
 

يوم الشهيد جبامعة 8 ماي 1945
..فعاليات يف مستوى احلدث

• تجديد تنصيـب لجنــة آداب وأخالقيــات المهنــة الجامعيـــة
• لقاء رئيس الجامعة بممثلي المكتب الوالئي لنقابة األساتذة الجامعيين، ومنسق 

الفرع النقابي للمجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي
• ملتقى حول: التفاعل بين القطاعات اإلنتاجية ومؤسسات التعليم العالي في الجزائر

• 3éme Conférence Algéro–Française de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique
• La Conférence Maghrébine des Responsables d’établisse-
ments d’Enseignement Supérieur (COMARES)

   تثمينا للمساعي المتواصلة في مجال تحسين الخدمة العمومية والتي يسهر 
التعليمة  ببنود  الحرفي  التقيد  خالل  من  تحقيقها  على  الجامعة  رئيس  السيد 
تفعيل  على  ُتؤكد  والتي   2013 أكتوبر   20 في  المؤرخة   321 رقم  الوزارية 
المبادئ  من  لجملة  الميداني  التجسيد  خالل  من  العمومية  الخدمة  إصالح 
والفعالية  والشفافية  واإلستمرارية  والحياد  القانون  أمام  المساواة  في  تتمثل 

وأخلقة العمل العمومي.
   ومن هذا المنظور تم الشروع في عقد جلسات مفتوحة من أجل الوصول 
إلى إقتراحات ملموسة تساهم في الرفع من جودة األداء اإلداري وكان آخر 
هذه اللقاءات اإلجتماع المنعقد بتاريخ 5 فيفري 2014 برئاسة السيد رئيس 
تقديم  خالل  من  اإلدارية  الوثائق  تخفيف  على  بالخصوص  تركزت  الجامعة 

إقتراحات وحلول في هذا الشأن.

العمومية

   ألن هنـاك سؤاال ملحا يطرح نفسه دائما: 
مفتوح  مكتب  غري  من  اهلياكل  فائدة  ما 
تقدم  جامعة  مع  يتناسب  مبا  خدماته  يقدم 
نفسها كمطبخ كبري للوجبات العلمية، وللبحث 

العلمي والدراسات اإلستشرافية.
حوار  جلسات  بتنظيم  قمنا  الغرض  وهلذا 
مستوى  على  األساتذة  كل  مع  مفتوحة 
مشاعر  مع  ُأكلها  آتت  واليت  الكليات،  كل 
وقد  اجلميع،  من  واالستحسان  االرتياح 
لتدخل  واالقرتاحات  املالحظات  جتميع  مت 
كذلك  ومت  اجلامعة،  اهتمامات  ضمن 
والتحسني  الحقا،  حتتاجها  اليت  اهلياكل  حصر 
موقع  مستوى  على  الرقمي  األداء  من 
إطار  يف  التكوين  عملية  وإطالق  اجلامعة، 
التواصل و حسن االستقبال، وتفعيل وحتسني 
وما  ذلك،  كل  يف  االجتهاد  حسب  اخلدمات 
والتالحم  التكاتف  إال  اجلامعية  األسرة  على 
ألن  ذلك،  كل  إمناء  أجل  من  واملساهمة 

اخلدمة العمومية مسؤولية اجلميع.

      َمـا يَُهُمنــــا يف 
هذه املرحلــــة 
وحنن نضـــــع 
حجــر األساس 
للخماســـــية 
القـادمـــــــــة 
أن نصب كل 
جهودنا، ونبذل 
وقتا حمرتما ملتطلبات 
اخلدمــــة العموميـــة،
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الفضاء اإلخباري

آداب  جلنة  وتنصيب      مت جتديد 
بتاريخ  اجلامعية  املهنة  وأخالقيات 
للتعليمة  طبقا   2014 فيفري   4
الصادرة   06/209 رقم  الوزارية 

بتاريخ 5 جوان 2006.
اليت  الرئيسية  املهام  بني  ومن 

تضطلع هبا هذه اللجنة املوقرة :
● توطيد العالقة بينها وبني باقي 

هيئات اجلامعة
اليت قد حتدث  النزاعات  ● معاجلة 

بني كل من األساتذة والطلبة أو األساتذة فيما بينهم.
   علما أن أول تنصيب هلا كان بتاريخ 24 ديسمرب 2006، ويرتأس هذه اللجنة 
األستاذ الدكتور: بلعرج بلقاسم ، وللتحسيس أكثر بدور ها مت تنظيم عدة لقاءات 
على املستوى احمللي واجلهوي والوطين من أجل التعريف أكثر بالفائدة من وراء تنصيبها 

ولعل من بني هذه اللقاءات :
 2007 مارس   6 بتاريخ  اجلامعية  املهنة  آداب وأخالقيات  اإلعالمي حول  اليوم   ●
والذي نشطه كل من السيد رئيس اجلامعة وأعضاء اللجنة املوقرة حبضور عدد ال بأس 

به من األساتذة األفاضل وذلك ألمهية املوضوع .

ببالغ احلزن و األسى تلقت أسرة اجلامعة خالل شهر فيفري 2014 نبأ وفاة:
- الطالبة: سميرة حمودة، من قسم اللغة واألدب العريب.

- أخ األستاذة: وردة ْمعلــم، بقســـــــــــــــم األدب العربـــــــــــــــــــي.
- والــد الزميلـة: صباح عماري، موظفــــــــة مبديريــــــــــــــة النشـــــــــــــــر.

- والــد الزميـــل: سفيان يخلف، موظف بكلية اآلداب واللغات.
- والدة الزميلة: حنان بوغازي، موظفة بكلية اآلداب واللغات.

- والــد الزميلـــــة: حدة فيصلــي، ُمنِظفة بكلية العلوم االنسانية و االجتماعية.
- والدة الزميلة: حورية بخاخشة، ُمنِظفة بكلية احلقوق و العلوم السياسية.

وعلى إثر هذا النبإ األليم ندعوا اهلل أن يتغمدهم برمحته الواسعة ويلهم ذويهم الصرب والسلوان.
إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون

تم في التاسع من شهر فيفري 2014، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة 8 ماي 1945 
قالمة واألرشيف الوطني. وهذا من أجل فتح سبل التعاون بين المؤسستين في مجال 
التكوين وتفعيل النشاطات المتبادلة، و إنشاء قاعدة وثائقية بالجامعة )رقمية، مكتوبة، 
بتاريخ الجزائر. وقد أمضى على االتفاقية األستاذ الدكتور:  مسموعة و مرئية( خاصة 
محمد نمامشة رئيس الجامعة، والسيد: عبد المجيد شيخي المدير العام لألرشيف 

الوطني.
وفي نفس اإلطار تم وضع لمسات اتفاقيات تعاون وتبادل مع كل من:

●جامعة قاضي عياض، مراكش )المغرب(.

●الديوان الوطني لتسيير واستغالل الممتلكات الثقافية المحمية.

« اتفاقيات

إجتمع بتاريخ 19 فيفري 2014 مع رئيس اجلامعة أعضاء املكتب الوالئي للنقابة 
      

الوطنية لألساتذة اجلامعيني )SNEU(،  والذي مت جتديده بتاريخ 23 ديسمرب 2013.
 )CNES( علما أنه التقى مبنسق الفرع النقايب للمجلس الوطين ألساتذة التعليم العايل
ومت  والتشاور،  احلوار  روح  تثمني  مت  اإلجتماعني  وخالل   ،2013 10ديسميرب  بتاريخ 

تناول العديد من النقاط اليت متس األستاذ، والعديد من القضايا الراهنة.

          عن مديرية النشر:

  ● مت إصدار العدد السابع )7( من »حوليات جامعة قاملة للعلوم 
االجتماعية واإلنسانية«، وقد ضمت العديد من املقاالت واألحباث 

اليت تتوزعها عدة اختصاصات.

»إيضاءات  بعنوان  كتاب  خشة  الغاني  عبد  لألستاذ:  صدر   ●
الرتمجة يف األدب واللسانيات  املعاصر« عن خمرب  النص اجلزائري  يف 
والتوزيع،  للنشر  األملعية  ودار  قسنطينة،  منتوري  )TraLL( جبامعة 
قسنطينة. وهو من احلجم املتوسط بـ 176 صفحة، وقد ضم العديد 

من شواغل األدب اجلزائري نظريا و تطبيقيا. 

 « إصدارات

« تجديد تنصيب لجنة آداب و أخالقيات المهنة الجامعية

« لقاء رئيس الجامعة بممثلي المكتب الوالئي    
لنقابة األساتذةالجامعيين،ومنسق الفرع النقابي 

للمجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي

La Conférence Maghrébine des Responsables 
d’établissements d’Enseignement Supérieur     

(COMARES)   

      3ème Conférence algéro – française de
  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

 Scientifique

Le 10 février 2014,  s’est tenu le premier rassemblement de la 
comares à Tunis, Cet espace dont la création s’inscrit dans 

l’initiative et le désir de donner corps à une instance régionale 
de coopération inter-universitaire à réuni pour sa pre-
mière séance une quarantaine de représentants 
d’établissements d’enseignement supé-
rieur. membres de l’agence universitaire 
de la francophonie d’Algérie du Maroc 
et de la Tunisie, l’université 8 mai 1945 
Guelma présente à cet événement à été 
représenté par son recteur le professeur 
Nemamcha Mohamed.
Cette conférence a abouti à l’adoption de 
son statut, ainsi que l’élection et l’instal-
lation du président et son bureau.

Monsieur Le Recteur et Le Vice Recteur Chargé des rela-
tions extérieures, de la coopérations de l’animation ,de 

la Communication et des Manifestations Scientifiques ont 
assisté à la 3ème conférence algéro – française 

de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche scientifique tenue à Alger 
le 19 et 20 Janvier 2014,cette confé-
rence co-présidée par les ministres de 
l’enseignement supérieur Algérien et 
Français a regroupé plus de 300 par-
ticipants dont 106 représentants des 
institutions françaises.      
Cinq accords de coopération ont été si-
gnés dans le domaine de l’enseigne-

ment supé- rieur et de la recherche scientifique 
visant à renforcer la coopération bilatérale, dans différents 
domaines scientifique.

مدير النشرية:
 األستاذ الدكتور حممد منامشة

رئيس التحرير: األستاذ عبد الغاين خشة
هيئة التحرير: مراد كودري - إميان صاويش - سعاد شالغمية

تصميم: سعاد شالغمية
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الفضاء العلمي

Centre des Ressources en Entrepreneuriat                       
et Développement International

أُعتمد خمرب التاريخ لألحباث والدراسات املغاربية جبامعة قاملة يف مارس 2011 وحتديدا بكلية العلوم اإلنسانية  واالجتماعية وهو املخرب الوحيد 
على مستوى الكلية، يُديره األستاذ الدكتور: حممد شرقي، وقد مت ذلك نتيجة لربنامج خاص مرَّ على جلان علمية خمتصة مبوافقة رمسية من طرف 
للمخرب  أهدافه املسطرة كما أن  اليت تدخل يف  العلمية األكادميية  البحوث  العلمي، ويسهُر املخرب على تشجيع  العايل والبحث  التعليم  وزارة 
رسالة علمية ووطنية وإنسانية يسعى من خالهلا إىل تقدمي اخلدمة لألساتذة والطلبة جبامعة قاملة كمسامهة منه يف تفعيل احلياة العلمية ويف تكوين 

اإلطارات اجلزائرية، ويهتم املخرب مبعرفة كل ما يتعلق بتاريخ اجلزائر ومراحل التاريخ الكربى مث عالقة اجلزائر بالفضاء املتوسطي اإلفريقي  والعريب، 
كما كان للمخرب عدة مسامهات يف ملتقيات دولية ووطنية كامللتقى الدويل حول »الثورة اجلزائرية وعالقتها حبركات التحرر« وامللتقى الوطين »دور 

الرتاث يف احلفاظ على الذاكرة الوطنية«.
ومن بني مشاريعه املنجزة :مشروع دكتوراه )LMD( وهو ثاين مشروع يف اجلزائر بعد جامعة سيدي بلعباس، حيث مت تأطري مثانية )8( طلبة )يف عامهم الثاين(.

كما هناك حصيلة مثاين )8( مشاريع  حبث علمي قيد اإلجناز: وافقت عليها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وكل من برنامج البحث الوطين )PNR( واللجنة الوطنية لتقييم البحث 
. )CNEPRU( اجلامعي

ومن منشورات املخرب:
- منشور امللتقى الدويل حول الثورة اجلزائرية و عالقتها باحلركات التحررية اإلقليمية و الدولية. 

- منشور امللتقى الدويل حول جمازر 8 ماي 1945.

تَنُبُت على جغرافية اجلامعة 
من  َعَصبا  نعدُّها  ومخابر  مراكز 
السفينة  اجلامعة ال تسير  أعصاب 
اجلُهد  إنفاق  اجلميع  وعلى  َّها...  دون
أكمل  على  مهامها  لُتؤدي  والوقت 
وجه وخاصة ونحن نَخُطو خطواتنا 

إلى األمام نحو جامعة رائدة.

مخبر التاريخ لألبحاث والدراسات المغاربية
رسالة علمية، وطنية وإنسانية

Au niveau de l’université du 8 mai 1945 Guelma a été crée le centre des ressources 
en entrepreneuriat et développement international dont le siège se situe au ni-

veau du campus universitaire «Souidani Boudjemâa». Ce centre est l’émanation du 
projet tempus FEFEDI(Filière d’Expertise Maghrébine de Formation en Entrepreneuriat et 
Développement International) financé par l'Union Européenne. 
Le but du centre selon son responsable Mr: Hamid Hamlaoui, est de renforcer la relation entre l’université et l e 
monde de l’Entreprises par la mobilisation de moyens humains et pédagogiques  pour la prise en charge de la formation de 
Master en entrepreneuriat et développement international et la mise en place d’un programme de formation continue en colla-
boration avec les opérateurs économiques.
Les plus importantes activités du centre durant l’année 2012-2013 ont été les suivants:
- Une journée d’information sur l’entrepreneuriat, En présence de spécialistes le 31 octobre 2012.
- Operations d’information en collaboration avec le centre d’information sur l’emploi et l’ANSEJ sur les opportunités de tra-
vail et ses mécanismes: nouvembre-décembre 2013.
- Le concours du programme algérien des start-ups technologiques, en présence d’un expert en technologie de communication 
2013.
- Concours organisé avec l’Agence Nationale pour le Soutien et l’Emploi des Jeunes. Ce concours a concerné les étudiants    
porteurs de projets, les projets retenus seront pris en charge sous forme de conventions dans le cadre de la formation continue 
avec les sociétés nationales et spécialement dans le domaine de l’entrepreneuriat, Gestion des entreprises, et des Ressources 
Humaines.

نظم املركز اجلامعي لإلعالم حول التشغيل  ندوة بعنوان مهنة اهلندسة 
املعمارية و أفاق التشغيل يوم 25 فيفري 2014 باملكتبة املركزية 
العلوم  املعمارية بكلية  اهلندسة  القدمي  مع طلبة قسم   باجملمع 
التكنولوجيا وكان ذلك مبشاركة ممثلني عن هيئة املهندسني  و 
املعماريني بقاملة، وكانت الندوة تصب يف جمملها حول الفرص 
بعد توجههم إىل عامل  املعمارية  اهلندسة  أمام  طلبة  املتاحة 
الشغل مع التأكيد على ضرورة التحصيل العلمي  و التحكم 
التقين وأمهيتهما يف احلياة العملية للمهندس املعماري لكوهنا 
مهنة تتطلب االنضباط  و اجلدية ،كما ذكر خالل الندوة 
الغرض من وراء إمضاء اتفاقية بني جامعة قاملة واهليئة الوطنية 
للمهندسني املعماريني مع إبراز الفائدة اليت تعود هبا على طلبة 
مهزة  مبثابة  الندوة  هذه  وتعترب  خاصة.  بصفة  املعمارية  اهلندسة 
وصل بني الطلبة و مهندسني هلم خربة يف اجملال مما سينعكس إجيابا 

على ولوجهم عامل الشغل

  ندوة حول:
         مهنة الهندسة المعمارية وآفاق التشغيل
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الفضاء العلمي

  حتظى مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي مبكانة حمورية يف اقتصاد الدول ومنوها، فباإلضافة إىل كوهنا مصدرا للعلوم واملعرفة 
وتطويرمها، فإن هلا األثر املباشر والفعال يف القطاعات االقتصادية والصناعية كما أهنا معنية مبواكبة االحتياجات املتجددة من أجل 

إجياد البيئة املالئمة للمسامهة يف توجهات الصناعة واالقتصاد.
حول هذا املضمون نظمت املنظمة الوطنية للطلبة اجلزائريني ملتقى حول التفاعل بني القطاعات االنتاجية ومؤسسات التعليم العايل 
يف اجلزائر يوم 22 فيفري 2014 بقاعة احملاضرات مبجمع سويدين بومجعة. الذي افتتحه رئيس اجلامعة بكلمة مثّن فيها هذا اجملهود 

وأعطى صورة مكربة عن اخلطوات اليت ختطوها اجلامعة يف هذا اجملال
وقد متحور هذا اللقاء حول الشراكـة بيـن مؤسسـات التعليـم املختلفـة والقطاعيـن العـام و اخلـاص، مع إعـادة تصميـم برامـج التعليـم 
العـام والعالـي واملهنـي مبـا يتناسـب مـع متطلبـات سـوق العمـل، إضافة إىل إجيـاد بيئـات تعاونيـة وديناميكيـة بيـن هـذه املؤسسـات من 

جهـة والقطاعيـن العـام واخلـاص مـن جهـة أخـرى.
وقد تناوب على إلقاء املداخالت أساتذة من اجلامعة حبضور عدد كبري من الطلبة الذين توافدوا من خمتلف جامعات الوطن.

  ملتقى حول:
 

التفاعل بين القطاعات االنتاجية ومؤسسات التعليم العالي 
في الجزائر

ِصحيـــا.. طاُلبيـــا..

Le laboratoire de Génie Electrique (LGEG) a orga-
nisé le 24 février 2014 les 3émes Journées Thésards 
de Génie Electrique. Les travaux de cette journée ont 
permi de faire le point sur les activités de recherche 
du laboratoire. Ils ont aussi offert une opportunités de  
discussions scientifiques axées sur les divers thèmes 
de la manifestation.

Le laboratoire de Contrôle Avancé (LABCAV) a orga-
nisé le 15 février 2014 la 1ere Journée sur le contrôle 
avancé. Cette Journée a eu pour objectif de promou-
voir les productions scientifiques et renforcer les liens 
entre les différentes membres et équipes de recherche 
afin d’accroitre la collaboration et l’échange scienti-
fique dans le domaine.

1er Journée sur le Contrôle Avancé 3émes Journées Thésards de Génie Electrique

الوحدة الوقائية الجامعية
 يوم الشهيد 18 فيفري

فعاليات في مستوى الحدث
انطلقت  اجلديدة  احملاضرات  بقاعة    
للسيد رئيس  الشهيد بكلمة  فعاليات يوم 
هذا  عظمة  على  فيها  أكد  اليت  اجلامعة 
هبا  قام  اليت  اجلسام  والتضحيات  اليوم 
الشعب اجلزائري من أجل إسرتجاع حريته 
تفجري  غاية  إىل  الشعبية  باملقاومات  بدء 
الثورة عام 1954 ويف نفس الوقت ترحم 
على أرواح الشهداء ودعا الطلبة احلاضرين 
أول  ذلك  بعد  اجمليد. جاءت  املاضي  بطوالت شعبهم من خالل إسرتجاع  التعرف على  إىل 
مداخلة للدكتور: أحسن تليالين من جامعة سكيكدة بعنوان: صورة الشهيد يف األدب اجلزائري 
بنيَّ فيها املكانة الكبرية اليت حيضى هبا الشهيد لدى الكثري من األدباء اجلزائريني مستشهدا يف 
قصيدة  الشهيد خاصة  قاهلا يف مدح  اليت  الكثرية  والقصائد  مفدي زكرياء  الثورة  بشاعر  ذلك 
)الذبيح الصاعد( واليت تناول فيها شجاعة وبطولة الشهيد زبانة وهو متجه حنو املقصلة. تلتها 
مداخلة لألستاذ: علي طرش من جامعة قاملة، والذي بنيَّ فيها الدور الكبري الذي يلعبه الشاعر 
الشهيد  جمدَّت  اليت  الدواوين  من  العديد  من خالل  الثوري  الرتاث  على  احملافظة  يف  اجلزائري 

ووضعته يف منزلة عليا على غرار الشاعر: حممد برقطان.
بعنوان )أرملة  الفنانة: مفيدة عداس مونولوجا  بعدها  لتقدم  قراءات شعرية،  املداخلتني  ختللت 
الشهيد( كما قدمت مجعية زردازة سكيكدة مونولوجا آخر يتحدث عن ملحمة الشهيد ليتم يف 

األخري تكرمي الفائزين من النوادي املشاركة يف املسابقة الثقافية.

إقامة  مستوى كل  على  تتواجد    
جامعية وحدة صحية وقائية وكذلك 
اجلامعية،  األقطاب  مستوى  على 
رفيع  طيب  طاقم  عليها  ُيشرف 

املستوى، يسهر على تقدمي:
● فحوصات طبية وقائية للطلبة 

والطالبات تلقائيا ودوريا.
● التكفل بالعمال من أساتذة 
وعمـــــــــال  وتقنييـــــــن  وإدارييــــــن 

مهنيني.
● إجــــــــــراء محـــــالت حتسيسية 
ضـــــــــد اآلفـــــــــات االجتماعيـــــة 
أنواعهـــــــــــا  اختــــــــــــالف  علـــــــــى 

)كاملخدرات،...إخل(.
● احلرص على نظافة احمليط اجلامعي والوقاية من األمراض املتنقلة عن طريق املياه مع احلرص 

على تقدمي وجبات صحية للطلبة.
.Bالتطعيم ضد بعض األمراض املعدية، كإلتهاب الكبد الفريوسي ●

املوقع  على  اإلطالع  يرجى  الطبية  الوحدات  هذه  املعلومات حول خدمات  من  وللمزيد     
اخلاص باجلامعة.

LABCAV.. LGEG..
FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

تشرع الوحدةالطبية الوقائية للجامعة واملتواجدة باجملمع 
                        Bالقديم يف التطعيم ضد مرض إلتهاب الكبد الفريوسي نوع
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