
يوم الشهيد: مشعل الشهامة للجيل الجديد...

 *La 2ème Assemblée Générale de la COMARES
 *المشاريع المنجزة  والتي في طور االنجاز للسنة المالية 2014

      قامت لجنة وزارية تابعة للمفتشية العامة لإلدارة مكونة من السيدة رساي  والسيد فايس  بزيارة عمل للجامعة حول تقييم الجامعة

        يف إطار منهجية وزارة التعليم  العايل والبحث العلمي لتقييم املؤسسات الجامعية من كل املناحي علام أن جامعة 8 ماي 1945 قد 

أختريت كنموذج  عىل غرار جامعة مستغانم و تلمسان لوضع أسس تكون منطلقا لتطبيقها عىل  كافة الجامعة الجزائرية فيام يخص 

التقييم... وقد جاء هذا االختيار نتيجة قيام جامعة 8 ماي 1945 سنة 2013 بعملية تقييم ذايت لسنتني كاملتني  و يتبعها يف أواخر 

سبتمرب 2014  تقييم خارجي من قبل خرباء أوربيني )أنظر العدد السابع من النرشية(. 

وقد تم تسطري برنامج عمل لهذه العملية من فبل نائب مدير الجامعة املكلف بالتكوين العايل يف الطورين األول والثاين والتكوين 

املتواصل والشهادات وكذا التكوين العايل يف التدرج، باعتباره همزة و صل  عىل مستوى الجامعة بعد موافقة الوصاية عليه كام 

تنص عليه منهجية العمل املسطرة و قد توزع الربنامج عىل كل من األمانة العامة بشطريها املوارد البرشية وامليزانية، الكليات 

السبع، مديرية الخدمات الجامعية و نيابة رئاسة الجامعة فيام يخص التنمية واالسترشاف والتوجيه.

كام برمجت زيارات ميدانية لكليتي الحقوق و العلوم السياسية و كلية علوم الطبيعة و الحياة و كذا بعض املخابر وقد توج 

آخر يوم بحوصلة مبدئية حول عملية التقييم أمام مجلس إدارة الجامعة املوسع.

نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

جامعة 8 ماي 1945 قاملة، نهج 19 ماي 1956، ص.ب:401، قاملة 24000، الجزائر،        
www.univ-guelma.dz,037 26 05 08 :الهاتف:07 05 26 037، الفاكس

  
20

15
ي 

فر
 في

يف إطار عضوية جامعتنـا                    

يف الربنامج األوروبــي 

 )E O L E S (

يجمعنــا  الـــذي 

بالعديـد من الجامعــات 

ولتوطيــد  والعربيـــة  العضوة  األوروبيــــــة 

العالقــات الثنائية بيــن مختلف األعضــاء، متــت 

املتعدد  للهندسة  العلمي  املعهد  إىل  دعوتنــا 

حيث  الربتغالية  بورتو  مبدينة  املتواجد  التقنيات 

تباحثنا مع الجهة املضيفة سبل التعاون يف مجاالت 

البحث والتكوين وقد توجت هذه الزيارة بإمضاء 

اتفاقية ذكرنا تفاصيلها يف العدد الفائت من هذه 

النرشية.

ما أريد الرتكيز عليه أن هناك عالقة تربطنا باآلخر 

يجب البحث عنها وعدم تغييبها. ولذلك كان لزاما 

علينا االهتامم أكرث بهذا الشأن وسيأيت ذكر تفاصيل 

أخرى عن زيارة من الطرف الربتغايل إىل جامعتنا 

يف العدد اآليت. هذا عىل املستوى العاملي أما عن 

بجلسات  قمنا  فقد  الداخيل  البيت  ترتيب شؤون 

عن  الحديث  شملت  كثرية  واجتامعات  ماراتونية 

أخرية  ترتيبات  إىل  يحتاج  الذي  الجامعة  موقع 

صارمة  أجندة  وضع  يف  الحزم  من  كثريا  تتطلب 

إىل  بوابتنا  يبقى  املوقع  ألن  الجميع  فيها  يشارك 

كل العامل.

األمور  ضبط  عىل  حرصت  كام 

التوزيع  يخص  فيام  أكرث 

العادل لألعباء... و يف ذات 

الوقت تقرؤون بطاقة عن 

انطلقت  التي  املشاريع 

بوترية تحرتم اآلجال.

هناك  يكون  أن  دامئا  نتمنى 

الجديد الذي يدفعنا إىل تحسني 

األداء كل مرة لننتقل من مرحلة 

إىل أخرى متقدمة بكل ثقة..  

1945

قاملة نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

فضاءات اجلامعة

»»»»»»
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الفضاء اإلخباري

شهر  خالل  اجلامعة  أسرة  تلقت  واألسى  احلزن  ببالغ 
فيفري 2015 نبأ وفاة:

الطبيعة  علوم  بكلية  »أ«  حماضر  أستاذ  مناعي،  رشيد  السيد:   -
واحلياة وعلوم األرض والكون، قسم البيئة وهندسة احمليط.

- أخت السيد: عبد الكريم بوفقرون، موظف ببكلية اآلداب واللغات.
- أخت زوج السيدة: وحيدة خلفي، مسؤولة مكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

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

مدير النشرية:
 األستاذ الدكتور حممد 

منامشة

رئيس التحرير: األستاذ عبد الغاني خشة
هيئة التحرير: مراد كودري - إميان صاوشي 

- عادل فنيدس -زهرة جاليلية
تصميم: سعاد شالغمية

          Conventions ِcadre de coopération 
entre l’université 8 Mai 1945 Guelma et:

La Société des Cments de HADJAR-SOUD.   
(18 Février 2015)

Les deux parties ont convenu d’organiser et de développer leur 
collaboration d’une manière durable sur l’ensemble des domaines 
d’activités ou d’enseignement d’intérêt commun , en conjuguant leurs 
potentialités respectives matérielles et humaines dans les domaines de 
la formation du perfectionnement , de la recherche et des prestations de 
services.

l’Université de Porto, Portugal (1 Février 2015)

Les deux universités sont unies par les mêmes intérêts et objectifs dans 
les domaines académiques et culturels et aussi pour établir des réseaux 
de communication qui permettant l’échange de connaissance culturelle 
et scientifique .  

« تنصيــب
- السيد: ناصر بوعزيز أستاذ حماضر قسم »أ« بصفته: نائب عميد كلية العلوم اإلقتصادية، 

التجارية وعلوم التسيري مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية.  
- السيد: رفيق زراولة أستاذ حماضر قسم »ب« بصفته: نائب عميد كلية العلوم اإلقتصادية، 

التجارية وعلوم التسيري مكلف ببالدراسات واملسائل املرتبطة بالطلبة.
- السيد: منير خروف أستاذ حماضر قسم »ب« بصفته: رئيس قسم العلوم التجارية بكلية 

العلوم اإلقتصادية، التجارية وعلوم التسيري.
- السيد: كريم جاليلية أستاذ مساعد قسم »أ« بصفته: رئيس قسم علوم التسيري بكلية 

العلوم اإلقتصادية، التجارية وعلوم التسيري.  
- السيد: محمد بوناب أستاذ مساعد قسم »أ« بصفته: مساعد رئيس قسم علوم التسيري 

مكلف بالتدريس والتعليم يف التدرج بكلية العلوم اإلقتصادية، التجارية وعلوم التسيري.  

في الفاتح من شهر فيفري سنة ألفين وخمسة عشر تم تنصيب كل من: 

La 2ème Assemblée Générale de la COMARES

Le 10 février 2015, la 2ème Assemblée Générale de la COMARES a réuni 
à Marrakech les responsables de quarante universités et écoles d’ensei-

gnement supérieur du Maghreb. L’université 8 mai 1945 Guelma présente 
à cet événement par son recteur le professeur Nemamcha Mohamed. Cette 
conférence a voulu affirmer l’attachement de tous les responsables à la fran-
cophonie universitaire et aux valeurs qu’elle représente : plus que jamais le 
Maghreb de l’enseignement supérieur, le Maghreb de la recherche doit faire 
entendre sa voix, claire et sereine, et affirmer les droits de la raison. 
Conçue comme une plateforme de concertation, la COMARES ne peut exister 
que dans le mouvement et l’initiative, en passant de la puissance à l’acte, en 
multipliant les œuvres et les preuves. Aussi, animés d’un esprit de consul-
tation mutuelle, les recteurs, présidents et directeurs présents à Marrakech 
ont-ils jeté les bases d’une action commune par la mise en place de projets 

innovants : 
- Un Programme d’échange d’étudiants démarrera dans le courant de l’année 2015, avec la participation de 9 institutions, 3 par pays 
(2 étudiants par institution). Consciente de la valeur humaine, culturelle et interculturelle de la mobilité, l’Assemblée a entamé une 
discussion touchant les diverses formes de la mobilité et les moyens nécessaires pour une pleine réussite…
- Un Prix de la Meilleure Production Scientifique distinguera chaque année un travail original et marquera une volonté de promotion 
de la recherche scientifique de la part de la COMARES.
- Un MOOC maghrébin est en préparation dans le domaine de la reconversion des ingénieurs en recherche d’emploi. 
En marge de l’Assemblée Générale, un Séminaire sur les MOOC a été proposé aux participants. À partir de 5 communications qui 
ont dressé un état des lieux et souligné la pertinence de cet outil pédagogique, ont été présentés l’approche projet pour le montage 
d’un MOOC ainsi qu’un retour d’expérience de deux universités marocaines, Cadi Ayyad de Marrakech et Mohamed V de Rabat. Un 
débat aussi vif que fructueux s’en est suivi, lançant de nouvelles pistes à reprendre sans tarder.

     تجسيدا للقرارات التي تم اتخاذها يف اجتامع 5+5 بني الجامعات الحدودية الجزائرية 
التونسية املنعقد بجامعة قفصة، تونس يومي 18 و19 نوفمرب 2014، انعقد اجتامع تنسيقي 

حرضه نخبة من أساتذة الجامعات الحدودية الجزائرية التونسية حول محور اقرتاح مشاريع 

مشرتكة يف ميدان اآلداب واللغات األجنبية بجامعة العريب التبيس، بتبسة يوم اإلثنني 9 فيفري 

2015 وقد كان الدكتور عبد الحق العقون ممثل جامعة 8 ماي 1945 قاملة يف هذا االجتامع.

بعد التحاور حول املوضوع املذكور أعاله، تم االتفاق عىل تحضري مرشوعني ماسرت أكادميي يف 

ميدان اآلداب واللغات األجنبية، وانتهت األشغال بتحضري عرضني مشرتكني مع عدة توصيات 

أبرزها حركية األساتذة والطلبة:

 - األول يف فـرع: اللغـــة واآلداب والحضــارات اإلنجليزيـــة بثـــالث تخصصــات وهــي: 

 Langue, Littératures et Civilisations Anglaises      .اللسانيـات، األدب والحضارة

- الثــاين يف فـــرع: اللغـــة واآلداب وتعليمية اللغـة بثالث تخصصـات وهي: اللسانيــات،

     Langue, Littératures et Didactique                .األدب وتعليمية اللغـة

صدر العدد الثامن لحوليــات جامعة قاملـــة املحكمة بحجمها املتوســـط 

و174 صفحة وقد اختارت لها يف هذا العدد مواضيع تهتم باآلداب واللغات 

صياغة  إىل  »تسعى  العدد  افتتاحية  يف  جاء  كام  هذه  بصورتها  وهي 

موضوعاتية ملوادها العلمية،من حيث كان اإلنتضام 

واألطر  الظواهر  تشكل  يف  األصل  االنسجام  و 

املعرفية« وألجل هذا املسعى تفرعت أبحاث العدد 

الثامن إىل مجموعة من الدراسات النظرية والتطبيقية التي

تهتــم بالنص األديب شعـرا و نرثا لتصـب كلهــا يف وعــاء علمي                                                  

يشد الطموح إىل تلبية ضائقة النخب األكادميية و تنوير العقل.

اجتماع 5+5 
تحرك حثيث نحو تفعيل ما تمخضت عنه اللقاءات التحضيرية

« إصدارات  ،
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الفضاء اإلخباري
اإلجتماع التنسيقي المنعقد في 19 فيفري 2015 

   إنعقد بتاريخ 19 فيفري 2015 على الساعة الثانية زواال بقاعة االجتماعات لرئاسة اجلامعة اجتماع تنسيقي 
حبضور نواب املدير وعمداء الكليات واملدراء الفرعيني كانت إنطالقة أشغاله بكلمة السيد مدير اجلامعة أستعرض 
من خالهلا نتائج الندوة اجلهوية بقسنطينة واملتعلقة مبشاريع مؤسسات التعليم العالي اجلديدة على غراراملدرسة العليا 
لألساتذة على مستوى الشرق والذي ذكر بشأنها على أن حظ اجلامعة للظفر بهذا املشروع ضعيف جدا وذلك 
راجع ألسباب موضوعية صرفة. أما خبصوص املدرسة العليا لإلتصاالت السلكية واالسلكية فقد مت اإلتفاق على 
إنشاء مدارس حتضريية للمدرسة يف إنتظار ما ستسفر عنه الندوة الوطنية يف شهر مارس.كما تطرق السيد 
مدير اجلامعة خالل كلمته إىل الندوة املغاربية لرؤساء مؤسسات التعليم العالي يف الرباط وخمتلف التوصيات اليت 
انبثقت عن الندوة ليتطرق بعدها إىل جدول األعمال بداية باحلديث عن الوضعية احلالية للموقع اإللكرتوني للجامعة 

واملواقع الفرعية له، أما خبصوص احلجم الساعي لألساتذة فقد شدد على ضرورة ضبط األمور أكثر لتشمل كل اجلوانب 
البيداغوجية كما مت التطرق إىل ميثاق األطروحة املستحدث من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يعد مرجعية للطالب واألستاذ على 

حد سواء.

    يف لقاء مع السيد نائب مدير اجلامعة املكلف بالتنمية واالستشراف والتوجيه أفادنا بهذه 
لسنة  تلبية الحتياجاتها  مالية  قاملة وككّل سنة  الدكتور حممد عبداوي جامعة  الورقة..يقول 
2014 قامت بعدة مشاريع سواء كانت إعادة تأهيل ،جتهيزات أو بناء وذلك حتت إشراف 
نيابة اجلامعة لالستشراف والتوجيه اليت تسهر على السري احلسن للمشاريع وتقدميها يف اآلجال 
احملددة من طرف املتعهدين ،كما تعمل على تسوية وضعيتهم املادية للمشاريع املنجزة على أكمل 
وجه لتستويف حقهم وإسنادا لكل ما سبق ذكره إليكم ابرز العناوين للمشاريع املنجزة  واليت يف 

طور االجناز للسنة املالية 2014 
1- دراسة واجناز مركز جهوي للتوثيق:

يف إطار اجناز مركز جهوي للتوثيق العلمي أجرت اجلامعة مسابقة وطنية يف اهلندسة املعمارية 
الكامل من مكاتب الدراسات  العدد  على شكل مناقصة واليت تبني عدم جدواها لعدم توفر 
وعليه فقد أخذت اجلامعة مجيع التدابري الالزمة إلعادة اإلعالن عنها  يف األيام القليلة القادمة.

2- اجناز أشغال األرضية التقنية للتحاليل الفيزيو كيميائية:
نظرا لالنقطاعات املتكررة للكهرباء  على مستوى اجملمع القديم  وذلك لقدم الشبكة الكهربائية  
)مت اجنازها منذ 1986( ارتأت اجلامعة ضرورة جتديد و توسيع الشبكة الكهربائية معلنة بذلك 
عن مناقصة وطنية حتقيقا حلاجتها حيث مت تسجيل العملية يف الوزارة الوصية يف انتظار انطالق 

األشغال يف األيام القادمة .
3- جتديد الشبكة الكهربائية ذات التوتر املتوسط واملنخفض يف اجملمع القديم:

يف إطار تطوير البحث العلمي والتكنولوجي تقدم  اجلامعة  على اجناز قاعدة تقنية للتحاليل 
الفيزياؤو كيميائية غري أنه مل يشرع يف اجنازها بعد لعدم جدوى الناقصة الوطنية اليت أعلن عنها 

للمرة الثالثة 
4- تهيئة بيت بالستيكي ومربى حيوان اختبار لفائدة كلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم االرض والكون:

حتت شعار« التجربة خري برهان » همت اجلامعة يف اجناز هذا املشروع  تدعيما وتطويرا 
للقدرات العلمية  وتوفريا لإلمكانيات الالزمة للطالب، وعلى هذا األساس أخذت كل إجراءات 

املناقصتني ومت اإلعالن عنهما وسيشرع يف اجنازهما يف األيام القليلة القادمة.    
5- إعادة التسقيف بالقرميد املعدني للمجمع القديم )الشطر الثاني(:

بعدما أنهيت أشغال الشطر األول واملتمثل يف تسقيف 11 عمارة على مستوى اجملمع القديم على 
أكمل وجه  بادرت اجلامعة يف اجناز الشطر الثاني واملتمثل يف إعادة تسقيف الـ 14 عمارة املتبقية 

وذلك لتوفري الظروف املالئمة للعمل والدراسة للموظف والطالب  على حد سواء 
6- تهيئة حمل جديد للتدفئة وحتويل وتعويض جهازالتدفئة مبوقع هيليوبوليس:

العمارة  داخل  موجود  كونه  التدريس  أثناء  إزعاج  حمل  القدمية  املدفأة  تشغيل  أصبح  عدما 
البيداغوجية اضطرت اجلامعة إىل تهيئة مكان آخر بعيد عن قاعات الدراسة.

  7- توريد ووضع يف اخلدمة جتهيزات املكتبة املركزية وقاعيت احملاضرات :الساسي بن محلة 
وسويداني بومجعة:

حيث وصلت نسبة التجهيز إىل %70 بكل االحتياجات اليت جتعلها مكتبة مركزية و لتكون قطب 
وفضاء علمي يلجأ إليه الطالب إلشباع حاجته يف اغرتاف العلم، باإلضافة إىل إمتام جتهيز قاعيت 
العلمية و  امللتقيات  يليق بضيوفها الكرام وبإقامة  لتكونا بدورهما وجه اجلامعة الذي  احملاضرات 

املناسبات على أكمل وجه ، كما مت وألول مرة تزويد قاعة« الساسي بن 
محلة »جبهاز ترمجة ليخوهلا التعامل مع األجانب دون احلاجة إىل أي مرتجم.

)اجلزء  التطبيقية  لألعمال  االعتبار  إلعادة  البيداغوجية  املخابر  جتهيزات  تدعيم  و  جتديد   -8
3و4(:

مستوى  على  إلجناحه  العالي  التعليم  وزارة  تسعى  الذي  اجلديد  النظام  ذلك   )LMD( نظام
تدعيم  تأهيل،   بإعادة  جامعتنا  قامت  اهلدف،  نفس  لتحقيق  منها  ومبحاولة  القطر  جامعات 
وجتديد جتهيزات األعمال التطبيقية على مستوى كل أقسامها يف عمليتني )اجلزء3و4( إال أن نتيجة 

املناقصتني أظهرت عدم جدوى معظم احلصص وبالتالي فالعملية يف طور اإلعادة.  
9- تركيب ووضع يف اخلدمة جتهيزات لتوسيع شبكة االنرتنت باجملمع اجلديد)5500م.ب(:                                                     
مت جتهيز اجملمع  »5500م.ب« بشبكة االنرتنيت  كونه جديد ولضرورة االنرتنت يف ربط أقطاب 
اجلامعة يبعضها البعض وملواكبة كل األحداث والتطورات  سواًء على صعيد الداخلي أو خلارجي .

10- تزويد القطب 5500م ببشبكة اهلاتف:
بصدد تسهيل نقل املعلومات والتواصل بني أقطاب اجلامعة ومع املتعاملني معها مت استحداث شبكة 
هاتف على مستوى القطب اجلديد للجامعة ليتم بذلك ربط كل من رئاسة اجلامعة ،كلية علوم 
الطبيعة واحلياة وعلوم األرض والكون،كلية اآلداب واللغات واملكتبة املركزية بشبكة هاتف موحدة 
باإلضافة ربط هاته األخرية بالقطبني اجملاورين »سويداني بومجعة«و »اجملمع القديم« لتصبح بذلك 

كيان واحد يسهل تبادل املعلومات فيه .

المشاريع المنجزة  والتي في طور االنجاز للسنة المالية 2014

حرصا منه عىل تطوير       
للجامعة  اإللكرتوين  املوقع 
الحقيقية  الواجهة  بإعتباره 
الجامعة  رئيس  إجتمع  لها، 
 2015 فيفري   25 يوم 
النــواب  جميـــع  بحضور 
للجامعـة  العــام  واألمــني 
عىل  القامئني  إىل  باإلضافة 
أجل  من  وذلك  املوقع  سري 
الوصول إىل وضع أجندة عملية لتطوير وتحيني املوقع وقد تخلل هذا اإلجتامع مداخلة 
رشحا  أعطى  والذي   )SARL ESTREMA( مؤسسة  ممثل  نورالدين  خراط  للسيد 
بالشبكة  الخاص  العتاد  تحديث  من خالل  األنرتنت  شبكة  تطوير  كيفية  عن  مفصال 
لضامن تدفق عايل وأحسن وهو ما فسح املجال لطرح جملة من اإلقرتاحات تصب يف 
هذا الشأن تتعلق أساسا بتكوين مهندسني يف اإلعالم اآليل تكون مهمتهم هي السهر 
عىل سري الشبكة واملوقع عىل حد سواء وذلك بتظافر جهود الجميع وهي النقطة التي 
أكد فيها مدير الجامعة عىل أن ذلك يعد من قبيل اإلستثامر الشخيص يف الطاقات 
البرشية قبل أن يكون إستثامر لصالح املؤسسة لذلك ألح عىل إختيار أشخاص تتوفر 
فيهم الرغبة يف تطوير قدراتهم من خالل اإلحتكاك والبحث واملثابرة والعمل الجامعي 
ليتم يف األخري اإلتفاق عىل اإلرساع يف تعيني فريق عمل تقني يبدأ يف العمل مبارشة .
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الفضاء الطالبي
فعاليات اإلحتفال بيوم الشهيد 18 فيفري

      إحياءا لذكرى يوم الشهيد املصادف لـ: 18 فيفري من كل سنة، سطرت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية، الثقافية والرياضية جبامعة 8 ماي 1945 
قاملة برناجما ثريا كانت انطالقته مسابقة فكرية يوم 17 فيفري 2015 بني النوادي ختليدا للذكرى وترسيخا لروح الشهيد لدى األجيال الصاعدة، ليليه يف اليوم 
املوالي  وبالتنسيق مع مديرية اجملاهدين فعاليات اإلحتفال الرمسي بهذا اليوم من خالل برجمة العديد من النشاطات بداية جبولة يف معرض الصور التارخيية من 
تنظيم نادي الرسم للجامعة ومتحف اجملاهدين لوالية قاملة ليتوجه اجلميع إىل القاعة الكربى جملمع سويداني بومجعة أين كان االستماع إىل كلمة اإلفتتاح اليت 
ألقاها السيد مدير اجلامعة ذّكر من خالهلا بعظمة هذا اليوم األغر يف تاريخ األمة اجلزائرية، تلتها تالوة عطرة آليات حمكمات من القرآن الكريم من طرف 
أحد الطلبة الصحراويني، ثم شهادة حية أدىل بها اجملاهد شريف خليفة بشهادة حية عن معركة أم النسور جببال ماونة معتربا إياها من بني أهم املعارك 
اليت شهدتها املنطقة نظرا حلجم اخلسائر اليت مين بها اإلستعمار آنذاك واليت قدرت حسب تصريح اجملاهد حبوالي 500 قتيل و1000 جريح يف صفوف 
العدو بينما مل يتعد قتلى أفراد جيش التحرير الوطين 45 شهيدا وهو نصر كبري حفظه التاريخ ألبطال صنعوا املعجزات بإمكانيات قليلة  حتذوهم يف 
ذلك العزمية وقوة اإلميان والتطلع للنصر .تلتها إلقاءات شعرية من طرف الطالبتني نبيلة حياهم وحليمة حلمر لتلقى بعدها حماضرة للطالب حلمر سليمان 
بعنوان :الشهادة السبيل والغاية أعطى من خالهلا الطالب تعريفا للشهيد والغاية املرجوة من الشهادة ليرتك اجملال بعدها إللقاءات شعرية ثانية من تقديم 
كل من الطالب إبراهيم غالي بشري من الصحراء الغربية والطالبة فاطمة الزهراء غربي ويف األخري مت تقديم عرض مسرحي بعنوان »ماتوا وفينا بقاو« 

من طرف طلبة نادي املسرح للجامعة نال إعجاب الطلبة احلاضرين. وكما جرت العادة أختتمت فعاليات هذا اليوم بتوزيع اجلوائز والتكرميات .

     يف إطار مشاركة قطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف مواحهة مختلف التحديات الناتجة عن إنتشار املخدرات 
لقسم  العلمي  النادي  مع  بالتنسيق  قاملة    1945 ماي   8 لجامعة  والرياضية  الثقافية  العلمية  لألنشطة  الفرعية  املديرية  نظمت 

فبعد  الظاهرة  هذه  خطورة  حول  تحسيسيا  يوما  قاملة  املخدرات  ملكافحة  صفاء  جمعية  إىل  إضافة  اإلجتامع  قسم  من  وأساتذة  اإلجتامعية  العلوم 
كلمة اإلفتتاح مبارشة تم عرض صور فوتوغرافية حول اآلفة ومقاطع فيديو ليتم بعدها تقديم مداخلة من طرف رئيس جمعية صفاء ومونولجا حول 
الوطني ممثل بكل من رئيس مصلحة الرشطة  الفاعلني يف أوساط املجتمع كجهاز األمن  العديد من  التحسييس حظور  اليوم  الظاهرة وقد عرف هذا 
 ، املخدرات  تناول  نتيجة  أغلبها  يف  كانت  والتي   ، بشأنها  التدخل  تم  التي  الجرائم  مختلف  إستعرضوا خاللها  العلمية  الرشطة  عن  وممثلني  القضائية 
التي  الجرائم  القضاء بتقديم حوصلة عن عدد  السياق قام ممثل عن سلك  . ويف نفس  الحديثة للكشف عنها  العلمية  الوسائل  كام أشاروا إىل مختلف 

. إعجابهم   نال  والذي  للطلبة  قياسيا  املرسح عرف حضورا  نادي  ليتم يف األخري تقديم عرض مرسحي من طرف  البت فيها قضائيا  تم 

Le laboratoire LGEG a été 
créé en juillet 2000,  asso-

ciant des enseignants-cher-
cheurs de l’enseignement supé-
rieur de l’université du 08 Mai 
1945, de l’université de Skikda 
et de Annaba. 
Son objectif global concerne la 
maîtrise de l’énergie électrique. 
Ses domaines de compétence 

concernent les grands domaines du génie électrique et de l’électromagnétisme: 
la compatibilité électromagnétique (CEM), la haute tension, l’analyse et le contrôle de 
réseaux électriques, les matériaux, Les énergies renouvelables ainsi que la modélisa-
tion et diagnostic des phénomènes électromagnétiques. 
06 équipes de recherche composées de chercheurs, doctorants et masterants 
contribuent à ces recherches sous la direction de 06 chefs d’équipes.
       Organisation des Equipes:                               Personnels:

* Détermination des propriétés diélectriques des polymères composites et leurs applica-
tions en microélectronique.
* Etude du déclin de potentiel sur la surface de films et de matériaux granulaires isolants. 
* Compatibilité électromagnétique des implants médicaux. 
* Effets sanitaires des antennes GSM et la téléphonie.
* Etude du comportement des mélanges gazeux (SF6 /N2), utilisés comme gaz isolants.
 * Contrôle des réseaux et qualité de l énergie électrique.
* Développement des méthodes de control et diagnostic  des systèmes industriels
* Développement et stockage de l’énergie solaire. 
* Mesure et localisation des décharges partielles dans les câbles et les équipements élec-
triques. 

Dispositifs expérimentaux:
Plate Forme Haute Tension (HV):
Générateur de haute tension réglable entre 0 et 100kV en mode AC et 
DC. Ce générateur est à la base de toute étude dans le domaine de 
haute tension, il est utilisé par exemple pour le test du matériel, la 
caractérisation des matériaux diélectriques par mesure de la rigidité 
diélectrique, la conduction (caractéristique I(V)), mesure des DP…etc. 
Il peut également alimenter d›autre montage nécessitant une source 
de haute tension comme les filtres électrostatiques, la technique DPS, 
PEA, les accélérateurs de particules et autres.
Mesure des décharges partielles:
Ce dispositif est utilisé pour la mesure et la localisation des décharges 
partielles dans les équipements électriques. 
Mesure du champ électromagnétique:  
 Etude de l›immunité contre les rayonnements électromagnétiques.
Stand DPS:
 Le principe de la méthode du déclin de potentiel en surface (DPS) est 
de suivre en fonction de temps l’évolution du potentiel de surface d’un 
échantillon préalablement chargé par décharge couronne. La mesure 
de potentiel de surface de l’échantillon au cours de temps à partir 
d’une sonde électrostatique (sonde Monröe) permet de fournir des 
informations sur le mode d’écoulement (surfacique et / ou volumique) 
des charges déposées et sur la mobilité de ces charges.
Potentiostat/Galvanostat/FRA (SP300-):
LeSP300- de Bio-Logic est le plus récent et performent des Potentiostat/
Galvanostat/FRA avec des caractéristiques remarquables. Cet 
équipement est utilisable en recherche scientifique dans les domaines 
suivants: 
- Sources des énergies renouvelables (cellules solaires).
- Stockage et conversion de l’énergie (Supercondensateurs, Batteries, 
Piles à Combustibles).
- Revêtements et traitements de surfaces. 
- Electrolyse / Anodisation. 
- Senseurs. 
- Corrosion. 
- Électrochimie fondamentale et appliquée
Formation:
Le laboratoire LGEG contribue à la:
 Formation doctorale système classique. 
 Formation de 3ème cycle système LMD.                         
 Formation de masters.

Laboratoire de Génie Electrique de Guelma (LGEG)  

Enseignants: professeurs     04
Enseignants: MCA              04
Enseignants: MCB              05
Enseignants: MAA              07
Enseignants: MAB              01
 Doctorants                           11
Ingénieur du labo                01
Parmi ces enseignants 02 enseignants 
sont de l’université d’Annaba et 02 
enseignants de l’université de Skikda.

يوم حتسيسي حول خطورة املخدرات


