فيفري 2016

فضاءات اجلامعة
نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

أجدد حرصي الشديـد
علـى دوران عجلــــة
الرقمنــة بسرعة أكثر.
فالعامل ال ينتظرنـا وأطلـب
من اجلميـــع الوقـــوف
الشخصي على تغذيــــة
هذا اجملال بالتحيني واملتابعة واالهتمام.
إن موقع اجلامعة يتطلب منا سهرا كامال وخاصا ،ألنه
يعترب نافذتنا إىل اآلخر وتسويق مباشر للجامعة وخمرجاهتا
العلمية فال تشكو من العزلة واالنزواء ،وحنن ال نقدم أنفسنا
إىل اآلخرين ،لذا جيب مراجعة قوائم الربيد االلكرتوني
املهين لكل األساتذة لتواصل فعال أكثر ومحاية ألروقتنا
االفرتاضية .وقد كتبت يف هذا الشأن تعليمة صارمة ال
تراجع عنها ألجل تطبيقها ،كما أصدرت توصيات دقيقة
ختص املوقع االلكرتوني ليصبح بوابة للجميع.
يف هذا الشهر كانت لنا وقفة تارخيية يف يوم الشهيد
حل
حيث متت فعاليات االحتفال بكلية احلقوق وقد َّ
ضيفا علينا رئيس الرابطة الوطنية للطلبة اجلزائريني
مع لفيف من جماهدي الوالية ،وكنت قد اكتشفت
مواهب مجيلة يف طلبتنا من رسم ومسرح وشعر
وموسيقى وإنشاد ،وإبداع لطلبة االلكرتونيك.
وكنت قد حضرت ندوة علمية حول الوصاية البيداغوجية
وإعداد مذكرات التخرج بكلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ما أعجبين فيها احلضور املكثف لألساتذة
والطلبة مذكرا أن مثل هذه املبادرات تقلص من املسافة بني
الطالب وأستاذه ،وتكرس ثقافة التواصل املنتج املثمر.
إنه عصر املعلومة فليعمل اجلميع على ذلك.
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قاملة

نــدوة علميــة حــول:

الوصايــة البيداغوجيــة
وإعـــداد مذكــرات التخــرج

يف إطار رفع مستوى تكوين وتحسني اداء املؤطرين وكذلك مرافقة الطالب بيداغوجيا نظمت كلية العلوم
االنسانية و االجتامعية ندوة علمية حول الوصاية البيداغوجية وإعداد مذكرات التخرج يوم  23فيفري  2016بقاعة
املحارضات مبجمع سويداين بوجمعة ركز املتتدخلون عىل محوريني هامني الوصاية البيداغوجية ومذكرات التخرج
نظرا الهمية كل محور عىل حدى فاملرافقة البيداغوجية هي ركيزة من ركائز نجاح مسار التكوين للطالب ومذكرة
التخرج هي الخطوة التي يختم بها الطالب مساره الجامعي وقد افتتح الندوة رئيس الجامعة مؤكدا فيها عىل رضورة
متابعة الطالب الجديد ومساعدته عىل التعرف بالجامعة لتسهيل إنخراطه بها ليتقدم بعده الدكتور رابح منامشة
لي مبداخلته «الوصاية (املرافقة البيداغوجية ) املهام واآلليات « والدكتور حسني مشطر مبداخلة تحت عنوان «
ين العا
ملية اجلودة ،نظمت نيابة مديرية اجلامعةتللتوككوذا التكوين منهجية انجاز مذكرات التخرج يف العلوم االجتامعية والدكتور يوسف قاسمي مبداخلة «مذكرات التخرج :
شهادا
إطار ع
فيورين األول والثاني والتكوين املتواامصلعة اوالجتماعا خللية اجلودة وكل مقاربة علمية و منهجية» ليخرج املتدخلون مبجموعة مهمة من التوصيات نذكر منها إنشاء بريد الكرتوين
في الط
دير اجل
العالي في التدرج برئاسة المنسنيدوابم مدير اجلامعة ،عمداء الكليات ،ا إألمعانيدة لكل طالب لتسهيل التواصل بينه وبني االستاذ وخروج املرافق لزيارات ميدانية يف الجامعة لتعرف الطالب
اجلام من أجل
املسير للجامعة
ري  2016برئاسة
عةتقييم والتقييم الجديد أكرث بها واستقبال الطلبة واالستامع الهم وتوجيههم وإعالم الطالب واطالعه عىل اإلجراءات اإلدارية
الطاقم امعة يوم  28فيف
يا ،وإرساء ثقافة ال
للج
ا
لعكاملة جلنة اجلودة إلعطائها دفعا قوجلودة وخاصة بعد عمليات التقييم والقانون الداخيل للجامعة كام فتح املجال يف االخري للنقاش إلثراء الندوة اكرث و لتبادل االفكار التي من
هي
ا
ت
ها ذاتي وخار من
آليات رصد مؤشرا
الذاتي ،ووضع
سنوات األخيرة من
جيسها شأنها أن تخدم الطالب من جهة وتسهل العملية لألستاذ الذي يقوم بدور الوصاية البيداغوجية من جهة
اجلامعة في الثالث
دة اجلديدة التي يترأ
ها
التي قامت ب
جلو
ا
نة
جل
في األخير مت تنصيب
ول بنيابة مديرية اجلامعة أخرى .متيزت الندوة بحضور مكثف للطلبة واألساتذة نظرا ألهمية املوضوع
طرف خبراء أروبيني .و
األ
بق
طا
بال
مشطر ويكون مقر
ولهاوالثاني والتكوين املتواصل والشهادات لكال الطرفيني.
الدكتور حسني

اجتماع خلية اجلودة

طورين األ
للتكوين العالي في ال تدرج باجملمع القدمي
كوين العالي في ال
وكذا الت

»»»»»»

جامعة  8ماي  1945قاملة ،نهج  19ماي  ،1956ص.ب ،401:قاملة  ،24000الجزائر،
الهاتف ،037 10 05 60 :الفاكسwww.univ-guelma.dz,037 10 05 61 :

حصة إذاعية

الفضاء اإلخباري

*استضافت إذاعة قالمة ضمن برنامج «الجامعة
والتكوين» يوم  3فيفري  2016السيد :ظافري مسعود
ملحق مكتبات جامعية ،نيابة عن مسؤول المكتبة
المركزية .ودار اللقاء في مجمله حول المكتبة المركزية التي تعتبر أهم
قضاء بالنسبة للطالب ،حيث ت ّم تقديم حوصلة عامة حولها ومختلف
المصالح الموجودة بها.
Convention Cadre de Coopération
entre l’Université 8 Mai 1945 Guelma et:

*Le laboratoire des travaux publics de L’est
Direction régionale d’Annaba (22 Février 2016).

L

es deux parties ont convenu d´organiser et de développer leur collaboration
d’une manière durable sur l’ensemble des domaines d’activité ou
d’enseignement d’intérêt commun, en conjuguant leurs potentialités
respectives matérielles et humaines dans les domaines de la formation, du
perfectionnement, de la recherche et des prestations de services.

*L’Université D’orléans (FRANCE) (22 Février 2016).

L

es deux parties ont convenu d′associer leurs efforts en vue
de promouvoir les échanges internationaux, d′accroitre leur
coopération scientifique et de favoriser de développement de la
recherche et de l′enseignement supérieur, initial et continu, dans les
domaines d'intérêt commun.

،

زيارة الوفد الصحراوي

حل يوم  8فيفري  2016بجامعة قاملة وفد صحراوي ضم األمني العام ملنظمة
اتحاد الطلبة وأعضاء من املكتب التنفيذي للمنظمة ومبعوث وزارة التعليم والرتبية
الصحراوية واألمني العامل لرابطة الطلبة الصحراويني الدارسني بالجزائر ،.باالضافة إىل
طلبة الجالية الصحراوية بجامعة قاملة.
حيث تم التطرق لعديد القضايا والتي من بينها أهمية الدبلوماسية الطالبية يف التعريف
بالقضية الوطنية خاصة بالنسبة للشباب الجزائري ،ورضورة العمل عىل تخليد األعياد
والذكريات الوطنية ،إضافة لتعميم نتائج املؤمتر الشعبي العام كحدث وطني تاريخي.
كام استمع الوفد لبعض اإلنشغاالت البيداغوجية التي قدمها الطلبة ،ليتم رفعها بعد
ذلك يف اجتامع ثنايئ جمع الوفد مجددا مبسؤويل الجامعة ،حيث تم التوعد مبعالجتها
يف أقرب وقت ممكن.

مدير النشرية:
األستاذ الدكتور حممد
منامشة
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رئيس التحرير :الدكتور عبد الغاني خشة
هيئة التحرير :إميان صاوشي  -عادل فنيدس
زهراء جاليليةتصميم :سعاد شالغمية

تكريــــــم

نظم قسم
األدب واللغـــــة
ا ال نجليز يــــة
كليــــة اآلداب
و ا للغـــــــــا ت
حفـــالَ تكرمييـــا
يــــوم  2فيفــري
 2016بقاعــــــة
ا ملحا ضـــــر ا ت
«سـايس بن حملــة» باملجمع الجديد وهذا مبناسبة تقاعـــد األستاذيــن
املشاركيــن «بن جازية عامر» و«شاديل رشيد».
استهل الحفل بكلمة مدير الجامعة معربا فيها عن امتنانه لاللتفاتة الطيبة
التي قام بها القسم تجاه األستاذين مشيدا بفكرة اإلعرتاف بالجميل كام ألقى
األساتذة طولقي الهادي ،العقون عبد الحق ،بودشيش عبد الحميد كلامت شكر
لألستاذين وهذا يف إطار رد الجميل بإعتبارهام من مؤسيس القسم ورواده.
ليفتح املجال بعدها لنشاطات مختلفة قدمها طلبة القسم متثلت يف فيلم
قصري ومونولوج وقراءات شعرية ووصالت موسيقية.

Réunion avec les représentants
de l’institut français d’Annaba

D

ans
le
cadre du
programme de
la coopération
et des relations
externes
de
l’université 8
mai 1945, une
réunion s’est
tenue avec les
responsables de
l’institut français le 3 février 2016 au sein du rectorat.
Après avoir procédé à une présentation des différents services de
l’institut et ses activités, Mr David Queinnec, directeur de l’institut français et Mr Amine Harat, chargé de la communication ont
été très enthousiastes aux propositions de Mr le Recteur concernant les moyens de concrétisation de cette coopération.
A l’issue de cette rencontre, plusieurs propositions ont été émises :
- Organisation de conférences et/ou des colloques en partenariat
- Programmation des événements culturels à Guelma
- Participation à l’encadrement de l’enseignement de français
dans le cycle de formation réguliers et au niveau du Centre d’Enseignement Intensif des Langues.

ببالغ الحزن واألىس تلقت أرسة الجامعة خالل شهر فيفري  2016نبأ وفاة:
 أخت السيد :نرص الدين بوخروبة ،األمني العام للجامعة. والدة السيد :ياسني جبار ،أستاذ بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري. والدة السيدة :مليكة بكاكرية ،موظفة. جدة السيدة :هدى سعادة ،موظفة. عمة السيدة :أسامء بن الشيخ ،موظفة. عم السيدة :نادية بودراهم ،موظفة. جدة السيد :عبد العزيز شاوش ،موظف. اآلنسة :وناسة بن سعادة ،طالبة سنة ثالثة قانون أعامل بكلية الحقوقوالعلوم السياسية
وعىل إثر هذا النبإ األليم ندعوا الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصرب والسلوان.

إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون

فيفري 2016

وشارك يف تنشيط هذه الفاعلية
.املؤسسات التالية نظرات مغمول
 مؤسسة حمالوي.اتصاالت الجزائر
 مؤسسة تركيب الشبكات واملراكز.حنان
الكهربائية والهاتفية لونيس عبد الحميد
والهدف من هذه التظاهرة هو تثمني
وتفعيل وترقية ونرش الفكر أملقاواليت
 وشهدت هذه األيام.لدى طلبة الجامعة
إقبال معترب من طرف الطلبة الذين
استحسنوا مثل هذه املبادرات ومتنوا ان
.تتكرر يف املستقبل

الفضاء العلمي

احتضنت دار املقاوالتية
 قاملة بالتعاون مع1945  ماي8 لجامعة
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
– أيام املقاوالتية وذالكansej- قاملة
25 و24 بتنظيم أيام إعالمية يومي
 مبجمع سويداين بوجمعة2016 فيفري
أين متحور برنامج التظاهرة حول أيام
تحسيسية يف شكل أبواب مفتوحة
 أيام دراسية وشهادات،للتعريف بالجهاز
 أيضا دورة تكوينية،حية ملقاولني شباب
حول خطوات إنشاء مؤسسة مصغرة

journée d’étude:

«Assia Djebar in different wor(l)ds»

أيــام املقاوالتيــة

O

rganisée par le département des lettres et de
langue anglaise, la journée
d’étude « Assia Djebar in
different wor(l)ds » s’est
tenue le 28 février 2016
à l’auditorium Sassi Ben
Hamla, elle vient suite à
celle organisée l’année dernière à la même période. A
travers diverses activités,
dont des conférences et des
projections, l’événement a
mis la lumière sur différents

aspects de l’œuvre et des
engagements de cette figure
incontournable de la littérature algérienne, maghrébine, et universelle. La journée a été aussi l’occasion
d’aborder des thèmes liés à
d’autres dimensions telleque
la traduction et la dimension
linguistique. Les débats et
la participation active de
l’audience ont énormément
contribué à la réussite de la
manifestation.

Laboratoire des Silicates, Polymères et Nanocomposites (LSPN)
L

es activités de
Recherche
dans le domaine des
matériaux
silicates
ont débuté
à l’Université de Guelma, pratiquement, depuis sa
création en 1986 au sein de l’Institut de
Chimie Industrielle sous l’impulsion du
professeur Hamid SATHA. A partir de
février 2001, ces activités se sont développées davantage au sein de l’équipe
« Physico-chimie des Matériaux » du
laboratoire d’Analyse Industrielle et de
Génie des Matériaux (AIGM) en s’étalant sur d’autres types de matériaux à
savoir les Matériaux Sol-Gel, les polymères et les nanocomposites à matrices
polymères.
La proposition de création du laboratoire des Silicates, Polymères et Nano-
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composites s’inscrit dans la continuité
des activités de Recherche menées par
l’équipe de « Physico-chimie des Matériaux » du laboratoire AIGM dans le
but de rassembler toutes compétences
en sciences et Ingénierie des matériaux
dans un même laboratoire homogène,
cohérent avec une complémentarité des
équipes de recherche, créant des synergies entre elles et pouvant ainsi relever
les défis qui les attendent dans le domaine des Sciences et de la Technologie
des Matériaux.
C’est ainsi, qu’un dossier bien structuré
autour des thèmes cohérents et complémentaires dans le domaine des sciences
et Ingénierie des matériaux a été proposé au CSP lors de sa réunion ordinaire du 19 et 20 janvier 2013. En effet,
ce projet de laboratoire a été agrée par
le CSP lors de cette réunion et ensuite
validé par les services compétents du
ministère de l’enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique (Labo-

ratoire de Recherche créé par arrêté
ministériel n° 242 du 03 avril 2013).
Les axes de recherche:
Synthèse et élaboration des nouveaux
matériaux par le procédé Sol-Gel,
- Etude des matériaux hybrides organiques – inorganiques,
- Etude des Verres, Céramiques et Composites,
- Effet des charges minérales sur les
propriétés des polymères,
- Cas du polyamide66 (PA66) chargé
par la fibre de verre,
- Etude des biopolymères (polysaccharides) à partir de la biomasse végétale,
- Etude des biopolymères (polysaccharides) à partir de la biomasse animale,
- Etude des mélanges PLA (Acide polylactide) et PMMA (Polyméthacrylate de
méthyle),
- Etude Structurale des Matériaux en
général,
- Etude des propriétés thermiques et
mécaniques des matériaux en général,
2016 فيفري

اإلحتفـــال
بيــوم الشهيد
 18فيفــري

الفضاء العلمي

إحياء لذكرى يوم الشهيد املوافق لـ 18
فيفري نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية،
الثقافية والرياضية بالتنسيق مع الرابطة الوطنية للطلبة
الجزائريني يوم  18فيفري  2016بقاعة املحارضات
مجمع هيليوبوليس -برنامجا احتفاليا متنوعا ،استهلبجولة يف معرض الصور لنادي الرسم للجامعة ومعرض
لنادي اإللكرتونيك ببهو كلية الحقوق .بعد ذلك تم
التوجه إىل قاعة املحارضات أين ألقى مدير الجامعة
كلمته الرتحيبية مشريا أن إحياء هذه املناسبات يهدف لتذكري الشباب ببطوالت الشعب الجزائري وعرفانا ملا قدموه من تضحيات للجزائر ،ليلقي بعدها كل من
رئيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريني ورئيس مكتبها  -قاملة -كلمة مؤكدين عىل أن مثل هذه األنشطة تهدف لالرتقاء بالوعي الطاليب واالعتبار .بعد ذلك ت ّم
تقديم محارضة بعنوان «الشهيد أكفان الجنان» لطالب املاسرت لحمر سليامن ،باإلضافة إىل شهادات حية للمجاهد حسني بورصاص و أومدور صالح ،بعد ذلك تم
عرض مونولوج للفنانة مفيدة عداس بعنوان «أرملة شهيد» ،وعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الشهيد قارة صالح من إنتاج طلبة قسم الحقوق ،كام كان هناك رسم
عىل املبارش وإلقاءات شعرية وخواطر وأناشيد دينية وأغاين ثورية من تقديم الطلبة .يف األخري تم تكريم وتوزيع شهادات عىل املشاركني .كام تم إجراء مسابقة
ثقافية بني طلبة قسم الحقوق وطلبة العلوم السياسية يوم  17فيفري .2016

Compétition d’orthographe

L

e club scientifique du département français de l’université
8mai1945 Guelma a organisé le 8 février 2016 une compétition d’orthographe dans lamphi20 de la faculté de lettres et des
langues destinée à tous les étudiants du département de français.
la compétition contient 45 qcm sur l’orthographe ( l’étudient doit
cocher la bonne réponse et le temps sera limité à 30min). Cette
manifestation scientifique a pour objectif de mesurer le bagage
orthographique de l’étudiant et pousser à écrire correctement en
respectant l’accentuation et aussi permettre aux étudiants de bien
profiter de leur temps libre.

محلة التربع
بالدم
4

العدد الواحد والعشرون

األسبوع املغاربي للصحة املدرسية واجلامعية لسنة 2016

إحياء لألسبوع املغاريب للصحة املدرسية والجامعية لسنة  2016الذي يحمل
شعار «تحركوا لصحتكم» نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية
بالتنسيق مع الوحدة الوقائية الطبية للجامعة برنامجا لفائدة طلبة وموظفي جامعة 8
ماي  1945من األحد  21فيفري  2016إىل غاية الخميس  25من الشهر نفسه تضمن
توزيع مطويات تحث عىل مامرسة الرياضة ،كام تم تنشيط سباق العدو ودورة يف كرة
السلة لفائدة الطلبة (ذكور وإناث ) بني مختلف كليات الجامعة .وأيضا دورة يف كرة
القدم لفائدة طلبة ،أساتذة وعامل الجامعة .حيث استحسن املشاركون هذه املبادرة
ومتنوا تكرارها يف املستقبل.

نظم حملة تربع بالدم كل من:
* الهالل االحمر الجزائري بالتنسيق مع مركز حقن الدم مبستشفى الحكيم عقبي لوالية قاملة يوم  10فيفري  2016بكلية االداب
واللغات باملجمع الجديد للجامعة قصد تحسيس وتشجيع وتوعية الطلبة برضورة وفوائد التربع بالدم وجاء هذا يف إطار تعزيز عالقات
الجامعة مع محيطها االجتامعي حيث شهدت الحملة حضور مكثف للطلبة ولقيت استحسان الجميع .
* املكتب الواليئ للتحالف من أجل التجديد الطاليب الوطني بالتنسيق مع اللجنة الوالئية للهالل األحمر الجزائري لوالية قاملة يوم 18
فيفري  2016تزامنا مع احتفالية يوم الشهيد مبجمع هيليوبوليس.
فيفري 2016

