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فضاءات اجلامعة
نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة
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قاملة

الثامن ماي حط رحاله
ككل مرة يف جامعة اختارت
منذ البداية أن يكون امسها
وعنواهنا هذا احلدث التارخيي
املهم يف مسرية الثورة اجلزائرية
وقد كانت املناسبة فرصة
للتذكري ،وجتديد خاليا العزم على مواصلة الدرب .
حل عيد الطالب هذه املرة ليكون عيدا حقيقيا
كما َ
برزت فيه املواهب واإلبداعات واحملاضرات ،وتدشني
حاضنة للحيوانات ومشتلة بكلية علوم الطبيعة و
احلياة يعترب إجنازا يدعم البحث العلمي خاصة وأن
هناك طاقم من األساتذة األكفاء الذين سيحسنون
استغالل هذا الفضاء لصاحل الطلبة و البحث العلمي.
لقد كانت أول حبة طماطم نضجت يوم التدشني
باكورة انطالق عمل دؤوب.
وحضور صالون وطين لتعميم العلوم من اجناز املديرية
العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،أمر ممتع للغاية
ألنه وقوف على بعض األفكار العلمية بطريقة مبسطة
اهلدف منها التعميم واإلفادة .وقد جنح هذا الصالون
بشكل الفت و استقطب مجهورا البأس به.
وإقامة املعرض الوطين للكتاب له داللة رمزية
وقوية لقدسية شهر ماي الذي حيمل لنا معه حدثني
كبربين ذكرى جمازر  8ماي  1945وعيد الطالب،
إميانا منا أن الثورة الزالت مستمرة ،وأقصد الثورة
العلمية و توجيه طلبتنا اىل العلم و بناء الدولة
ا حلد يثة .

السبعون جملاز

كرى الواحدة و

الذ

»»»»»»

ر  8ماي 1945

بعيون

الصحافة الوطنية

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

الفضاء اإلخباري

حصة إذاعية

استضافت إذاعة قالمة: :

* ضمن برنامج «جيل شباب» يوم  16ماي  2016أعضاء نادي الهندسة المعمارية
ونادي االلكترونيك الناشطين بجامعة  8ماي  1945قالمة،حيث ت ّم التعريف
بالنوادي العلمية واألنشطة التي يقومون بها ،باإلضافة إلى مختلف مشاركاتهم
داخل وخارج الجامعة.
* ضمن برنامج «الجامعة والتكوين» يوم  18ماي  2016السيد :لكحل عبد الرحمان
مدير فرعي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومجموعة من
األساتذة الباحثين المشاركين في الصالون الوطني لتعميم العلوم الذي نُظّم أيام ،17
 19 ،18ماي  2016باإلقامة الجامعية هباش أحمد الشريف.دار اللقاء حول محتوى
الصالون في طبعته السابعة وأهدافه .باإلضافة إلى عميد كلية علوم الطبيعة والحياة
وعلوم األرض والكون األستاذ :بن وارث جمال الذي قدم شروحات حول المشاريع
التي سيت ّم تدشينها في إطار برنامج االحتفال بعيد الطالب يوم  19ماي .2016

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

مديرية تطوير الفنون وترقيتها

املديرية الفرعية لتثمني التعابري الثقافية التقليدية والشعبية
وزارة الثقافة  24 -أفريــل .2016

تهدف االتفاقية إىل تحديد اإلطار القانوين املسري لعالقات التعاون بني
الطرفني يف مجال البحث العلمي والتكوين (ليسانس /ماسرت /دكتوراه)
وإىل تكثيف التبادالت العلمية والثقافية املتضمنة حامية وتثمني املمتلكات الثقافية ،من
خالل تسطري برامج سنوية مشرتكة.

اللجنة الوالئية للهالل األحمر الجزائري قالمة
 19ماي .2016

تهدف االتفاقية إىل تحديد اإلطار القانوين املسري لعالقات التعاون
بني الطرفني يف مجال البحث العلمي والتكوين (ليسانس /ماسرت/
دكتوراه) وإىل تكثيف التبادالت العلمية والثقافية املتضمنة حامية
وتثمني املمتلكات الثقافية ،من خالل تسطري برامج سنوية مشرتكة.

،

GROUPE ABIDI (25 Avril 2016).
La Direction de la Pêche et Ressources Halieutiques
de la Wilaya de Guelma (21 Mai 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.

* LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE (19 Mai 2016).

C

ette convention est l′aboutissement d′une volonté de coopération
entre l′Université de Guelma et le Conseil de la Concurrence dans
le domaine de la formation, de la recherche, de la formation continue,
des stages, d›encadrement, des études et de l›insertion professionnelle.

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

Conseil d’administration du
réseau des universités euro
méditerranéennes Téthys

Le Recteur de l’Université 8 mai 1945 Guelma
Nemamcha Mohamed représentant des universités
algériennes dans le bureau du réseau Téthys
La réunion a eu lieu à l’université de Cadiz Espagne du 22
au 25 Mai 2016.
Notre université, qui est membre, a été représentée par son
Recteur Nemamcha Mohamed qui est désigné comme représentant des universités algériennes dans le bureau du réseau
Téthys.
Le conseil s’est vu la participation des universités d’Algérie,
Maroc, Tunisie, Egypte, Liban, Palestine, Espagne, France,
Italie.
L’ordre du jour du conseil d’administration du réseau :
; -Bilan d’activité des 5 dernières années du réseau
-Accueil de nouveaux partenaires: l’université de Santiago
de Compostelle Espagne et l’université d’Antonine au Liban.
Une série de conférences et tables rondes sur l’internationalisation des universités euro-méditerranéennes ont été
présentées sur les thèmes :
; -Une vision internationale pour la formation et la recherche
-Comment la mobilité étudiante et du personnel contribue à
; l’internalisation des universités euro-méditerranéennes
-Les avantages de l’échange de bonnes pratiques dans la
conception et la gestion des projets de coopération interna; tionale
-Curricula pour l’employabilité : de la théorie à la pratique.
En marge des travaux du conseil d’administration, le Recteur a procédé à la signature d’une convention entre l’université 8 Mai 1945 Guelma et l’université de Cadiz Espagne.

اإلجتماع التنسيقي املنعقد يوم  31ماي 2016

انعقد بتاريخ  31ماي  2016اجتامع تنسيقي برئاسة السيد مدير
الجامعة وبحضور السادة النواب ،رئيس ديوان الجامعة واألمني العام للجامعة
وعمداء الكليات ،املدير الفرعي للمستخدمني ومسؤول املكتبة املركزية.
وقد متت مناقشة توظيف أساتذة جدد بعنوان  2016وذلك حسب ما تتطلبه
اإلحتياجات البيداغوجية لكل كلية ،وقد ركز السيد مدير الجامعة عىل ضبط
سياسة التوظيف مبا يتامىش مع املستجدات ،وقد تم وضع رزنامة إلنجاح هذه
العملية ،كام تم مناقشة برنامج صيانة املباين اإلدارية للسنة املالية  2016باإلستامع
إىل تفاصيل الربنامج من طرف املدير الفرعي للوسائل والصيانة ومناقشتها مبا
يتناسب مع األولويات ،يف ذات اإلجتامع وضعت رزنامة نهاية السنة الجامعية
وضبط تاريخ  3جويلية  2016لحفل نهاية السنة مبدئيا.
كام تم التطرق إىل عملية تسجيل املتحصلني عىل شهادة البكالوريا الجدد لسنة
 ،2016وقد أكد مدير الجامعة عىل اإلستعداد الكامل لهذه العملية التي تشهد
تحسنا كبريا عىل كل املستويات ،وقد تم اإلستامع كذلك إىل مسؤول املكتبة املركزية
عن عملية اقتناء ورشاء الكتب التي تعرف متابعة عىل مستوى كل الكليات.
ببالغ الحزن واألىس تلقت أرسة الجامعة خالل شهر ماي  2016نبأ وفاة:
 السيدة :فريدة عزوز  ،أستاذة بكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض والكون. والد السيدة :أسامء زراري  ،موظفة برئاسة الجامعة. والدة السيد - :سليامن قايش  ،أستاذ بكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض والكون. صويلح قايش ،أستاذ بكلية اآلداب واللغاتوعىل إثر هذا النبإ األليم ندعوا الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصرب والسلوان.

إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون

ماي 2016

الفضاء العلمي

إحياء الذكرى الواحدة والسبعون جملازر  8ماي 1945

إحياءا للذكرى الواحدة والسبعون ملجازر  8ماي 1945والتي تحمل
شعار :تضحيات شعب وعزة وطن .نظمت جامعة  8ماي
 1945قاملة برنامج احتفاالت باملناسبة كان من بينها:

تدشني املعرض الوطين للكتاب

الذي احتضنته املكتبة املركزية الجديدة والذي دام من
السبت  7ماي إىل غاية الثالثاء 10ماي . 2016وقد قامت
السيدة وايل والية قاملة رفقة مدير الجامعة مبراسيم التدشني ثم
قام الوفد بجولة يف أجنحة املعرض ووقف عند كل دار حيث
تم اإلستامع إىل رشوحات من طرف القامئني حول الكتب
والعناوين التي يوفرها املعرض الذي عرف مشاركة
 32دار نرش من مختلف أنحاء الوطن و الغاية هي
االقتناء املبارش للكتاب من طرف الطلبة واألساتذة ،و متكينهم من اإلطالع عىل اإلصدارات الجديدة يف الجزائر .

ندوة تارخيية حول جمازر  8ماي 1945

بتاريخ  7ماي  2016نظمت ندوة تاريخية حول مجازر  8ماي بقاعة املحارضات السايس بن حملة
باملجمع الجديد التي افتتحت من طرف األستاذ الدكتور محمد منامشة أين ألقى كلمة ترحيبية أشار فيها إىل الشخصيات
العديدة التي شاركت يف الطبعات السابقة للملتقى كعبد الحميد مهري ومحمد ختاوي وعامر العسكري و املجاهد السايس بن
حملة ومن فرنسا جاك فرجاس ونيكول درفيس وهرني عالق .وتناول يف محفل حديثه اإلشارة للملتقى الثالث عرش الذي جاء مبناسبة قسنطينة عاصمة الثقافة
العربية والذي تم تنظيمه مشاركة بني  3جامعات وهي(قسنطينة ،سطيف وقاملة) مشريا إىل إن كل هذه امللتقيات أجمعت أن االستعامر اليعرف إال القوة ،وأن
مجازر  8ماي هي بداية العد التنازيل الندالع الثورة .كام تحدث عن تنظيم ندوة تا ريخية بدل امللتقى الدويل هذا العام مام يعني التحضري لطبعة قادمة تكون
يف مستوى الحدث .بعدها قدم الدكتور أحمد منغور من جامعة سكيكدة محارضة بعنوان «موقف الحزب الشيوعي الجزائري من حوادث  8ماي »1945تطرق
فيها إىل تاريخ تأسيس الحزب سنة  1920مع ظهور الحركة الوطنية .ثم قدم األستاذ الدكتور محمد رشقي محارضة موسومة بعنوان «حزب الشعب الجزائري
يضع حجر األساس لذكرى شهداء  8ماي  »1945الذي اعترب أن املجازر ذكرى غالية يف طريق املجد بالنسبة للحركة الوطنية ،وق ّدم دراسة أرشيفية عن الحدث
خاصة بوالية قسنطينة الرشق الجزائري آنذاك .وذكر بوثائق رسية ت ُنرش ألول مرة وشهادات تثبت املجزرة ووثائق تعرب عن إحتفال الجزائريني بالذكرى إىل نهاية
 ،1953وق َّدم كذلك وثائق تثبت مجزرة الفرن بهليوبوليس و اعترب أن املجازر هي نهاية اآلالم واألوهام وبداية لطريق الحرية .ثم قدم نادي الفنون البرصية
للجامعة -كريا تيفا – رشيط فيديو حول املجاهد يلس عبد الله الذي أدىل بشهادات حية ،كام تحدث عن التعذيب والقتل واملنهجية املتبعة من طرف قوات
األمن االستعامرية الفرنسية وأساليبها يف قتل الجزائريني املتظاهرين .بعدها ألقى املجاهد سعال مسعود من مدينة خراطة قصيدة شعبية تناول فيها األحداث،
كام أسهب يف الحديث عن املجازر يف خراطة وكيف جرت .ثم أعقبه املجاهد لحسن بخوش من خراطة بكلمة إعترب فيها حضوره لوالية قاملة امتدادا لجهاده
من أ جل الجزائر كام ذكر أنه قىض  19سنة سجنا تحت األرض ،ثم روى كيفية انطالق مظاهرات 8ماي  1945بخراطة ،بعدها فتح النقاش ويف الختام تم تكريم
املشاركني من أساتذة محارضين ومجاهدين بتوزيع الشهادات واألوسمة كام نظم مدير الجامعة احتفالية خاصة عىل رشف طلبة النوادي واملنظامت املشاركة.

ورشة عمل وطنية حول تربية املائيات يف املياه العذبة واحلموية

مبساهمة كل من املركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية
املائيات .مركز تطوير الطاقات املتجددة والغرفة املشرتكة مابني الواليات للصيد
البحري وتربية املائيات لوالية قاملة نظمت كل من جامعة  8ماي  1945قاملة
ووزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري ممثلة يف مديرة الصيد البحري
لوالية قاملة بالتعاون مع والية قاملة ورشة عمل وطنية حول تربية املائيات يف
املياه العذبة والحموية يوم  21ماي  2016بقاعة املحارضات السايس بن حملة
باملجمع الجديد للجامعة مبشاركة واحد وعرشين متدخل من باحثني ومختصني
يف املجال ميثلون الجامعات والهيئات املختصة التي تنشط يف امليدان عرب مختلف
الرتاب الوطني ،وتهدف الورشة إىل التعرف عىل اسامك املياه الساخنة و العذبة
وسبل تربيتها وتطويرها وكذالك وضع خريطة طريق للخروج مبشاريع تتجسد يف
الواقع ،وميكن تطبيقها وممولة بعد أن تحىض باملوافقة من السلطات املختصة ،وقد
كان التساؤل املركزي للورشة «هل الجزائر لديها قدرات عىل إقامة مشاريع تربية
األسامك يف املياه الحموية والعذبة؟» وهو ما حاول الباحثون اإلجابة عليه يف هذه
الورشة .وعىل هامش األشغال تم التوقيع عىل اتفاقية إطار بني جامعة  8ماي 1945
ممثلة يف مديرها األستاذ الدكتور محمد منامشه ومديرية الصيد البحري ممثلة يف
السيدة املديرة الوالئية والتي تفتح أفاق التعاون بني الهيئتني .
ماي 2016

العدد الرابع والعشرون 3

الفضاء الطالبي

إحيــاء الذكــرى الستــون لعيــد الطالــب
 19مـــاي 1956

طلــــبة اجلاليـــة الصحراويــة

كلمة الطالب حبضور رؤساء املكاتب الوالئية للتنظيمات الطالبية

االحتفالية .وعىل هامش االحتفال تم امضاء اتفاقيات بني جامعة  8ماي 1945
املراسيــم اإلحتفاليــة
و كل من مجلس املنافسة  ،الهالل االحمر الجزائري و مجمع عبيدي.
أحيت جامعة  8ماي  1945قاملة بالتنسيق مع املديرية الفرعية
لإلشارة أعدت مديرية الخدمات الجامعية مأدبة غداء لكل الحارضين ،وقد
لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية بتاريخ  19ماي  2016الذكري الستون
تناول الجميع وجبتهم يف جو بهيج.
لعيد الطالب املوافق لـ  19ماي من كل سنة ،وهذا بحضور السيدة وايل
والية قاملة والسلطات الوالئية ،العسكرية و املدنية .استهل الربنامج
االحتفايل بتوجه الحضور لساحة الطالب باملجمع القديم لحضور مراسيم
رفع العلم والنشيد الوطني مع وضع إكليل من الزهور واالستامع لكلمة
الطالب ،هناك تابع الجمع استعراضا يف رياضة الكاراتيه ورياضة التنقل،
لتكون الوجهة الثانية الصالون الوطني لتعميم العلوم باإلقامة الجامعية
هباش أحمد الرشيف مبشاركة املديرية العامة للبحث العلمي وتطوير
التكنولوجي ،ومجموعة من النوادي العلمية لطلبة الجامعة ،كام تم تدشني
حاضنة حيوانية ومشتلة بكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم االرض والكون.

الصالون الوطين لتعميم العلوم يف نسخته السابعة

اإلحتفـــال الرمســـي بعيد الطالـــب
نُظم بقاعة املحارضات السايس بن حملة اإلحتفال الرسمي حيث ألقى
مدير الجامعة كلمته الخاصة باملناسبة منوها بالطالب وقت الثورة داعيا لطالب
اليوم بإكامل مسرية البناء ،ليستمع الحضور بعدها لألستاذ الدكتور عبد الله
حامدي ومداخلته بعنوان «الحركة الطالبية إبان املقاومة الجزائرية» التي تحدث
فيها عن الحركة الطالبية التي بفضلها أكد الطلبة الجزائريون غريتهم عىل وطنهم
مربزين رفضهم القاطع للسياسة االستعامرية.
كام قدم الدكتور يوسف قاسمي محارضته مؤكدا فيها عىل أن الحركة
الطالبية هي من أسست لدخول الثورة للمدن ،وأنها حركة استجابت لنداء
الجبهة التي لعبت الدور القيادي لكونها تشمل االعالميني والسياسيني
والدبلوماسيني أي أنه الجيل البديل للجيل اإلستيطاين الذي حاول اإلبقاء عىل
الجزائر الفرنسية كام ذكر أن رسالة طالب اليوم متمثلة يف كيفية الدخول
لحلبة التاريخ من خالل الحضور العلمي.

أنشطـــة خمتلفـــة

باملناسبة تم عرض مونولوج بعنوان «يوميايت بني أمي والجامعة»
وآخر حول الطالبات املقيامت ،كام تم عرض فيلم قصري معنون بـ «زمن
املالية» ،وابتكار علمي من إنجاز الطالبني (ورتيس وخلدون) ماسرت  2إعالم
آيل « ،»my kidويف األخري تم تقديم شهادات وتكرميات للمشاركني يف هذه
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العدد الرابع والعشرون

مبشاركة سبعة عرش باحث من درجة الدكتوراه وما فوق ينتمون
إىل مراكز البحث الوطنية التالية Crapc-cdta-urpo :
استضافت جامعة  8ماي  1945الصالون الوطني لتعميم العلوم يف نسخته
السابعة من إنجاز املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
وهذا يف إطار االحتفال بذكرى الستون لعيد الطالب املصادف ل 19ماي من
كل سنة ابتدءا من  17ماي واىل غاية  19ماي  2016باإلقامة الجامعية هباش
احمد الرشيف وقد إحتوى عىل خمسة أجنحة وهي الرياضيات ،الكيمياء
البيو لوجيا ،الفيزياء والبرصيات والفوتونيات ،وكان الهدف منه نرش الثقافة
العلمية يف املجتمع من خالل تبسيط العلوم بالنسبة للمجتمع العريض
بصفة عامة و الطلبة بصفة خاصة ،وكانت اشارة االنطالق من طرف مدير
الجامعة ليفسح املجال للجميع أن يستمع ويشاهد تجارب تطبيقية من
طرف القامئني عىل الصالون الذي شهد إقباال معتربا للطلبة الذين استحسنوا
وأعجبوا مبثل هذه الصالونات ومتنوا تعميمها وتكرارها يف املستقبل .
ماي 2016

