بعد االستدراك

18/6/10 إلى 18/6/21
18/7/01 إلى 18/7/12

آخر أجل 2018/7/12تسليم شهادات إعادة التسجيل للطلبة

آخر أجل 2018/7/04التوجيه ما بعد الميادين والفروع ونشر النتائج على موقع الواب للجامعة

آخر أجل 2018/7/04تعليق جداول التوقيت السنة الجامعية 2019/2018

استقبال من طرف الكليات لملفات الترشح للماستر:
- المرشحون الداخليون والخارجيون دفعة 2018 - المرشحون الداخليون والخارجيون ما قبل دفعة 
-ليسانس  دولة  مهندس   - العليا  الدراسات  )شهادة  كالسيكية  شهادات  حاملي  المرشحون   -  2018
كالسيك( - استقبال من طرف الكليات لملفات الترشح في إطار المعبر » شهادة الدراسات الجامعية 

التطبيقية « - شهادة ليسانس.

18/6/10 إلى 18/7/03

18/7/08 إلى 18/7/03ترتيب المرشحين لاللتحاق بالسنة أولى ماستر

18/7/15 إلى 18/7/19نشر قوائم المقبولين في الماستر للسنة الجامعية 2019/2018 على موقع الواب للجامعة وتسجيلهم

حسب المنشور الوزاريالتسجيالت األولية، التوجيه والتسجيل النهائي لحاملي البكالوريا الجدد » دورة 2018 «

حسب التعليمة الوزاريةالتحويالت الداخلية والخارجية عن طريق األنترنت

األحد 2 سبتمبر 2018انطالق التدريس )دروس، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية ...(
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سبتمبــــــــــر 2017 العدد الواحد والثالثون4
  

ديسمبـــــــــــــر 2017 العدد الثالث  والثالثون

االمتحان النهائي للسداسي األول: 
ليسانس ماستر

من   2018/1/13
إلى   2018/1/25

االمتحان النهائي للسداسي الثاني: 
ليسانس ماستر

من  2018/5/12
إلى  2018/5/26

االمتحان االستدراكي للسداسي 
األول خاص بالسنة األولى والثانية 

ماستر يجرى في فترة غير مغلقة
من  2018/2/17
إلى  2018/3/15

االمتحان االستدراكي:
- س األول و س الثاني لطلبة اليسانس 

- للسداسي الثاني لطلبة الماستر

من   2018/6/09
إلى   2018/6/21

ارجاع عالمات المراقبة المستمرة 
للمعارف

أسبوع قبل نهاية 
كل سداسي

من  2018/2/04تربصات نهاية الدراسات
إلى  2018/4/26

إيداع مذكرات نهاية الدراسات:
- ليسانس
- ماستر

18/5/21 إلى 18/5/24
18/6/11 إلى 18/6/14

مناقشة مذكرات نهاية الدراسات
- ليسانس
- ماستر

30 و31 ماي 2018
25،24و26 جوان 2018

ترتيب أوائل دفعة 2018 ليسانس 
وماستر

جوان   30 يوم  أجل  آخر 
2018

مداوالت ليسانس وماستر
- ما قبل االمتحان االستدراكي
- ما بعد االمتحان االستدراكي

5 و 6 جوان 2018
27 و 28 جوان 2018

حفل اختتام السنة الجامعية 
يوم 4 جويلية 2018/20172018

تسليم شهادات التخرج دفعة 
2018

خالل فترة تسجيالت 
الطلبة الجدد
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