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اجمللس العلمي للجامعة

لقـــد كثفت عمليــــات               
ميدانـــــي                      متشيــــــط 

ت  ا ء لفضـــــــــــــا
ألقف  اجلامعــــة 
على  بنفســي 
كل النقائص إميانا مين 
التنفيذ،  سرعة  إىل  حيتاج  ما  هنــاك  أن 
ما  فهناك  كبريا.  توسعا  تعرف  واجلامعة  هذا 
حيتاج إىل ترميم، وهناك ماحيتاج إىل إنهاء 
إشغال، وهناك ما حيتاج إىل تفعيل وحتسني..

يوم  كل  تشهد  حنل  خلية  اجلامعة  أصبحت  لقد 
وحكيمة  ناقدة  متابعة  إىل  حيتاج  مما  جديدا 
ويف الوقت نفسه تثمينا لكل جهد وتنويها بكل 

مبادرة..
اجلامعة  أسرة  كل  أدعو  النافذة  هذه  ومن 
التميز  طريق  وسلوك  أكثر  العمل  إىل 
واملبادرة..و أن ذلك من شأنه أن يضعنا 

يف الواجهة وجيعل بضاعتنا راحبة.
التقييـم  أكرر يف كل مرة ال أمجل من  إني 
أفضــل  وال  احلوار،  من  أروع  وال  الذاتـي 
لغة  إنها  األجود..  تقديم  على  التنافس  من 
ا ال  ملمِ و  نتعلمها  اليت جيب أن  اجلديدة  السوق 
ُنتقمِنهـــــا. وال يفوتين يف هذا املقام أن أهنئ 
النجاح  هلن  متمنيا  اجلامعية  األسرة  نساء  كل 

الشخصية  حياتهن  يف  والتطور 
واملهنية. 
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قاملة نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

فضاءات اجلامعة

»»»»»»

    يف يوم 12 مارس 2015 وعىل الساعة الثانية بعد الزوال انعقد بقاعة االجتامعات لرئاسة الجامعة )القطب الجديد( اجتامع 
املجلس العلمي للجامعة يف دورته العادية برئاسة مدير الجامعة ورئيس املجلس وحضور السادة أعضاء املجلس. وفور انطالق 

أشغال املجلس بعد كلمة رئيسه رشع الجميع بالنظر ودراسة نقاط جدول األعامل التالية:
1. مشاريع فتح الدكتوراه:

تطرق رئيس املجلس إىل الوضعية الحالية للدكتوراه بشقيها الكالسييك والنظام الجديد، واألسباب التي حالت دون مناقشة رسائل 
الدكتوراه يف آجالها القانونية، ثم قدم كل رئيس مرشوع عرضا وجيزا خاصا بالدكتوراه التي ينوي فتحها. بعد النقاش واملداولة 

قرر املجلس العلمي املوافقة عىل 3 مشاريع دكتوراه الدرجة الثالثة.
2. فتح فروع الليسانس واملاسرت:

قدم نائب رئيس الجامعة املكلف بالتكوين العايل يف الطورين األول والثاين والتكوين املتواصل والشهادات وكذا التكوين العايل يف 
التدرج عرض حال باألرقام خاص مبشاريع املاسرت املقدمة لإلعتامد والتي متت املصادقة عليها من طرف رئيس املجلس العلمي، 

وكذلك قدم حصيلة العملية الخاصة بتكييف فروع اللليسانس.
3. يف مجال التعاون:

قدم رئيس الجامعة عرض حال بإسهاب تناول فيه االتفاقيات التي تم إبرامها سنة 2014 وبداية 2015، تشمل اتفاقيات وطنية 
ودولية وكذلك االنخراط يف شبكات دولية ومغاربية، وقد أخذ برنامج التعاون مع الجامعات- تونس حصة األسد  يف العرض 
املقدم عرب تقديم الشبكة )5+5( وما حققته من تقدم يف اعتامد مشاريع بني 5 جامعات من الرشق الجزائري وجامعات 

تونسية قيد التجسيد عرب اللقاءات املربمجة.
4. مشاريع مخابر البحث املقدمة لالعتامد:

استمع أعضاء املجلس إىل عرض حال قدمه رؤساء مشاريع مخابر البحث، واألمر يخص كال من مخرب يف الرياضيات 
ومخرب يف العلوم االجتامعية، وقد مثن املجلس هذه املشاريع بعد تقديم بعض 

املالحضات فيام يخص ملف مخرب الحقوق.

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique vient de don-
ner un avis favorable pour l’ouverture à l’Université 8 mai 1945 Guelma pour l’année 

universitaire 2015/2016 des Classes Préparatoires en Sciences et Techniques. L’Université 
a commencé à prendre toutes les dispositions nécessaires tant au niveau de l’encadrement 
pédagogique qu’au niveau des infrastructures et équipements qui seront dédiés pour la prise 
en charge des nouveaux bacheliers 2015 orienté vers ces classes.  

         Classe préparatoire en sciences et techniques à l’Université
8 mai 1945 Guelma pour l’année universitaire 2015/2016
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الفضاء اإلخباري

ببالغ الحزن واألىس تلقت أرسة الجامعة خالل شهر فيفري 2015 نبأ وفاة:
- عمة السيد: صالح العقون، نائب مدير الجامعة مكلف بالتكوين العايل يف الطورين 

األول والثاين والتكوين املتواصل والشهادات وكذا التكوين العايل يف التدرج.
- السيدة: مروة جاليب، طالبة يف السنة الثانية بقسم اآلداب واللغة الفرنسية.

- أخت السيد: رفيق منامشة، أستاذ بكلية العلوم والتكنولوجيا.
- والد السيد: خروف مازوز، أستاذ بكلية العلوم والتكنولوجيا.

- أخت السيد: عادل بزازي، موظف بكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض والكون.
 وعىل إثر هذا النبإ األليم ندعوا الله أن يتغمدهم برحمته 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

مشرتك  برنامج  يف  بورتو  وجامعة  قاملة   1945 ماي   8 جامعة  من  بانضمام كل  التعاون  هذا  أوىل خطوات  كانت       
يهدف  الذي   Erasmus Mundus UNetBA (University Network for Business and Administration(
األعضاء.  األوروبية  الدول  إىل  العربية  الدول  من  اإلداريني  اإلطارات  وكذا  الباحثني  الطلبة،  حركية  إىل 
السيد                                                                                                                  بورتو  جامعة  رئيس  من  كل  قام  بينهما،  التعاون  عالقات  وتعميق  توطيد  إىل  الطرفني  من  وسعيا 
املكلفة   MARIA DE FATIMA MARINHO السيدة  نائبته  برفقة   SEBASTIAO FEYO DE AZEVEDO
بالعالقات اخلارجية، بزيارة جامعة 8 ماي 1945 قاملة بناءا على دعوة من السيد مدير اجلامعة، وذلك يومي 1 و2 مارس   

                                     ،2 0 1 ويف إطار هذه الزيارة قام الطرفان مبناقشة املسائل املتعلقة بالتعاون املشرتك، كما قامت السيدة نائبة مدير جامعة بورتو للعالقات 5
اخلارجية بإلقاء حماضرة بعنوان: »?  ETRE ETRANGER : UNE QUESTION D’ATTITUDE « لفائدة طلبة 

وأساتذة كلية اآلداب واللغات، خاصة طلبة وأساتذة 
قسم اللغة الفرنسية واإلجنليزية. 

مابني  تعاون  اتفاقية  بإبرام  الزيارة  هذه  توجت 
املبادالت  تكثيف  إىل  هتدف  اليت  اجلامعتني 
العلمية والثقافية، من خالل تسطري برامج مشرتكة 
البحثني  األساتذة  األساتذة،  الطلبة،  تبادل   .1

واخلرباء املختصني.
2. تبادل املطبوعات والوثائق.

3. البحوث العلمية والدراسات امليدانية.
4. امللتقيات واأليام الدراسية.

تحضير للملتقى الدولي 8 ماي 1945

عملية مطابقة التكوينات في الليسانس
وزارة  من طرف  املتبعة  املنهجية  إطار  يف      
التعليم العايل والبحث العلمي من أجل مقروئية 
احتضنت  املعتمدة،  للتكوينات  واضحة  ورؤية 
جامعة 8 ماي 1945 قاملة خالل أيام التاسع، 
مارس 2015  العاشر واحلادي عشر من شهر 
اجتماع اللجنة البيداغوجية الوطنية مليدان التكوين 
يف العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية. 
يهدف هذا االجتماع إىل دراسة وتقييم عروض 
إطار  يف  املقدمة  بالليسانس  اخلاصة  التكوين 
الوطنية،  اجلامعية  املؤسسات  من كل  املطابقة 
حيث متت دراسة 353 عرض تكوين من 45 مؤسسة جامعية. ونظرا ألمهية هذا االجتماع، وفرت جامعة 8 

ماي 1945 قاملة مجيع االمكانيات املادية والبشرية إلجناحه.
أما جامعة 8 ماي 1945 قاملة فقد قدمت تسعة عروض تكوين خاصة بالليسانس يف إطار املطابقة.

    يف إطار االحتفال بالذكرى السبعون جملازر 
قسنطينة  فعاليات  وضمن   ،1945 ماي   8
عاصمة الثقافة العربية وبإشراف دائرة امللتقيات، 
املشرتكة  العلمية  واللجنة  التنسيق  جلنة  وتنظيم 
بني اجلامعات )قاملة، فسنطينة، سطيف، جباية( 
قبل  ما  للبحوث  الوطين  املركز  مع  وبالتنسيق 
التارخيية، االنثروبولوجية والتارخيية اجتمعت جلنة 
للملتقى  قاملة  التحضري جلامعة 8 ماي 1945 
الدويل "جرائم االستعمار، جمازر 8 ماي 1945 
منوذجا" برئاسة مدير اجلامعة، ويف ذات اللقاء مت 
وضع قائمة املدعوين اليت تضم وجوها تارخيية أكادميية وثقافية حملية ووطنية وعاملية، كما أوفدت الدكتور يوسف 
قامسي حلضور اللجنة العلمية للملتقى بقسنطينة. علما أن أهم ما ميز هذه الطبعة تنقل قافلة امللتقى إىل الواليات 
املعنية بأحداث 8 ماي 1945 انطالقا من قسنطينة، لتحط رحاهلا يوم 7 ماي 2015 جبامعة 8 ماي 1945 

قاملة بعد االفتتاح الرمسي الذي سيكون بقسنطينة يوم 6 ماي 2015.
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  مت على هامش أعمال الندوة الوطنية للجامعات اليت عقدت يوم 
الطب جلامعة اجلزائر1  باملقر اجلديد لكلية   2015 مارس   7 السبت 
تكرمي األستاذ الدكتور "عمار معاوي" من طرف معايل وزير التعليم 
ختصصه      يف  األوىل  املرتبة  الستحقاقه  وذلك  العلمي  والبحث  العايل 
)هيدروجيولوجيا( خالل الدورة الثالثة والثالثون للجنة اجلامعية الوطنية.

- السيدة: زهوة إختياح أستاذ مساعد قسم »أ« بصفتها: رئيسة قسم 
اآلداب واللغة الفرنسية بكلية اآلداب واللغات  

نائبة  بصفتها:  أستاذ مساعد قسم »ب«  صبرينة يحمدي  السيدة:   -
رئيسة قسم اآلداب واللغة الفرنسية مكلفة مبا بعد التدرج والبحث العلمي 

بكلية اآلداب واللغات. 
- السيد: سمير حمايدية أستاذ مساعد قسم »أ« بصفته: نائب رئيسة 
قسم اآلداب واللغة الفرنسية مكلف بالتدريس والتعليم يف التدرج بكلية 

اآلداب واللغات.  

في التاسع من شهر مارس سنة ألفين وخمسة عشر تم تنصيب كل من: 
« تنصيــب

« تكريـــم
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Le Laboratoire d'Automatique et Informatique de Guelma - LAIG - est 
un laboratoire de recherche agréé le 5 février 2001 avec un effectif de 

34 chercheurs. Il compte actuellement 51 regroupés en 8 équipes.
Les domaines d'intérêt du LAIG tournent autour des thèmes scientifiques et 
technologiques suivants : Technologie de l’information et l’informatique, 
Télécommunications, Technologies industrielles et Technologies spatiales 
et leurs applications.
Pour mobiliser ses chercheurs, le LAIG organise des séminaires et col-
loques périodiques sous forme de journées scientifiques ainsi que des ma-
nifestations nationales et internationales.
La politique tracée par le conseil du LAIG se base sur le principe fonda-
mental que la recherche scientifique doit être au service du pays et que 
tout problème d’intérêt national est prioritaire. De ce fait, le LAIG parti-

cipe activement aux projets de recherche nationaux et a eu une collaboration fructueuse avec le CRD de la gendarmerie 
nationale.
Le LAIG a, également, des projets de collaboration avec des établissements étrangers français et canadien.

Le Laboratoire d'Automatique et Informatique de Guelma (LAIG )  

حصـة إذاعيـة
ضمن       اجلهوية  قاملة  إذاعة  نظمت 

"اجلامعة  األسبوعي  برناجمها 
علمية  فضاءات  والتكوين: 
وآفاق مستقبلية" يوم 18 مارس 
حول  إذاعية  حصة   2015
ومت  اجلامعة،  يف  والصيانة  النظافة 
استضافة كل من السيد حسني مومن املدير الفرعي 
و  قاملة   1945 ماي   8 جبامعة  والصيانة  للوسائل 
السيد علي فركوس األمني العام لكلية احلقوق والعلوم 

السياسية.
وقد متحور اللقاء حول مجلة من النقاط متثلت أساسا 
يف توزيع عمال الصيانة والنظافة على مستوى اجلامعة، 
نظافة  أن سالمة  بإعتبار  الفئة   هذه  تكوين  وأمهية 
املبىن اجلامعي له أثر بارز يف املردود العلمي للطالب 
مع الرتكيز على كلية احلقوق والعلوم السياسية كنموذج 

ناجح يف هذا اإلطار.

يـــوم طـــالب الدكتــوراه
  2004 2015 يوم طالب الدكتوراه، وهذا كعادته منذ سنة  10 مارس      عقد خمرب اهلندسة املدنية واملياه يوم 
قاملة،  جامعة  من  مثلت كل  وقد  وباحثون.  أساتذة  الدكتوراه،  طلبة  من  مشاركا   25 احلضور  عدد  حيث كان 
الدكتوراه  لطلبة  اجملال  فسح  هو  اليوم  هذا  من  اهلدف  وقد كان  اللقاء.  هذا  يف  وبسكرة  سكيكدة  قسنطينة، 
وكذا  لديهم  العالقة  العلمية  املشاكل  عرض  وكذا  جهة  من  عليها  املتحصل  النتائج  وعرض  حبوثهم  تقدم  لعرض 
املشاكل املادية اليت تعيق تقدم حبوثهم. أما بالنسبة للباحثني فقد مكن هذا اللقاء لعرض بعض مواضيع البحث 
اليت هتم املخرب. وقد مت يف هذا اليوم مت عرض مخسة حبوث ، ختص ميكانيك الرتبة واملواد. للعلم فإن املخرب قد 

برمج يوما آخر لطالب الدكتوراه يف شهر ماي 2015.
   

السياسية –  والعلوم  احلقوق  نظمت كلية        
قسم العلوم القانونية واإلدارية – جلامعة 8 ماي 
 2015 مارس  16و17  يومي  قاملة   1945
املنافسة بني حترير  قانون   : بعنوان  ملتقى وطنيا 
املبادرة وضبط السوق والذي جاء يف إطار تفعيل 
اجلزائر  فيها  شرعت  اليت  اإلصالحات  منظومة 
حلماية املنافسة من االحتكارات وهذا من خالل 
وكذلك  محايتها  على  يسهر  فعال  جهاز  إجياد 
املمارسات  ومنع  املنافسة  حلماية  فانون  وضع 

االحتكارية . ومن هنا طرح امللتقى عدة تساؤالت منها: اإلطار القانوين املنظم للمنافسة؟ وبأي شكل 
من األشكال ميكن تفادي املمارسات االحتكارية ؟، ما هي قواعد  ضبط السوق ضد االحتكار واألعوان 
هذا  يف  الدولية  االتفاقيات  على  اجلزائر  مصادقة  وتأثري  املنافسة  جهاز  فعالية  مدى  وما  اإلفتصاديني؟ 
اجملال؟ولقد حاول املشاركني فيه اإلجابة على هذه التساؤالت وذلك  بتقسيم هذا امللتقى إىل ثالث حماور: 
أوهلا اإلطار املفاهيمي ، ثانيها ضبط املنافسة، و ثالثها حرية املنافسة ووسائل محايتها ويهدف هذا امللتقى 
إىل التعريف بقانون املنافسة وعالقته بكل  األعوان االقتصاديني ودور قانون املنافسة يف تفعيل جهاز محاية 
املنافسة املتمثل يف جملس املنافسة وأيضا يساعد الطلبة يف معرفة أهم التطورات فيما خيص قانون املنافسة.

الجمعية العادية العامة للكناس
     نظم مكتب الكناس فرع جامعة 8 ماي 1945 قاملة اجلمعية العادية 
بقاعة  العاشرة  الساعة  على   2015 مارس   10 الثالثاء   يوم  العامة 
احملاضرات باملكتبة املركزية للجامعة و ومتت فيها مناقشة النقاط التالية: 

املسار املهين لألستاذ الباحث والسكن الوظيفي، متفرقات.

      يف سنة ألفني ومخسة عشر ويف اليوم السادس عشر 
من شهر مارس املوافق ليوم اإلثنني اجتمعت اللجنة املذكورة 
القرعة اخلاصة بتوزيع املكاتب  أسفله من أجل إجراء عملية 
اجلديدة على املنظمات الطالبية املعتمدة وذلك على مستوى 

اجملمع القدمي اليت أسفرت على النتائج التالية:
مكتب رقم 1   الرابطة الوطنية للطلبة اجلزائريني

مكتب رقم 2   االحتاد العام للطلبة اجلزائريني
مكتب رقم 3    التحالف من أجل التجديد الطاليب الوطين

مكتب رقم 4   االحتاد العام الطاليب احلر

بتوزيع  الخاصة  القرعة  عملية 
المكاتب الجديدة على المنظمات 

الطالبية المعتمدة
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الفضاء الطالبي

اليــــوم العــــــــالمي للمــــــرأة
لألنشطة  الفرعية  املديرية   •

العلمية، الثقافية والرياضية
الفرعية لألنشطة  املديرية       نظمت 
مع  بالتنسيق  والرياضية  العلمية،الثقافية 
يوم  متنوعة  ترفيهية  أمسية  للجامعة  املسرح  نادي 
األحد 8 مارس 2015 على الساعة 13:00 بعد الزوال  مبجمع سويداين 
بومجعة - املدرج القدمي -  انطلقت فعالياهتا جبملة من االلقاءات الشعرية 
للطلبة مىن مناعي، بوناب مسعود، قدم بعدها مونولوجا بعنوان "مسعودة" 
املرأة  حياة  بني  االختالف  فكاهية  بطريقة  حاكى  عصام  مهيسي  للطالب 
البوقاالت ومقاطع  املعاصرة، وقد ختللت األمسية جمموعة من  التقليدية و 
موسيقية  على آلة الڤيتار كما مت عرض مسرحية حتت عنوان "اخلطبة" من 
أداء فرقة املسرح جلامعة 8 ماي 1945 قاملة، ويف األخري مت أختتم احلفل 

بتكرمي الطالبات املشاركات.

اإلجتماعية  اخلدمات  جلنة   •
)فرع املوظفني(

وإبراز  معنوياهتا  رفع  إطار  يف        
مكانتها يف اجملتمع واإلدارة نظمت 
-فرع  االجتماعية  اخلدمات  جلنة 

 2015 مارس   8 األحد  يوم  قاملة    1945 ماي   8 جلامعة  املوظفني-  
حفال تكرمييا مت خالله توزيع هدايا رمزية على كافة املوظفات اللوايت مثلتهن 
جمموعة منتخبة. واحلفل كان مناسبة لإلشادة مبكانة املرأة العاملة من خالل 

الكلمات اليت تناوب عليها جمموعة من املتحدثني.
يوم  عقدت  اجلامعة  وعمال  ملوظفي  اجلامعية  اخلدمات  جلنة  أن  العلم  مع 
اخلميس 5 مارس 2015 مجعية عامة للخدمات االجتماعية ملوظفي وعمال 
اجلامعة باملدرج رقم 23 بكلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض والكون 

باجملمع اجلديد ملناقشة الربنامج واملصادقة عليه .

الفرعية  املديرية  نظمت       

،الثقافية  العلمية  لألنشطة 
والرياضية جلامعة 8 ماي 1945 
 : من  مع كل  بالتنسيق  قاملة 
للجامعة  الطبية  الوقائية  الوحدة 
لوالية  الشباب  ديوان مؤسسات   ،
قاملة ، مجعية صفاء ملكافحة املخدرات 

قاملة ، األمن الوالئي، مركز الوسيلة ملعاجلة
املدمنني  والنوادي العلمية واملنظمات الطالبية  محلة                   

حتسيسية حول آفة املخدرات حتت شعار -  ال للمخدرات - من 1 إىل 5 مارس مشلت كل 
من جممع هيليوبوليس ، كلية اآلداب واللغات باجملمع اجلديد، اجملمع القدمي وجممع سويداين 
بومجعة هبدف توعية وحتسيس الطلبة بضرورة الوقاية من هذه اآلفة والتعرف على أسباب ودوافع 
تعاطيها ومعاجلة املدمنني عليها وكيفية التعامل معهم، وذلك من خالل توزيع مطويات وعرض 
فيديوهات خاصة باآلفة ومعرض للصور، وحتسيس جواري عن طرق اإلصغاء واحلوار مع الطلبة 
تنظيم مائدة مستديرة حتت عنوان  اليوم األخري من احلملة  من طرف املختصني، وقد عرف 
"الللمخدرات" حيث جاءت املداخالت حسب إختصاص كل متدخل حول اآلفة كما مت 
تقدمي مسرحية من طرف نادي املسرح اجلامعي حول موضوع احلملة. ويف ذات املوضوع قدم 
األستاذ الدكتور حممد منامشة مدير اجلامعة كلمة شكر فيها كل املسامهني يف احلملة مؤكدا أن 
إنقاذ شاب واحد يعترب إجنازا عظيما، وأشاد بدور الشباب يف املشاركة يف هذه احلملة خاصة 
املبادرة  هذه  لقيت  ولقد  الظاهرة،  هذه  حملاربة  الوسائل  مجيع  إستغالل  إىل  ودعاهم  الطلبة، 
الذين جتاوبوا معها باحلضور املكثف والتفاعل الكبري  الطلبة  استحسان وإعجاب الكثري من 
من خالل طرح األسئلة واملشاركة يف االستبيان، وحضور املائدة املستديرة، ومشاهدة العرض 
املسرحي. ويف األخري اختتمت احلملة حبفل تكرميي على شرف املشاركني مت فيه توزيع شهادات 

شرفية عليهم . 

ُأمسيـــة أدبيـــة
 

    نظم النادي العلمي لقسم اللغة العربية بالتنسيق مع املديرية الفرعية 
لألنشطة العلمية، الثقافية والرياضية جلامعة 8 ماي 1945 قاملة يوم 17 
على  أدبية  أمسية  واللغات  اآلداب  بكلية   20 باملدرج   2015 مارس 
ترحيبية   وكلمة  الوطين  بالنشيد  افتتحت  الزوال  بعد   14:00 الساعة 
ليفسح اجملال جلملة من اإللقاءات الشعرية لألساتذة: حسنة بروش/

الدين رقعي/جامعة سوق أهراس، عبد احلليم  البواقي، نور  أم  جامعة 
خمالفة/جامعة قاملة، عالوة كوسة/جامعة سطيف. والطالبات: حليمة 
حلمر، غريب فاطمة الزهراء، حسنة كبابسة ونور اهلدى قايدي. األمسية 
اليت كانت مناخا أدبيا شعريا وسياحة يف خرائط النصوص امللقاة َشّنَف 
هبا الشعراء أمساع احلاضرين. ويف اخلتام مت توزيع تكرميات و شهادات 

تقدير لألساتذة و الطلبة املشاركينب.

مديرية  مع  بالتنسيق  اجلزائريني  للطلبة  الوطنية  الرابطة  نظمت     
اخلدمات اجلامعية و مديرية الصحة محلة للتربع بالدم  مبناسبة الذكرى 
باإلقامة   2015 مارس   18 يوم  مارس  وذلك   19 النصر  لعيد   53
الطلبة،  استحسان  املبادرة  هذه  لقيت  وقد   ، إبراهيم  غويل  اجلامعية 
وشهدت إقباال من طرف املتربعني، ومحاسا كبريا من قبل املنظمني. 
فرع  بتنظيم   2015 مارس   9 يوم  اجلامعة  مدير  إلتقى  فقد  وللعلم 
انشغاالت  إىل  االستماع  مت  حيث  اجلزائريني  للطلبة  الوطنية  الرابطة 
التنظيم، كما اقرتح ممثلوه إعادة بعث نشاط الرابطة الوالئية للرياضة 
اجلامعية وجلب ختصص الرتبية الرياضية للجامعة. كما شارك رئيس 
بتونس  العاملي  املنتدى  الغفار حممداتين يف  عبد  الطالب  الرابطة  فرع 

2015  خالل العطلة الربيعية.  

التبـــرع بالــــدم

ال
 للمخــدرات


