
السبعون  ذكراها  يف  األليمة   1945 ماي   8 ألحداث  ختليدا  قاملة   1945 ماي   8 جبامعة  اليوم  )نلتقي 
،سبعون سنة مضت على حمطة مهمة يف تاري  اجلزائر اجملاهدة و تاري  احلركة الوطنية و هي بال شك حمطة 
بالنظر ملا تتضمنه من وقائع مروعة استهدفت الشعب  الذاكرة ،ذاكرة األمة و وجدانها  ستبقى خالدة يف 

به كان  تليق  اليت  قاملة وسطيف وخراطة مؤمل وقاسي وإلعطاء احلدث األهمية  برمته وكان نصيب 
التصميم على إقامة هذا امللتقى الدولي بعنوان اجلرائم االستعمارية جمازر 8 ماي 1945 

من  ثلة  و  واألكادميني  والفكر  العلم  رجاالت  من  كوكبة  حتضره  الذي  و  منوذجا 
للحركة  التارخيية  باملدونة  املهتمني  من  وخارجه  الوطن  داخل  من  املؤرخني 

الوطنية بشكل خاص والتاري  اجلزائري بشكل عام(.
الذي  امللتقى  هذا  تنظيم  إدراج  يف   1945 ماي   8 جامعة   وفقت  )لقد 
قسنطينة  فعاليات  ضمن  اجلمهورية  رئيس  للسيد  السامية  بالرعاية  ينعقد 
وامللتقيات  للندوات  بذلك  ليضاف   2015 لسنة  العربية  الثقافة  عاصمة 
تنظمها  اليت  وتلك  املناسبة  بهذه  اجلزائرية  اجلامعات  تنظمها خمتلف  اليت  واملعارض 
تكرميــا  التكنولوجيــة  وتطبيقاته  للضوء  الدولية  للسنة  بالنسبة  بالسنة  احتفاءا 
مؤلفــه  على  سنــة   1000 مــرور  مبناسبــة  اهليثــم  بن  احلسن  العربــي  للعالمــة 

العلمية  الثقافة  إثراء  وإسهاماتهايف  العربية  الثقافة  بفضل  واعرتافا  البصريات  علم  يف  الشهيــر 
اإلنسانية(.

تم عىل هامش امللتقى الدويل الثالث عرش حول "املجازر اإلستعامرية" بالقاعة الرشفية ملدرج 

السايس بن حملة توزيع شهادات االستفادة من السكنات الوظيفية عىل 34 أستاذ جامعي.

مقتطفات من كلمة السيد األمني العام لوزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي يف امللتقى الدولي الثالث عشر حول

 "اجملازر اإلستعمارية"

مراسيم توزيع اإلستفادة من السكنات الوظيفية

مقتطفات من كلمة مدير اجلامعة يف 
                                                  "عيدالطالب 19 ماي"

)وحنن حنتفل بعيد طلبتنا األعزاء ال يسعين إال أن أتقدم 
بأحر التهاني وأخلص األمنيات بالتوفيق خاصة وأن طلبتنا 

ية خيوضون امتحانات  السنة، وعام مثمر  مليء بالنجاحات يف جامعة جتمع نها
أبنائها  كل  جناحيها  آخذة بأيديهم إىل سبل الفالح يف احلياة .(حتت 

  )إن الواجب الوطين اليوم يقتضي االقتداء بهؤالء باالجتهاد يف اكتساب املعارف، وإذا كان 
الواجب الوطين دعا طلبة 1956 لاللتحاق بثورة نوفمرب املباركة, وكان أيضا الواجب الوطين  
يف 1971 و 1973 برفع التحدي ومحاية اجلامعة. فان الواجب الوطين اليوم حيتم التحصيل 
العلمي، والتنافس املنتج لتخريج دفعات متميزة من علماء وباحثني جادين، علما أن الطلبة اليوم 

هلم كل ظروف التحصيل العلمي والتنافس(.
القائمني عليه وحتت  للمجاهد الذي نشكر  الوطين  )وبهذه املناسبة وبالتنسيق مع املتحف 
الرعاية السامية ملعالي وزير اجملاهدين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووالي والية قاملة 
كانت هذه الندوة التارخيية إحياء للذكرى التاسعة واخلمسون ليوم الطالب واليت حتضرها 

قامات وشخصيات تارخيية لتدلي بدلوها حول املناسبة(.

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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الفضاء اإلخباري

ببالغ الحزن واألىس تلقت أرسة الجامعة خالل شهر ماي 2015 نبأ وفاة:
- والد السيد: عبد الحكيم رويبي، أستاذ بكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض والكون.

- جد السيدة: حياة بوروينة، موظفة برئاسة الجامعة.
 وعىل إثر هذا النبإ األليم ندعوا الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصرب والسلوان.

إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون

  تتقدم األسرة اجلامعية بأحر التعازي واملواساة
      إىل السيد مدير اجلامعة إثر وفاة "عمه"

     سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيد برمحته ويسكنه فسيح جنانه
ويلهم ذويه الصرب والسلوان

إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون

مدير النشرية:
 األستاذ الدكتور حممد 

منامشة

رئيس التحرير: األستاذ عبد الغاني خشة
هيئة التحرير:  إميان صاوشي - عادل فنيدس 

-زهراء جاليلية
تصميم: سعاد شالغمية

Journée laboratoire PI:MIS

1ere journée sur le Contrôle Avancé

4éme Journée JSTIC’2015

Le laboratoire Problèmes Inverses: 
Modélisation, Information et Systèmes 

PI:MIS a organisé le mois de mai de l’an-
née 2015;  le mardi 5 une journée atelier 
au profit des doctorants LMD de l’option 
‘Signaux et Images Biométriques’. Cette 
journée a été animée par des chercheurs 
sur les différentes familles des classifieurs 
et des ondelettes en usage en biométrie. 

Dans la journée du mardi 6, les membres des équipes (permanents et doctorants) 
ont fait des présentations autour de la thématique portant sur la reconnaissance 
des individus au profit de la médecine légale (criminologie).

Le laboratoire de Contrôle Avancé 
(LABCAV) a organisé le 09 mai 2015  

la 1ere journée sur le contrôle avancé. 
Cette Journée a eu pour objectif de pro-
mouvoir les productions scientifiques 
et renforcer les liens entre les différents 
membres et équipes de recherche afin 
d’accroitre la collaboration et l’échange 

scientifique dans le domaine.

Le laboratoire des Sciences et techno-
logie de l’information et de la com-

munication LabSTIC a organisé la qua-
trième Journée JSTIC’2015, le jeudi 14 
mai 2015 au département d’informatique 
à l’université 8 mai 1945 de Guelma. 
Cette journée, offre à l’ensemble des 
membres du laboratoire l’occasion de se 
rencontrer et de présenter des communi-

cations sur l’état d’avancement de leurs travaux en cours. 

Dans le  cadre des manifestations  
scientifiques  de l'université, le labo-

ratoire de Conservation de zones humides 
(L.C.Z.H.)  avec la collaboration de la  cel-
lule  de suivi des laboratoires  de l’univer-
sité de 8 mai 1945 Guelma et la faculté  des  
Sciences de la Nature et de la Vie et des 
Sciences de la Terre et de l’Univers  ;  a 
organisé  le 5 mai 2015 a la Bibliothèque 

centrale (Ancien Campus) la 8ème journée de la biodiversité intitulée:  Biodiver-
sité et conservation de l’environnement en Algérie.
-  L'ouverture de la journée  a été effectuée par le Doyen de la faculté des 
sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre et de l’Univers.   
-  Le nombre de communications: 15 orales et 15 affichée.
-  L'ensemble de thèmes, ont  exhibé  le rôle et la valeur de  la biodiversité des 
zones humides de l'Algérie.
-  La clôture a été  réalisée  par le directeur du laboratoire de conservation de 
zones humides.

يوم تحسيسي حول سرطان الثدي
      نظمت جامعة 8 ماي 1945 بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لوالية 
قاملة وجمعية األمل ملساعدة األشخاص املصابني بالرسطان "يوما تحسيسيا حول 
الذي احتضنته قاعة املحارضات "السايس بن  اللقاء  الثدي" وخالل هذا  رسطان 
لرسطان  املبكر  التشخيص  رضورة  عىل  املشاركون  أكد  الجديد  باملجمع  حملة" 
الثدي من أجل تكفل أفضل به، كام حثوا عىل وجوب القيام بفحوصات دورية 
لكل امرأة تجاوزت سن 40 عن طريق التصوير اإلشعاعي للثدي )املاموغرافيا( 
مام يسمح بحرص حاالت رسطان الثدي املتقدمة، وعىل هامش اليوم التحسييس 
الصحة  ومديرية    1945 مـاي   8 جـامعة  بني  للتعاون  إطار  اتفاقية  إمضاء  تم 

والسكان لوالية قاملة  وفـي الختـام  تم تكريم املشــاركني .

8éme JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ:  BIODIVERSITÉ 
ET CONSERVATION DE L’ENVIRONEMENT 

EN ALGÉRIE

« تنصيــب

                          
تم تنصيب بتاريخ 18 ماي 2015 السيد: عبد الرزاق خلفالوي أستاذ 
محارض قسم "ب" يف مهامه بصفته مسؤول األقسام التحضريية للعلوم 
والتكنولوجيا، بكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة 8 ماي 1945 قاملة.

خلفا  منامشة  رابح  الدكتور   2015 ماي   27 بتاريخ  تنصيب  تم     
لإلعالم حول  الجامعي  املركز  إدارة  رأس  دبيش عىل  فاتح  للدكتور 
التشغيل بجامعة 8 ماي 1945 قاملة. علام أن هذا املركز تم إنشاؤه 

بتاريخ 19 ماي 2011 ومقره متواجد بقطب سويداين بوجمعة.

 ،
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الفضاء العلمي

الملتقى الدولي الثالث عشر حول مجازر 8 ماي 1945
"المجازر اإلستعمارية"

    يف إطار االحتفاالت بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 
الجمهورية  رئيس  لفخامة  السامية  الرعاية  وتحت   2015 لسنة 
الثقافة،  وزارة  مع  وبالتنسيق  بوتفليقة  العزيز  عبد  السيد 
محافظة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية -2015دائرة امللتقيات 
التاريخ،  قبل  ما  عصور  يف  للبحوث  الوطني  واملركز  واملؤمترات 
علم اإلنسان والتاريخ، تم  إحياء الذكرى السبعون ملجازر 8 ماي 
الدويل  امللتقى  قاملة  1945 حيث نظمت جامعة 8 ماي 1945 
الثالث عرش حول )املجازر االستعامرية( باحتضان فعاليات اليوم 
الثاين من امللتقى الدويل الذي انطلق يوم 6 ماي 2015 بجامعة 
بجامعة  مرورا  بجاية  بجامعة  ماي   10 يوم  ويختتم  قسنطينة 
سطيف 2 يوم 9 ماي مبشاركة العديد من أساتذة ومؤرخني من 

تونس، مرص، فلسطني، السينغال ،فرنسا.
االستعامرية  املجازر  بخصوص  الفهم  لتعميق  جاء  امللتقى  هذا 
تلك  خالل  الجزائر....  لها  تعرضت  التي  الجامعية  واإلبادة 
االستعامرية  املجازر  التالية:  املحاور  امللتقى  وعالج  الفرتة 
يف  االستعامرية  املجازر  للمستعمر،  العقلية  للبنية  كمرتكز 
الجزائر)1962-1830(- مجازر 8 ماي 1945 منوذجا، طوبوغرافيا 
املجازر االستعامرية)مدغشقر، كينيا، السينغال، جنوب افريقيا، 
املجازر  وآثار  لحصيلة  تقييمية   - نقدية  )قراءة  فلسطني...(، 
االستعامرية(. التي تم عرضها تدريجيا بعد كلمة رئيس الجامعة 
 1945 ماي   8 مجازر  أهمية  إبراز  يف  امللتقى  بدور  فيها  ذكّر 
الكربى  التحريرية  الثورة  مسار  يف  حاسام  منعطفا  باعتبارها 
الهدف  أن  خاللها  من  أكد  قاملة  والية  وايل  السيد  كلمة  ،ثم 
عاشها  التي  الويالت  عىل  الضوء  تسليط  هو  امللتقى  هذا  من 
املجتمع الجزائري يف مقاومته لالستعامر ،تلتها كلمة رئيس دائرة 
العربية أشاد فيها  الثقافة  املؤمترات لتظاهرة قسنطينة عاصمة 
بفكرة تنظيم ملتقى دويل متنقل عرب عدة جامعات بداية من 
قسنطينة ثم قاملة إىل سطيف وبجاية .ليتقدم بعدها األمني العام 
وزير  السيد  عن  ممثال  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي بكلمة بني من خاللها أن مجازر 
8 ماي 1945 تعترب دامئا محطة خالدة يف ذاكرة الشعب الجزائري 

معلنا عن االفتتاح الرسمي لفعاليات امللتقى.
واألستاذ  مربوك،  غضبان  األستاذ  من  كل  األوىل  الجلسة  ترأس 
سالمة  أمين  الربفيسور  فيها  متدخل  أول  كان  طاهر  بومدرة 
)مرص( حيث أبان يف مداخلته أن اإلبادة الجامعية هي جرائم 
السلم  أو  الحرب  ارتكبت يف حالة  الدويل سواء  للقانون  خارقة 
وأن التقادم ال يلغي هذه املسؤولية ومعاقبة مرتكبيها، و فرنسا 
حني  يف  املادي.  والتعويض  املعنوي)االعتذار(  بالتعويض  ملزمة 
ذكر كل من األستاذ الدكتور حسان رمعون، ونائب رئيس الرابطة 
الفرنسية لحقوق اإلنسان جيل مونسريون والربوفيسور الجامل 
)تونس(برضورة اإلرصار واملتابعة من أجل الضغط عىل الحكومة 
الفرنسية لالعرتاف بهذه املجازر قانونيا، وانتهت الجلسة بإبراز 

دور الجامعة يف التأثري عىل صناع القرار .
قدم  فركوس  صالح  الربوفيسور  ترأسها  التي  الثانية  الجلسة  يف 
)السينغال( دكار  جامعة  من  تنكارا  يس  مامادو  الربوفيسور 

للمجازر  املركزية  اإلشكالية  حول  مداخلته 

املجازر ليست األوىل ولن  الكلونيالية من أن هذه 

تكون األخرية، وتحت عنوان مرشوع كلونيايل لجعل 

الجزائر مستعمرة سوداء قدم الربوفيسور رائد بدر 

من )فلسطني( مداخلته التي لخصت القضاء عىل 

الجزائر(  )لون  تغري  خالل  من  الجزائرية  الهوية 

وإسكانهم  جدد،  أفارقة  سكان  نقل  طريق  عن 

قدر  األصليني  السكان  من  وإفراغها  الجزائر  يف 

الجزائريني  لجعل  الوحيد  السبيل  وكان  املستطاع 

جل  مستعمرة  بناء  طريق  عن  بلدهم  يف  أقلية 

سكانها من السود . يف حني عّرج الربوفيسور األزهر 

مداخلته  يف  )تونس(  منوبة-  جامعة  من  املاجري 

حول )املقربة الجزائرية يف جزيرة سانت مرغريت 

– سياسة اإلبعاد أو الوجه اآلخر لجرائم االستعامر( 

والربوفيسور هواري مختار من جامعة باتنة الذي 

سلط الضوء عىل جرائم اإلبادة الفرنسية يف حق 

سكان واحة العامري  ببسكرة.

األزهر  الربوفيسور  ترأسها  التي  األخرية  الجلسة  أما 

صالح  الربوفيسور  من  كل  نشطها  فقد  املاجري 

فركوس الذي قدم شهادات شفوية ومكتوبة لرجال 

حقيقة  تربز  حتى   1945 ماي   8 مجازر  عايشوا 

الشنعاء  املحتل  أيادي  اقرتفته  وما  املجازة  تلك 

التي أبادت  مظاهرات سلمية،  والدكتور يوسف 

قاسمي مبداخلته مجازر 8 ماي 1945 ...قراءة يف 

املمتدة  الفرتة  يف  والسياسية  الفكرية  التأثريات 

والدة  مرحلة  تحديدا   1945 إىل   1942 عام  من 

الحركة  عىل  وانعكاساتها  السياسية  الوحدة  مرشوع 

الوطنية ومسارها العام، ومن منظور أخر اظهر الدكتور 

مداخلته  يف  تلمسان  جامعة  من  مصطفى  أوعامري 

الفرنسية  االستعامرية  اإليديولوجية  يف  )املجازر 

بالجزائر( أظهر األساليب والوسائل املختلفة كالقمع 

املفرط والتقتيل الجامعي للمدنيني من أجل إنجاح 

الجزائريني  وإخضاع  االستيطاين  االستعامر  مرشوع 

بشن حرب استثنائية ال أخالقية ضدهم تحولت إىل 

حرب إبادة جسدتها تلك املجازر الشنيعة .

 ويف األخري تم تكريم املشاركني يف امللتقى.

حصة إذاعية

النرص، 6 ماي 2015، عدد/14684

آخر ساعة، 7 ماي 2015، عدد/4447

L'Est Républicain, 9 Mai 2015, N:4606

Le Quotidien d'Oran, 6 Mai 2015, N:6219

استضافت إذاعة قاملة ضمن برنامجها األسبوعي "الجامعة و التكوين:فضاءات 

علمية و أفاق مستقبلية" يوم6 ماي 2015 رئيس ديوان جامعة 8 ماي 1945 األستاذ عبد الغاين خشة للوقوف و 

تسليط الضوء عىل امللتقى الدويل الذي اعتادت جامعة 8 ماي 1945 تنظيمه عىل مدار 12 سنة متتالية  مبناسبة 

ذكرى مجازر 8 ماي 1945 حيث خصص هذا العدد للحديث عن الربنامج الذي سطر للطبعة 13 و الجدير بالذكر أن هذه الطبعة 

جاءت يف إطار فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية  .
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الفضاء الطالبي
ندوة تارخيية:احلركة الطالبية يف الثورة التحريرية 

       تحت رعاية معايل وزير املجاهدين ووزير التعليم العايل 
و البحث العلمي ووايل والية قاملة، واحياء للذكرى الـ59 ليوم 
الطالب )19 ماي -1956 19 ماي 2015 ( نظّمت جامعة 
8 ماي 1945 بالتعاون مع املتحف الوطني يوم الثالثاء 19 
ماي 2015 برنامجا ثريّا كانت محطته األوىل زيارة مقربة 
الشهداء قاملة  ليتّم التوجه بعدها إىل بهو ساحة الطالب 
العلم  الطالب ورفع  إلقاء كلمة  تّم  أين  القديم  باملجمع 
الشهداء  عىل  ترحام  الزهور  من  إكليل  ووضع  الوطني 
األبرار. قّدم بعدها استعراض ريايض للجالية الطالبية 
نادي  طلبة  قبل  من  منظم  ومعرض  املغرتبة 
الرسم للجامعة، نادي الفنون البرصية والجالية 
الطالبية للصحراء الغربية وكذا معرض لألشغال 
التجديد  أجل  من  التحالف  نظمه  اليدوية 
الطاليب الوطني باإلضافة إىل معرض منظم من 
طرف املتحف الوطني للمجاهد.بعد ذلك تم 
التوجه نحو قاعة املحارضات باملكتبة املركزية 
)املجمع القديم( لتنطلق أشغال الندوة 
التاريخية "الحركة الطالبية يف الثورة 
افتتاحية  بكلمة  التحريرية" 
فيها  هّنأ  الجامعة  مدير  من 
الطلبة مبناسبة عيدهم الوطني 
االجتهاد  رضورة  إىل  ودعاهم 
سبيل  يف  التحديات  ورفع 
االرتقاء بالوطن، ليفتح املجال 
املداخالت  من  جملة  لتقديم 
أثرت اللقاء حيث قّدم املجاهد: )رابح 

كشود(  مداخلة جاء فيها أّن التحاق الطلبة بالثورة التحريرية 
املحافظ  الطالب هو  أصبح  فقد  إضافة مهمة  يعترب  الكربى 
السيايس والكاتب الذي يدير شؤون الثورة واملمثل الدبلومايس يف 
الخارج.   أما األستاذ:)عبد القادر نور( فقد تحدث عن الدور الكبري 
الذي أداه الطلبة خاصة يف مجال اإلعالم أين استطاعوا الوقوف 
أمام الدعاية االستعامرية  والنجاح يف تحرير اإلذاعة والتلفزيون 
وهو من أحد محرريها.ومن جهته دعا األستاذ: )محمد عباس( 
الطلبة  إىل رضورة إكامل  تحديات األمس التي متثلت يف تحرير 
الوطن بتحدي اليوم املتمثل يف بناء االستقالل باقتصاد قوي 
وثقافة وطنية حرة ترسخ األرضية الحضارية الطيّبة. كام أكد 
الدكتور:)عامر منصوري( يف مداخلته أن إرضاب الطلبة يف 19 
ماي 1956 جاء ليبني وحدة االنتامء لدى الشعب الجزائري، وأن 
هذه الثورة جاءت لتحتضن كل الفئات وأهمها الطلبة هذه الفئة 

املثقفة التي كانت بحاجة ماسة إليها يف تسيري شؤونها.
  وقد تخللت الندوة التي ترأسها األستاذ: )رمضان بورغدة ( 
رئيس قسم التاريخ واآلثار بجامعة 8 ماي 1945 عرض رشيط 
وثائقي "الحركة الطالبية يف الثورة التحريرية" من إنتاج املتحف 
السمعي  نادي  إعداد  من  فيديو  وعرض  للمجاهد  الوطني 
البرصي وإلقاءات شعرية للطالبة: )نوال بن شعبان( ومونولوج 

بعنوان "خلّيوين نقرا" من تقديم الطالبة: )رمية سعيودي(
 واختتمت الندوة بتقديم شهادات رشفية للمشاركني.

مديرية اخلدمات اجلامعية: مأدبة غداء
باملناسبة قامت مديرية الخدمات الجامعية بتنظيم مأدبة 
املحلية  السلطات  حرضتها  والتي  الطلبة  رشف  عىل  غداء 
وعىل رأسهم السيد وايل الوالية وإطارات الجامعة وضيوف 

الندوة، وكل ذلك يف جو من الفرحة.

البرصي وأعامل أول دفعة لطلبة  السمعي  املنتوج       يف إطار مناقشة وتقييم 
السمعي البرصي نظمت كلية العلوم اإلنسانية واإلجتامعية قسم اإلعالم واالتصال 
بالتنسيق مع املديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية لجامعة 8ماي 
بوجمعة  سويداين  ملجمع  القدمية  املحارضات  بقاعة   2015 12ماي  يوم    1945
األخري  ويف  تقييمها  ثم  البرصي  السمعي  مجال  يف  الطلبة  أعامل  لعرض  مسابقة 
تم توزيع جوائز قيمة وشهادات رشفية عىل املشاركني ولقد لقبت هذه املبادرة 
املكثف  بالحضور  معها  تجاوبوا  الذين  الطلبة  من  الكثري  وإعجاب  استحسان 
والتفاعل مع محتوى األعامل املقدمة ومتنوا تكرار مثل هذه املبادرات يف املستقبل.

     شارك فريق كرة القدم للجامعة يف البطولة الوطنية للرياضة الجامعية بقسنطينة 
أيام 24،23،22 و25 ماي 2015 حيث تحصل عىل املرتبة الثانية يف املباراة النهائية 

التي جمعته بفريق جامعة قاصدي مرباح ورقلة وانتهت بالرضبات الرتجيحية.

     شاركت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية، الثقافية والرياضية للجامعة 
يف فعاليات اليوم العاملي للتنوع البيئي الذي نظمته مديرية البيئة لوالية 
قاملة بدار الثقافة "عبد املجيد الشافعي" يوم 21 ماي 2015، حيث تخلله 
معرض لألشغال اليدوية نظمه التحالف من أجل التجديد الطاليب الوطني، 
البيولوجيا  قسم  من  أستاذان  شارك  كام  للجامعة،  الرسم  لنادي  ومعرض 

مبداخلتني حول املوضوع.  

مسابقة لعرض أعمال الطلبة في مجال السمعي البصري

طلبة جامعة 20 أوت 1956 سكيكدة بجامعة قالمة 

اليوم العالمي للتنوع البيئي

البطولة الوطنية للرياضة 
الجامعية بقسنطينة

   يف إطار تجسيد اتفاقيات التعاون والرشاكة بني جامعة 8 ماي 1945 قاملة وجامعة 
20 أوت 1956 سكيكدة، قام وفد من طلبة ماسرت من جامعة سكيكدة تخصص بناءات 
مدنية وصناعية وبإرشاف كل من الدكتور بوزرد حمودي والدكتور بوزيان من الجامعة 
نفسها وبدعوة من مخرب الهندسة املدنية واملياه بزيارة يوم 21ماي 2015 إىل جامعة 
قاملة وهذا لغرض اإلطالع عىل مختلف املخابر املوجودة والتي لها عالقة بالهندسة 
املدنية ومتكني الطلبة من التعرف عىل مختلف مشاريع البحث الجارية عىل مستوى 
املخرب، وحضور جزء من التجارب التطبيقية من أجل تقريب الواقع من الطلبة والرفع 

من قدراتهم وخرباتهم العلمية.

Le département d’architecture de 
l’université de Guelma a organisé,  

le 12 mai 2015, une journée d’étude 
intitulée : « Les masters en architec-
ture : thématiques, objectifs et pers-
pectives ». Cette journée a été animée 
par des professeurs et des maîtres de 
conférences de haut rang invités de 
plusieurs universités. Le coup d’envoi 
a été donné par le Vice recteur chargé 
de la pédagogie, suivi par une allo-
cution de bienvenue prononcé par le 
chef de département d’architecture de 
Guelma. Une première session était 
animée successivement par le profes-
seur ALKAMA Djamal de l’université 
de Guelma consacrée à l’évolution de 
l’enseignement de l’architecture en Al-
gérie, suivi par le Professeur ROUAG 
Djamila (doyenne de la faculté d’archi-
tecture et d’urbanisme de l’université 
de Constantine 3) qui a présenté l’ex-
périence de sa faculté dans le domaine 
des masters, Le professeur ZEMMOU-
RI Nouredine quand à lui, a exposé une 
nouvelle réflexion sur l’architecture 
entre art et science.
Après une courte pause café, la deu-
xième session consacrée aux quatre 
masters ouverts au niveau de dépar-
tement d’architecture de l’université 
de Guelma. Le master « architecture 
et projet urbain » a été animé par le 
professeur BOUCHAREB Ouahab et 
le docteur KHENOUCHA Tayeb. Le 
second master intitulé « architecture 
et habitat » a été décrit par le docteur 
LAZRI Youcef. Le docteur GUENA-
DEZ Zinedine a exposé le maser « 
architecture et maitrise d’œuvre ». Le 
quatrième master intitulé « Architec-
ture écologique » a été présenté par le 
professeur MAZOUZ Said de l’univer-
sité d’Oum El-Bouaghi et le docteur 
BENHASSINE Nacera de l’université 
de Constantine 3.
Un débat dédié aux étudiants a été 
ouvert à la fin des communications 
pour apporter des éclaircissements et 
des réponses à leurs préoccupations au 
sujet des masters.
Enfin, la journée a été clôturée dans 
une ambiance conviviale et chaleu-
reuse par une petite cérémonie de re-
mise de trophées aux 09 communicants 
parrainée par le doyen de la faculté des 
sciences et technologie en guise de re-
merciement pour leur brillante contri-
bution à la réussite de cette journée. 

JOURNÉE D’ÉTUDE: « LES MASTERS 
EN ARCHITECTURE : THÉMATIQUES, 

OBJECTIFS ET PERSPECTIVES »
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