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فضاءات اجلامعة
نرشيـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة الجامعـة

لقـد حرصنـــا
أشـد احلـــرص
علـى تفعيـــل
االتفاقيـــــات
و ا ستمر ا ر ها
بشكـل جــــــاد
كـي ال تبقى
حرباعلى ورق ،وجمرد فعل معزول...
وعلى هذا األساس قدمنا كل التوجيهات
الالزمة ،ووضعنا كل األطر الكفيلة مبتابعة
االتفاقيات اليت تربمها اجلامعة مع الشريك
االقتصادي ،بوضع رزنامة لنشاطات موجهة
للطلبة من ملتقيات وندوات وأيام دراسية.
كما حرصنــا على مد اجلســور أكثر مع
األساتذة بفتح حوار شامل وعقد جلسات
مفتوحة ثم حوصلة كل االنشغاالت،
االهتمامات يف اجتماع تنسيقي.
ويندرج كل هذا ضمن النظرة اإلستشرافية
جلامعة  8ماي  1945اليت عرفت توسعا على
مستوى اهلياكل وزيادة عدد املنتسبني إليها
من الطلبة.
صنا يزداد كل يوم عل بث روح التغيري
وح ْر ُ
ِ
والتجديد خللق الديناميكية والفعالية على
مستوى كل الفضاءات.
وال أريد ان أنسى يف هذا املقام التنويه
بالنجاح الذي حققه طلبتنا يف املسابقة الوطنية
لالستفادة من منح للتكوين
فيما بعد التدرج يف اخلارج
بإسم السنة اجلامعية
.2015/2014

قاملة

جامعة  8ماي 1945
مشس تدور حوهلا الكواكب

اإلجتماع التنسيقي املنعقد يوم  20مارس 2014
خطة طريق لوضع حلول جذرية

100% de Reçus au Concours de Formation a l’Etranger Titre de l’Année Universitaire 2014/2015
Colloque sur le Partenariat Universitaire Algéro-Canadien
à lʹUniversité Abou Baker Belkaid de Tlemcen

يوم تكرميي للفنانة
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يوم تكرميي للفنانة
جامعة  8ماي  1945قاملة ،نهج  19ماي  ،1956ص.ب ،401:قاملة  ،24000الجزائر،
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الفضاء اإلخباري

100% de Reçus au Concours de Formation
a l’Etranger 2014/2015
e mardi 18 mars 2014, a été organisé au siège de l’Université

اإلجتماع التنسيقي المنعقد يوم  20مارس 2014
خطة طريق لوضع حلول جذرية

L

Constantine1, le concours pour l’accès à la formation post-graduée à l’étranger pour les candidats issus des établissements rattachés
à la Conférence Régionale des Université de l’Est (CRUEst).
Dans ce cadre, il a été attribué 72 bourses de formation
rédentielle à l’étranger aux candidats des établissement relevant de la Conférence Régionale des Université de l’Est.
La répartition des bourses selon les filières
est la suivante :
Informatique : Cinq (05) en France et sept
(07) en chine au total douze (12).
Mathématiques : Cinq (05) en France et sept
(07) en chine au total douze (12).
L’Université 8 mai 1945 Guelma a participé
avec :
- 02 candidats en
informatique, ont été reçus tous les deux.
- 06 candidats en Langues et Littératures Anglaises ont été reçus les
six.
- Aucun candidat en mathématiques, vu qu’ils ne vérifiaient pas les
conditions de recevabilité.
Monsieur le Professeur Ellagoune Salah vice recteur chargé de la
formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation
continue et les diplômes, et la formation supérieur de graduation de
l’université 8 mai 1945 Guelma a participé en tant que membre du
comité d’organisation de l’examen en charge de l’anonymat.
Nos félicitations pour Nos étudiants de l’université 8 mai 1945 Guelma qui ont été reçus dont la liste ci-dessous par ordre de mérite :
Filière Informatique :
Khallef Walid -Merzoug Ibrahim.
Filière Anglais:
Boutemedjet Ibtissam -Benhamdi Zeyneb -Tadjine Sarra -Souaissid
Lemya - M’lili Amina -Belaribi Sarra.

»

»

في إطار توسيع عالقاتها مع العالم الخارجي وتكثيف المبادالت العلمية قامت جامعة
 8ماي  1945قالمة بتوقيع أربع اتفاقيات إطار مع كل من:

مدير النشرية:
األستاذ الدكتور حممد
منامشة

العدد الثاني

اإلجتماع التنسيقي المنعقد يومي 3و 4مارس 2014
انعقد بتاريخ  3مارس 2014

اجتماع تنسيقي برئاسة السيد
رئيس اجلامعة وحبضور املدراء
الفرعيني واألمني العام للجامعة،
دار حول تقدمي حوصلة عن
استهالك القسم الثاين من ميزانية
 2013وذلك بتقدمي نسب مئوية
حول استهالك امليزانية فيما خيص
اجلامعة املركزية ،ويف نفس الوقت
مت التطرق ملشروع ميزانية 2014
يف شقها املتعلق بالتسيري .حيث
قدَّم بشأهنا املختصون اقرتاحات ختص اجلامعة املركزية ومشفوعة
باملعطيات ،ليؤكد رئيس اجلامعة يف نفس السياق على ضرورة أن تكون االحتياجات
املطلوبة تكفي ملدة سنة كاملة على اعتبار أنه ال وجود مليزانية تكميلية.
أما فيما خيص االجتماع التنسيقي الثاين الذي مت حبضور عمداء الكليات
واألمناء العامون فهو اآلخر دار حول نفس النقاط حيث متَّ التأكيد فيه على اجيابية
احلصيلة فيما تعلق باستهالك امليزانية يف قسمها الثاين لسنة  ،2013ويف نفس
الوقت كان فرصة لتقدمي مجلة االحتياجات والطلبات اليت ختص الكليات فيما
خيص امليزانية اجلديدة.

اتفاقيات
•جامعة ( )SHERBROOKEالكندية بتاريخ  26فيفري
 ،2014والتي تهدف إلى تشجيع التعاون بين الجامعتين في
إطار تبادل األساتذة والطلبة ،وتطوير المعارف التي تخدم
الطرفين.
• محطة األرصاد الجوية لوالية قالمة بتاريخ  3مارس
 ،2014والتي تهدف أساسا إلى تمكين الطلبة واألساتذة من
الحصول على المعطيات الخاصة بالرصد الجوي ،وضمان
أرضية تربصات ميدانية لصالح الطلبة.
• المدرس ــة المتعـددة العل ــوم للهندسـ ــة المعمـاري ـ ــة والعم ــران
بت ـ ــاريخ  12م ــارس  ،2014والتي تهـ ــدف أساسـا إلى تنشي ــط
البح ـ ــث العلم ــي وتأطيـر الطلب ــة ،وفتــح مجال التكوين وتنظيم
الملتقي ــات والتظاهـ ـرات العلمي ــة في مج ــال الهندسة المعمارية.
• المؤسسة العمومية اإلستشفائية ابن زهر لوالية قالمة بتاريخ
 20مارس  2014والتي تهدف إلى تنظيم وتطوير التعـاون في
جميع المجاالت ذات االهتمام المشترك ،خاصة في مجـ ــالي
البيولوجيا وعلم النفس.
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يف إطار حتسني ظروف العمل لدى األستاذ اجلامعي ورفع املستوى
البيداغوجي ،عقدت عدة اجتماعات مفتوحة برئاسة السيد رئيس اجلامعة،
وأساتذة مجيع الكليات بإشراك الشريك االجتماعي ،تُ ِوجت
يف النهاية بعقد اجتماع تنسيقي يوم  20مارس
 ،2014كحوصلة جلملة االنشغاالت والطلبات
املرفوعة من قبل األساتذة ،والذي كان مبثابة خطة
طريق لوضع حلول جذرية جلملة املشاكل البيداغوجية
وعالقات العمل وحتسني اخلدمة العمومية املقدمة،
وكلها جهود تدخل يف إطار املساعي احلثيثة اليت
يبذهلا رئيس اجلامعة من أجل االرتقاء باجلامعة من
خالل الرفع من املستوى العلمي كهدف أمسى.

»

لقاء رئيس الجامعة بممثلي الفرع النقابي
للمجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي

اجتمع بتاريخ  17مارس  2014رئيس اجلامعة مبمثلي الفرع النقايب للمجلس
الوطين ألساتذة التعليم العايل ،حيث مت طرح عدة انشغاالت ختص األساتذة وعلى
رأسها مشكل التواصل بني الشريك االجتماعي واإلدارة والذي كان رد رئيس
اجلامعة بشأنه واضحا وصرحيا من خالل التأكيد على وجود تفهم واستجابة
اجلامعة جلميع مشاكل األساتذة وانشغاالهتم ،مرحبا يف السياق نفسه بفكرة تقدمي
اقرتاحات من طرف ممثلي الفرع النقايب وأنه على استعداد تام وكامل لدراسة
هذه االقرتاحات وهو تأكيد على سياسة التفتح والتفهم املنتهجة من طرف رئيس

»

تعيين

عني األستاذ فيصل نوار بصفته مسؤول مركز األنطمة وشبكة اإلعالم واإلتصال
والتعليم املتلفز والتعليم عن بعد ابتداء من تاريخ  23مارس  ،2014خلفا لألستاذ
باديس بن نصر.

رئيس التحرير :األستاذ عبد الغاين خشة
هيئة التحرير :مراد كودري  -إميان صاويش  -سعاد شالغمية
 عادل فنيدستصميم :سعاد شالغمية

ببالغ احلزن و األسى تلقت أسرة اجلامعة خالل شهر مارس  2014نبأ وفاة:
 والدة األستاذ :عبد الغاني خشة ،رئيس ديوان رئاسة اجلامعة. والــد األستاذ :خير الدين فرنان ،بكلية الرياضيات واإلعالم اآليل وعلوم املادة.وعلى إثر هذا النبإ األليم ندعوا اهلل أن يتغمدهم برمحته الواسعة ويلهم ذويهم الصرب
والسلوان.

إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون

مارس 2014

ans un souci
D
d’ouverture
de l’université sur le

monde extérieur à la recherche de l’universalité,
l’université 8 mai 1945 guelma multiplie les accords de coopération et de partenariat avec les universités
étrangères. Ces accords permettent une mobilité d’étudiants, d’enseignants, chercheurs et
du personnel de soutien en vue d’échanger
les bonnes pratiques aussi bien pédagogiques
que managériales.
Ce n’est qu’à travers une ouverture à l’international que nous pouvons former des cadres
répondant aux normes de qualités reconnues
mondialement.
Les accords de coopération que nous multiplions avec les universités et les institutions
internationales n’ont de sens que si les responsables d’instances pédagogiques et scientifiques de l’université (facultés, laboratoires)
et les enseignants chercheurs prennent en
charge l’aspect contact direct avec leurs homologues de ces universités pour mettre des
contenus, et des projets s’inscrivant dans ces
accords et qui feront l’objet soit d’avenant ou
d’entente complémentaire. Ce n’est que de
cette manière que cette coopération devient
utile et bénéfique à tout le monde.

Le Recteur

الفضاء العلمي

Colloque sur le Partenariat Universitaire AlgéroCanadien à lʹUniversité Abou Baker Belkaid de Tlemcen
e ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a
L
organisé, en partenariat avec le bureau canadien de l’éducation internationale, un colloque sur la coopération inter-universitaire, du
au
24

26

février 2014 à l’université de Tlemcen.
l’université 8 mai 1945 Guelma présente à cet événement à été représentée
par son Recteur le Professeur Nemamcha Mohamed et le Professeur Hicham
Tebbikh directeur du Laboratoire d’Automatique et Informatique de Guelma
(LAIG).
Le colloque a abouti à la signature de plusieurs accords bilatéraux dans le
domaine du partenariat et de la coopération entre quelques universités algériennes et canadiennes comme l’accord signé entre l’Université 8 Mai 1945
Guelma et l’Université de SHERBROOK Canada.
Cette rencontre a été consacrée à «l’assurance qualité», «l’évaluation» ainsi que
plusieurs thèmes ayant trait au partenariat
interuniversitaire dans divers domaines de
la formation et de la recherche scientifique.
La rencontre a été également l’occasion de
donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale notamment par la mise
en place de mécanismes de mobilité des
enseignants et étudiants algériens vers les
universités canadiennes, la création de réseaux d’établissements et d’experts en vue
d’échanger leurs expériences respectives.

:ملتقى حول
بيداغوجية تدريس المشروع المعماري
نَظمت كلية اهلندسة املعمارية بالتعاون
مع نقابة املهندسني املعماريني لوالية
 باملكتبة2014  مارس12 قاملة يوم
 ملتقى حول،املركزية باجملمع القدمي
،بيداغوجية تدريس املشروع املعماري
،وهو األول من نوعه بالنسبة للكلية
يهدف إىل إعالم الطلبة حول مناهج
 وإطالعهم،LMD التدريس يف صيغة
على النصوص املقننة ملهنة اهلندسة
 وقد،املعمارية وربط العالقة بني امليدان النظري التعليمي وامليدان التطبيقي املهين
 كما مت توقيع اتفاقية تعاون،ختللته عدة مداخالت كان على هامشها اليوم الدراسي
 واملدرسة املتعددة العلوم للهندسة املعمارية والعمران1945  ماي8 بني جامعة
 ويف اخلتام مت توزيع األومسة والشهادات الشرفية على األساتذة،) اجلزائرEPAU(
.واهليئات املشاركة

:يوم دراسي حول
مجاالت الوقاية الخاصة بالحماية المدنية في مجال البناء
 باملكتبة املركزية2014  مارس4 نُ ِظم يوم
باجملمع القدمي يوم دراسي حول جماالت
الوقاية اخلاصة باحلماية املدنية يف جمال
 نشطه إطارات من احلماية املدنية،البناء
مبشاركة مهندسني من اهليئة الوطنية
)للمهندسني املعماريني (مكتب قاملة
.حبضور طلبة اهلندسة املعمارية
ومتحور اليوم يف جممله حول القوانني
واملعايري اليت يعتمدها مهندس احلماية
 حيث يُعد حلقة،املدنية يف مراقبة مدى احرتام املهندس املعماري لشروط السالمة
 ويف،رئيسية يف عملية البناء تبدأ من الدراسة األولية حىت تسليم شهادة مطابقة البناء
.هناية اليوم الدراسي سلمت شهادات شرفية إلطارات احلماية املدنية

le Laboratoire de Mécanique et Structures
L

e laboratoire de mécanique et structures (LMS) est l’un des 23 laboratoires de recherche de l’université
8 mai 1945 – Guelma, crée par arrêté ministériel du 5 février 2001. Les activités du (LMS) sont animées
par quatre (4) équipes de recherche composées de 23 chercheurs permanents qui se consacrent , à la fois
,à la recherche et à la formation d’une vingtaine de doctorants depuis sa création. Le laboratoire est
sous la direction du professeur Ouelaa Nouredine.
Les objectifs:
- Former des chercheurs spécialisés dans le cadre de la formation en post graduation notamment
en écoles doctorales
- Favoriser les thèmes de recherche ayant un rapport direct avec les différents secteurs de la région.
- Participer au perfectionnement des cadres d’entreprises par l’ouverture de post graduation spécialisée.
- Participer aux programmes de recherche nationaux (PNR et CNEPRU).
- Développer des contrats avec les laboratoires étrangers dans le cadre du perfectionnement de nos chercheurs et la formation
des doctorants.
Bilan scientifique du laboratoire (2001-2013):
- publications internationales (75).
- publications nationales (15).
- communications internationales (136).
- communications nationales (50).
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2014 مارس

ندوة فكرية تحت عنوان :

الفضاء العلمي

˝وطن عربي خال من التمييز˝
نُظمت بتاريخ  16مارس  2014ندوة فكرية حتت عنوان «وطن عريب خال من التمييز» ،حيث استهلت الندوة
بكلمة للسيد رئيس اجلامعة تطرق فيها لألمهية الكربى اليت حتظى هبا حقوق اإلنسان على املستويني الدويل واإلقليمي
مستشهدا يف ذلك بامليثاق العريب حلقوق اإلنسان ليفتح بعدها اجملال جلملة من األساتذة لتقدمي مداخالت دارت
يف جمملها حول مفهوم حقوق اإلنسان وتطورها عرب خمتلف العصور مذكرين باالتفاقيات واملواثيق الدولية اليت
كرست هذا املبدأ بدء باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام  1948وما تاله من اتفاقيات مثل :االتفاقية األوربية
حلقوق اإلنسان عام  ،1953وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان الذي دخل حيز التنفيذ عام  ،1986إعالن فيينا
حلقوق اإلنسان عام  1993الذي شجع على ظهور اإلعالن العريب حلقوق اإلنسان  1994والذي مل يدخل حيز التنفيذ إال يف سنة  2008وذلك نظرا
للعدد القليل من الدول العربية اليت صادقت عليه وعددها  14والذي اتفق على عدم فعاليته على أرض الواقع حبجة عدم وجود مرجعية يقوم عليها هذا اإلعالن إىل جانب عدم اعرتاف
الدول األوربية به.

كلية احلقوق والعلوم السياسية
ملتقى دولي حول:

الوصاية اإلدارية على الهيئات الالمركزية اإلقليمية
في التشريع الجزائري

ختضع اهليئات الالمركزية إىل نوع من الرقابة اإلدارية اليت يفرتض هبا أن تكون رقابة مشروطة
وحمدودة باعتبارها استثناء من األصل العام ،وهذا النوع من الرقابة يعترب وصاية إدارية ،وقد
املشرع اجلزائري نظام الوصاية اإلدارية يف قانوين البلدية والوالية اجلديدين.
تناول ّ
حول هذا املوضوع نظمت كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة  8ماي  1945قاملة ملتقى
دوليا حتت عنوان «الوصاية اإلدارية على اهليئات الالمركزية اإلقليمية يف التشريع اجلزائري»
يومي  3و 4مارس  2014مبجمع هيليوبوليس الذي شهد العديد من املداخالت القيِّمة
صب يف جمملها حول نشأة الوصاية اإلدارية ومفهومها وأنظمتها ومربراهتا وتطبيقات
اليت تَ ُ
نظام الوصاية اإلدارية يف التشريع اجلزائري مبشاركة خنبة من األساتذة من العديد من
جامعات الوطن ،وكان من بني املشاركني د.حداد عيسى مبداخلته «مفهوم الوصاية اإلدارية
ومربرات إقرارها يف النظام اإلداري اجلزائري » ،أ.د يلس شاوش بشري مبداخلته «الوصاية
املالية يف قانون البلدية .»10-11

يوم تكريمي للفنانة
Bettina Heinen Ayach
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حصة إذاعية حول:

الكفاءة العلمية المهنية

نظمت إذاعة قاملة اجلهوية يوم  5مارس  2014حصة إذاعية بعنوان «الكفاءة العلمية
(املهنية)» ضمن برناجمها األسبوعي «اجلامعة والتكوين :فضاءات علمية وأفاق مستقبلية»
ومت استضافة كل من أ.د بن يونس عبد العزيز من كلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض
والكون ،د /شوايدية مونية من كلية احلقوق والعلوم السياسية ،د /قاسمي يوسف من قسم
التاريخ ،وقد فتح باب احلور لطرح نقاط تدور يف جمملها حول التطور الكبري الذي عرفته
جامعة  8ماي  1945مقارنة بالعشر سنوات الفارطة من خالل توفري جو مناسب وفتح
فضاءات للنهوض باجلانب العلمي والبيداغوجي لألستاذ اجلامعي ،وهي النقطة اليت كانت
حمور اتفاق اجلميع حيث مت التأكيد على توفر احلس العلمي لدى مسؤويل اجلامعة من خالل
توفري مجيع اإلمكانيات سواء املادية منها أو البشرية ،كما أكدوا أن اجلزائر بصفة عامة تتوفر
على إمكانيات هامة سواء كانت هياكل ،إطارات أو كفاءات .كما قدم نائب مدير اجلامعة
املكلف بالتكوين العايل يف الطورين األول و الثاين و التكوين املتواصل والشهادات وكذا
التكوين العايل يف التدرج األستاذ العقون صالح أرقاما إحصائية أكد من خالهلا على ارتفاع
نسبة التأطري يف السنوات األخرية اليت وصلت إىل حدود أستاذ لكل  19طالب وهي نسبة
تضاهي مستويات عاملية.

احتفال عيد المرأة
تمََّ يوم األحد  9مارس  2014على
مستوى املكتبة املركزية باجملمع القدمي
االحتفال بالعيد العاملي للمرأة من خالل
برنامج ثري سطرته املديرية الفرعية لألنشطة
العلمية ،الثقافية والرياضية.
وقد أُستهل االحتفال بقراءات شعرية
جملموعة من الشاعرات  :صليحة حساونية،
نبيلة حياهم ،مسعودة شكروبة ،أمال
مكناسي ،راضية بوطاروس .ختللت هذه القراءات مقاطع موسيقية لطلبة نادي املوسيقى ،لتقدم
بعدها الطالبة سعاد عزوز مونولوجا بعنوان «صوت النساء».
واختتم احلفل بتكرمي رئيس اجلامعة لكل الطلبة املشاركني يف تنشيطه ،وكانت املناسبة فرصة لتكرمي
جمموعة من موظفات اجلامعة عرفانا هلن باجملهودات اليت يبذلنها من أجل االرتقاء هبذه املؤسسة.
الموهوبة في رسم الكاريكاتير ياسمين دوبابي من
مواليد  29أكتوبر  1993طالبة في السنة الثالثة
تخصص إعالم واتصال بجامعة  8ماي  1945قالمة.
ُل رسوماتها الكاريكاتورية على صفحات جريدة
تَط ُ
«المقام» ،قد تحصلت على المرتبة األولى كأحسن
رسم كاريكاتوري في فعاليات يوم الشهيد الذي
نظمته الجامعة في ديسمبر  ،2013وعرضت
رسوماتها ببهو المكتبة المركزية ( المجمع القديم)
ضمن احتفال المقام لعيد المرأة يوم  9مارس 2014
حيث قدم رئيس الجامعة لها شهادة تشجيع.

بورتريه

تزامنا مع االحتفال باليوم العاملي للمرأة املصادف لـ  8مارس من كل سنة نظمت رئاسة
اجلامعة برعاية رئيسها األستاذ الدكتور حممد منامشة يوما تكرمييا
للفنانة التشكيلية  Bettina Heinen Ayachيوم 5
مارس  2014بقاعة احملاضرات باجملمع اجلديد وذلك
مبرور  50سنة على استقرار الفنانة بوالية قاملة واعرتافا
مبسامهتها يف نقل صورة مجيلة
عن اجلزائر يف املعارض
العاملية ،وقد شارك يف
هذا التكرمي ضيوف
قدموا من فرنسا
باإلضافة إىل جمموعة
أصدقاء الفنانة اليت ولدت
من الفنانني التشكيليني من
الفن ،تنقلت بني العديد من
بأملنيا سنة  1937من عائلة متتهن
مدارس الفنون اجلميلة يف أملانيا و فرنسا أين التقت بالسيد عبد احلميد عياش الذي تزوجته
واستقرت معه مبدينة قاملة ،وقد عربت الفنانة عن سعادهتا وتأثرها هبذا التكرمي.
ويف األخري قام األستاذ الدكتور حممد منامشة بتوزيع أومسة شرفية لرئيسة جملس قضاء قاملة
والفنانة « »Bettinaوأيضا األستاذة الدكتورة «جريود ساسية» كرموز المرأة فرضت
وجودها يف كل القطاعات.

إذاعة قاملة اجلهوية
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