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قالمة

نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

جامعتنا تفتقد
ركيزة من ركائزها
وعمودا من أعمدتها
الدكتور الصديق األخ
حممد عبداوي نائب
املدير املكلف بالتنمية
واإلستشراف والتوجيه،
الذي كان أيقونة املشهد
اجلامعــــي بتواضعـــــــه ورحابة صدره وعلمه
وتسيريه ،اختطفه املوت من بيننا ليرتك لنا ذكرى
ال تنسى ،وحضورا لروحه يف ّ
كل أروقة اإلدارة
وفضاءات التدريس والبحث العلمي.
كنا نتمنى أن حيضر معنا نتائج ما بدأناه هذه السنة
من تقييم ذاتي ،وإصرار على مجلة من التحوالت
اجلوهرية اليت حتتاجها املرحلة والراهن.
أبنائي ،زمالئي ،كل يوم مير وأنا يف مكتيب أتابع كل
قديم وجديد ينتابين إحساس بأننا جيب أن نتناغم
يف عمل مجاعي جيمع كل منتسيب اجلامعة حنو منتج
أكادميي حبثي علمي خالق ،وجيب أن نسارع بني
احلني واآلخر إىل وضع آليات جديدة من شأنها أن
تبعث التفاعل مرة على مرة ،وأن تكون أخالقيات
املهنة هي شعارنا الدائم لتجاوز كثري من العقبات.
إني أدعوكم إىل العمل أكثر وأنتظر منكم دائما
اجلديد على كل املستويات ويف ّ
كل االجتاهات.
وأريد يف هذا الصدد أن أعطي إشارة انطالق
(الويب تيفي)  WEB TVالذي يسمح بالنقل
املباشر لكل جمريات األنشطة العلمية والثقافية اليت
تقوم بها اجلامعة.
بقـلــوب مؤمنـة
بقضاء اهلل وقــدره
وببالــغ احلـــــزن
واألســـى تلقينــا
نبـــأ وفــاة األستاذ
الدكتــور حممـد
عبــداوي نــائب
مديـــر اجلامعــة
املكلف بالتنمية
واإلستشراف والتوجيه ،نتقـدم حنــن مديـر
جامعة  8ماي  1945قاملة ،وكل األسرة
اجلامعية بكل تعازينا اخلالصة داعني
اهلل سبحانه أن يسكن الفقيد فسيح
جناته وأن ينزل عليه رمحته وأن يلهم أهله
وذويه مجيل الصرب والسلوان ،ويسكنه
فسيح جناته مع األنبياء والصديقني
والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ...
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

التقييم الذاتي

احلقيبة األكادميية

ّ
متت ّ
عدة لقاءات تنسيقية ملدير جامعة  8ماي  1945قاملة
األستاذ الدكتور صاحل العقـون مع كل من مدير اجملاهديــن،
 2018بقاعة
والثقافة ،والسياحة من أجـل الرتتيب ،والتحضيـر لزيــارة جامعــة
احملاضرات
منوبة بتونس ،وهذا ّ
ردا للزيارة اليت قام بها وفد من األساتذة والبـاحثني
الساسي
التونسيني يف إطار مشروع «احلقائب األكادميية» الذي أطلقـه خمبــر
الدراسات املغاربية والفرنكوفونية جبامعــة منوبة /تونس يوم  4نوفمبـر
بن محلة
 .2017علما أن الوفد كان يف استقباله مديــر اجلامعة الذي ثمن املبــادرة،
مت انعقــاد
واعتربها خطوة كبرية ّ
ملد جسور املعرفة ،وللعلم كذلك أن الوفد قام بتسليم
مجعية عامة حبضور مدير اجلامعة
احلقيبـة األكادميية جلـامعة قاملة حتت شعار «أقرأ جزائريا» أين قدم املخبــر
وخمتلف أفراد األسرة اجلامعية من
التخصصات.
جمموعة من الكتب واملؤلفات يف خمتلف
مسؤولني،أساتذة وموظفني وطلبة.
ويعتزم وفد جامعة  8ماي 1945
وجــاء اللقاء لعرض نتائج التقييم
زيارة جامعة منوبة حممال
الذاتي جلامعة  8ماي  1945قاملة
حبقائب أكادميية تضم
الذي قامت به خلية ضمان اجلودة
مايزيد عن مائة كتاب،
خالل سنة  .2017 /2016بعد
إضافة إىل ذلك حقيبة
دقيقة صمت ترمحا على روح فقيد
ا لكرت و نية ّ
تعر ف
اجلامعة الربوفيسور حممد عبداوي
بذخائر ونفائس الطبيعة
وكلمة مدير اجلامعة ...تتمة 2
اجلزائرية ملختلف واليات
ص.3
الوطن ...تتمة  1ص.3

بتاريخ  28فيفري

سلسلة اجتماعات INNOVIL
ّ
مت خالل شهر فيفري  2018التحضري للمسابقة الوطنية
للمقاوالتية واالبتكار التكنولوجي من أجل املدينة
 INNOVIL GUELMAوهي مبادرة مزدوجة لدار
املقاوالتية ،وقسم اإلعالم اآللي جلامعة قاملة ،بالتعاون
مع النادي العلمي لقسم اإلعالم اآللي ،TECHGEEKS
والنادي العلمي للمديرية الفرعية للنشاطات العلمية
والثقافية والرياضية  CREATIVAجلامعة قاملة ...
تتمة  3ص.3

حماضرة الدكتور أوراق عبد احلفيظ
بدعوة من السيد مدير جامعة  8ماي  1945قاملة األستاذ الدكتور صاحل
العقون ألقى األستاذ الدكتور أوراق عبد احلفيظ املدير العام للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم األحد 14
جانفي  2018بقاعة احملاضرات بالقطب اجلامعي القديم حماضرة بعنوان
 .La physique est- elle en criseحيث ذكر باملبادئ األساسية للفيزياء
والتحديات اليت مازال العلم احلديث يبحث عن حل هلا.

»»»»»»»»»»

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

استضافت إذاعة قاملة ضمن برنامج
«يف رحاب اجلامعة »

* يوم  07جانفي  2018رئيس ديوان مدير اجلامعة الدكتور :خشة عبد
الغين ورؤساء التنظيمات الطالبية املعتمدة جبامعة  8ماي  .1945وقد متحور
اللقاء حول ماهية هذه التنظيمات ودورها ،وخمتلف النشاطات اليت تقدمها داخل اجلامعة.
* يوم  21جانفي  2018املدير الفرعي لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية
السيد :عالل عبد املجيد .كان احلديث يف جممله حول النشاطات اجلامعية ومدى
أهميتها ،وعن خمتلف النوادي اجلامعية ومشاركاتها داخل وخارج اجلامعة.

Co

nven

ti
 onsاتفاقية تعاون بني جامعة  8ماي  1945قاملة و:

جامعة حممد ملني دباغني سطيف 2

Web.tv

* قام مدير اجلامعة باألمر بإطالق موقع ( web.tvواب.تيفي) الذي يسمح بالنقل
والنقل املباشر للفعاليات العلمية والثقافية وجممل األنشطة اليت تربجمها اجلامعة.
ويهدف هذا املوقع إىل تبين النشر الواسع وفتح بوابة إعالمية حمرتفة تقرب اجلامعة
للمتصفح.

تهدف إىل وضع أسس لعالقات التنسيق والتعاون يف خمتلف اجملاالت منها البحث
العلمي و تربصات الطلبة و مد جسور التعاون بني اجلانبني ،والذي يساهم
يف االرتقاء بالبحث العلمي و تبادل اخلربات والتجارب العلمية و األكادمية.

ترقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

بناء على القرار املؤرخ يف  21جانفي  2018املتضمن إعالن نتائج الدورة
التاسعة و الثالثون  -39-للجنة اجلامعة الوطنية باجلزائر العاصمة .مت
ترقية األساتذة الواردة أمسائهم يف اجلدول من رتبة أستاذ حماضر قسم أ
إىل رتبة أستاذ ( برو فيسور ).
قائمة األساتذة الذين متت ترقيتهم إىل رتبة أستاذ (بروفيسور)

الرقم

االسم واللقب

التخصص

01

ياسني شريط

هندسة مدنية

02

عبد الرزاق جبالة

هندسة ميكانيكية

03

عبد الكريم حداد

هندسة ميكانيكية

04

بلجازية )م( عيدة بن محيدة

هندسة الطرائق

05

فتيحة ماضي

كيمياء صناعية

06

صورية نيقري

كيميـــــاء

07

لعبادلية )م( وداد غزالني

08

عبد املالك سالطنية

العلوم السياسية والعالقات
الدولية
تــــاريخ

نصف المراطون الجامعي الجزائري التونسي
بمناسبة إحياء الذكرى  60ألحداث ساقية
سيدي يوسف
مبناسبة إحياء الذكرى  60ألحداث ساقية سيدي يوسف حتت
الرعاية السامية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي نظمت يوم
 8فيفري  2018جامعة سوق أهراس بالتنسيق مع جامعة جندوبة
نصف املراطون اجلامعي اجلزائري التونسي والذي شهد مشاركة
جامعة  8ماي  1945قاملة بوفد أشرف عليه املدير الفرعي لألنشطة
العلمية ،الثقافية والرياضية حيث منحت للجامعة شهادة
مشاركة باملناسبة.

2

لواحدواوالثالثون
لعدد الرابع
لثالثون
ا العدد ا

لقاء مدير الجامعة مع ممثل مركز البحث
والتطوير لقيادة الدرك الوطني

* متّ بتاريخ  24جانفي  2018استقبال مدير اجلامعة ملمثل مركز البحث والتطوير
التابع لقيادة الدرك الوطين ،الذي أبدى ارتياحا كبريا لثمار املجهود الذي قام به
أساتذة اجلامعة يف إطار تفعيل االتفاقية اليت مجعت بني املؤسستني ،يف إطار التبادل
العلمي واخلربات ،وذلك من خالل خمرب األوتوماتيك واإلعالم اآليل ،يف انتظار
دراسات علمية أخرى استشرافية يستفيد منها القطاع .كما عرب مدير اجلامعة عن
كامل استعداد اجلامعة لتقديم ما ميكنها من أجل تثمني وتعزيز العالقات البحثية
والعلمية بني القطاعات.

تعزية

ببالغ احلزن واألسى تلقت أسرة اجلامعة نبأ وفاة:
 والدة السيد :عادل فنيدس موظف برئاسة اجلامعة. عم السيد :عمر عمريوش موظف برئاسة اجلامعة. أخ السيدة :إميان قداش موظفة بكلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوماألرض والكون.
 والد السيد :حسني هميسي عون أمن باجملمع اجلامعي سويداني بومجعة. والد السيد :مالك بوعجينة عون أمن باجملمع اجلامعي القديم. صهر األستاذ :عليوي عبد الرؤوف أستاذ بكلية اآلداب واللغات. أخت األستاذ :عبد احلق العقون نائب عميد كلية اآلداب واللغات. أخت األستاذ :علي العقون أستاذ بكلية العلوم والتكنولوجيا. عمة األستاذ :العقون فاتح أستاذ بكلية الرياضيات واإلعالم اآللي.« إن هلل وإنا إليه راجعون»
مدير النشرية:
األستاذ الدكتور صالح
العقون

رئيس التحرير :د .عبد الغاني خشة
هيئة التحرير - :عادل فنيدس
 زهراء جاليليةتصمـيم :عمر عميروش
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الفضاء العلمي

تتمة  ... 1وللتذكري ،قد متّ إنشاء منتدى الكتاب التونسي يف عام  ،2016ويتعهد بتجميع اإلنتاج
الثقايف الفكري املغاربي والعربي واإلفريقي على موقع األنرتنيت .www.labolima.net
ويسعى هذا الربنامج إىل الرقي مبستوى البحث العلمي ،ودعم الباحثني من خالل توفري جماالت
أرحب للفكر والبحث واملناقشة من خالل تبين منهج الوساطة الثقافية .ويف كل سنة يتم تبادل
احلقائب األكادميية يليب تنقل الباحثني ،والكتب من أجل تعميم القيم واملفاهيم .كما تسعى هذه
املبادرة الثقافية إىل تشجيع حركية الباحثني والكتب املغاربية ،وتكوين قاعدة بيانات بني الدول
املغاربية.

جامعة قاملة حتتفل برأس السنة االمازيغية اجلديدة
املوافقة لـ 12يناير من كل عام
* نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية  ،الثقافية والرياضية جلامعة  8ماي
 1945قاملة بالتنسيق مع النوادي الطالبية يوم اخلميس 11جانفي  2018بقاعة
احملاضرات الكربى مبجمع سويداني بومجعة احتفالية مبناسبة رأس السنة األمازيغية
اجلديدة املوافقة لـ 12يناير من كل عام .وقد سطر برنامج  ،ثري كانت فاحتته
مبحاضرة بعنوان :حملة حول تاريخ رمزية السنة األمازيغية ( يناير ) من تقديم
الدكتور حمند أكلي إخربان من قسم اآلثار جبامعة قاملة وضح فيها بداية التقويم و
تارخيه و بعض احملطات اليت مر بها وهو يعود حسبه إىل  950قبل امليالد وقتها
توج امللك شيشناق فرعونا على عرش مصر .وقد رافق احملاضرة رسم على املباشر
لبورتري الفنان القبائلي العاملي إدير من عضو نادي الرسم اجلامعي .كما استمع
احلاضرون إىل إلقاءات شعرية ووصلة موسيقية من آداء عضوة بنادي الكتاب
اجلامعي ،كما قدم نادي املسرح اجلامعي مونولوجا حول املناسبة .و يف اخلتام
قدمت الشهادات للمشاركني.

يوم دراسي بقسم
الهندسة املعمارية

* نظم قسم اهلندسة املعمارية لكلية العلوم
والتكنولوجيا جبامعة  8ماي  1945يوم
دراسي بعنوانDEMARCHE :
ENVIRONNEMENTALE
DU PROJET ARCHITEC TURAL ET URBAINيوم 20
فيفري  2018بقاعة احملاضرات باملكتبة
املركزية باملجمع القديم .حيث اشتمل
اليوم على مداخالت وعرض ألعمال طلبة
الدكتوراه واهلدف منه متكني الطلبة من اإلطالع على الدراسات والبحوث املعاصرة
يف هذا املجال وتبادل اخلربات والتعرف أكثر على امليدان.

جلسة عمل

* متّ يومي  14و  21فيفري  2018بكلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض والكون،
عقد جلسيت عمل خبصوص التحضري لليوم الدراسي»L’investissement
 »en Aquacultureاملزمع تنظيمه يوم  25أفريل  2018بالشراكة مع
مديرية الصيد البحري واملوارد املائية لوالية قاملة  ،حبضور ممثلني عن كل هيئة.

جانفي /فيفري 2018

تتمة  ... 2قام رئيس اخللية األستاذ :حسني مشطر بتقديم شرح عام للتقييم الذاتي وأهدافه.
والذي متحور حول ثالث جماالت :التكوين ،البحث العلمي ،احلوكمة .علما أنه مشل كل من كلية
اآلداب واللغات ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،كلية الرياضيات واإلعالم اآليل وعلوم املادة،
على أن تعمم العملية على كل اجلامعة يف التقييم املقبل .فُتح املجال بعدها للنقاش ،وتقديم خمتلف
االقرتاحات قصد حتسني سريورة العملية القادمة .كما متّ عرض برنامج العمل املفصل لبعث العملية
من جديد للموسم اجلامعي .2018 /2017
ويف األخري ،دعا مدير اجلامعة كل احلضور إىل ضرورة تكاثف اجلهود من أجل إجناح عملية التقييم
الذاتي باعتبارها أداة لتطوير اجلامعة.
تتمة  ... 3وبالتعاون مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ANSEJفرع قاملة ،و ديوان
مؤسسات الشباب  ODEJقاملة .وتهدف املبادرة إىل خلق فرص للتعاون واالنفتاح على احمليط
االقتصادي و االجتماعي للمدينة و التعرف على مشكالتها احلقيقية و حتسني نوعية العيش فيها ،
كما أنها أداة لتثمني األفكار االبتكارية لطلبة و خرجيي اجلامعة املبتكرين و حاملي املشاريع،
ولالستثمار األحسن يف الطاقات البشرية و توجيهها حنو عامل الشغل و املقاوالتية بطريقة سليمة.
للتنويه فإن املسابقة ستقام أيام  19-20-21أفريل  2018جبامعة قاملة.

السيرة الذاتية للبروفيسور محمد عبداوي

هو فقيد الجامعة الربوفيسور محمد عبداوي ،من مواليد  31جانفي
 1961ببلدية بلخري والية قاملة.
تحصل على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات جوان 1981
وشهادة الدراسات العليا يف الكيمياء العضوية من جامعة عنابة
جوان  ،1985ماجستري يف الكيمياء العضوية أكتوبر  1990ثم
دكتوراه دولة يف نفس التخصص أفريل  ،1997ودكتوراه يف الكيمياء
الجزيئية الحيوية جامعة مونبولي فرنسا.
بدأ نشاطه املهني بمعهد الكيمياء بجامعة عنابة يف  8أكتوبر1986
ثم كأستاذ مساعد يف  .1990لينتقل بعدها إىل معهد الكيمياء
الصناعية بجامعة قاملة يف  1نوفمرب  1992ليصبح أستاذا محاضرا
بذات الجامعة يف سبتمرب  1997ثم بروفسورا منذ .2002
تقلد عدة مناصب إدارية بجامعة قاملة ،بداية كرئيس لقسم
الكيمياء  2001/1998ثم مديرا ملخرب الكيمياء التطبيقية منذ
 .2001ليصبح نائبا لرئيس الجامعة مكلفا بالتنمية واالستشراف
والتوجيه منذ .2002
بيداغوجيا قام بتأطري عدة مشاريع تخرج :مهندس دولة  -شهادات
الدراسات التطبيقية ،وتأطري العديد من مذكرات املاجستري
والدكتوراه ،أما النشاطات العلمية فكان عضوا يف العديد من
املجالس العلمية منذ .1997
من أهم انتاجاته العلمية العديد من املقاالت و املداخالت العلمية
منها  33مقالة دولية و  55مداخلة 10 ،منها يف ملتقيات دولية13 ،
يف ملتقيات دولية بالجزائر و 32مداخلة يف ملتقيات دولية .مارس
عدة مهام أخرى كرئيس مشاريع بحوث للعديد من املرات وعضو
يف اتفاقيات برامج منذ .1987
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الفضاء الطالبي

أبواب مفتوحة :تعتزم جامعة  8ماي  1945تنظيم أيام مفتوحة على اجلامعة يومي  11و  12أفريل  2018بساحة املسرح اجلهوي،
وذلك لرسم مشهد جامعي ،خاصة للطلبة الثانويني مما يسمح بتوجيههم بعد جناحهم يف البكالوريا.

البطولة اجلهوية اجلامعية يف الرياضات اجلماعية
«كرة اليد والكرة الطائرة منطقة الشرق»

نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية جلامعة  8ماي  1945بالتنسيق مع مديرية
اخلدمات اجلامعية ،إقامة غويل إبراهيم وصاحل ياحي البطولة اجلهوية اجلامعية يف الرياضات اجلماعية :كرة
اليد وكرة الطائرة منطقة الشرق ،من  5فيفري إىل غاية  2مارس  2018ذكور وإناث لكل من اإلقامتني
صاحل ياحي وغويل إبراهيم .مع العلم أن إشارة انطالق هذه البطولة أعطيت من طرف األستاذ الدكتور
صاحل العقون مدير اجلامعة حبضور ممثلني عن مديرية اخلدمات اجلامعية ومبشاركة جامعات سوق أهراس،
قسنطينة ،أم البواقي ،عنابة ،سكيكدة ،باتنة ،جيجل ،تبسة واملركز اجلامعي ميلة وأن أيام املباريات تكون
يوم اإلثنني واجلمعة فقط .علما أن األول والثاني من كل رياضة يتأهل إىل البطولة الوطنية اجلامعية اليت
ستقام بداية من شهر ماي.

االحتفال باليوم الوطني للشهيد املصادف لـ  18فيفري
حتت الرعاية السامية للسيدة والي والية قاملة وحضور ممثلني عن السلطات املدنية والعسكرية
للوالية ،وعدد كبري من الطلبة .أحيت جامعة  8ماي  1945قاملة يوم  15فيفري  2018فعاليات
االحتفال بيوم الشهيد املوافق لـ 18فيفري .وقد ّ
سطرت املديرية الفرعية
لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية بالتنسيق مع الرابطة الوطنية
للطلبة اجلزائريني برناجما خاصا بالذكرى .كانت بدايته جولة
يف معرض الصور لنادي الرسم اجلامعي ،ومتحف اجملاهد قاملة،
بعدها توجه احلضور إىل قاعة احملاضرات باملكتبة املركزية
– اجملمع القديم أين ّ
قدم الدكتور رمضان بورغدة مداخلة
بعنوان :مثن االستقالل ،كما استمع احلضور لشهادة ّ
حية
لألب اجملاهد :إمساعيل خمانشة .و ّ
قدم نادي اإلعالم اآللي
اجلامعي ابتكارا علميا متثل يف « ،« ALARM GAZ
باإلضافة إىل مونولوج من تقديم الفنانة مفيدة عداس .وقد ّ
ختلل
احلفل رمسا على املباشر وأغاني ثوريةُ .ليختتم النشاط بتوزيع
شهادات على املشاركني.
علما أنه ّ
مت على هامش االحتفال تنظيم مأدبة غداء على شرف
احلاضرين،من تنظيم مديرية اخلدمات اجلامعية باإلقامة اجلامعية غولي ابراهيم .كما نظم نادي
الفنون البصرية جلامعة  8ماي  1945يوم  14فيفري  2018معرضا للصور الفوتوغرافية ببهو كلية
علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض والكون حول املناسبة.
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