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قاملة نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

فضاءات اجلامعة
اخلالصة  بتهانيه  منامشة  حممد  الدكتور  األستاذ  يتقدم   2015/2014 السنةاجلامعية  اختتام  مبناسبة 
هذا  اجناح  أجل  من  بذلوها  اليت  والنبيلة  القيمة  باجملهودات  منه  تقديرا  اجلامعية  األسرة  لكافة 

اجلدد. بالطلبة  يُرحب  كما  سعيدة  عطلة  هلم  متمنيا  اجلامعي،  املوسم 
 

حافال  جامعيا  عاما  أهنينا  القدير  اهلل  من  بتوفيق       
فيه  مّت  خترّج  حفل  ختامه  مسك  كان  والعطاء  بالنشاط 
وأوائل  عليا،  رتب  إىل  ارتقوا  الذين  األساتذة  تتويج 
الكليات  مستوى  على  والليسانس  املاسرت  يف  الدفعات 
وآيات  الشكر  بكامل  أتقدم  كلّه  هذا  خضمّ  ويف  السبع، 
إلجناح  جمهوداهتم  على  وموظفينا  ألساتذتنا  العرفان 
متمنّني  الناجحني  طلبتنا  ولكّل  احلالية،  اجلامعية  السنة 
الطلبة  أهنّأ  أن  كذلك  يفوتين  وال  زاهرا.هذا  مستقبال  هلم 
اليت اختذهتا  املمنوحني إلمتام دراستهم من خالل اخلطوات 
خمتلف  مع  املربمة   االتفاقيات  مثار  لتقطف  اجلامعة  
التعليم  ألساتذة  أمتنى  كما  الوطن.   خارج  اجلامعات 
السبتية  السنة  إطار  يف  علمية  عطلة  من  املستفيدين  العايل 

وتوفيقا.  حّظا 
      حنن يف شهر رمضان وهذا العدد من النّشرية سيشهد 
يتقبّل  أن  أدعو  وبذلك  املبارك  الفطر  وعيد  الّثاني   نصفه 
االستقالل  عيد  العدد  هذا  يشهد  كما  اجلميع،  من  اهلل 
نتائج  ظهور  يشهد  وكذلك  خبري،  اجلزائر  وكّل  والشباب 
جامعية  سنة  يف  التسجيالت  بداية  وبالتايل  البكالوريا 
يف  اجلامعة  سيجدون  الذين  البكالوريا  حلملة  جديدة 

وحسن اهتماماهتم  واحتضان  استقباهلم 
توجيههم.  

االجتماع التنسيقي المنعقد يوم 4 جوان 2015                    

اجتامع   2015 جوان   14 بتاريخ  انعقد       

يف  قاملة   1945 ماي   8 جامعة  إدارة  مجلس 

السيد  ممثل  جنان  املجيد  عبد  الدكتور  األستاذ  رئاسة  تحت  السنة  لهذه  األوىل  العادية  دورته 

وزير التعليم العايل والبحث العلمي، وبحضور السيد  مدير الجامعة واألعضاء املنتخبني باإلضافة 

إىل الطاقم اإلداري للجامعة، وقد متت دراسة جملة من النقاط املدرجة يف جدول األعامل بتقديم 

عرض حول نشاط الجامعة لـ 2015/2014، والحصيلة املالية لسنة 2014، ومرشوع ميزانية 2016.

ليتناوب عىل تقديم عرض حصيلة نشاط الجامعة للسنة الجامعية 2015/2014 كل من السيد نائب مدير الجامعة املكلف 

بالتكوين العايل يف الطورين األول والثاين والتكوين املتواصل والشهادات وكذا التكوين العايل يف التدرج، والسيد نائب مدير 

الجامعة املكلف بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية، والسيد نائب مدير الجامعة املكلف 

بالتنمية واالسترشاف. كام قدم السيد األمني العام للجامعة عرضا مفصال باألرقام حيث قدرت النسبة العامة الستهالك ميزانية 

2014 بـ %91 . وتم التطرق كذلك إىل مرشوع ميزانية التسيري لسنة 2016 والتي عرفت نسبة زيادة قدرت بـ 9% .

وقد متت املصادقة باإلجامع عىل النقاط املدرجة يف جدول األعامل.

اجتماع جملس اإلدارة بتاريخ
 14 جوان 2015

اختتام سنة جامعية
حافلة بالنشاط والعطاء

شارك العلوم السياسية والعالقات الدولية جبامعة اجلزائر  يف انتقل إىل رمحة اهلل األستاذ حممد ختاوي أستاذ  األستاذ  أن  علما   ،2015 جوان  إنا هلل وإنا إليـــه راجعـــونالصرب والسلوانو على إثر هذا النبإ األليم ندعو اهلل أن يتغمد الفقيد برمحته ويلهم ذويه مجيل مداخالت ألقاها يف هذا املوضوع .جمازر 8 ماي 1945 جبامعة 8 ماي 1945  قاملة من خالل عدة يف عدة طبعات  من امللتقى الدولي حول 26 

تعزيـــة

   انعقد بتاريخ 4 جوان 2015 اجتامع تنسيقي برئاسة السيد مدير الجامعة وبحضور السادة النواب واألمني العام للجامعة وعمداء 

الكليات، املدير الفرعي للمستخدمني ومسؤول املكتبة املركزية، دار اللقاء يف مجمله حول العديد من النقاط تتعلق بعملية توظيف 

األساتذة بعنوان سنة 2015، وتحضري الدورة العادية األوىل ملجلس اإلدارة ، باإلضافة إىل تحديد رزنامة نهاية السنة الجامعية.

»»»»»»



العدد السادس عشر  2     جوان/جويلية 2015العدد السادس عشر  

الفضاء اإلخباري

ببالغ الحزن واألىس تلقت أرسة الجامعة خالل شهر ماي 2015 نبأ وفاة:
- ابنة أخت السيد: نرص الدين خريوين، موظف برئاسة الجامعة.

 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:  إميان صاوشي - عادل فنيدس 

-زهرة جاليلية
تصميم: سعاد شالغمية

علمية حصة إذاعية فضاءات  والتكوين:  "الجامعة  األسبوعي  الربنامج  من  األخري  العدد  يف  قاملة  إذاعة  استضافت 
منامشة،  محمد  الدكتور  األستاذ   1945 ماي   8 جامعة  مدير   2015 جوان   10 يوم  مستقبلية"  وآفاق 
وقد دار اللقاء يف مجمله حول تحضريات الجامعة إلنجاح عملية استقبال الطلبة الجدد حاميل شهادة البكالوريا 2015، كام تّم تقديم 
واملاسرت  الليسانس  شهادة  حاميل  املتخرجني  وعدد  الجامعة،  أبرمتها  التي  واالتفاقيات  العلمية   التظاهرات  مختلف  حول  حوصلة 
خالل  والطلبة  األساتذة  منها  استفاد  التي  العلمية  والرحالت  عن  الحديث  تم  كام  مناقشتها،  متت  التي  والدكتوراه  املاجستري  ورسائل 
السنة الجامعية 2015/2014. كام تّم التطرق إىل عروض التكوين املقدمة يف الليسانس واملاسرت باإلضافة إىل فتح أقسام تحضريية للسنة الجامعية 2016/2015. 

L'Université Mohamed Chérif Messaadia 
Souk-Ahras  
(12 Mai 2015)

L'Université 20 Août 1955 Skikda  
(24 Mai 2015)

Le présent projet d’accord inter universitaire est destiné 
à faciliter et à renforcer les échanges scientifiques et 

pédagogiques entre les partenaires, et à approfondir la 
coopération en vue de contribuer au développement de la 
recherche et de l’enseignement supérieur.

L'Université de Poitiers France 
(18 Mai 2015)

L’accord entre les deux institutions vise à développer la col-
laboration entre l’université 8 mai 1945 Guelma et l’uni-

versité de Poitiers, dans les domaines de formation et/ou de 
recherche déclarés d’intérêt commun par les deux parties.

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

الذي   2016 لسنة  املالية  قانون  مناقشة  لجلسات  التحضري  إطار  يف      

املتعلق  شقه  يف  الحايل  جوان  شهر  من  التاسع  يف  املالية  وزارة  احتضنته 
مدير  نائب  عبداوي  محمد  األستاذ  الجامعة  مثل  وقد  التجهيز،  مبيزانية 
العديد  اللقاء  تضمن  وقد  والتوجيه.  واالسترشاف  بالتنمية  املكلف  الجامعة 
من النقاط املهمة التي شملها هذا املحور كام تم الحديث عن سري مشاريع 
قطاع التعليم العايل والبحث العلمي ) جامعة 8 ماي 1945 (  وكذا املشاريع 
املزمع إنجازها الحقا , ويف هذا الصدد تم التطرق إىل عدة محاور نذكر منها :

هناك  ليس   ) والتكمييل  )العادي  بشطريه   2015 برنامج  يخص  فيام    1-  
مشاريع يف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي .

2 - عمليتي 70و80 مسكن وظيفي لفائدة األساتذة يف طور اإلنجاز لسنة 2016 
فقد تم إدراج ملفيهام إلعادة التقييم بسب عدم كفاية اإلعتامدات املالية .

3 – كام سيتم الحقا إدراج عمليات أخرى يف إطار الربنامج الخاص بسنوات 
.2019 - 2015

    جلسـات مناقشـة قانــون املاليــــة 
لسنــــة 2016    

    جلســات عمــل جبامعـــة بورتــــو- الربتغــــال    
يف إطار اتفاقية التعاون             

املوقعـــة بني جامعـــة 
قاملــة   1945 مـــاي   8
وجامعة بورتو الربتغال، 

املشرتك Erasmus Mundus UNetBA  وانضامم  الربنامج  منهام يف  كل 
حركية  إىل  يهدف  الذي 
وكذا  الباحثني  الطلبة، 
من  اإلداريني  اإلطارات 
الدول العربية إىل الدول 

رشيد  الدكتور  من  كل  بالربتغال  بورتو  إىل جامعة  انتقل  األعضاء.  األوروبية 
حمدي نائب مدير الجامعة املكلف بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط 
واالتصال واألستاذ حميد حمالوي كوسيط إعالمي، وذلك من 3 إىل 5 جوان 
املايض  العام  حصيلة  مناقشة  فيها  متت  عمل.  جلسات  إىل  للحضور   2015
 2015/2016 لدفعة  الطلبة  حركية  تنظيم  وكذا  املمنوحة  املنح  يخص  فيام 

وانتقاء املرتشحني لنيل املنح.
علام أن جامعة 8 ماي 1945 قاملة تحصلت مبوجب ذلك عىل 20 منحة منها 

)Palmas de Gran Canaria Espagne( منحة إىل جامعة
منح  و10  املاسرت  منح يف   5 و  السياحة  ميدان  الدكتوراه يف  لتحضري شهادة 
الليسانس يف ميادين االقتصاد، اإلعالم اآليل وامليكانيك. و4 منح ملوظفي  يف 

جامعة 8 ماي 1945 قاملة.
وتكون جامعة 8 ماي 1945 قاملة قد أخذت حصة األسد من مجموع املنح.

التكوين يف إطار اجلامعة الصيفية  لسنة 2015
     نظم املركـــز الجامعــي 
التشغيـــل  حــول  لإلعـالم 
ومركـــز مــوارد املقاوالتية 
لجامعـــة 8 مــــاي 1945 
مـــع  بالرشاكــــة  قاملــــة 
الوكالـــة الوطنيـة لدعـــم 
دورة  الشبــــاب  تشغيــل 
إطار  يف  تكوينية  إعالمية 
الجامعة الصيفية  احتضنها 
مبجمع  املقاوالتية  مركز 
التي  و  بوجمعة،  سويداين 

اعتربت فرصة أمام الطلبة ملتابعة دورة تكوينية يتحصل الطالب من خاللها عىل شهــادة 

تكويــن يف نهايـــة الدورة. وقد شمـل برنامــج الدورة املحـاور التالية عىل مدار ثالثـة أيـام:

 األحـد 28جوان 2015 : تناول املتدخلون الحديث فيه عن مراحل إنشـاء مؤسسـة والتعريف 

بجهاز ANSEJ- وشهـادات جــامعيني أصحــاب مؤسســات مصغــرة.

واالثنني 29جوان 2015 كان الحديث عن الرضائب والتسجيــل بالسجــل التجــاري.

والضمــان  التــأمني  إجــراءات  عن  الحديث  انصب    2015 جــوان   30 الثالثــاء  يــوم 

اإلجتامعــي.    

وقد اختتمت الدورة بتوزيع الشهادات التكوينية عىل املشاركني وقد لقيت استحسان الطلبة 

من  ومتكنهم  ملرشوعهم،  السليم  اإلختيار  عىل  تساعدهم  التي  املشاركة  خالل  من  وذالك 

يف  املبادرات  هذه  مثل  تكرار  ومتنوا  املرشوع  وتسيري  إنشاء  كيفية  عىل  قرب  عن  التعرف 

املستقبل.

 ،
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الفضاء العلمي
حفل اختتام السنة الجامعية 2015/2014

قائمة األساتذة الذين متت ترقيتهم
 إىل رتبة   أستاذ تعليم عالي

قائمة الطلبة املتخرجني أوائل الكليات يف الليسانس واملاسرت دفعة 2015

التخصص االسم واللقب الرق

م

تاريخ بورغدةرمضان  1

تاريخ محمد رشقي 2

رياضيات بوسطيلةنجيب  3

هندسة مدنية عبد العزيز بن مارس 4

كيمياء الربييشفاطمة  5

كيمياء صناعية قبايليةحبيبة  6

ميكينيكيةهندسة  بوطبة اسامعيل 7

ميكينيكيةهندسة  ولد الحسني الرشيف 8

هيدروجيولوجيا معاويعامر  9

علوم اقتصادية حمداويوسيلة  10

رياضيات عيساوي الزينمحمد  11

االسم واللقب واإلختصاصالشهادة  القسم الكلية

بوجدرة فتيحة هياكل: ماسرت الهندسة املدنية والري
العلوم والتكنولوجيا

تقوى بشاعة هندسة معامرية: ليسانس الهندسة املعامرية

شوقي وطار فيزياء: ماسرت علوم املادة الرياضيات واإلعالم اآليل 

عامر خالفوعلوم املادة رياضيات تطبيقية: ليسانس الرياضيات

بونابنبيلة  أمراض النبات والصيدلة النباتية: ماسرت البيئة وهندسة املحيط علوم الطبيعة والحياة 

تندينا جيناباوعلوم األرض والكون تطبيقية وميكروبيولوجيا بيوكيمياء: ليسانس البيولوجيا

أسامء حاجي مالية املؤسسات: ماسرت علوم التسيري  اإلقتصاديةالعلوم 

بوزيديزينب والتجارية وعلوم التسيري اقتصاد وتسيري املؤسسات :ليسانس العلوم االقتصادية

حكارحنان  املحلية والتنمية السياسية واالقتصادية الحوكمة: تنظيم سيايس وإداري: ماسرت العلوم السياسية
والعلوم السياسية الحقوق

تازيرأمينة  قانون خاص: ليسانس الحقوق

برقالوهيبة  أدب فرنيس: ماسرت اللغة الفرنسية
اآلداب واللغات

بومعزةسمية  لغات، آداب وحضارات إنجليزية: ليسانس اللغة االنجليزية

لونيسةعبد الوهاب  علم اآلثار القديم: علم اآلثار: ماسرت اآلثار التاريخ وعلم  العلوم اإلنسانية

كرمية عزيزيواالجتامعية العياديعلم النفس : علم النفس: ليسانس العلوم االجتامعية

اجلامعية  السنة  اختتام  حفل  إحياء   2015 جويلية   2 يوم  مّت    

 – اجلديد  اجملمع   - محلة  بن  الساسي  احملاضرات  بقاعة   2015/2014
بالتكوين  املكلف  اجلامعة  مدير  لنائب  افتتاحية  بكلمة  االنطالقة  وكانت 
وكذا  والشهادات  املتواصل  والتكوين  والثاني  األول  الطورين  يف  العايل 
رحّب  العقون  صاحل  الدكتور  األستاذ  التدرجالى  يف  العايل  التكوين 
منذ  والعشرين  اخلامسة  الدفعة  يف  املتفوقني  الطلبة  وهنّأ  باحلضور  فيها 
بدوره  رحّب  الذي  اجلامعة  ملدير  الكلمة  بعدها  ليحيل  اجلامعة.  نشأة 
التهاني  هلم  مقدّما  قاملة  والية  وايل  السيد  رأسهم  وعلى  بالضيوف 
كما  والشباب  االستقالل  وعيد  الكريم  رمضان  شهر  مبناسبة  اخلالصة 
املتفوقني  والطلبة  عليا  درجات  إىل  ترّقيتهم  متّت  الذين  األساتذة  هنّأ  

والتفوق.  بالنجاح  حافال  مشوارا  هلم  متمنيا 
تسعى  اجلامعة  أن  كلمته   يف  منامشة  حممد  الدكتور  األستاذ  أكد  كما       
أكثر  تكوين  وضمان  العلمي  البحث  جمال  يف  خاصة  أدائها  لتطوير  دوما 
املبذولة  باجملهودات  مشيدا  العمل،  سوق  متطلبات  مع   يتماشى  مرونة  
حافال  كان  الذي  اجلامعي  املوسم  إجناح  سبيل  يف  اجلامعة  طاقم  طرف   من 
قدم  كلمته  ويف  اجلهود،  تضافر  نتيجة  والعلمية  البيداغوجية  بالنشاطات 
 2015/2014 اجلامعية  للسنة  اجلامعة  نشاط  حول  حوصلة 

املتخرجني   الطلبة  كعدد 

املاسرت مبجموع  و1641 يف   lmdالليسانس 3171 يف  عددهم  بلغ  الذين 
يف    33 و  الليسانس  يف   40 األجانب  املتخرجني  اىل  باإلضافة   ،4812

 .73 مبجموع  املاسرت 
»ل.م.د«        دكتوراه   12 العلوم،  دكتوراه   30 مناقشة  متت  كما      

ماجيسرت.     10 و 
وعلى مستوى التظاهرات العلمية: مت تنظيم 12 ملتقى دويل 10 ملتقى وطين       

و 25 يوم دراسي مبجموع 47.
اجلامعة  فقد أمضت  الوطين والدويل  التعاون املشرتك  أمّا يف جمال         

كافة  إىل  شكره  ليجدّد   .16 مبجموع  دولية   5 و  وطنية  اتفاقية   11
اجلامعية  األسرة  أفراح  ومشاركتهم  الدّعوة  تلبية  على  الضيوف 

اجلامعية  السنة  اختتام  عن  الوالية  وايل  السيّد  عن  نيابة  معلنا 
.2015/2014

تعليم  ترّقيتهم اىل  رتبة أستاذ  الذين متت        ليتمّ يف األخري تكريم األساتذة 
وكذلك  الكليات،   ّ كل  مستوى  على  األوائل  املتخرجني  والطلبة  عايل 

تكريم السيدة مراد مريم اليت ناقشت أول رسالة دكتوراه نظام »ل.م.د« 
امتحان  يف  الناجني  الطالبني  إىل  باإلضافة  قاملة،   1945 ماي   8 جبامعة 

احلصول على شهادة االنرتنيت واإلعالم اآليل  الذي مّت تنظيمه ألوّل مرة 
بفرنسا    Limoges جامعة  مع  والتنسيق  بالتعاون  قاملة  جبامعة 

وجامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن.

اختتام السنة الجامعية بكلية الحقوق والعلوم السياسية

اختتام السنة الجامعية بكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض والكون

اختتام السنة الجامعية بكلية الرياضيات واالعالم واآليل وعلوم املادة

اختتام السنة الجامعية بكلية اآلداب واللغات

اختتام السنة الجامعية بكلية العلوم والتكنولوجيا

اختتام السنة الجامعية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية
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الفضاء العلمي

Laboratoire des Télécommunications (LT)  
Le Labora-

toire des 
Télécommuni-
cations (LT) de 
la Faculté des 
Sciences et de 
la Technologie, 
Université 8 mai 
1945 Guelma  
a été créé par 

Arrêté Ministériel n°146 du 16 mars 2011 dans le cadre 
du décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspon-
dant au 31 octobre 1999.  Il est composé de quatre (04) 
équipes regroupant 23 chercheurs. Il a pour mission prin-
cipale la promotion de la recherche et le développement 
d’applications dans le domaine des télécommunications 
en tenant compte des besoins socio-économiques du pays. 
Les équipes de recherche du laboratoire développent des 
recherches dans différents thèmes, notamment dans les 
communications sans fil, les communications mobiles, les 
communications ultra large bande, réseaux de proximité et 
à haut débit, les télécommunications optiques, antennes et 
dispositifs hyperfréquences, transmission radio sur fibre, et 
les services et réseaux de télécommunications ainsi que la 
télédétection. Les travaux de recherche sont structurés dans 

différents cadres (projets nationaux « PNR », projets CNE-
PRU, thèses de doctorat L.M.D et classique, mémoires de 
magister, mémoires de Master, etc.) 
Malgré certaines difficultés liées à la  mise en place du labo-
ratoire, qui était nouvellement agréé, la production scienti-
fique du laboratoire est en progression très encourageante. 
En fait, les travaux menés par les chercheurs du laboratoire 
ont fait l’objet de quelques publications internationales 
dans des revues avec comité de lecture, un nombre assez 
important de communications internationales et nationales 
et un chapitre d’ouvrage.  Aussi, le laboratoire a organisé la 
première conférence nationale sur les télécommunications « 
CNT’2012 » en novembre 2012 en plus de journées docto-
rales annuelles. 
Sur le plan de la coopération, le laboratoire entretient des 
collaborations avec des laboratoires et établissements de 
recherche nationaux et internationaux notamment le labo-
ratoire d’Electromagnétisme et Télécommunications de 
l’Université Constantine 1,  le Réseau «Micro-Nanoélectro-
nique et Micro-Nanosystèmes» situé  au niveau du CDTA, 
le Réseau Micro et Nano Technologies Photoniques - Nour 
21, DGRSDT-ATRST, TELECOM SudParis, CNAM, Labo-
ratoire de Conception et d’Intégration des Systèmes (LCIS), 
France, et le Laboratoire de Radiocommunications et Trai-
tement du Signal (LRTS), Université Laval, Canada. 

1945 قاملة  8 ماي       تم ألول مرة بجامعة 

ملنح  امتحان  اجراء   2015 جوان   14 بتاريخ 

واالنرتنت  اآليل  االعالم  شهادة 

  )Certificat d’information et internet(
جامعة  طرف  من  متنح  التي  الشهادة  هذه     

رشاكة  اتفاق  إطار  يف  وذلك  الفرنسية   limoges

قاملة وقد حظر  مع جامعة مستغانم   وجامعة 

االمتحان 20 مرتشح ُوفق اثنان منهم يف الحصول 

عىل هذه الشهادة.

عبد  االستاذ  ارشاف  تحت  االمتحان  تم  وقد    

الحليم بن اشنهو من جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم و األستاذ بولسينة فيصل )أستاذ محارض بقسم االلكرتونيك 

و االتصاالت السلكية و الالسلكية( من جامعة 8 ماي 1945 قاملة وكذا باقي أعضاء اللجنة املكلفة بعملية التحضري المتحان، 

وقد حظي االمتحان بزيارة السيد مدير الجامعة و لإلشارة تشكل هذه الشهادة إضافة ملموسة يف السري الذاتية للحاصلني 

عليها مام يجعلها ذات أهمية يف سوق العمل .

C2I دورة خاصة بشهادة

بني  املربمة  لإلتفاقية  تفعيال      
قاملة  الشباب  مؤسسات  ديوان 
وجامعـــة 8 مــــاي 1945 قاملــة 
تنظيـم  الطرفيـن مت  بني  وبالتنسيق 
تكوين يف مبادئ اإلسعافات األولية 
لفائدة 32 طالب وذلك من 9 إىل 
14 جوان 2015 مبركز التسلية 

العلمية »صاحل بوبنيدر«.

  ستتـم مشاركـــة كل من نـــــادي 
اهلندسة املعمارية، ونــادي الفنون 
 1945 ماي   8 جلامعة  البصرية 
على  الصيفيـــة  اجلامعة  قاملـــة يف 
بوقـــرة  حممد  جامعـــــــة  مستــوى 
املمتدة  الفرتة  يف  وذلك  بومرداس 
مــــن 23 جويليـــــة إىل 3 أوت 

.2015

Le Laboratoire de Mathématiques Appliquées et de Modé-
lisation LMAM a organisé le 11 Juin 2015 la 5éme Jour-

née thésard en Mathématiques sur les Equations aux Déri-
vées Partielles, Modélisation et  Approximation Numérique. Cette journée, 
offre à l’ensemble des membres du laboratoire de se rencontrer, valoriser 
les résultats obtenus dans les équipes et de présenter des communications 
sur l’état d’avancement de leurs travaux en cours.

LA 5ÉME JOURNÉE THÉSARD EN MATHÉMATIQUES

أنشطة الطلبة


