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        الكثري من الفعاليات  
خالل  نظمت  والتظاهرات 
دليل  وهي  الفرتة،  هذه 
واضح على احلراك األكادميي 
والثقايف الذي تعيشه اجلامعة 
تبقى  أن  يسعدني  وكم 
وقاعات  املدرجات  أبواب 
على  املوجودة  احملاضرات 
مستوى كل األقطاب اجلامعية 

مفتوحة لتحتضن كل نشاط مكمل للعمل البيداغوجي.
ال  وعيا  أنشطتهم  يف  يقدمونه  ما  أتابع  وأنا  الطلبة  أثبت  لقد 
بأس به، ومستوى الئقا، وأنا أشجع مثل هذه املواهب. كما 
املثابرة واالجتهاد خاصة  إىل  الطلبة  أدعو مجيع  أن  يفوتين  ال 
واالمتحانات على األبواب، فنهاية السنة قاب قوسني أو أدنى، 
والناجح من يسعد يف األخري. كما أدعو اهلل عز وجل لكل 

التوفيق والسداد. املمتحنني 
إن من بني األنشطة العلمية اليت جذبت انتباهي ماقام به نادي 
اإلعالم اآللي مع قسم اإلعالم اآللي ودار املقاوالتية من جهد 
أبانت  اليت  الفعالية  املدينة. هذه  ابتكار  فعالية  معترب إلجناح 
رائد  مستقبل  عن  تنبئ  بالتقدير  جديرة  جامعية  ساللة  عن 

خيدم املدينة.
وأفضل يف هذا املقام أن أنوه بالتنظيم احملكم وأشكر الساهرين 
اليت  اجلامعة  على  املفتوحة  األبواب  إلجناح  اجتهدوا  الذين 

استقطبت شرحية مهمة من تالميذ الثانويات واملواطنني.
املدينة  أقصد  اجلامعة يف حميطها اخلارجي مشرفا  متثيل  كان 
ومع الشريك اإلجتماعي.كما كان للجامعة متثيل مهم واجيابي 
املعرض  بزيارة  قام  الذي  الوفد  هنا  وأقصد  الوطن،  خارج 
األكادميية  احلقائب  معه  حامال  منوبة  وجامعة  بتونس  الدولي 
وأدبيا  تارخييا  اجلزائر  عن  واضحة  صورة  ترسم  اليت 
للجميع  متمنيا  اجملهودات  كل  أمثن  العموم  على  وسياحيا. 

حظا أوفرا.

األبواب املفتوحة على اجلامعة
     يف إطار سياسة اإلعالم املسبق و اجلواري املنتهجة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاءت األبواب املفتوحة 
لتعريف  قاملة  املسرح اجلهوي حممود تريكي وسط مدينة  2018 بساحة  أفريل  11 و12  1945 يومي  8 ماي  جلامعة 
اليت  واملعاهد  الكليات  و  توفرها  اليت  البيداغوجية  التخصصات  و  باجلامعة  البكالوريا  شهادة  على  املقبلني  الطلبة 
حتتويها، إضافة إىل اخلدمات املرفقة اليت تقدم للطلبة أثناء الدراسة إىل جانب التعريف بالدور املنوط باجلامعة يف اجملتمع.
حيث كان االفتتاح الرمسي من طرف رئيس دائرة قاملة ورئيس اجمللس الوالئي ممثلني عن السيدة الوالي، ونائب املدير 
املكلف بالعالقات اخلارجية والتعاون و التنشيط و االتصال والتظاهرات العلمية و السيد األمني العام للجامعة. وقد قام 
الوفد بزيارة أجنحة املعرض و االستماع إىل شروح من طرف األساتذة و املؤطرين هلذه الفعالية، كما  ختلل هذه األبواب 
نظمتها  نشاطات  عدة  أيضا  عرفت  كما  يومني.  على  توزع  اجلامعة  أساتذة  تنشيط  من  للمحاضرات  خاص  برنامج 
املديرية الفرعية لألنشطة العلمية، الثقافية والرياضية مبشاركة األندية العلمية و الثقافية للجامعة بعرض اجنازات 

– كرياتيفا-، ونادي الكتاب اجلامعي  للطلبة ال سيما نادي التصوير الفوتوغرايف 
و نادي الرسم اجلامعي. كما كان هناك جناح للخدمات االجتماعية اجلامعية. وقد 
قناة  و  اجلهوية  قاملة  إذاعة  طرف  من  ومفصلة  شاملة  تغطيات  الفعالية  هذه  واكب 

نقلوا  الذين  الصحافة  و    Beur tv
للجمهور  األبواب  هذه  يف  ماجاء  كل 
استحسان  املبادرة  هذه  لقيت  لقد  .و 
يف  تكرارها  متنوا  و  الزوار،  وإعجاب 
للتعرف  فرصة  اعتربوها  و  املستقبل 

عن قرب على اجلامعة.

1945 يزور جامعة منوبة  8 ماي       مبشاركة مديرية اجملاهدين، الثقافة والسياحة وفد من جامعة 
»احلقائب  مشروع  إطار  يف  التونسيني  والباحثني  األساتذة  من  وفد  بها  قام  اليت  للزيارة  رّدا  وذلك 

يوم  تونس  منوبة  جبامعة  والفرنكوفونية  املغاربية  الدراسات  خمرب  أطلقه  الذي  األكادميية« 
»أقرأ  شعار  حتت  قاملة  جلامعة  األكادميية  احلقائب  بتسليم  الوفد  قام  حيث   .2017 نوفمرب   4

يوم  حل  التخصصات.  خمتلف  من  واملؤلفات  الكتب  من  جمموعة  املخرب  قدم  أين  جزائريا« 
حممال  أساتذة  مخسة  من  املتكون   1945 ماي   8 جامعة  وفد  منوبة  جبامعة   2018 أفريل   8
حبقائب أكادميية تضم مايزيد عن مائة كتاب، إضافة إىل ذلك حقيبة الكرتونية تعّرف 

بذخائر ونفائس الطبيعة اجلزائرية ملختلف واليات الوطن.
وللتذكري، قد مّت إنشاء منتدى الكتاب التونسي يف عام 2016، ويتعهد بتجميع اإلنتاج الثقايف 

ويسعى   .www.labolima.net األنرتنيـت  موقـع  علـى  واإلفريقي  والعربي  املغاربي  الفكري 
هذا الربنامج إىل الرقي مبستوى البحث العلمي ودعم الباحثني من خالل توفري جماالت أرحب للفكر 

والبحث واملناقشة من خالل تبين منهج الوساطة الثقافية يف كل سنة 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.     

قاملة - منوبة
 احلقائب األكادميية  -أنا أقرأ جزائريا-

»»»»»»»»»

تهنئـــــة
حتية طيبة وبعد:

مبناسبة اليوم العاملي للشغل و الذي 
يصادف الفاتح من شهر مــاي لكل 
الدكتور:  لألستاذ  يطيب  سنة، 
صاحل العقون مدير جـامعة 8 ماي 
كـافة  إىل  يتقّدم  أن  قاملة   1945
أســـاتذة  من  اجلامعيــة  األســـرة 
التهــاني  بأحر  وعمال  وموظفني 
وأطـيب األمانــي، متمنيــا لكــم 
والتقدم  والرقي  النجاح  من  مزيدا 

يف مشواركم املهين.
كل عام و أنتم خبري.
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العدد الواحد والثالثون

 
مدير النشرية:

األستاذ الدكتور صالح      
العقون

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

                   - زهراء جاليلية
   تصمـيم: عمر عميروش

تعزية

   استضافت إذاعة قاملة ضمن برنامج 
»يف رحاب اجلامعة «

- 4 مارس 2018، كل من د/ محالوي محيد، د/ منامشة رابح، و د/ بن 
زرارة أمينة . جاء هذا اللقاء لتسليط الضوء على دار املقاوالتية و املركز 
اليت  والتكوينات  النشاطات  وللتعريف مبختلف  التشغيل،  اجلامعي لإلعالم حول 
اجلامعي. الوسط  داخل  املقاوالتي   الفكر  نشر  يف  ودورها  املراكز،  هاته  بها  تقوم 

العلوم  كلية  عميد  حممد  قنفود  األستاذ:  من  كل   ،2018 مارس   18  -
عبد  موساوي  واألستاذ:  رفيق  ماضي  األستاذ:  ونوابه  والتكنولوجيا، 
األقسام  مبختلف  بالتعريف  الكلية  حول  حوصلة  تقديم  مّت  أين  الكريم. 
فيما  والتكوين  التأطري،  ونسبة  الطلبة  عدد  وكذا  والتخصصات  والفروع 
بالكلية. املوجودة  البحث  وخمابر  العلمي  البحث  إىل  باإلضافة  التدرج  بعد 

وعميدة  آسيا  عفاف  صويلح  بن  د/  اجلامعة  مدير  نائب  من  كل   ،2018 أفريل   8  -
حديث  اللقاء  خالل  مّت  وداد.  غزالني  د/  السياسية  والعلوم  احلقوق  كلية 
املزمع  باجلامعة  للتعريف  املفتوحة  األبواب  لنشاط  التحضريات  عن  مفّصل 
اجلامعة  ملدير  تسجيل  عرض  مّت  كما   .2018 أفريل  و12   11 يومي  تنظيمها 
النشاط. برنامج  حول  عامة  حوصلة  فيه  قّدم  العقون  صاحل  الدكتور  األستاذ 

مديرة  آسيا،  عفاف  صويلح  بن  د/  اجلامعة  مدير  نائب  من  كل   ،2018 أفريل   22 -
دار املقاوالتية د/ بن زرارة أمينة، رئيس قسم اإلعالم اآللي د/ زين الدين كواحلة، د/ 
عيساوي صربينة أستاذة بقسم اللغة الفرنسية.  دار احلديث حول األنشطة العلمية اليت 
نّظمتها جامعة  قاملة خالل شهر أفريل. حيث مّت تقديم حوصلة حول: األبواب املفتوحة اليت 
سجلت حضور مكثف خاصة من طرف التالميذ، نتائج املسابقة الوطنية للمقاوالتية 
واالبتكار التكنولوجي من أجل املدينة Innoville Guelma ، باإلضافة إىل عرض 
املغاربية  الدراسات  خمرب  أطلقه  الذي  األكادميية«  »احلقائب  مشروع  حول  حال 
تدخل  كما  جزائريا«.  »أقرأ  شعار  حتت  تونس.  منوبة  جبامعة  والفرنكوفونية 
عرب اهلاتف د/ محيد محالوي، قّدم حملة عن امللتقى الدولي: اجلامعة واالنفتاح على 
اجلاري.  أفريل  و30   29 يومي  تنظيمه  املزمع  والرهانات  اإلنتظارات  اخلارجي  احمليط 

ببالغ احلزن واألسى تلقت أسرة اجلامعة نبأ وفاة:
العلوم  بكلية  أستاذ  دبيش  فاتح  األستاذ:  أخ   -

االنسانية واالجتماعية.

       » إن هلل وإنا إليه راجعون«

العدد  اخلامس  والثالثون2
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 L’Institut National de la Recherche Agronomique  
de Tunisie

Les parties ont convenu d’organiser et de développer leur collabora-
tion d’une manière durable sur l’ensemble des domaines d’activité 
ou d’enseignement d’intérêt commun, en conjuguant leurs potenti-
alités respectives matérielles et humaines dans les domaines de la 
formation, du perfectionnement, de la recherches et des prestations 
de services.

Conven
tions

Signature de conventions cadres de coopération 
entre l’université 8 mai 1945 - Guelma et:

 L’Université d’Angers   

  Firat University, Turquie    

 Le Laboratoire des travaux Publics de L’Est
 Direction Régionale D’Annaba

 La société de Construction et Du bâtiment de l’Est,
 Direction Régionale des Travaux CES Ex/ Epelec

 de Guelma

- السيد: مغلوط عصام، طالب سنة ثانية ماسرت -آثار- بكلية 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

اجمللس األعلى للغة العربية

التالية: تبادل املعلومات  التعاون يف امليادين  تهدف هذه االتفاقيات إىل جتسيد عالقات 
البحث  العربية، نشاطات  اللغة  املتعلقة برتقية  تلك  املنشورات خاصة  والوثائق وكذا 
امللتقيات  واملتخصصني،  اخلرباء  تبادل  الباحثني،  واألساتذة  بالطلبة  اخلاصة  العلمي 

واأليام الدراسية.

يوم إعالمي لفائدة مستشاري التوجيه لوالية قاملة
نظمت جامعة 8 ما ي 1945 بالتنسيق مع مديرية الرتبية لوالية قاملة يوم 12 مارس 
لفائدة  إعالمي  يوم  اجلديد  باجملمع  محلة  بن  الساسي  احملاضرات  بقاعة   2018
مستشاري التوجيه، والغاية منه التحضري لألبواب املفتوحة املزمع تنظيمها أيام 11 
و 12 أفريل 2018، حيث ألقت األستاذة بن صويلح عرضا عرفت فيه باجلامعة وما 

حتتويه من كليات وأقسام وختصصات بيداغوجية. 

تأبينية األستاذ الدكتور حممد عبداوي
مدير  نائب  تأبينية  أقيمت  محلة،  بن  الساسي  بقاعة   2018 مارس   7 بتاريخ 
اجلامعة املكلف بالتنمية واإلستشراف والتوجيه اليت حضرها أفراد من أسرته 
وأصدقائه وزمالئه يف العمل، وقد مت نقل التأبينية علىاملباشر عرب أثري إذاعة 
قاملة احمللية يف جو مهيب، وكلمات مؤثرة تطرقت إىل مناقب الفقيد. علما 

أنه تويف بتاريخ 25 فيفري 2018.

اجلمعيـة  مـن  مببـادرة       
 8 جامعة  ملوظفي  الرياضية 
يوم  نظمت  قاملة   1945 ماي 

الثالثاء 6 مارس 2018 بامللعب 
باسم  مباراة  عبدة  علي  البلدي 

فريق املرحوم األستاذ الدكتور حممد عبداوي  بني 
اجلامعة وبلدية بومهرة أمحد، واليت انتهت بهدف مقابل صفر لصاحل بلدية بومهرة 
الدكتور  األستاذ  اجلامعة  مدير  السيد  طرف  من  االنطالق  إشارة  أعطيت  وقد 
صاحل العقون. وقد مت توزيع أقمصة وقبعات حتمل صور املرحوم وجرت املباراة يف 

جو ودي وأخوي حبضور ممثل اإلذاعة احمللية الذي قام بالتغطية.

مباراة تكرميية للمرحوم األستاذ 
الدكتور حممد عبداوي

ورشة علمية تطبيقية 
استضافت جامعة 8 ماي 1945 قاملة الربوفيسور حممد بودينة خريج جامعة باجي 
خمتار عنابة ومدير مركز الناونو تكنولوجي جبامعة البحرين، من أجل تنشيط 
باملكتبة  احملاضرات  بقاعة   2018 مارس   8 و   7 يومي  تطبيقية،  علمية  ورشة 
العلمي  البحث  يف  للتفوق  علمية  »أساليب  بعنوان  القديم.  باجملمع  املركزية 
العليا  الدراسات  طلبة  تثقيف  منها  اهلدف  كان  العلمي«  البحث  ونشر  كتابة 

حول مدى أهمية البحث العلمي واملسائل املتعلقة بالتميز فيه.
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بني  احلكومي  لإلنفاق  التمويلية  البدائل  حول  الثاني  الدولي  امللتقى 
االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي

       ضرورة اقتناع احلكومة بأهمية مصادر وأساليب التمويل اليت يقدمها االقتصاد اإلسالمي. 
لإلنفاق  التمويلية  البدائل  حول  الثاني  الدولي  امللتقى  يف  املشاركون  عليه  أمجع  ما  هذا 
احلكومي بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي، من تنظيم قسم العلوم االقتصادية 
يومي  قاملة،   1945 ماي   8 جلامعة  التسيري  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  لكلية 
مبشاركة  بومجعة.  سويداني  مبجمع  الكربى  احملاضرات  بقاعة   2018 مارس   14 و   13
من  24 جامعة جزائرية وخرباء  إىل  ماليزية، مصرية، تونسية وموريتانية إضافة  سعودية، 
خمتلف اهليئات املختصة، حيث عاجل امللتقى إشكالية أهم املصادر واألساليب التمويلية اليت 
ميكن أن يقدمها االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي كبدائل لإلنفاق احلكومي؟
اشتمل برنامج امللتقى على سبعة حماور وهي مفاهيم عامة حول أدوات املالية العامة، دور 
الدولة يف النشاط االقتصادي بني احلياد والتدخل، آليات تفعيل مصادر التمويل التقليدية 
االقتصاديني  يف  احلكومي  لإلنفاق  املستحدثة  التمويل  مصادر  احلكومي،  لإلنفاق 
العام من خالل تفعيل أساليب  الوضعي واإلسالمي، جتارب دولية يف جمال متويل اإلنفاق 
التمويل التقليدية أو استحداث مصادر وأساليب متويلية جديدة، البدائل اجملتمعية لإلنفاق 
على األمن الداخلي، و عرض وتقييم التجربة اجلزائرية يف جمال متويل اإلنفاق العام. توزعت 
اليوم  يف  ورشات  ثالث  و  رئيسية  جلسات  ثالث  بعدها  افتتاحية  مداخلة  على  احملاور  هذه 
األول جلستني رئيسيتني وورشتني يف اليوم الثاني ويف اخلتام مت توزيع شهادات املشاركة.

 – اخلارجي  احمليط  على  االنفتاح  و  اجلامعة  حول  الدولي  امللتقى 
االنتظارات و الرهانات – 

        انفتاح اجلامعة على احمليط و اعتبارها موردا علميا و ثقافيا لتزويد املؤسسات السوسيو 
املؤسسات. منها  تعاني  اليت  املشاكل  لبعض  احللول  وإعطاء  العلمية،  باملعارف  اقتصادية 
احمليط  على  االنفتاح  و  اجلامعة  حول:   الدولي  امللتقى  يف  املشاركون  عليه  أمجع  ما  هذا 
اخلارجي – االنتظارات و الرهانات- . الذي نظم من طرف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
جلامعة 8 ماي1945 قاملة بالتنسيق مع اجمللس األعلى للغة العربية التابع لرئاسة اجلمهورية 
بالتعاون مع مديرية الصناعة و املناجم لوالية قاملة و مديرية السياحة و الصناعة التقليدية 
لوالية قاملة و مبساهمة كل من : جممع عبيدي ، جممع بن مساهل و مؤسسة بلعابد للنقل 
.يومي 29و30 أفريل 2018، بقاعة احملاضرات الكربى مبجمع سويداني بومجعة. حبضور 
كل من دولة اإلمارات العربية املتحدة، األردن، مصر، و تونس إىل جانب 26 جامعة جزائرية 
و يهدف امللتقى إىل تسليط األضواء على قضية اجلامعة و منتوجها البحثي من خالل حترير 
و تأهيل العناصر األساسية املطلوبة و املمكنة لالنتقال بواقع ووظيفة اجلامعة و منظومة 
التعليم العالي و البحث العلمي من حالة االستغراق يف التقليدية و الرتاكم الكمي النظري 
املشبع و االنكفاء الداخلي إىل مستوى أفضل من اإلدارة املعرفية الفعالة لرأمسالنا البشري 
اجلدوى  والكيف،  الكم  أبعاد  ظل  يف  اخلارجي،  باحمليط  ذالك  كل  ربط  و  العلمي  و 
والفعالية و التطبيق و التطوير. وعلى هامش امللتقى مت توقيع اتفاقيات إطار وتعاون بني 
اجلامعة و كل من اجمللس األعلى للغة العربية و خمرب األشغال العمومية للشرق – املديرية 
اجلهوية عنابة - و مؤسسة البناء والعمارة للشرق Epelec سابقا – قاملة - كما مت تكريم 
األستاذ  و  العربية  للغة  األعلى  اجمللس  رئيس  بلعيد  صاحل  الدكتور  األستاذ  من:  كل 
الدكتور قرية امساعيل من جامعة سكيكدة ويف األخري مت توزيع شهادات املشاركة.

يوم تكويين يف جمال استعمال الطاقة الشمسية الفوتوفولطية 
ماي   8 جلامعة  والتكنولوجيا  العلوم  لكلية  اآللي  واإلعالم  األوتوماتك  خمرب  نظم      
أجل  من  وماستري  ليسانس،  الثالثة  السنة  طلبة  لفائدة  تكوينيا  يوما  قاملة   1945
الشمسية  الطاقة  استعمال  جمال  يف  اخلاصة  األجهزة  خمتلف  استعمال  من  متكينهم 
القدمية  املركزية  للمكتبة  احملاضرات  بقاعة   2018 أفريل   22 يوم  الفوتوفولطية 
حساب  لكيفية  تطبيقي  ودرس  نظرية،  حماضرة  هناك  كانت  حيث  القديم  باجملمع 
الطلبة. مع  تطبيقية  وجتارب  االستهالك  قدرة  حسب  على  البطرية  وطاقة  األلواح  عدد 

امللتقى الوطين األول حول الصحة وحتسني اخلدمات الصحية يف اجلزائر 
بني إشكاليات التسيري ورهانات التمويل »املستشفيات منوذجا«

واملستشفيات  الصحية  املؤسسات  يف  الصحي  التسيري  واقع  على  الضوء  تسليط  أجل  من       
للقطاع  والتمويل  التسيري  ملشاكل  حلول  إجياد  وبغية  الصحية،  اخلدمات  واقع  وتشريح 
العلوم  التسيري لكلية  الصحية نظم قسم علوم  باملؤسسات  اجلامعة  ربط  الصحي، وحماولة 
الصحة  مديرية  مع  بالتعاون   .1945 ماي   8 جلامعة  التسيري  وعلوم  التجارية  االقتصادية 
ملتقى  لقاملة  طيب  الشبه  التكوين  ومعهد  قاملة  لوالية  املستشفيات  وإصالح  والسكان 
وطنيا حول الصحة، وحتسني اخلدمات الصحية يف اجلزائر بني إشكاليات التسيري، ورهانات 
الكربى  احملاضرات  بقاعة   2018 أفريل   11 و   10 يومي  منوذجا«  »املستشفيات  التمويل 
مبجمع سويداني بومجعة مبشاركة 90  باحث و أستاذ وخبري منهم 10مدراء مؤسسات صحية 

من خمتلف أحناء الوطن. 
ملتقى وطين حول اهلجرة واملهاجرون يف العصور اإلسالمية 

يوم  قاملة   1945 ماي   8 واالجتماعية جلامعة  اإلنسانية  العلوم  التاريخ لكلية       نظم قسم 
حتت  وطنيا  ملتقا  بومجعة  سويداني  الكربى  احملاضرات  بقاعة   2018 أفريل   23 االثنني 
عنوان اهلجرة واملهاجرون يف العصور اإلسالمية، حاول املشاركون فيه تقديم صورة واضحة 
املعامل حول الظاهرة، واألثر الكبري الذي أحدثته يف خمتلف اجلوانب احلياتية، وأعطوا إجابات 
وعلى  األزمنة  عرب  وآثارها  ونتائجها،  وأدوارها،  وآلياتها،  ودوافعها،  الظاهرة،  هذه  أسباب  عن 
الشعوب، وقد كانت الغاية من هذا امللتقى إبراز األبعاد اإلجيابية حلركات اهلجرة واملهاجرين 
وتعايش  ثقايف  وتنوع  بشري،  إثراء  كعامل  استثمارها  وكيفية  اإلسالمية،  العصور  يف 
اجتماعي وجتدر اإلشارة أن امللتقى عرف مشاركة 46 أستاذ وباحث من 18 جامعة جزائرية.  

امللتقى الوطين حول الفساد و تأثريه على التنمية االقتصادية 
     اهتم العديد من األكادميني والسياسيني مبشكلة الفساد والتصدي هلا. وجتسد ذلك من 
النظريات  تنامت  و  الدولية.  املنظمات  و  اهليئات  اليت شكلت على مستوى  العمل  خالل فرق 
والتطبيقات بشأن الفساد، و تأثريه على االقتصاديات. يف هذا السياق جاء هذا امللتقى املنظم 
التجارية لكلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري جلامعة  من طرف قسم العلوم 
2018 بقاعة احملاضرات الكربى مبجمع سويداني  24 و25 أفريل  1945 قاملة. يومي  8 ماي 
بومجعة و املوسوم بـ: الفساد و تأثريه على التنمية االقتصادية. الغاية منه تسليط الضوء على 
برامج و جهود مكافحته داعمة  أبعاده واجتاهاته، و كيفيه جعل  الفساد و حتديد  قضية 
ألهداف التنمية و تعزيز اجلهود، و املبادرات لتحقيق التظافر بني مكافحة الفساد واإلصالحات 
الالزمة لتحقيق التنمية. و أيضا الوقوف على مدى تأثريه على التنمية االقتصادية و التنمية 
حماولة  وكذلك  حدته،  من  التخفيف  إىل  يهدف  مؤسسي  إطار  وضع  أجل  من  عامة  بصفة 
باحثني  و  أكادميني  مشاركة  امللتقى  عرف  وقد  الفساد،  ملكافحة  فعالة  إسرتاجتية  بناء 
90 مداخلة  فيه  الوطن قدمت  والتنمية من خمتلف أحناء  الفساد  و مهتمني بقضايا  ومهنيني 
الفساد. من  للوقاية  الوطنية  اهليئة  عن  ممثلني  وحضور  جزائرية  جامعة   25 مبشاركة 
العصر  إىل  التلقي  بداية  من  العربي  اللساني  اخلطاب  حول  دراسي  يوم 

احلاضر )قراءة تقييمية( 
     بغية االطالع على اخلطاب اللساني العربي منذ تأسيسه ومن ثم تقييمه كما وكيفا 
إىل  االستهالك  مرحلة  من  االنتقال  يف  العربية  اللسانية  الدراسات  مساهمة  مدى  وتبيني 
واألدبية  اللغوية  الدراسات  خمرب  ونظم  اجملال،  هذا  يف  البحث  على  الطلبة  تشجيع  و  اإلنتاج، 
اللساني  اخلطاب  حول  دراسيا  يوما  قاملة   1945 ماي   8 جلامعة  واللغات  اآلداب  لكلية 
مبقر   2018 أفريل   25 يوم  تقييمية(  )قراءة  احلاضر  العصر  إىل  التلقي  بداية  من  العربي 
جوانبها  على  الضوء  الباحثون  ليسلط  حماور  أربع  له  حددت  والذي  اجلديد  باجملمع  الكلية 
من  علم  عند  اللساني  اخلطاب  تطور  الرواد،  اللسانيني  عند  العربي  اللساني  اخلطاب  وهي 
احلديثة. العربية  اللسانيات  وأفق  العربية  إىل  اللساني  املصطلح  نقل  إشكالية  األعالم، 

يوم دراسي حول مناهج البحث العلمي وأخالقيات الباحث
دراسيا  يوما  الراشد  واحلكم  الذاتية  التنمية  خمرب  نظم  وطنية  جامعات   6 مبشاركة       
علميا حول مناهج البحث العلمي، وأخالقيات الباحث حتت شعار حسن انتقاء املنهج والتحلي 
باألمانة العلمية ضمان لفكر اجلودة واستدامة التميز يف البحث العلمي يوم 9 أفريل 2018 
ليؤكد  العلمي  اليوم  هذا  جاء  وقد  بومجعة  سويداني  مبجمع  الكربى  احملاضرات  بقاعة 
ضرورة  الباحث  على  تفرض  اليت  األخالقية  اجلوانب  بني  التفاعلية  للعالقة  االرتباطية  القوة 
املنهج  خبطوات  والتقيد  العلمية،  السرقة  وجوه  كل  عن  واالبتعاد  العلمية  باألمانة  التحلي 
)االجتماعية  البحث  جماالت  شتى  يف  األساسية  ودعائمه  مقوماته،  إىل  واالستناد  العلمي، 
العلمية. البحوث  جودة  يف  نوعية  مستويات  إىل  للوصول   ).... االقتصادية  القانونية، 
اللقاء حول تبادل التجارب التعليم العالي والتكوين )من تشخيص الواقع 

احلالي إىل التطبيق(
     نظمت جامعة 8 ماي 1945 قاملة يوم 14 مارس 2018 بقاعة احملاضرات املكتبة املركزية 
تشخيص  )من  والتكوين  العالي  التعليم  التجارب  تبادل  حول  اللقاء  القديم  باجملمع 
األستاذ  اجلامعة  مدير  طرف  من  انطالقه  إشارة  أعطيت  الذي  التطبيق(  إىل  احلالي  الواقع 
أكادمييني  أساتذة  طرف  من  مداخالت  عدة  اللقاء  هذا  ختلل  أين  العقون.  صاحل  الدكتور 
التنمية  أهداف  حول  متحور  فرنسا  مونبيلييه  وجامعة  عنابة  خمتار  باجي  جامعة  من  وأطباء 
اجلامعي  والتكوين  اللغة  إشكاالت  االجتماعي،  البعد  تكوين،  برنامج  بناء  املستدامة، 
الصحة  يف  االجتماعية  املسؤولية  اجلامعة،  حوكمة  البحث،  ملنهجية  النظرية  القواعد 
وتعليم  الرقمي  واحمليط   MOOC بعد  عن  والتكوين  إلنتاج  رقمية  وسيلة  عرض 
هلا. مجاعية  أجوبة  إلجياد  املشاركني  حاول  تساؤالت  عدة  طرحت  اخلتمام  ويف  اإلنسان. 
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العلمية  لألنشطة  الفرعية  املديرية  نظمت  أفريل   16 العلم  يوم  لذكرى  إحياء      
الثقافية والرياضية بالتنسيق مع كل من اإلقامة اجلامعية قارة صاحل، النادي العلمي 

احتفاليا  برناجما   2018 أفريل   16 يوم  اجلامعي  الكتاب  ونادي  احلقوق  لقسم 
الكتاب  معرض  يف  جبولة  بدايته  كانت  بالذكرى.  خاصا 

الفلسطينية،  للجالية  ومعرض  اجلامعي  الكتاب  لنادي 
لنادي قسم  الغربية، ونادي احلقوق، و معرض  والصحراء 

املباشر  على  والرسم   TECHGEEKS اآللي  اإلعالم 
عبد  الدكتور:  قدم  ذلك  بعد  اجلامعي.  الرسم  لنادي 
بعنوان:  بوقندورة من قسم احلقوق حماضرة  احلفيظ  

بعدها  ليقدم  اجلزائية.  املرافعة  يف  الشكلية  الدفوع 
باملسجد  تعريفا  فلسطني  من  عرفة  أبو  راغب  الطالب 

جامع  الطالب  املرحوم  لرثاء  احلضور  استمع  كما  األقصى. 
وإلقاءات  إنشادية  باسم من قسم احلقوق. وختللت احلفل فواصل 

شعرية باإلضافة إىل مونولوج. يف اخلتام مت توزيع شهادات املشاركة وتكريم ألسرة 
الطالب املرحوم جامع باسم.

جامعة قاملة حتيي ذكرى يوم العلم

االحتفال باألسبوع الوطين للجودة
والرياضية  الثقافية  العلمية،  لألنشطة  الفرعية  املديرية  نظمت       
العلمية  النوادي   ، للجامعة  الطبية  الوقائية  الوحدة  مع  بالتنسيق 
 18 إىل   12 من  للجودة  الوطين  األسبوع  قاملة،  لوالية  التجارة  ومديرية 
تدعيم  أجل  من  وهذا  بومجعة،  سويداني  جممع  بساحة   ،2018 مارس 
إبراز  و  اجلامعية،  واألسرة  الطلبة  توعية  و  املستهلك،  محاية  سياسة 
أنفسهم، و احلفاظ  و ما جيب عليهم معرفته حلماية ووقاية  حقوقهم، 
املنزلية  احلوادث  من  الوقاية  التظاهرة  برنامج  تناول  قد  و  على صحتهم 
حلقوق  العاملي  اليوم  الوطين،  املنتوج  ترقية  الغذائية،  التسممات 
املستهلكني مكافحة التبذير الغذائي، تقليص نسبة السكر وامللح 

و املواد الدمسة و يوم اخلط األمحر، و حصيلة األسبوع.

ندوة تارخيية مبناسبة عيد النصر 
     مبناسبة الذكرى السادسة واخلمسون ليوم النصر املصادف لـ 19 مارس 
من كل سنة، نظم بقسم التاريخ بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
بالتنسيق مع النادي العلمي للقسم ندوة تارخيية بعنوان عيد النصر حتت 
شعار »عيد النصر وفاء بالعهد« بقاعة احملاضرات الكربى مبجمع سويداني 
بومجعة، حيث قدم الدكتور بورغدة رمضان أستاذ التارخيمحاضرة تطرق 
فيها إىل اتفاقيات إطالق النار، والرتتيبات اليت ضمنت تطبيقها، ويف سياق 
العمليات  استمرار  مع  تزامنت  املفاوضات  أن  الدكتور  ذكر  احملاضرة 

العسكرية للثورة. 

واالبتكار  للمقاوالتية  الوطنية  املسابقة  حول  إعالمي  يوم 
التكنولوجي من أجل املدينة       

     حتت الرعاية السامية للسيدة والي والية قاملة نظمت دار املقاوالتية، وقسم اإلعالم اآللي جلامعة 8 ماي 1945 قاملة بالتعاون مع كل 
من: املديرية الفرعية لألنشطة العلمية، الثقافية والرياضية، نادي اإلعالم اآللي  يوما إعالميا حول املسابقة الوطنية للمقاوالتية 
واالبتكار التكنولوجي من أجل املدينة innoville guelma املوجهة لفئة الطلبة يوم الثالثاء 6 مارس بقاعة احملاضرات الساسي 
بن محلة اجملمع اجلديد وقد متت دعوة كل الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني واألكادمييني بالوالية للمشاركة يف 
صياغة اإلشكاليات اليت متس احلياة اليومية للمواطن القاملي، ويهدف هذا اليوم إىل التعريف باملسابقة وتقديم حلول علمية 
مبتكرة ملشكالت املدينة، واملسابقة عبارة عن 48 ساعة من العمل املتواصل يقوم خالهلا كل فريق بتقديم حلول علمية 
مبتكرة ملشكالت املدينة اليت يتم عرضها من قبل القائمني على املسابقة يوم 19 أفريل 2018 وعرفت املسابقة 67 متنافس 
ختلل  كما  وسطيف  سكيكدة  جباية،  قسنطينة  عنابة،  جامعات  من  وأفراد  جمموعات  بني  موزعني  إناث   18 منهم 
املنافسة حماضرات من تنشيط أساتذة وخرباء ودامت املنافسة ثالثة أيام من 19 إىل 21 أفريل باملكتبة املركزية القدمية 
12 مشروع ابتكاري قابل للتطبيق وقد أعطيت إشارة االنطالق من طرف السيد مدير اجلامعة. باجملمع القديم وقدمت 


