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قاملة نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

فضاءات اجلامعة
مدير   منامشة«  »حممد  الدكتور  لألستاذ  يطيب   2016 امليالدية  السنة  مبناسة   

التهاني إىل كافة األسرة اجلامعية 1945 قاملة تقديم خالص  8 ماي      جامعة 
والرقي بالنجاحات  حافال  عاما  للجميع  متمنيا   ) وموظفني  أساتذة  )طلبة،     

                        والتقــــــدم.

ألبوم صور 
ألهم محطات

من ص1 إىل ص4

 
         سنة حبساب 
كسائر  هي  الزمن 

السنــــــــــوات، 
حبســاب  لكنهــــا 
فاألمر  اإلجنازات 

خيتلف..
على  مكتيب  كان 
لكل  يومية  متابعة  يشهد  السابقة  السنة  أيام  طول 
يزدحم  وااللكرتوني  الورقي  بريدي  ومستجد،  طارئ 
الوصاية  تعاليم  تطبيق  على  كبري  وحرص  باملراسالت 

أول بأول. 
بأننا مثاليون وقفنا على كل صغرية       ال أريد أن أقول 
احلازم  االجتهاد  على  تأكيدي  أكرر  أنين  إال  وكبرية 
فضاء  كل  مستوى  على  اجلامعي  املشهد  ملتابعة 

اجلامعة.
       كنت والزلت أشجع املبادرة أيََا كان نوعها املهم أهنا 
لإلتكالية  دفعا  والتجديد  التنويع  وُتضفي  وُتثري  تفيد 

واالنعزالية. الضيقة  واملصلحة 
التغيب         كنت حريصا والزلت حريصا على عدم 
عن كل مناسبة علمية كانت أم ثقافية لتجميع الطاقات 
أفراد  بني  التواصل  حياة  وجتديد  تشجيعها،  و  الفاعلة 

اجلامعي. اجملتمع 
مثلها  وأكتب  حمفل  كل  يف  كلميت  ألقي  كنت  وقد          
هواجسي  أبُثها  النشرية  هذه  أعداد  من  عدد  كل  يف 

وتعليماتي، وأضع اجلميع يف إطار الصورة. 
        كنت و الزلت أحلم جبامعة 8 ماي 1945 جامعة 
أعترب  ألني  البذل  و  العطاء  من  مبزيد  وأحلم  رائدة، 
        ... الكبرية  عائليت  توجد  أين  الثاني  بييت  هو  مكتيب 
مزيدا  و  وافرا  حظا  للجميع  أمتنى  السنة  هذه  هناية  يف 
مين  و  عطاء  سنة  تكون  أن  اهلل  وأدعوا  النجاح،  من 

 Participation aux Journéesوبركات .كل عام  وأنتم خبري.
de lancement COFFEE

Messieurs le Recteur et Vice-Recteur Chargé des 
Relations Extérieures et de la Coopération ont 

participé  du 8 au 10 décembre à l’Institut Universitaire 
de Technologie de Nîmes (Université de Montpellier) aux Journées de 
lancement  du projet COFFEE « Co-construction d’une offre de for-
mation à finalité d’employabilité élevée ». Ce  projet piloté par l’Uni-
versité de Montpellier- France est financé par l’Union Européenne 
dans le cadre d’ERASMUS+ « Capacity Building » pour une durée 

de trois années à partir du 15 octobre 
2015
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الفضاء اإلخباري

مدير النشرية:
 األستاذ الدكتور حممد 

منامشة

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

-زهراء جاليلية
تصميم: سعاد شالغمية

حصة إذاعية
ضمن برنامج »فضاء للنقاش« الذي كان بتاريخ 1 ديسمرب 2015،     

كل من السيد: مغادشة صالح طبيب بجامعة 8 ماي 1945، واملدير الفرعي لألنشطة 

العلمية، الثقافية والرياضية ، وطلبة ناشطون يف النوادي العلمية للجامعة باإلضافة إىل 

السيدا،  مبرض  للتعريف  اللقاء  ُخصص  وقد  مختلفة.  اختصاصات  من  آخرين  ضيوف 

الجامعة عىل  نٌظمت عىل مستوى  التي  التحسيسية  الحملة  منه، وكذا  الوقاية  وسبل 

والتوعوي  التحسييس،  ودورها  ديسمرب2015،   3 إىل  نوفمرب   30 من  أيام  أربعة  مدار 

املوجه للطلبة.

    وضمن برنامج »الجامعة والتكوين« يوم 9 ديسمرب 2015 نائب رئيس الجامعة املكلف 

بالتكوين العايل يف الطورين األول والثاين والتكوين املتواصل والشهادات وكذا التكوين 

العايل يف التدرج: األستاذ الدكتور صالح العقون، وقد متحوراللقاء حول الندوة الوطنية 

حول تقييم نظام LMD  املزمع عقدها يومي 12 و 13 جانفي 2016، واملحاور 

التي سيتم مناقشتها. كام تم التطرق إىل نسب التأطري 

املوجودة  التخصصات  مستوى  عىل 

بالجامعة. 

   

استضافت إذاعة قالمة:

*مديريـة الثقافـة لولايـة قالمـة )29 نوفمبـر 2015(
وإىل  الطرفني  بني  التعاون  لعالقات  املسريرّ  القانوين  اإلطار  تحديد  إىل  االتفاقية  هذه  تهدف 
خالل  من  الثقافية  املمتلكات  وتثمني  حامية  نة  املتضمرّ والثقافية  العلمية  التبادالت  تكثيف 

تسطري برامج سنوية مشرتكة.

    اتفاقية إطار بني جامعة 8 ماي 1945 قاملة و:

« تنصيــب
يف الثالث من شهر ديسمرب سنة ألفني وخمسة عرش   

تم تنصيب:
 10 منذ  قاملة   1945 ماي   8 بجامعة  أستاذ  الرتبة  قاسمي  يوسف  الدكتور 

االنسانية  العلوم  كلية  تاريخ( يف مهامه بصفته عميد  )تخصص   2003 ديسمرب 

واالجتامعية بالنيابة بدال من األستاذ عمر عسوس.   

السيدة والي والية قاملة تدشن
 املكتبة املركزية للجامعة

        تم إصدار العدد العارش )10( من »حوليات جامعة قاملة 
للغات واآلداب« وقد ضمت العديد من املقاالت واألبحاث التي 
تنوعت لتالمس قطوفا من املناهج وأرضبا من املوضوعات التي 

تتوزعها عدة اختصاصات. 

     صدر عن مديرية التنمية الصناعية وترقية االستثامر لوالية قاملة مبساهمة 
جامعة 8 ماي 1945 قاملة مطبوعة ضمنتها مجموع محارضات امللتقى الوطني 
حول »التنمية الصناعية وترقية االستثامر يف الجزائر« والذي نظمته كلية العلوم 

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري يومي 9 و10 ديسمرب 2014. 

« إصدارات

املركزية  املكتبة  تدشني  نوفمرب  أول  ومبناسبة   2015 سنة  خالل  تم       

للجامعة باملجمع الجديد. وقد أرشف عىل هذه العملية السيدة وايل والية 

قاملة حيث وقفت عىل مرافق هذا االنجاز والرصح العلمي. علام أن املكتبة 

ترتبع عىل مساحة مقدرة بـ 5200م2 بطاقة استعاب 800 مقعد، 

وتتفرع إىل ثالث أقسام املكتبة املركزية، مكتبة اآلداب 

الطبيعة والحياة  واللغات، ومكتبة علوم 

وعلوم األرض والكون.

2015
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الفضاء العلمي
ملتقى وطين حول:

                النظام القانوني لتسيري النفايات

Deuxième journée 
nationale sur:

  Simulation 
et 

Nanomaté-
riaux

séminaire national sur:

LA BIOREMEDIATION 
ET BIOINDICATION

امللتقى الوطين الثالث حول:
اجملتمع االلكرتوني والتنمية الرشيدة يف الوطن العربي

       إن التطور التكنولوجي الذي يعرفه العامل اليوم تحت مسمى »ثورة املعلومات« والذي 

واالتصال،  املعلومات  تكنولوجيا  الستخدام  الواسع  االنتشار  نتيجة  صغرية  قرية  العامل  جعل 

وتأثريه املبارش عىل التحول التنموي بكل معانيه ومضامينه االقتصادية واالجتامعية والسياسية 

والعربية  عموما  العامل  دول  دفع  األداء،  يف  وإتقان  ودقة  رسعة  من  يستوجبه  مبا  والحضارية 

تنمية  باالنتقال إىل املجتمع االلكرتوين من أجل تحقيق  تبني إسرتاتيجية جديدة  خصوصا إىل 

رشيدة.

       من هذا املنطلق نظم قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم املكتبات كلية العلوم اإلنسانية 

الوطن  يف  الرشيدة  والتنمية  االلكرتوين  »املجتمع  حول  الثالث  الوطني  امللتقى  واالجتامعية 

تم  وقد  بوجمعة،  سويداين  مبجمع  املحارضات  بقاعة   2015 ديسمرب  و16   15 يومي  العريب« 

افتتاحه بكلمة عميد الكلية  الذي أوضح بأن املجتمع االلكرتوين أصبح رضورة حتمية ملواكبة 

تطورات العرص. تلتها كلمة السيد نائب مدير الجامعة املكلف بالتكوين العايل يف الطور الثالث 

والـتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العايل فيام بعد التدرج الذي رحب بفكرة 

امللتقى كونها موضوع الساعة.

         ومن جهته ركز رئيس امللتقى عىل رضورة عرصنة ورقمنة البطاقية الوطنية يف كل القطاعات 

للوصول إىل تحقيق هدف الحكم الراشد يف الجزائر سنة 2016، وأن تكون الجامعة هي البوصلة 

التي تقود عملية التنمية يف املحيط االقتصادي واالجتامعي مشريا إىل أهمية هذا امللتقى الذي 

حرضه 71 أستاذ من 25 جامعة جزائرية بـ 56 مداخلة متحورت عموما حول كيفية مساهمة 

املجتمع اإللكرتوين يف إنشاء الحكومات اإللكرتونية )التسيري االلكرتوين لشؤون الدولة( التي 

أفرزتها عوامل داخلية )مجتمع افرتايض موازي للمجتمع التقليدي( وعوامل 

خارجية )التدفق اإللكرتوين الخارجي(. وهذه العوامل أجربت 

الدول عىل وضع قوانني وآليات لضبط واحتواء 

هذه التقنيات.    

    مسألة تسيري النفايات يف الجزائر تثري العديد من اإلشكاليات التي من أهمها عىل اإلطالق 
مختلف  قدرة  ومدى  تَُنظمها  التي  القانونية  واألحكام  القواعد  كفاية  مدى  من  التحقق 
الهيئات املنوط بها اختصاص معالجة وتسيري هذه النفايات عىل أداء مهامها عىل أكمل وجه.
من هنا حاول امللتقى الذي نظمه مخرب الدراسات القانونية والبيئية لكلية الحقوق والعلوم 
املحارضات ملجمع  بقاعة  1 و2 ديسمرب 2015  قاملة يومي  8 ماي 1945  السياسية بجامعة 
البيئة  عىل  أرضارها  من  والتقليل  النفايات  لتسيري  الناجعة  السبل  عن  البحث  هيليوبوليس 
إىل أقىص حد ممكن، والحفاظ عىل الوسط البيئي الذي يعيش فيه اإلنسان والكائنات الحية، 
حيث قسم امللتقى إىل ثالثة محاور كان أولها بعنوان الجانب  املفاهيمي لتسيري النفايات، 
املسؤولية  حول  دار  والثالث  النفايات،  لتسيري  املنظمة  والقواعد  الهيئات  الثاين  واملحور 
الناجمة عن األرضار البيئية نتيجة سوء تسيري النفايات. وقد شهد امللتقى مشاركة 30 أستاذ 
تلحق  التي  واألرضار  باملخاطر  املواطن  توعية  كان هدفه  جامعة جزائرية،   18 من  وباحث 
النفايات. وقد  لنظام تسيري  الذي هو مجال حياتنا، والقيام بدراسة معمقة  البيئي  بالوسط 
أجمع املتدخلون عىل رضورة إعادة النظر يف النصوص الترشيعية الخاصة بحامية البيئة 
والتحسيس  التوعية  حمالت  تكثيف  يجب  وأنه  وتفعيلها، 
الحديثة  واالتصال  اإلعالم  وسائل  جميع  يف 
إلبــراز خطــر النفايــات عىل 

البيئة واإلنسان.

La Faculté des 
Sciences de la 

Terre et de l’Univers, et plus préci-
sément le Département de biologie, ont orga-

nisé les 07 et 08 décembre 2015 le séminaire national 
sur « LA BIOREMEDIA-
TION ET BIOINDICA-
TION ». Le séminaire se 
donne comme objectifs 
de permettre aux étu-
diants et à la population 

de chercheurs ainsi que le secteur économique de collecter le maxi-
mum d’informations sur les taxons (microorganismes, animaux ou 
végétaux) pouvant être impliqués en tant que Bioindicateurs envi-
ronnementaux ainsi que les moyens et outils de bioremédiation et de 
dépollution pouvant être utilisés et suivis dans notre pays.
Le séminaire a bénéficié de la participation de 18 universités natio-
nales dont l’axe de recherche concorde avec les thèmes du sémi-
naire. A ce propos il est à noter que le comité scientifique du sémi-
naire a accepté 90 communications orales et affichées dont celle de 
la Direction de l’Environnement de Guelma.
Cette rencontre a constitué un forum de contact et d’échange entre 
les enseignants chercheurs, les étudiants et les représentants des 
secteurs correspondants, notamment la Direction de l’Environ-
nement et celle de la Station d’Epuration d’Eau de la wilaya de 
Guelma. En conclusion, parmi les recommandations qui ont été pro-
posées : l’exploitation des outils de biosurveillance pour évaluer 
l’état de santé des écosystèmes aquatiques au sein de notre wilaya 
et l’installation des dispositifs de bioremédiation au niveau des sys-
tèmes aquatiques d’importance au sein de notre wilaya (exemple : 
le barrage Bouhamdane) afin de mettre en place, suivre et assurer 
les actions de protection et de gestion de ces milieux. 

La faculté des mathé-
matiques et de l’infor-

matique et des sciences de 
la matière a organisé le 10 
décembre 2015 la Deuxième 
journée nationale : Simu-
lation et Nanomatériaux. 
L’objectif de cette journée 
d’étude est de sensibiliser 
les jeunes chercheurs autour 
de deux importantes théma-

tiques : la simulation et les nanomatériaux.
Ces deux thématiques sont d’actualité et in-
téressent beaucoup de chercheurs dont le 
nombre continue à croitre considérablement.                                                                                                                                
Lors de cette journée, les jeunes participants ont eu 
l’occasion de rencontrer des chercheurs ayant une ex-
périence très appréciable, pour élargir  leurs connais-
sances dans les domaines des nanomatériaux et de la 
simulation.
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الفضاء العلمي

لذكرى  املخلدة  االحتفاالت  إطار  يف      
مظاهرات 11 ديسمرب 1960، سطرت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية برنامجا متنوعا وثريا يوم 10 ديسمرب 2015 بقاعة املحارضات مبجمع سويداين 
بوجمعة شمل معرضا للصور من انجاز نادي الفنون البرصية للجامعة، ومحارضة بعنوان » الصناعة العسكرية ابان الثورة التحريرية« من تقديم االستاذ الدكتور محمد 
رشقي من قسم التاريخ الذي أكد فيها عىل حساسية املوضوع وأهميته نظرا الفتقار الجزائر لألسلحة ابان الثورة املجيدة. كام قدم أعضاء جمعية 
املالق MALG )وزارة التسليح واالتصاالت العامة ( شهاداتهم الحية لتلك الفرتة برشح مفصل لطريقة عملهم و تزويدهم للثورة 
الجزائرية باألسلحة، ويف الربنامج ذاته قدم الطلبة أنشطتهم التي توزعت بني مونولوج بعنوان امرأة ثائرة، ووصالت 
موسيقية لنادي املوسيقى ليقدم كذلك رسم عىل املبارش من طرف نادي الرسم وإلقاءات شعرية بعنوان 
االنتفاضة مجد الصمود وفيلم قصري بعنوان شهداء الهوية من إنتاج نادي الفنون البرصية 
وكذا عرض مرسحي بعنوان انتفاضة شعب لنادي املرسح الجامعي ويف الختام تم 
الرياضية لكرة  بالدورة  الفائزين  تقديم شهادات للمشاركني وتكريم 
القدم إناث وذكور التي امتدت من 22 نوفمرب إىل غاية    
8 ديسمرب 2015 والتي شارك فيها 260 طالب 
وطالبة توزعوا عىل 24 فريق .

احتفــاالت 
ذكــرى مظاهرات
 11  ديسمبــر 1960

2015صور ألبوم  توصيف
 رقم

الصورة

Signature d’un accord de coopération scientifique entre l’université de Guelma et l’ISEP Porto 1

ـان  الجتامعي وزيــر العمــل والتشغيـــل والضمـ ـاي 8بجامعـــة  املقاوالتيـــةدار  يدشــنا ـة 1945 مــ قاملــ 2

ـال بيـــوم الشهيـــد  ـات االحتفــ ـــري 18فعاليــ فيف 3

2ème Assemblée Générale de la COMARES 4

ـارس  12املجلـــس العلمـــي للجامعـــة  2015مــ 5

ـارة املفكـــر اللبنانـــي الكبيـــر علـــي حـرب للجامعـــة يف - 2015 أفريـــل 28 زيــ

ـا - ــدة بجامعـــة أم القـــرى األستــ ـاذ العقـي ـاء املسلميـــن وأستــ ـام للهيئـــة العامليـــة للعلمــ ـارة األميـــن العــ لدكتـــور سعـــد بــن علـــي ذ ازيــ

ـــل 22فـــي  الشــــهراين 2015 أفريـ
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"ةـــاإلستعامري ازرـــاملج"ول ـــحر ـــث عشـــالثالي ـــى الدولـــامللتقي ـفي ـــث العلمــوالبحي ـــم العالـــالتعليوزارة ـــل امـــالعن ـــد األميـــالسي  7

ـاالت عيـــد الطالـــب   ـاي 19احتفــ الحركـــة الطالبيـــة فــي الثـــورة التحريريـــة: نـــدوة تاريخيـــة–1956مــ 8

ـام السنـــة الجامعيـــة  2015/2014اختتــ 9

ـاح السنـــة الجامعيـــة 2016/2015 افتتــ 10

ــورة الفاتــح مـن نوفمبـــر املجيـــدة   ـدالع ثـ ـاء الذكـــرى الواحـــدة والستـــون النــ نوفمبــر ذكـــرى وعبـــرة :نـــدوة بعنــوان –إحيــ 11

صور ألبوم 2015

أيام تحسيسية 
بمناسبة اليوم العالمي 

ضد السيدا
      نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية. الثقافية والرياضية بالتنسيق مع الوحدة 

أياما  قاملة  لوالية  الشباب  مؤسسات  وديوان  قاملة،   1945 8ماي  لجامعة  الوقائية  الطبية 
تحسيسية  مبناسبة اليوم العاملي لداء السيدا املوافق لـ1 ديسمرب من كل سنة تحت شعار 
– كلنا معنيون – من 30 نوفمرب2015  إىل غاية 3 ديسمرب 2015 شملت كل من مجمع 
الجديد ومجمع سويداين بوجمعة واملجمع  باملجمع  هيليوبوليس. كلية اآلداب واللغات 
والتعرف  الفتاك،  الداء  هذا  من  الوقاية  الطلبة برضورة  وتحسيس  توعية  لغرض  القديم 
عىل أسبابه، وكيفية التعامل مع املريض من خالل توزيع مطويات وعرض بحوث وأرشطة 
مصورة تتناول بالرشح األسباب، وعوارض الداء، وطرق الوقاية منه هذه املبادرة التي لقيت 

إعجاب واستحسان الطلبة الذين تجاوبوا معها بالحضور املكثف، والتفاعل الكبري.


