
األستاذ الدكتور سعد بن علي الشهراني
)المملكة العربيةالسعودية(

              قام السيد مدير اجلامعة يوم األربعاء 22 أفريل باستقبال 
األمني العام للهيئة العاملية للعلماء املسلمني وأستاذ العقيدة جبامعة أم 

القرى األستاذ الدكتور سعد بن علي الشهراني الذي جتاذب معه 
أطراف احلديث فيما خيص البحث العلمي وآفاق التعاون، 

كما أعرب الضيف عن امتنانه وإعجابه جبامعة 8 ماي 
1945 وطابع الوالية السياحي وطبيعتها اخلالبة.

    المفكر اللبناني علي حرب )لبنان(
   بدعوة من األستاذ الدكتور عمر عسوس عميد كلية العلوم 
اإلنسانية واإلجتماعية، حّل املفكر اللبناني علي حرب يوم الثالثاء 
28 أفريل 2015، حيث كان له لقاء مع طلبة الدكتوراه ل.م.د 
يف إطار برناجمهم التكويين. وقد عرب الفيلسوف علي حرب ملدير 
اجلامعة عن سعادته بتواجده يف اجلزائر اليت قال أنها يف العقل والقلب، 
كما نًوه حبماس الطلبة واهتمامهم بالفلسفة وبالشأن الفكري، معتربا 

ذلك مؤشرا إجيابيا.

وفد من جنسيات مختلفة
)مغربية  خمتلفة  جنسيات  من  يتكون  وفد  قام          
–مصرية-إيرانية-باكستانية-أردنية-بولونية(بتارخي  
30 افريل بزيارة جامعة 8 ماي 1945 قاملة الذي مت 
استقباله من طرف مدير اجلامعة كان اللقاء عبارة عن 
ذات  قام  كما  التعاون  آفاق  و  األفكار  و  اآلراء  تبادل 

الوفد بزيارة سياحية لبعض معامل الوالية .
العام      األدب  خمرب  مع  بالتنسيق  متت  الزيارة  هذه  للعلم 
و املقارن جبامعة باجي خمتار عنابة وذلك على هامش 

ملتقى دولي حول األدب املقارن.

يف إطار احتفاالت جامعة 8 ماي 1945 قاملة بعيد العلم املوافق ل16 أفريل من كل سنة وبدعوة من مدير الجامعة األستاذ 

الدكتور محمد منامشة، ألقى الربوفيسور بايري عبد املجيد من جامعة باجي مختار عنابة يوم 14 أفريل بقاعة املحارضات 

السايس بن حملة باملجمع الجديد محارضة بعنوان: 

«Les expériences de mort imminente, near death experience : phénomènes 
paranormaux ou neurologiques ? Etude prospective en Algérie»

والتي شهدت حضور معترب من الطلبة الذين تفاعلوا معها من خالل املناقشة، وطرح األسئلة والذين استحسنوا مثل هذه 

املبادرات ومتنوا تكرارها يف املستقبل.

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
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منذ الفاتح من أفريل                     
أن         قـــررت  احلالي 

هنــــاك  يكــــون 
يومي  اجتمـاع 
بعـــــد  مسائي 
الـــــدوام  نهايــــــة 
لضبط  وذلك  اإلداري،  الطاقم  مع  الرمسي 
خمتلف  اجناز  إمتام  على  الساعة  عقارب 
ورقة  على  والوقوف  املسطرة،  العمليات 
الطريق للسداسي الثاني لسنة 2015/2014

لقد كنت مؤمنا والزلت و سأظل على إمياني 
أن املتابعة اجليدة من شأنها أن تضمن 

نتائج اجيابية، وتضع القطار على سكته. 
أن  على  حرصت  املضمون  هذا  يف 
اجلودة،        خلية  عمل  برنامج  أيدينا  بني  يكون 
و تغيري متوقع بعض املوظفيني حسب ما تقتضيه 
بعض  دوائر  تنظيم  وإعادة  املؤسسة،  مصلحة 
تنظيم  ووضع  البحث  خمابر  وجتهيز  الكليات 
داخلي هلا وترحيل املكتبة املركزية إىل مقرها 
دراسي  يوم  وتنظيم  اجلديد  بالقطب  اجلديد 
البحث  حول  وأخر  البيداغوجيني  للمسؤليني 
وكذلك  التكنولوجي  والتطور  العلمي 
لألساتذة  املمغنطة  البطاقات  عملية  انطالق 
وحاضنة  مشتلة،  وجتهيز  والطلبة  والعمال، 
حيوانات  تستفيد منها كلية علوم الطبيعة  واحلياة 
أخرى  وعمليات  والكون،  األرض  وعلوم 
الضرورية  املتطلبات  مع  تتماشى  كثرية 
يفوتين  وال  اجلامعة،  فضاءات  كل  تنعش  اليت 
أن  علما  بعيدهم  العمال  كل  أهنئ  أن 
نهاية هذا  النشرية سيصدر  العدد من  هذا 

الشهر.

»»»»»»

1945

قاملة نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

فضاءات اجلامعة



- ذكر سهوا يف العدد الثالث عشر من نشرية فضاءات اجلامعة يف 
املوضوع املتعلق بإجتماع اجمللس العلمي للجامعة أنه تقرر فتح تالثة 

مشاريع دكتوراه الدرجة الثالثة واألصح هو سبعة مشاريع.
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الفضاء اإلخباري

ببالغ الحزن واألىس تلقت أرسة الجامعة خالل شهر أفريل 2015 نبأ وفاة:
- والدة السيد: عادل سعدو، أستاذ بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.

- والد السيدة: جزيرة معيزي، أستاذة بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.
- والد السيد: رفيق معيزي، أستاذ بكلية الرياضيات واإلعالم اآليل وعلوم املادة.

- والد السيد: عامر خرويب، موظف برئاسة الجامعة.
- أخت السيد: عامر لعرابة، موظف بكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض والكون.

- والد السيدة: عدالة غزالين، موظفة مبديرية النرش.
 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 -زهراء جاليلية
تصميم: سعاد شالغمية

اإلنسانية  العلوم  عميد كلية   2015 أفريل   1 يوم   ●     
عمر  األستاذ  قاملة   1945 ماي   8 جبامعة  واالجتماعية 
عسوس ونائبه األستاذ حسني مشطر حيث دار احلوار يف جممله 
التأطري على مستوى  نسبة  متثلت يف  النقاط  حول جمموعة من 
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية واملشاريع املنتظر اجنازها يف إطار إعادة هيكلة اجلامعة 
التطرق  املفصل كما مت  بالشرح  الطلبة  املتوفرة وعدد  املوجودة واألقسام  والتخصصات 

لالتفاقيات اليت أبرمتها الكلية مع احمليط اخلارجي .

● يوم 22 أفريل 2015 كل من عميد كلية الرياضيات واإلعالم اآليل وعلوم املادة 
عبداوي،  حممد  األستاذ  التطبيقية  الكيمياء  خمرب  ومدير  أومدور،  عثمان  األستاذ 
متحور اللقاء حول التعريف بالكلية وعدد األقسام ،التخصصات، املؤطرين، الطلبة 
اخلاصة  التكوين  ومنح  الدكتوراه  مشاريع  وكذا  البحث  وخمابر  البيداغوجية  واملخابر 
باألساتذة والطلبة.كما مت التطرق إىل أهم مشاريع البحث العلمي املنجزة واليت قيد 

االجناز على مستوى الكلية باإلضافة إىل حملة عن خمرب الكيمياء التطبيقية.

استضافت إذاعة قالمة ضمن برنامجها األسبوعي "الجامعة والتكوين: فضاءات علمية وآفاق مستقبلية":

Trois années après la tenue du 
second Colloque international 

d’Ornithologie Algérienne ‘’l’or-
nithologie algérienne à l’aube 
du 3ème millénaire : les oiseaux 
et leurs milieux’’ qui s’est tenu 
à l’université Larbi Benm’hidi 
d’Oum El Bouaghi, l’université 
du 8 Mai 1945 a pris l’initia-

tive d’organiser la troisième ver-
sion de cette rencontre scientifique 

qui a réuni la majorité des ornitholo-
gues algériens venus des quatre coins 

du pays. Cette manifestation internationale a regroupé 
plusieurs ornithologues venus également des pays du grand Maghreb(Maroc et 
Tunisie). Ce qui dénote de la coopération et des échanges qui sont entrain de se 
développer ces dernières années (1èreCIOA de Batna en 2006 et  2ème CIOA 
d’Oum El-Bouaghi en 2012) entre les communautés universitaires maghrébines. 
Une participation record lors de ce 3ème CIOA où on a enregistré plus de 169par-
ticipants. Le comité scientifique a reçu 232 résumés et après étude, il accepté 
69 communications orales et 158 communications affichées comme il a rejeté 5 
résumés pour non-conformité avec les thématiques du 3ème CIOA. Deux ateliers 
sont organisés sur deux jours où plusieurs ornithologues ont exposés leurs travaux 
sous différentes thématiques et sont ressortis avec des recommandations sur la 
protection des écosystèmes (zones humides, forets et milieux insulaires) et en par-
ticulier des espèces d’oiseaux menacées d’extinction. Cette manifestation scien-
tifique qui en plus du laboratoire de recherche : Biologie, Eau et Environnement 
(LBEE) dirigé par le Professeur HOUHAMDI Moussa, a vu la participation active 
de l’Association Nationale Algérienne d’Ornithologie qui a reçu son agrément le 
6 Août 2013.L’association est à caractère scientifique et environnemental et qui a 
pour buts principaux :
- Étudier l’avifaune, en particulier algérienne et diffuser l’information sur l’impor-
tance des oiseaux dans leur milieu naturel.
- Œuvrer à la conservation de l’avifaune en particulier et, plus largement la biodiver-
sité, dans le cadre de la protection de l’environnement et du développement durable.
- Sensibiliser le public à la valeur des oiseaux en tant que ressource biologique et 
patrimoine naturel.
Une grande adhésion des ornithologues fut enregistrée durant cette manifestation à 
cette association. Un vibrant hommage est rendu aux ornithologues décédés en 2015 
à savoir :
- Feu MENAI Rachid, enseignant-chercheur (ornithologue) à l’Université du 8 Mai 
1945 de Guelma (24 janvier 2015).
- Feu CHALABI Bouzid, enseignant-chercheur (ornithologue) à l’Université de Tarf 
(09 Mars 2015).

 Colloque International
d’Ornithologie Algérienne CIOA-3 في الثامن والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين وخمسة عشر تم تنصيب

 7 منذ  قاملة   1945 ماي   8 جبامعة  أستاذ  الرتبة  قنفود  محمد  السيد: 
سبتمرب 1991 )ختصص هندسة مدنية( يف مهامه بصفته عميد كلية العلوم 

والتكنولوجيا بالنيابة بدال من األستاذ فاطمي الوندي.   

L'Entreprise Nationale des Peintures 
(ENEP) Unité de Souk-Ahras  
(13 Avril 2015)

Les deux parties ont convenu d’organiser et de 
développer leur collaboration d’une manière durable 
sur l’ensemble des domaines d’activités 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.

    Convention Cadre de Coopération 
entre l’Université 8 Mai 1945 Guelma et:

« تنصيــب

ENEP

« تصويب

 ،
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الفضاء العلمي
Hommage à Assia Djebar

Le 3ème forum universitaire 
maghrébin des arts s’invite à 

Guelma

Cinquième journée thé-
sards 5ème JTLAIGM 2015

L’université a rendu un hommage à  l’écrivaine 
algérienne Assia Djebar le 14 avril 2015 à l’au-

ditorium Sassi Benhamla. Organisée par le départe-
ment des lettres et de langue anglaises, cette journée 
a voulu mettre l’accent sur la vie et l’œuvre de cette 
pionnière de la littérature algérienne décédée le mois 
de février dernier. Dr Hamdi Houda, présidente de la 
manifestation, précise que cette journée s’est voulu 
un lieu de rencontre et d’échange entre enseignants 
et étudiants à travers différentes activités –projec-
tion, lecture poétique, communication, etc.  

Le département de français et la sous direction 
des activités scientifiques, culturelles et sportives 

ont organisé le 23 avril 2015 une journée consacrée 
aux étudiants qui ont fait honneur lors des deux édi-
tions du forum universitaire maghrébin des arts au 
Maroc. Cet évènement  était organisé dans le but de 
les mettre en avant face à leurs camarades qui n’ont 
pas eu la chance de les voir à l’œuvre et qui auront 
ainsi la possibilité d’être présents pour eux, d’assis-
ter à leurs présentations, d’applaudir leurs efforts et 
pourquoi pas suivre leurs pas.  

  Le laboratoire d’Analyses Industrielles et Génie 
des Matériaux a organisé la cinquième journée thé-
sards «5ème JTLAIGM» Le 28 avril 2015 au niveau 
du laboratoire. Cette journée vise à rassembler les 
enseignants chercheurs et doctorants pour faire le 
point sur les avancées des travaux de recherche du 
laboratoire. Cette édition a comporté une conférence 
plénière, des communications orales et des présenta-
tions par affiche. Afin d’encourager les jeunes cher-
cheurs, deux prix seront attribués par les membres 
du comité scientifique à la meilleure communication 
orale et au meilleur poster de la journée. 

         
واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  نظمت كلية     

 2015 أفريل  و21   20 يومي  االجتماعية  العلوم  قسم 
امللتقى الدويل األول يف الفلسفة بعنوان :الفلسفة ورهانات 
اجملتمع العريب املعاصر، وقد انطلقت أشغاله بإلقاء حماضرة 
أستاذ  عطية  احلليم  عبد  أمحد  الدكتور  لألستاذ  افتتاحية 
دار  باليونسكو  وأستاذ كرسي  )مصر(،  الزقازيق  جبامعة 
الفلسفة يف عصرنا  الرهانات اليت تواجه  موضوعها حول 

بعنوان  افتتاحية  مبداخلة  ذلك  بعد  ليعقبها 
و  العربية  الفلسفية  للمشاريع  التقنية  الرؤية 
املستقبل خاصة يف ظل التسارع الذي يشهده 
اغلب مداخالت  بعد ذلك  لتأيت  اليوم  العامل 
األساتذة املشاركني حول ضرورة الرقي بالفكر 
العريب من خالل طرح مشروع حضاري هنضوي 
يؤسس  و  امللموس،  الواقع  من  ينطلق  شامل 
املدنية  الدولة  إطار  يف  مزدهر  عريب  جملتمع 
اهلوة  ردم  إىل  السعي  من  انطالقا  الدميقراطية، 
بني املشتغلني بالتفلسف ، وعامة الناس من أفراد 
األكادميي  سجنها  من  الفلسفة  بإخراج  اجملتمع، 
التفكري  ومهومهم،ونشر  الناس  انشغاالت  من  وتقريبها 
أن حل  الناس  ليدرك  احلياة،  الفلسفي يف مجيع جماالت 
املشكالت اليومية يبدأ من التفكري فيها سويا ، وأن العقل 

الفلسفي هو عقل تداويل تشاركي وتشاوري.
إستعادة  ضرورة  ،منها  مهمة  بتوصيات  امللتقى  وانتهى 

الفلسفة ملكانتها الريادية يف اجملتمع ووظيفتها التنويرية.

         
السياسية  والعلوم  احلقوق  نظمت كلية       

و28   27 يومي   Hanns Seidel مؤسسة  مبسامهة 
 ، اإلقليمية  الدولة   ( بعنوان  دوليا  ملتقى   2015 أفريل 
الالمركزية واحلكم احمللي ، جتربة الدول املغاربية ( والذي 
وخارج  داخل  من  األساتذة  من  العديد  مشاركة  عرف 
الوطن على غرار تونس وفرنسا وقد أعطيت إشارة انطالق 
رحب  يف كلمة  اجلامعة  مدير  السيد  طرف  من  فعالياته 
فيها باحلضور وحتدث من خالهلا عن الدور الكبري واهلام 
املعاصرة   الدولة  ظل  يف  خاصة  الالمركزية  تلعبه  الذي 
الذي يقتضي -حسبه- توفري اجلو املالئم ملشاركة اجلميع 
عميدة  السيدة  ذلك كلمة  بعد  تلته   ، احمللية  التنمية  يف 
تفــــــرض  اليت  اجلديــــــدة  التحديــــــات  إىل  تطرقت  الكلية 

إال  يتأتى  لن  وهذا  اجليد،  باحلكم  االلتــــــزام 
السيد  بعدها كلمة  لتأيت  الالمركزية  بتطبيق 
Hanns Sei�  ييدر مجيل ممثل مؤسسة

تقدمه  الذي  الكبري  الدعم  إىل  مشريا   del
هذه املؤسسة إىل خمتلف اجلامعات خاصة إذا 
تعلق األمر بالنشاطات العلمية والبحث العلمي 
الدكتور  األستاذ  إىل  ذلك  بعد  اجملال  ليفسح 
محيدي محيد رئيس اللجنة العلمية لطرح جمموعة 
من اإلشكاالت تعلقت أساسا بأهداف امللتقى، 
وعوملة  املغاريب،  املستوى  على  الالمركزية  وغياب 
للربوفيسور  االفتتاحية  املداخلة  تلته  الالمركزية. 
وليد غدهوم من تونس حتدث فيها عن دور التنمية احمللية 
يف ظل التغريات السياسية اليت تشهدها تونس اليوم، وما 
والبشري  املايل  املستويني  على  خاصة  عراقيل  من  عرفته 
مؤكدا يف نفس السياق على أن الالمركزية ليست تنظيما 
إداريا فحسب بل هي مشروع دميقراطي من أجل تنمية 
حقيقية وهو ما مت إثراءه من خالل مجلة املداخالت اليت 
تقدم هبا األساتذة املشاركون يف امللتقى واليت دارت مجيعها 
وجتسيد  احمللية،  التنمية  حتقيق  يف  الالمركزية  أمهية  حول 
من  جمموعة  توفري  -حسبهم-  يستدعي  مما  الدميقراطية 

الضمانات لتحقيق ذلك. 

   نظم مركز املقاوالتية جبامعة 8 ماي 1945 قاملة يوم 
14 أفريل 2015 يوما إعالميا  دار حول برنامج املنافسة 
اخلبري  بتنشيطه  قام   tstart مشروع  ألحسن  الوطنية 
وقد  شريفي  حممد  واملالية   املقاوالتية   جمال  يف  الدويل 
جاءت هذه املبادرة لتشجيع الطلبة حاملي املشاريع على 
املشاركة يف هذا الربنامج مع الشرح املبسط له ،كما أكد 
"محمد شريفي" على اهلدف األمسى هلذا الربنامج وهو 

تشجيع االبتكار و روح املقاوالتية لدى طلبة اجلامعة.

مشروع  حول  إعالمي  يوم 
tstart

 ،
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الفضاء الطالبي
احتفاالت يوم العلم 16أفريل

 سطرت املديرية الفرعية لألنشطة 
العلمية، الثقافية الرياضية برناجما 
خـــــــــاص  متنوعــــــــة  لنشاطــــــات 
باحتفاالت يوم العلم على مدار 
 ،2015 16أفريل  15و  يومي 
اليوم  فعاليات  انطلقت  حيث 
األول يف جممع سويداين بومجعة 
جبولة يف معرض للصور من اجناز 
اجلالية الصحراوية ونادي الرسم 
بساحة اجملمع بعدها انطلق االحتفال يف قاعة احملاضرات الذي استهل بكلمة ترحيبية ملدير 
اجلامعة أبرز فيها األمهية البالغة للعلم يف حياة األفراد واجملتمعات واحلضارات لكونه سبب ازدهار 
األمم على مدى العصور، بعدها مت عرض منولوج بعنوان "املهم تفهموين" وفقرة موسيقية لنادي 
املوسيقى و مداخلة من تقدمي نادي اإلعالم اآليل بني كيفية اقتحام اإلعالم اآليل لكافة اجملاالت 
كما مت تقدمي ثالث مسرحيات األوىل بعنوان "إن كيدهن لعظيم" لقسم اللغة االجنليزية والثانية 
جاءت إليصال الثقافة الصحراوية وكانت حتت عنوان"األم اجلرحية"من متثيل طلبة الصحراء الغربية 

ومسرحية بعنوان " قريين وأنا سيدك" من تقدمي نادي املسرح، كما قدم استعراض لرياضة الفنون 
القتالية للجالية الطالبية املغرتبة، ويف األخري مت توزيع اجلوائز على الطلبة املشاركني يف النشاط 
والنوادي العلمية املشاركة يف املسابقة الفكرية اليت أجريت يوم 14 أفريل 2015، وقد متيز النشاط 

باحلضور املكثف للطلبة، وتفاعلهم مع كافة العروض املربجمة خالل االحتفال.
يف  فكان  الثاين  اليوم  وأما 
الساسي  بقاعة  اجلديد  اجملمع 
والية  وايل  حبضور  محلة  بن 
قاملة والسلطات احمللية قدم فيه 
مداخلته  دبيش  فاتح  الدكتور 
اليت أكد فيها  أن معيار تطور 
األمم يقاس مبدى املعرفة العلمية 
لدى شعوهبا مث مت عرض فيلم 
قصري لنادي السمعي البصري 
        "16 "فكرة  عنوان  حتت 

وعرض رقصة مالية تقليدية.

     تفعيال لالتفاقية اإلطار للشراكة بني ديوان مؤسسات الشباب لوالية قاملة  وجامعة 8 ماي 1945 قاملة املوقعة مبناسبة عيد الطالب 
املوافق ل 19 ماي 2014 ،شارك فريق خلية اإلصغاء والوقاية _صحة شباب التابعة للديوان يف اليوم اإلعالمي حول:"املمارسة املهنية 
للنفسانيني خبلية اإلصغاء والوقاية –صحة شباب- يف الوسط الشباين " يوم 12 افريل 2015 ببهو قسم العلوم االجتماعية ،املنظم 
من طرف النادي العلمي لقسم العلوم االجتماعية –صناع النجاح- وحتت إشراف كل من املديرية الفرعية لألنشطة العلمية، الثقافية 

والرياضية ورئيسة قسم العلوم االجتماعية.
متثل النشاط يف معرض الصور وأفالم فيديو وتوزيع مطويات ترشيدية من تصميم أعضاء اخللية،و أيضا مطويات من تصميبم أعضاء 
النادي العلمي، حيث متيز النشاط حبضور كبري للطلبة الذين تفاعلوا مع املوضوع من خالل استفساراهتم ونقاشاهتم حول املمارسة املهنية 

للنفسانيني العيادين باخللية هذا يف فرتة الصباح.
الفرتة املسائية كانت عبارة عن حماضرات حول ذات املوضوع ليعرض جتارب وخربات يف جمال اإلصغاء والوقاية يف جمال التوعية الصحية. 

 

اللغوية  الدراسات  خمرب  نظم      
واألدبية بكلية اآلداب واللغات يومي 
27 و28 أفريل 2015 ملتقى وطنيا 
حول األغنية الشعبية يف مواكبة ثورة 
من  ترحيبية  بكلمة  أُفتتح  التحرير، 
مدير اجلامعة بني فيها أن اهلدف من 
للبحث  اجملال  فسح  املبادرات  هذه 
وتبادل األفكار وجتسيدها يف مشاريع 
ملموسة متمنيا أن يكون هلذا امللتقى طبعات أخرى، ليلقي بعده مدير خمرب الدراسات اللغوية 
واألدبية كلمة أكد فيها على أمهية األغنية الشعبية ودورها يف التعريف بالثورة والبطوالت ، 
تلتها كلمة عميد كلية اآلداب واللغات جاء فيها أن األغنية الشعبية  وثيقة تارخيية هامة من 
الواجب ترسيخها يف الذاكرة الوطنية قبل أن يطويها النسيان، بعد ذلك ألقى الربوفيسور 
العريب دحو من جامعة احلاج خلضر باتنة كلمته اليت حتدث فيها عن خمتلف الكتب اليت 
أصدرها يف جمال األغنية الشعبية. ليفسح اجملال بعدها جلملة من املداخالت قدمها  أساتذة 
من عدة جامعات وطنية وكذا مثقفني ومبدعني مهتمني هبذا اجملال ،ختللت اجللسات القاءات 
شعرية وأغاين شعبية. وأمجع املشاركون يف امللتقى الذي انعقد على مدار يومني متتاليني بأن لألغنية  
الشعبية دورا هاما يف التعريف بالثورة التحريرية املباركة  واإلشادة ببطوالت الشعب اجلزائري والتغين 

بوحدة االنتماء الوطين ومن الواجب توثيقها واحملافظة عليها .

 

استقبال  أفريل 2015  الثالثاء 28  تم يوم   
العاتر  برئ  ثانويات  طالب  نجباء  من  فوج 
عميد  باستقبالهم  قام  حيث  تبسة  والية 
املادة  وعلوم  اآليل  اإلعالم  الرياضيات  كلية 
أهم  عىل  أطلعهم  الذي  اإلداري  وطاقمه 
إجابات  وقدم  بالكلية  االختصاصات 
املثابرة                 عىل  حفزهم  كام  أسئلتهم  عىل 

و االجتهاد.

 

الممارسة المهنية للنفسانيين بخلية اإلصغاء والوقاية  
-صحة شباب- في الوسط الشباني

الملتقى الوطني حول األغنية 
الشعبية في مواكبة ثورة التحرير

طلبة ثانويات بئر العاتر 
-تبسة- 

بجامعة قالمة

1ère Conférence 
Internationale 

de Guelma sur les 
Hépatites Virales 

(CIGH)

L’association scientifique et médi-
cale Ibn Zohr (ASMI) en collabo-

ration avec l’université 8 mai 1945 
Guelma, la direction de la santé de 
Guelma, l’hôpital Ibn Zohr, l’hôpital 
Elhakim Okbi sous le haut patronage 
de monsieur le Wali de Guelma a 
organisé la 1ère conférence interna-
tionale de Guelma sur les hépatites 
virales (CIGH) sous le thème : est ce 
que l’ère d’éradication des Hépatites 
virales a débuté ? Cette conférence 
est la concrétisation d’une vision 
bien murie et bien réfléchie basée 
non seulement sur le partage du sa-
voir et des connaissances mais aussi 
sur leurs actualisations
Cette première conférence consa-
crée aux hépatites virales s’inscrit 
dans une dynamique positive  et a 
offert l’opportunité pour exposer, 
discuter et débattre ce problème de 
santé publique dont les répercus-
sions dépassent de loin la santé de 
l’individu pour avoir des répercus-
sions sur la santé de la collectivité.
Le thème choisi pour cette pre-
mière conférence reflète un certains 
nombre d’avancés dans le diagnos-
tic et le traitement de ces hépatites 
virales et ouvre des perspectives 
très optimistes pour qu’un jour on 
arrivera non seulement a guérir les 
hépatites virales mais aussi à les 
éradiquer totalement.

حملة تبرع بالدم وتشجير
 AREN الوطين التجديد الطاليب  التحالف من أجل         نظم 
يوم 26 أفريل 2015 محلة للتربع  بالدم  على مستوى  اإلقامتني 
اجلامعيتني غويل براهيم وعمر بلحساب  قام هبا جمموعة من الطلبة 
املنخرطني يف التنظيم حثوا من خالهلا باقي الطلبة على ضرورة القيام 
مبثل هذه املبادرات الطيبة، ويف املوازاة مع ذلك أقيمت يومي 27 
و28 أفريل 2015 محلة للتشجري على مستوى اإلقامات اجلامعية 
التالية : غويل ابراهيم، عمر بلحساب، قارة صاحل، بوحديد بلقاسم وقد 

القت هذه املبادرة إستحسان الكثري من الطلبة.

 ،


