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نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

موسم جامعي
جيد  ..حيمل
معـــه السعــــي
اجلــــاد لتقييــــم
املرحلة األخرية
اليت عاشتهــــــــا
اجلامعة اجلزائرية
وأقصد جتربـــــة

نظــــــام ل م د.
ما الذي قمنا به وما الذي اجنزناه وما الذي جيب التفكري
فيه الحقا  ...على العموم هناك انكباب على تقييم هذه
املرحلة وصياغة تقرير هنائي فيما خيص جامعة  8ماي
.1945
وعلى صعيد رئاسة اجلامعة انعقدت سلسلة من اجملالس
التنسيقية مشلت كل املصاحل لضمان دخول جامعي موفق
بيداغوجيا وتقنيا كما كانت هناك العديد من اخلرجات
امليدانية املفاجئة للوقوف على سري أشغال التهيئة على
مستوى كل الكليات .
أريد كذلك التنويه باجلهود القيمة اليت يبذهلا الزمالء
األساتذة يف تنظيم فعاليات أكادميية من شأهنا توسيع دائرة
النقاش وفتح فرص إضافية لتبادل األفكار واالهتمامات
بني الباحثني .
و على رأس هذه الفعاليات اليوم الدراسي الذي أقيم
بقاعة الساسي بن محلة بتاريخ  25أكتوبر  2015حول السنة
الدولية للضوء وتكنولوجيات الضوء.
إن هذا العدد سيصدر هناية شهر أكتوبر وهي فرصة
لتهنئة اجلميع مبناسبة أول نوفمرب اجمليدة الثورة اليت وضعت
كل الوطن على سكة االستقالل اليت شهدت البناء واإلعمار
وصوال إىل هذه املراحل من عمر الدولة املستقلة.

قاملة

1945

مناسة افتتاح املوسم اجلامعي 2016/2015

يطيب لألستاذ الدكتور حممد منامشة مدير جامعة  8ماي  1945قاملة بتقديم خالص احملبة والوفاء إىل كافة
األسرة اجلامعية ،إليكم مجيعا (طلبة ،أساتذة وموظفني) مرحبا بكم يف جامعة الثامن ماي 1945كما ال
يفوتين أن أرحب بالطلبة اجلدد متمنيا هلم مشوارا دراسيا موفقا وحافال بالنجاحات.

افتتاح السنة اجلامعية
2016/2015

ت ّم يوم  5أكتوبر  2015بقاعة املحارضات السايس بن حملة  -املجمع الجديد -إحياء حفل افتتاح السنة الجامعية
 ،2016/2015وقد كانت فاتحة هذا الحفل بعد النشيد الوطني كلمة مدير الجامعة التي ر ّحب فيها بالحضور وعىل رأسهم
السيدة وايل والية قاملة ،وأكّد فيها عىل سعي الجامعة جاهدة للوصول اىل مستوى عال من التنافسية العاملية من خالل العناية
بتحسني األداء وترقية العمل البيداغوجي ،وتطوير البحث العلمي والتكوين ،وإدخال وسائل التعليم الحديثة واملتطورة يف
كل ذلك من أجل ضبط نوعية املنتوج (الكوادر املستقبلية) ،تط ّرق بعدها إىل تقديم حوصلة باألرقام حول
العملية التعليميةّ ،
الثانية زواال الدخول الجامعي .2016/2015
ساعة
 29أكتوبر  2015ع
ضورلىأعالضائه ،وتناول جدول بعد الكلمة ت ّم تقديم درس افتتاحي بعنوان :تنوع االقتصاد خارج املحروقات سبيل الجزائر ملواجهة األزمة الراهنة
مي للجامعة بتاريخ
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يد مدير اجلامعة ورئي
سنة اجلامعية  2015-2014قدّمه كل من الدكتور «بوعزيز نارص» واألستاذ «سعدو عادل».
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آالف طالب يح
التسجيالت رمزية من قبل طلبة نادي املرسح يف مبادرة فرح لها الجميع.
إذ تخرج أكثر من أربعة راه والتأهيل اجلامعي.
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حصة إذاعية

يوم  2سبتمرب  2015من خالل برنامجها «ملف
األسبوع» كل من األستاذ «نارص بوعزيز»
واألستاذ «عادل سعدو» من جامعة  8ماي 1945
قاملة باإلضافة إىل ممثلة املجلس الشعبي الواليئ السيدة «زنداوي
خصصت الحصة للحديث عن اللقاء األخري للحكومة بالوالة
وسيلة»ّ ،
وسلّط الضوء
سالل،
املالك
عبد
األول
الوزير
معايل
الذي ترأسه
ُ
عىل أهمية اللقاء وانعكاساته عىل عمل الجهاز التنفيذي ومضمونه
واملحاور التي ت ّم التطرق إليها خاصة يف الجانب االقتصادي.

»

تنصيــب

الفضاء اإلخباري
استضافت إذاعة قالمة:
يوم  5أكتوبر  2015مدير
جامعة  8ماي  1945قاملة األستاذ
الدكتور «محمد منامشة»  ،الذي
قدّم أرقاما مفصلة حول الدخول
الجامعي  ،2016/2015داعيا
الطلبة إىل االنضباط واألساتذة
للتجند لتأطريهم متمنيا لهم سنة
جامعية موفقة.

في السابع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة عشر تم تنصيبكل من:
 السيد :محمد فوزي معلم أستاذ حماضر قسم «ب» بصفته :رئيس قسم اآلثار بكليةالعلوم االنسانية واالجتماعية.
 السيد :محمود شاوش أستاذ مساعد قسم «أ» بصفته :نائب رئيس قسم اآلثار مكلفبالتدريس والتعليم يف التدرج بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية.
 السيد :بلقاسم مرزوقي أستاذ مساعد قسم «أ» بصفته :رئيس قسم التاريخ بكليةالعلوم االنسانية واالجتماعية.
 السيد :عبد الكريم قرين أستاذ مساعد قسم «أ» بصفته :نائب رئيس قسم التاريخمكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية.
 السيد :الحواس غربي أستاذ مساعد قسم «أ» بصفته :نائب رئيس قسم التاريخمكلف بالتدريس والتعليم يف التدرج بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية.
 السيد :صويلح قاشي أستاذ مساعد قسم «أ» بصفته :رئيس قسم اآلداب واللغةاالجنليزية بكلية اآلداب واللغات.
Convention Cadre de Coopération
entre l’Université 8 Mai 1945 Guelma et:

،

L’Institut National des
Télécommunications
et des Technologies de
L’Information et de la
Communication Oran
)(25 Octobre 2015

L’Université
Le Museum
L’Ecole
de Sakarya
National
Supérieure des
Turquie
D’histoire
Communications
(12 Mai 2015) Naturelle à Paris
de Tunis
)(22 Octobre 2015) (25 Octobre 2015

L

es présents projets d’accord inter universitaires sont
destinés 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.

يوم  21أكتوبر  2015خالل برنامجها «الجامعة والتكوين» األستاذ «نارص
بوعزيز» من جامعة  8ماي  1945قاملة ،حيث قدم حوصلة حول ما جاء يف امللتقى
الوطني «تأهيل املناطق الصناعية يف الجزائر كمدخل لتعزيز تنافسية املؤسسات
الصغرية واملتوسطة وترقية الصادرات خارج املحروقات  -الواقع -اآلفاق والتجارب
الناجحة» الذي نُظّم يومي 19و 20أكتوبر  2015بكلية العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيري .باإلضافة إىل األستاذة «دليلة غروبة» التي تحدثت عن اشكالية
امللتقى الوطني «القضايا اإلعالمية الراهنة :اإلنتاج السمعي البرصي الجزائري
انجازات وتحديات» الذي تم تنظيمه بقسم علوم اإلعالم واإلتصال وعلم املكتبات
كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية يومي 21و 22أكتوبر . 2015

المجالس التنسيقية لشهري سبتمبر وأكتوبر
انطلق املوسم الجامعي باجتامع تنسيقي يوم  6سبتمرب  2015دار الحديث فيه حول
الدخول الجامعي حيث تناوب عمداء الكليات عىل الكلمة إلعطاء حوصلة ،وحرص بعض
املشاكل العالقة للتغلب عليها ،وتذليل كل الصعاب ألجل دخول ناجح ،وللعلم فقد قام
مدير الجامعة يف أول اللقاء بعرض حال للندوة الوطنية التي انعقدت بتاريخ  25جانفي
 2015والتي تعترب أول لقاء رسمي مع معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي بعد
استالم مهامه التي من أهم ما جاء فيها تحسني العالقات مع الرشكاء ،قانون البحث العلمي،
تحسني العالقات مع املحيط الخارجي ،األنشطة الثقافية والرياضة.
بتاريخ  7أكتوبر  2015تم عىل الساعة التاسعة صباحا بقاعة االجتامعات برئاسة
الجامعة اجتامعا تنسيقيا ،تناول جدول أعامله ،خطة العمل للسنة الجامعية 2016/2015
توزعت عىل أربع محاور رئيسية فيام يخص:
 -1تحضري ملفات ودفرت اإلستعالم.
 -2أعامل ومهام يجب امتامها.
 -3أعامل التقييم والتدقيق.
 -4عمليات البنية التحتية واملعدات.
ثم تناول املجلس التنسيقي النقطة الثانية يف جدول أعامله ،وهي التحضري للندوة الوطنية حول
تقييم نظام ل.م.د حيث تم وضع رزنامة تنظم هذه العملية عرب مراحل بداية من األقسام
والكليات ،رؤساء اللجان العلمية ،املجالس العلمية واملسؤولني.
بتاريخ  21اكتوبر  2015عىل الساعة التاسعة صباحا بقاعة االجتامعات برئاسة الجامعة
انعقد مجلس تنسيقي جمع مدير الجامعة بكل من رئيس الديوان ،نواب مدير الجامعة،
األمني العام ،مسؤول املكتبة ومسؤول مركز الشبكات وأنظمة اإلعالم واإلتصال والتعليم
املتلفز عن بعد وطاقمه الفني لدراسة حالة املركز واملوقع اإللكرتوين للجامعة ،حيث تم
تكليف السيد« :دواورية عبد الحق» مسؤوال عن املركز بدال من األستاذ« :فيصل نوار» ،كام
أعطى السيد مدير الجامعة تعليامته بشأن السهر عىل تحديثات املوقع وكلف بهذا الشأن
رئيس ديوان مكتبه مبتابعة كل ما ينرش ورفع تقرير أسبوعي  ،ووضع لذلك رزنامة أكد
عىل احرتامها لطرح تحسينات جديدة جادة كفيلة بخلق فضاء لتواصل أكرث مرونة وفعالية.

إقتراع لجنة الخدمات الجامعية
مت بتاريخ  1أكتوبر  2015عملية اإلقرتاع
اخلاصة بلجنة اخلدمات اإلجتماعية جلامعة
 8ماي  1945قاملة ،وقد أسفر الفرز الذي مت
علىمستوى مكتب املدير الفرعي للمستخدمني
والتكوين عن األعضاء اآلتية أمساؤهم:
 كحل الراس زكرياء عمروشي زهية عز الدين عمار -عرييب عبد الغاين

املركز الوطني للبحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية
-وهران 1 -سبتمرب 2015

تهدف االتفاقية اىل فتح سبل التعاون بني املؤسستني يف مجال
تبادل التجارب واملعلومات العلمية من خالل املوقع االلكرتوين لكال
الطرفني واملشاركة يف تجسيد برامج التكوين لفائدة الطلبة.

مدير النشرية:
األستاذ الدكتور حممد
منامشة

رئيس التحرير :الدكتور عبد الغاني خشة
هيئة التحرير :إميان صاوشي  -عادل فنيدس
زهراء جاليليةتصميم :سعاد شالغمية

ببالغ الحزن واألىس تلقت أرسة الجامعة خالل شهر أكتوبر  2015نبأ وفاة:

السيد :علـي بوكرشـة

أستــاذ بكليـة العلــوم
والتكنولوجيــا (تخصـص
ميكانيـــك)

السيد :عمـــار وارث

عامــل مهنــي مستوى1
بكليـة العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيري

وعىل إثر هذا النبإ األليم ندعوا الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصرب والسلوان.

إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون

2

العدد السابع عشر
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الفضاء العلمي

Célébration des mille ans des Sciences Arabes en
hommage à Ibn al Haytham

S

:الملتقى الوطني

تأهيل المناطق الصناعية في الجزائر كمدخل لتعزيز تنافسية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الصادرات خارج المحروقات

ous le haut patronage de son excellence
Monsieur le Président de la République
et sous l’égide de la direction générale
de la recherche scientifique et développement technologique, l’université 8 Mai
1945 Guelma, l’agence thématique de
recherche en sciences et technologie et
le laboratoire des télécommunications
Guelma ont organisé le 25 Octobre 2015
une journée d’étude intitulée : Lumière
et Ere de la transmission numérique très
haut débit. Cette rencontre est organisée
pour célébrer les milles ans des sciences arabes en hommage
à Ibn AL-Haytham dans le cadre de 2015 année de la lumière et des technologies basées sur la lumière proclamée par l’UNESCO.
Cette rencontre scientifique internationale qui a eu lieu à la salle de conférences Saci BENHAMLA nouveau campus, vise à sensibiliser le monde à la
manière dont les technologies basées sur la lumière peuvent promouvoir le
développement durable et offrent des solutions aux défis mondiaux dans les
domaines de l’énergie, de l’éducation, de l’agriculture et de la santé.
La manifestation a connu diverses participations de conférenciers qui ont
enrichit la rencontre à travers les communications qui ont été présentées lors
de cette journée. A cette occasion, deux accords de conventions ont été signées
entre l’université 8 mai 1945 Guelma et :
L’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication Oran Algérie.
L’école supérieure des communications de Tunis -Tunisie.

احتضنت قاعة املحارضات مبجمـع سويدانــي
 فعاليـــات2015  أكتوبر20 و19 بوجمعة يومي
ملتقـى وطنـي بعنوان «تأهيل املناطق الصناعية
يف الجزائر كمدخـل لتعزيز تنافسية املؤسسات
الصغرية واملتوسطــة وترقيــة الصـادرات خارج
 اآلفاق والتجارب الناجحة» من-املحروقات الواقع
كليةالعلوماالقتصادية،تنظيمقسـمالعلـومالتجارية
 متيز امللتقى مبداخالته،والتجارية وعلوم التسيري
القيمة التي تحمل يف طياتها العديد من التوصيات
للنهوض بالتنمية االقتصادية وتشجيع الصادرات يف
الجزائر وذلك من خالل معالجة موضوع املناطق الصناعية باعتبارها محور أسايس من حيث كونها
البيئة الحاضنة لالستثامرات فإن مل تكن ذات بنية مناسبة ومل تحتوي عىل مؤهالت لن تستطيع تأدية
 كام أشار املتدخلون إىل رضورة التوزيع االقتصادي.وظيفتها بل تصبح عائق أمام التطور الصناعي
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وعدم متركزها يف منطقة واحدة من أجل التنويع يف املنتجات
الوطنية والحث عىل رفع تنافسية املؤسسات يف ظل الظروف الراهنة من أجل التخلص من هاجس
املحروقات باعتبارها املورد الوحيد للصادرات يف الجزائر خاصة وأن بالدنا تحتوي عىل كل املؤهالت
. الطبيعية التي من املمكن لها أن تساعد يف تحقيق هاته الغايات

5ème workshop international sur les mathématiques
appliquées et modélisation « WIMAM2015 »

،بقاعة املحارضات مبجمع سويدانـي بوجمعــة
نظَّــم قسم علـوم اإلعــالم واالتصــال وعلــم
 بكلية العلـوم اإلنسانيـة واالجتامعية،املكتبــات
 ملتقى وطنيا حول2015  أكتوبر22 و21يومي
 اإلنتــاج:القضايا اإلعالمية الراهنة يف طبعته الثالثة
.)السمعي البرصي الجزائري (انجازات وتحديات
وقــد ركـــز مضمون امللتقى عىل اإلنتاج السمعي
،البرصي ودوره يف الحفاظ عىل الهوية الوطنية
السمعية البرصية
َّ وتلعب صناعة املضامني اإلعالمية
بشتى صورها دورا كبريا يف مواجهة التحديات
التي تعرتض املجتمع كأدوات لتعزيز الهوية الوطنية من خالل تقديم أعامل من واقعه الثقايف
،والتاريخي باعتامد رؤية إسرتاتيجية (رؤية حية يحفظها املواطن) يف التعاطي مع القضايا الوطنية
كام تساهم يف صناعة ثقافته والرتويج لها والتعبري عن هويته وعاداته وتقاليده وإيصال اهتاممات
.أفراده وأفكارهم إىل اآلخرين أفرادا كانوا أم جامعات
من جهة أخرى تناول املشاركون يف فعاليات امللتقى السريورة التاريخية (منذ االستقالل إىل
اآلن) لإلنتاج السمعي البرصي من خالل التحوالت التي طرأت عىل وسائل االتصال خالل خمسة
.عقود عىل مستوى املضمون واملامرسة
 بالكلية تنظيم أبواب مفتوحة عىل املؤسسات2015  أكتوبر20 نشري يف األخري أنه تم يوم
 كام تم. وإذاعة قاملة،السمعية البرصية مبشاركة التلفزيون الجزائري وعدد من القنوات الخاصة
،تنظيم جولة تدريبية للطلبة رفقة الفرقة التلفزيونية ملحطة قسنطينة باتجاه حامم أوالد عيل
. ومجموعة أعامل للطلبة،وعرض وثائقي حول معركة البسباسة من إنتاج املحطة

L

e laboratoire de mathématiques appliquées
et de modélisation a organisé les 25 et 26
octobre 2015 à la salle de conférences, ancien
campus le 5ème workshop international sur les
mathématiques appliquées et modélisation«
WIMAM2015 »
L’objectif de ce workshop est de former des
jeunes chercheurs doctorants pour la recherche
et par la recherche, valoriser les résultats obtenus dans les équipes, assurer la diffusion scientifique en la rendant accessible aux chercheurs
de différents horizons. Le workshop se veut un
excellent forum pour tous les spécialistes du
domaine, pour se rencontrer et discuter des diverses et importantes questions.
Les thèmes abordés sont :
-Equations aux dérivées partielles – modélisations et approximations numériques –
modélisations stochastique et statistique.

le colloque international de recherches et d’études
brachylogiques : Définir les territoires de la brachylogie.

L

e département des lettres et de langue française –faculté des lettres et des langues- de
l’université 8 Mai 1945 en partenariat avec la
CIREB-AUF (Coordination Internationale des
Recherches et Etudes Brachylogiques) ont organisé les 28 et 29 octobre 2015 à la salle de conférence Saci BENHAMLA le colloque international de recherches et d’études brachylogiques :
Définir les territoires de la brachylogie.
Cette rencontre scientifique internationale a
eu pour objectif de construire un pont entre
des disciplines reconnues comme telles et la
brachylogie comme forme d’expression pour ces disciplines.
Les activités du colloque ont porté sur plusieurs communications des participants en
provenance de plusieurs pays.
Les thèmes qui ont été abordés sont :
-Le champ de la communication et des sciences du langage à travers l’appréhension
des interactions verbales ou la concision est principale et indispensable et où le discours
médiatisé pourrait être une matière à exploiter dans une perspective fondée sur la réduction de contenus aux mots porteurs de sens.
-L’anthropologie ou les études littéraires de l’oralité lorsque les proverbes traduisent
une manière de construire du sens long à partir d’un discours court ou bref.
-La didactique à travers le questionnement de problématiques nouvelles ayant trait à
l’emploi de tournures brachylogiques, que ce soit à l’écrit et/ou à l’oral, pour parvenir
à la brièveté.
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:الملتقى الوطني

:القضايا اإلعالمية الراهنة في طبعته الثالثة
)اإلنتاج السمعي البصري الجزائري (انجازات وتحديات

:الملتقى الوطني

الرقابة الجبائية في الجزائر
تعد الرضيبة من أهم املوارد املالية التي
تعتمد عليها الدولة يف متويل نفقاتها ودعم خزينتها
 ومن بني الصعوبات التي تواجهها،العمومية
 لذا تفرض الدولة الرقابة الجبائية،التهرب الرضيبي
 تلجأ إليها.كوسيلة فعالة للحد من هذه الظاهرة
إدارة الرضائب مبدققني ومؤهلني يسعون إىل
كشف االخطاء والتجاوزات بهدف حامية االقتصاد
الوطني من جهة واسرتجاع حقوق املال العام من
 كام اتجه املرشع الجزائري إىل النص. جهة اخرى
)عىل مجموعة من اآلليات (اإلدارية والقضائية
التي مبوجبها تتم الجباية الرضيبية بغرض حامية النظام
. الجبايئ الجزائري وتحقيق األهداف التي تسعى الجباية الرضيبية اىل تحقيقها
8 حول هذا املوضوع نظمت كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم العلوم القانونية بجامعة
 قاملة ملتقى وطنيا بعنوان « الرقابة الجبائية يف الجزائر» مبجمع هليوبوليس يومي1945 ماي
 حيث تم معالجة هذا املوضوع بسلسلة من املداخالت القيمة التي2015  أكتوبر29 و28
ناقشت آلية الرقابة الجبائية كونها أسلوب وقايئ وعقايب يف آن واحد ملحاولة كبح هذا النزيف
. الذي ينخر االقتصاد الوطني الذي تتزايد حدته
2015  أكتوبر/سبتمرب

الفضاء العلمي
ندوة والئية حول تقييم نظام lmd

DISTINCTION

تحضريا للندوة الوطنية التي دعا لها السيد وزير التعليم
العايل والبحث العلمي حول تقييم نظام  LMDنظمت الرابطة
الوطنية للطلبة الجزائريني –املكتب الواليئ لجامعة  8ماي 1945
قاملة ندوة والئية لتقييم نظام  LMDبالجناح  fاملدرج  10ملجمع
سويداين بوجمعة وذالك يوم  20أكتوبر  2015من تنشيط األساتذة
« :الدكتور لخرض غول» واألستاذة «بن صويلح عفاف» واألستاذ
«رسايدي منصف» وبحضور معترب للطلبة وتهدف هذه الندوة إىل
تقييم نظام  LMDوتعريف الطلبة به من أجل املشاركة يف الندوة الوطنية
املرتقبة وقد شهدت الندوة اهتامما من طرف الطلبة وذلك من خالل
تفاعلهم مع املوضوع ،وطرح تساؤالت ومتنوا تكرار مثل هذه املبادرة.

قسم الهندسة المعمارية ينظم:

حملة نظافة

نظم قسم الهندسة املعامرية لكلية العلوم والتكنولوجيا حملة
نظافة عىل مستوى القسم يوم  21سبتمرب  ،2015ولقد لقيت هذه
الحملة استحسان الطلبة كام متنوا تكرارها.

F

élisitations à nos deux étudiants : Samir
OUAHAB et Haroun HADJAR de l’université 8 mai 1945 Guelma qui ont participé
au Programme Innovation Développement
Durable Entreprenariat Emploi -IDEE- avec
un projet de production de composte à base
des chutes des palmiers dattiers et ont décroché le 2ème prix.

مبناسبة حلول الذكرى الواحدة والستون الندالع الثورة التحريرية اجمليدة ،يسر األستاذ الدكتور حممد منامشة مدير
جامعة  8ماي  1945قاملة  ،أن يتقدم إليكم بأحر التهاني وأطيب األماني مبناسبة هاته الذكرى العزيزة على قلوبنا.
اجملد واخللود لشهدائنا األبرار
ندوة بعنوان:

«نوفمبر ذكرى وعبرة»

إحياءا للذكرى الواحدة والستون الندالع ثورة الفاتح من نوفمرب املجيدة نظّمت
املديرية الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية بالتنسيق مع متحف املجاهد قاملة
ندوة بعنوان « نوفمرب ذكرى و عربة» يوم  29أكتوبر  2015بقاعة املحارضات مبجمع
سويداين بوجمعة ،كانت بدايتها جولة يف معرض للصور التاريخية (نادي الرسم الجامعي
ومتحف املجاهد) تلتها كلمة رئيس الجامعة التي رحب فيها بالحضور الكريم والشخصية
الثورية «رابح مشحود»الذي تع َّود عىل تلبية دعوة الجامعة كلام قيل له أن طلبتها يف
حاجة اىل تجديد اللقاء به ،وقد تخلّل الندوة برنامج ثري بعرض فيلم قصري «االنتقام من
البسباسة» من انتاج محطة قسنطينة للتلفزيون الجزائري ,و محارضة بعنوان « :نوفمرب
ذكرى و عربة» من تقديم األستاذين «عبد الكريم قرين» و «حواس غريب» كذلك القاءات
شعرية بعنوان «الله أكرب تحيا الجزائر» للطالبة «نوال بن شعبان» ،و انشاد بعنوان «عليك
مني السالم» للطالب «نبيل شكروب» ونادي املوسيقى وعرض مرسحي بعنوان «آمنت
بحبك يا وطني» لنادي املرسح الجامعي ،و مداخلة و شهادات حية للمجاهد «رابح
مشحود» ،ويف اختتام الندوة تم تقديم شهادات للمشاركني .
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