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الفرعية  املديرية  نظمت 
و  الثقافية  العلمية,  لألنشطة 
يوم  احتفاليا  برناجما  الرياضية 
مبناسبة   2016 ديسمرب   11
ملظاهــرات   56 الذكـــرى 
بقاعة   1960 ديسمرب   11
سوبداني  جممـع  احملاضـرات 
بومجعة ،بعد كلمه مدير اجلامعة  
فركوس  صـاحل  الدكتــور  قدم 

 11 »مظاهــرات  بعنوان  حماضـرة 
ديسمرب وتطوراتها السياسية« ليفسح 
اليت  الطالبية  للنشطات  بعدها   اجملال 
كانت كاآلتي إلقاءات شعرية  و رسم 
بعنوان  ثورية  أغنية  و  املباشر  على 
»سويداني«،  كما مت عرض مسرحية  
بعنوان »يف العني صغري  و معناه كبري«، 
بتقديم  االحتفالي   الربنامج  ليختتــم  
شهـــادات وتكرميــات للمشــاركني. 

والستون  الثانية  للذكرى  إحياء 
 ،1954 نوفمرب  أول  اجمليدة  التحرير  لثورة 
العلمية،  لألنشطة  الفرعية  املديرية  نظمت 
 2016 أكتوبر   30 يوم  والرياضية  الثقافية 
سويداني  –جممع  احملاضرات  بقاعة 
بومجعة- احتفـــاال خاصـــا بالذكــــرى، 
»سر  بعنوان  حماضرة  تضمـن 
صاحل  لألستاذ:  اجلزائرية«  الثورة  انتصـــار 
وشهادة  قاملة  جامعة  من  فركوس 

الرسم  نادي  طلبة  اجناز  من  املباشر  على  رسم  وكذا  صاحل،  أومدور  للمجاهد  حية 
اجلامعي وإلقاءات شعرية للطالبتني خدجية بوشدق وبشرى بوطالب، كما متّ عرض فيلم 
املسرح  لنادي  وعرض  وبني«   »بني  بعنوان:  البصرية  الفنون  لنادي  قصري 
للمشاركني.    شهادات  تقديم  مت  اخلتام  ويف  علينا«.  حمتما   « بعنوان:  اجلامعي  

الذكــرى 56 لمظاهرات11 ديسمبر 1960

  

27
مت  األخري  العدد  يف 
ثالثني  عن  احلديث 
على  مرت  سنة 
ويعترب  اجلامعــة.  إنشــاء 
يف  األول  العدد  هذا 
وهذه  قادمة،  أخرى  سنة  ثالثني  عمر 
لقاءات  بسلسلة  افتتحناها  اليت  العهدة 
التدريس يف كافة  حوار  مفتوحة مع هيئة 
األفكار  بالعديد من  أمثرت  الكليات واليت 
واملقرتحات ورمست خريطة  طريق واعدة.
إنين أدعو اجلميع دائما إىل انتهاج احلوار يف 
للتقارب  املثلى  الطريقة  فهو  املسائل،  كل 
وإذابة اجلليد، والوقوف على حلول الكثري 

من املشاكل العالقة.
العام  حبلول  مسبقا  تهنئيت  أقدم  أن  وأحب 
جناح  كله  عاما  للجميع  متمنيا  اجلديد 
واحملبة  التقدير  آيات  كل  أرفع  كما  وازدهار، 
يف  اجلامعية  أسرتنا  من  ساهم  من  لكل 

رسم مشهد جامعي الئق.



الفضاء اإلخباري
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نظمت جامعة 8 ماي 1945 قالمة دورة تكوينية لموظفي 
الجامعة من اجل تجديد المعلومات، و تحسين المستوى 
في المحاور الثالث اآلتية:  تسيير الصفقات العمومية ، 
تسيير و إمساك سجالت الجرد و تسيير الموارد البشرية 
التالي: من 20  وفقا للوظيفة العمومية حسب البرنامج 
إلى 24 نوفمبر 2016 ومن 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 
2016 ومن 11 إلى 14 ديسمبر 2016 على مستوى 
المكتبة المركزية بالمجمع القديم، اختتمت يوم الخميس 24 
نوفمبر 2016. علما أن هذه الدروس قدمت من طرف 
الجزائر  الشراقة  فايت  بوالد  المتخصص  التكوين  معهد 
المعهد  مع  الجامعة  أبرمتها  اتفاقية  إطار  العاصمة.في 
في 17 نوفمبر 2016 بحضور االستاذ الدكتور محمد 
نمامشة مدير الجامعة و السيد روان علي مدير المعهد.

دورة تكوينية لفائدة موظفي اجلامعة
قرعة  العمرة  لسنة  2016  اخلاصة  بلجنة  اخلدمات  

االجتماعية  فرع  املوظفني

 ،

لقاءات حوار مفتوحة مع هيئات 
التدريس لكل الكليات بجامعة 8 

ماي 1945 قالمة.
أجل  من  و  أكثر،  تشاور  و  تواصل  أجل  من 
المناحي و خاصة  لكل  الجيد  التكفل األحسن و 
البيداغوجية منها نظمت اإلدارة المركزية لجامعة 
8 ماي 1945 لقاءات حوار مفتوحة مع هيئات 
الدكتور  األستاذ  بحضور  الكليات  لكل  التدريس 
محمد نمامشة رفقة نوابه إضافة الى عمداء الكليات 
و األمناء العامون  من 23 نوفمبر 2016 إلى 

غاية 11ديسمبر 2016 على مستوى الكليات.

الدورة العادية الثانية جمللس اإلدارة لسنة2016
الدورة العادية الثانية لسنة 2016 انعقدت يوم 18 سبتمبر 2016 بقاعة 
االجتماعات برئاسة جامعة 8 ماي1945 قالمة تحت رئاسة األستاذ 
الدكتور جنان عبد المجيد ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي من 
اجل دراسة النقاط المدرجة في جدول األعمال وهي حصيلة الدخول 
 ،2016 ميزانية  استهالك  حصيلة   ،2016/2017 لسنة  الجامعي 
توزيع اعتمــادات  ميزانيــة 2017 حسب األبواب ومتفرقات. و اختتمت 

الجلسة من طرف األستاذ الدكتور محمد نمامشة. مدير الجامعة.

 la conférence du docteur
Mazouz Bachir

université 8 mai 1945 
Guelma a organisé  le 4 
décembre 2016 à l’am-

phithéâtre  Souidani Boudjma  
une conférence du docteur 
Mazouz Bachir, professeur 
titulaire à l’école nationale 
d’administration publique du 
Québec -Canada-, intitulée: 
rôle des institutions finan-
cières internationales dans la 
transformation des systèmes 
nationaux de gouvernance 
publique.

L  Ben jamin Stora historien
français et professeur à

 l’université Paris –XIII

mmigration et Histoire 
l’intitulé de la conférence a 
organisée  par l’université 8 

mai 1945 Guelma, à l’occasion 
de la célébration des manifesta-
tions du 11 décembre 1960,  à la 
salle de conférences Saci Ben-
hamla nouveau campus, le 10 
décembre 2016.
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مدير النشرية:
األستاذ الدكتور محمد      

نمامشة

رئيس التحرير: الدكتور عبد الغاني خشة
هيئة التحرير:    - عادل فنيدس

                   - زهراء جاليلية
تصمـيم: عمر عميروش

نظمت لجنة الخدمات االجتماعية فرع الموظفين و العمال لجامعة 8 
ماي 1945 قالمة عملية القرعة الخاصة بالعمرة لسنة 2016 بالمكتبة 
بحضور   2016 نوفمبر   24 الخميس  يوم  القديم  بالمجمع  المركزية 

الموظفين والعمال و المعنيين بالعملية.
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من أجـل 
السالمة  مستوى  من  رفـع 

البشريــــــة  الخســـــائر  من  الحــــــد  و  المروريـــة 
الجزائر  وضعت   أضرارها  من  التخفيف  و  واالقتصادية 
خطط و إجراءات لذلك، و من بين الجوانب المهمة الجانب 
القانوني الذي يحدد الحقوق المترتبة عن حوادث المرور، 
وتحديد المسؤولية، وما ينجر عنها من جزاءات مما يدفع 
بمستعمل الطريق إلى االنتباه وأخذ الحيطة والحذر أكثر، 
وأيضا تحديد الجهات المختصة والمنوط بها عملية المراقبة, 
وهذا من أجل الوصول إلى وضع إستراتجية وطنية، وخطة 
قانونية تمكن من التخفيف من حدة، وأثار حوادث المرور في 
الجزائر، و لهذا الغرض نظم قسم العلوم القانونية و اإلدارية 
بكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة 8 ماي1945 قالمة 
يومي 2 و 3 نوفمبر 2016 بقاعة المحاضرات نايت حمود 
مصطفى بمجمع هيليوبوليس ملتقى وطنيا موسوما بالرقابة 
المرورية في الجزائر شارك فيه 26 متدخل من 8 جامعات، 
حضر  كما  الوطني،  التراب  مختلف  عبر  هيئات  عدة  و 
الخبير ومستشار السالمة المرورية المعروف باسم الشرطي 
المخفي األستاذ محمد العز وني وقد قسم الملتقى إلى ثالث 
الثاني  و  المرورية،  الرقابة  األول حول محل  كان  محاور 
حول  األخير  و  المرورية  الرقابة  عن  المسؤولة  الهيئات 
آليات الرقابة المرورية. وقد اجمع المتدخلون على ضرورة 
مثل  المرورية  الرقابة  فرض  على  القائمة  الهيئات  حرص 
الوالية ، البلدية، مديرية النقل و غيرهم على حسن تطبيق 
كل إجراء من شأنه الحفاظ على األمن العام داخل الدولة، 
يتعلق  ما  خاصة  المرور  قانون  تطبيق  على  التشديد  و 
بالعقوبات المرورية مثل الغرامات المالية،والتعليق والسحب 
لرخصة السياقة، و أيضا ضرورة وضع خطة وطنية وآليات 
عملية من أجل التقليص من الفاتورة السنوية لحوادث المرور 
من الجانب البشري واالقتصادي، لإلشارة فقد نظم الهالل 
معرضا  الملتقى  هامش  على  قالمة  فرع  الجزائري  األحمر 
للصور و عروضا عن كيفية تقديم اإلسعافات األولية في 

حال وقوع حادث مرور مع حملة للتبرع بالدم.

ملتقى وطين حول الرقابة 

امللتقى الوطين األول حول آليات تفعيل دور اجلمعيات يف 
إطار إسرتاجتية رعاية و تأطري الشباب اجلامعي

من خالل ما لوحظ في مجتمعنا الجزائري عامة، و في الوسط الشباني الجامعي 
خاصة اختالالت كبيرة على مستوى السلوكيات االجتماعية، و تفشي العديد من 
الغش  و  المخدرات،  وتعاطي  أشكاله  بمختلف  العنف  منها  المرضية  الظواهر 
والفساد األخالقي، و التسرب، و اختالل سلم القيم، وتدهور المحيط وتشوه البيئة 
إلى جانب قلة اإلقبال على التعليم، و ضعف المستوى المعرفي. هذا ما دفع قسم 
علم االجتماع بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية لجامعة 8 ماي1945 قالمة 
إلى تنظيم الملتقى الوطني األول الموسوم بآليات تفعيل دور الجمعيات في إطار 
الجامعي يومي 28 و 29 نوفمبر 2016  الشباب  تأطير  إستراتجية رعاية و 
 13 من  متدخل   37 فيه  شارك  بوجمعة  سويداني  بمجمع  المحاضرات  بقاعة 
جامعة إضافة إلى معهد عالي عبر مختلف تراب الجمهورية كما شهد مشاركة 
59 طالب دكتورا من القسم طرح المنظمون العديد من التساؤالت أهمها : ماهي 
العوامل المعيقة لوظائف المؤسسات الجمعوية في مجال الوقائي و التنموي لدى 
الشباب الجزائري عامة و الجامعي خاصة  ؟ و ماهي اآلليات العملية الكفيلة 
شريك  و  كجزء،  الجمعيات  دور  تفعيل  بالتالي  و  ؟  آدائها  وتحسين  بتطوير 
إلى مقترحات  للوصول  الملتقى  الوقاية من مختلف اآلفات .و يصبو هذا  في 
ملموسة لوضع العمل الجمعوي و بالخصوص الموجه لفئة الشباب و كذا معرفة 
التنموي،  الوقائي  البعد  البعد الخيري إلى  كيفيات االنتقال بدور الجمعيات من 
و معرفة العراقيل المختلفة : االجتماعية، السياسية، الثقافية، و القانونية لعمل 
الجمعيات ودورها في المجتمع و أيضا البحث عن آليات تفعيل دور الجمعيات، 
و تطوير أدائها، و تحسين أساليب العمل الجمعوي، و التطوعي باعتباره دليل 
وعي المجتمع، وهو فرصة لالساتذة و الباحثين و الجمعيات المحلية والوطنية 
لالحتكاك و تبادل التجارب والمعارف و التقارب بين الميدان النظري والتطبيقي.

إشكاليات  بني  احمللي  التسيري  حول  األول  الوطين  امللتقى   
التمويل و ترشيد قرارات التنمية احمللية – البلديات منوذجا –

في إطار احتفال جامعة 8 ماي 1945 المزدوج، ثالثينية اإلنشاء و ذكرى ال62 
لثورة التحرير المجيدة،  و مواكبة للتحوالت التي يشهدها االقتصاد الوطني و 
التي تقوم على البحث على مدا خيل أخرى عوض المحروقات نظم قسم علوم 
التسيير بكلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيير الملتقى الوطني األول 
حول التسيير المحلي بين إشكاليات التمويل، و ترشيد قرارات التنمية المحلية – 
البلديات نموذجا –. حاول المشاركون فيه تشخيص حالة التسيير في البلديات، 
عطاء حلول ومقترحات  و سبل إيجاد بدائل تموينية خارج إطار المحروقات واإ
من شأنها أن تساهم في إيجاد بدائل تمويلية كمفاتيح للتنمية المحلية، و النهوض 
باالقتصاد على مستوى البلديات من خالل: فالحة ،صناعة ، سياحة، و خدمات 
وغيرها، و االعتماد على نخب و كفاءات قادرة على التوفيق بين غياب الموارد 
المالية ونقصها، وبين مواجهة حجم الطلب والوفاء بالسياسات االجتماعية، و 
أيضا إنشاء ثقافة تسييرية تعتمد على المعلومة و الشراكة مع كل الفاعلين في 
اتخاذ القرارات وقد عرف الملتفى مشاركة 35 أستاذ من 11جامعة جزائرية يومي 
8 و9 نوفمبر 2016 بقاعة المحاضرات لمجمع سويداني بوجمعة كان الهدف 
في  السائدة  الميدانية  التسيير  ثقافة  و  المحلي،  بالتسيير  خاصة  ورشات  فتح 
مختلف القطاعات وتشخيص واقع وحلول التسيير إضافة إلى مساهمة مخابر 
البلديات  مستوى  على  المحلية  التنمية  مشاكل  استشراف  في  الجامعية  البحث 
المواطن،  تطلعات  مستوى  في  تكون  حجيات  تلبية  و  خدمات،  لتقديم  كمرفق 
وتمكين الطلبة من ربط الجانب النظري بالتطبيقي فيما يخص الجماعات المحلية 
باعتبار الجامعة الجزائرية واحدة من بين الركائز األساسية و المفروض أن تقود 

قاطرة التنمية .

تنصيب املكتب الوالئي لالحتاد الوطيت للطلبة 
اجلزائريني جامعة 08 ماي 1945

تحت إشراف عضوي المكتب الوطني بن سعادة بدر الدين و نبيل قدوش 
تم تنظيم جمعية عامة لالتحاد الوطني للطلبة الجزائريين لجامعة قالمة 
وهذا من اجل انتخاب رئيس لالتحاد، تجديد المكتب الوالئي و المصادقة 
المحاضرات  بالقاعة  الثالثاء 22 نوفمبر 2016  البرنامج يوم  على 
غفير. طالبي  بحضور  القديم   للمجمع  القديمة  المركزية  بالمكتبة 
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امللتقى الدويل حول مخسة عشر عاما من األلفية 
التحوالت الكربى ، االمن العاملي ، الصراع االيديو 

لوجي و التعبري األدبي

الكربى  التحوالت  مؤشرات  فيه  ظهرت  الذي  الثالثة  ألفية  فجر  بزوغ  مع 
الذي  و  العامل،  يف  والثقايف  واالجتماعي  سياسي  اجليو  املشهد  يف 
أن  املؤرخون  و  املفكرون  أقر  ما  فسرعان  التحوالت  تلك  أثر  بسرعة  أدرك 
عهد  لبدايات  معلما  و  فاصال،  حدثا  كانت   2001 11سبتمرب  هجمات 
و  االقتصاد  و  العاملي  األمن  و  الدولية  فالعالقات  العامل،  لتاريخ  جديد 
عودة  و  االقتصادية،  كاألزمة  بها  التنبؤ  ممكنا  يكن  مل  األحداث  بعض  أن  كما  العنيفة  التغريات  من  للعديد  خضعت  اجلغرافية  احلدود  وحتى  اإلعالم 
وضوح  عدم  لعل  و  سواء  حد  على  احلكومات  وحتى  واملجتمعات  األفراد  على  األثر  عميق  هلا  وأن  وغريها،  احلضارات،  صدام  حول  اجلدل 
امللتقى  إشكالية  هذه  كانت  لتحوالت.  ا  تلك  عن  مبنأى  يكن  مل  للواقع  انعكاسا  يكون  ما  غالبا  الذي  الفين  التعبري  أن   كما  العصر،  هذا  ميز  ما  هو  الرؤية 
اآلداب  بكلية  االجنليزية  اللغة  قسم  نظمه  الذي  تركيا  و  ايطاليا   ، املتحدة  الواليات  منها  واخلارج  الداخل  من  وباحث  أستاذ   18 فيه  شارك  الذي  الدويل 
القيام  إىل  امللتقى  يهدف  و  اجلديد  باملجمع  محلة  بن  الساسي  احملاضرات  بقاعة   2016 نوفمرب  و8   7 مي  يو  قاملة   1945 ماي   8 جلامعة  واللغات 
التعبري  و  اإليديولوجي  الصراع  و  العاملي  باألمن  تعلق  ما  خاصة  خمتلفة  ميادين  يف  الثالثة  األلفية  من  األوىل  سنة  عشر  للخمسة  تقييميه  بعملية 
املجال. هذا  يف  ودراسات  حبوث  من  إليه  التوصل  مت  ما  على  باالطالع  العلمية  معارفهم  توسيع  من  والطلبة  األساتذة  ميكن  كذالك  و  األدبي 

 Le Premier Colloque 
International sur la   

«Toxicologie et Santé »       

a faculté des sciences de la na-
ture et de la vie et sciences de 

la terre et l’univers a organisé les 28 
et 29 novembre 2016, en collabora-
tion avec le laboratoire de biologie, 
eau et environnement et le  labo-
ratoire de conservation des zones 
humides, et le laboratoire de chimie 

appliquée Le Premier Colloque International sur »Toxicologie et Santé»
Ce colloque a été dédié aux différentes études et recherches en toxicolo-
 gie portant sur les risques d’origines environnementale, professionnelle,
.alimentaire ou thérapeutique et qui peuvent toucher la santé humaine
Cette rencontre était l’occasion d’échanges et de débats interdisciplinaires au-
tours  des    dernières    avancées    dans   le  domaine  de  toxicologie  professionnelle, en-
.vironnementale, alimentaire, toxicogénétique et des xénobiotiques en générale
Le colloque a connu la participation des intervenants en provenance de plu-
sieurs  pays (Belgique, Turquie, Tunisie, Maroc, Cameroun, l’Afrique du sud) 
Les thèmes qui ont été abordés sont : risques toxicologiques et santé hu-
maine- toxicologie alimentaire- toxicologie environnementale et biore-
médiation- toxicologie et xénobiotiques-thèmes libres en toxicologie.

 Séminaire Nationale sur la
 Simulation 15 Décembre

2016
a faculté des mathématiques 
et de l’informatique et des 

sciences de la matière a organisé 
en date du  15 décembre 2016,  
le 1er  séminaire national sur la 
simulation numérique dans les 
sciences appliquées. 
Le séminaire a pour objectif de 
rapprocher les différentes disci-
plines  et de favoriser l’échange 
et la coopération entre les équipes 
scientifiques pour une éven-
tuelle exploration de nouveaux 
horizons de recherches. Cette 
manifestation a donné surtout 
l’occasion aux jeunes chercheurs 
d’exposer  leurs travaux et d’ap-
profondir leurs connaissances.
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