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فضاءات اجلامعة
نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

هذا العدد هو مسك ختـــام
إعالمي لسنة جامعيـة حافلـة
بالتطلعـــــــــــات واإلجنــــازات
و باألمنيات و النتائج
يف كل مرة مع كل اختتام لسنة جامعية نضيف
رصيدا جديدا حلساب جامعة  8ماي  1945اليت
ختطو خطواهتا الثابتة الواعدة لرتسم مسرية الثالثني
سنة اليت سنحتفل هبا شهر سبتمرب القادم .
عمر جامعي بعدد اإلجنازات قد يفوق عدد
السنوات شهدنــا فيه التحديــات ،وشاهدنــا فيه
ما حتقــق و جتسد واقعا فعليا .
كنت أتابع كل صغرية و كبرية ،وأمحل معي مهوم التسيري
أحل فيه ال تفارقين أجندتي اليت أدون فيها
إىل كل مكان ّ
كل املواعيد و كل املالحظات ،ومن خلف زجاج نافذة
مكتيب أرى كل صباح أفواج الطلبة و هم يدخلون من بوابة
اجلامعة ألكون شاهدا على خترجهم يف آخر املطاف .
لقد كانت هذه السنة اجلامعية متميزة أرهقت فيها
طاقمي املسري حرص ًا مين على استغالل الفرص
ا ُملثمرة ،و هذه السنة اجلامعية كان لنا شرف استقبال
وزير الثقافة و مدير جامعة القاهرة ،كما كان لنا شرف
تنظيم أبواب مفتوحة على اجلامعة بوسط املدينة،
و احتضان فعاليات هامة كثرية.
أمتنى للجميع حظا وافر ًا وعطلة سعيدة.

قاملة

مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك ،وتزامن ًا مع الذكرى الرابعة و اخلمسون لعيد االستقالل
و الشباب ،يسر األستاذ الدكتور حممد منامشة مدير جامعة  8ماي  1945قاملة أن يتقدم إليكم
بأحر التهاني و أطيب األماني مبناسبة هاتني املناسبتني العزيزتني على قلوبنا
أعادمها اهلل علينا باخلري و اليمن و الربكات و االزدهار و التقدم

وزير الثقافة :عز الدين ميهوبي

حياضر يف جامعة  8ماي 1945

يف زيارته للجامعة ألقى معايل وزير الثقافة عز الدين
ميهوبي ليلة األحد  19جوان  2016على الساعة العاشرة حماضرة
جبامعة قاملة بقاعة الساسي بن محلة بعنوان «الطريق إىل املعرفة»
خصصها للحديث عن خمتلف اجلوانب املتعلقة بأمهية اإلنتاج
املعريف يف تطوير اجملتمعات والشعوب و إكساهبا القوة الثقافية
واالقتصادية مثمنا يف هذا الشأن االهتمام اخلاص الذي
حظي به قطاع الثقافة يف التعديل الدستوري األخري
الذي جعل الثقافة حق مكفول لكل مواطن .
كما تطرق يف حماضرته اليت تابعتها سلطات الوالية
رفقة عدد كبري من املثقفني والطلبة وأساتذة
اجلامعة إىل جمموعة من النماذج احلديثة للدول اليت
متكنت من حتقيق قفزة نوعية يف تنميتها احمللية بعد حتسني منتوجها املعريف على غرار الصني واليابان وسنغافورة واألردن .
كما قا م معا ليه جبو لة يف ر و ا ق معر ض للر سم من إ بد ا عا ت ا لطلبة  ،و نشط ند و ة صحفية تطر ق
فيها إ ىل كل ما خيص قطا ع ا لثقا فة جميبا على أ سئلة ا حلا ضر ين .

»»»»»»

حفل اختتام السنة اجلامعية 2016/2015

نظمت اجلامعة ليلة يوم األحد  3جويلية  2016مبدرج الساسي بن محلة حفال
مبناسبة اختتام السنة اجلامعية .2016/2015
وتضمنت فعاليات هذا احلفل تكريم األساتذة الذين ارتقوا إىل مصاف
األستاذية ،واملتفوقني من الطلبة األوائل على مستوى كليات اجلامعة السبع
حبصوهلم على جوائز معتربة.
ويف كلمة له باملناسبة أشار األستاذ الدكتور حممد منامشة مدير اجلامعة
إىل أن السنة اجلامعية املنصرمة كانت حافلة مبختلف األنشطة واألعمال
املفيدة ،مضيفا أهنا تتطلع بعزمية إىل املزيد من التطوير وحتسني األداء يف عامل
ال مكان فيه إال ألصحاب البذل والعطاء.
وقال إن اجلامعة متكنت من قطع أشواط مهمة حنو حتقيق املزيد من أهدافها
وتطلعاهتا حنو مستقبل أفضل ،مستحضرا يف هذا إحصائيات دقيقة شاملة مسحت
كل االجنازات على مجيع األصعدة...تتمة ص3
جامعة  8ماي  1945قاملة ،نهج  19ماي  ،1956ص.ب ،401:قاملة  ،24000الجزائر،
الهاتف ،037 10 05 60 :الفاكسwww.univ-guelma.dz,037 10 05 61 :

الجامعة الصيفية
لريادة األعمال
من أجل نرش ثقافة املقاوالتية يف الوسط

الفضاء اإلخباري

الطاليب الجامعي والتعريف بكيفية إنشاء مؤسسة واملراحل
التي مير بها حامل املرشوع إلنشاء مؤسسته الخاصة ويف
إطار انفتاح الجامعة عىل املحيط و التشغيل نظمت دار
املقاوالتية التابعة لجامعة  8ماي  1945قاملة وبالتنسيق مع
املركز الجامعي لإلعالم حول التشغيل وبالتعاون مع الوكالة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية قاملة األيام التكوينية
يف إطار الجامعة الصيفية لريادة األعامل من  29ماي إىل
2جوان  2016مبجمع سويداين بوجمعة لفائدة الطلبة أين
متحور برنامج الدورة حول أساسيات إنشاء مؤسسة مصغرة،
التمويل البنيك ،الرضائب ،مبادئ قانون األعامل ،قوانني
التسجيل يف السجل التجاري ،إجراءات االنضامم إىل كل
من الصندوق الوطني للتأمينات االجتامعية للعامل األجراء
والصندوق الوطني للتأمينات االجتامعية لغري األجراء وأيضا
تقديم جهاز وكالة دعم تشغيل الشباب ،و يف الختام شهادة حية
ملستثمر جامعي ،وقد شارك يف تن
شيط هذه الدورة ممثلني عن كل من البنك والرضائب والصندوق الوطني للسجل التجاري و صندوق التأمينات االجتامعية للعامل اإلجراء وغري األجراء.
وقد تم يف نهاية أشغال الدورة توزيع شهادة مشاركة عىل املرتبصني أين ألقى نائب مدير الجامعة املكلف بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط والتظاهرات
العلمية كلمة ختامية نيابة عن مدير الجامعة أعلن فيها عن االختتام الرسمي وحث الطلبة عىل املشاركة وبذل املزيد من الجهد لتحقيق مبتغاهم وأن الجامعة
ستواصل مرافقتهم وتسخر لهم جميع اإلمكانيات ،وان أبوابها مفتوحة لهم دامئا.
ويجدر بالذكر أن الدورة شهدت مشاركة حوايل  75مرتبص من مختلف الكليات والتخصصات يف الليسانس ،املاسرت والدكتوراه الذين استحسنوا هذه املبادرة ومتنوا تكرارها يف
املستقبل ،وان تكون املرافقة متواصلة.
ويف سرب لآلراء بالنسبة للمشاركني بالجامعة الصيفية لريادية األعامل  ، 2016كانت النتائج عىل النحو التايل :
 -1املشاركون يف سرب اآلراء 49 :طالبا من بني  75املشاركني يف الدورة التكوينية ،وعدد اإلناث ميثل أكرث من مرة و نصف عدد الذكور املشاركني يف الدورة ( 46إناث مقابل  29من
الذكور).
 -2تقييم التكوين 45 :طالبا يعتقدون بأن التكوين يتامىش مع مشاريعهم املهنية يف حني  4يعتقدون العكس بسبب محتوى التكوين املقدم ،ونصف املستجوبني تقريبا يعتقدون
بأنهم بحاجة لتكوين يف إدارة املشاريع ( ) gestion de projetsواللغات األجنبية و بدرجة أقل يف التسويق ،املحاسبة و قوانني االستثامر.
 -3النشاط املقاواليت :تقريبا نصف املستجوبني ( )23مل يكن لديهم فكرة ملرشوع مقاواليت قبل بداية التكوين ،وكل املستجوبني ( )23الذين مل يكن لديهم فكرة ملرشوع مقاواليت يعتقدون
بأن الدورة مكنتهم من بلورة مرشوع مقاواليت ،.وتقريبا كل املستجوبني ( )46عربوا عن نيتهم يف تقديم مرشوع مقاواليت بعد نهاية الدراسة منهم  22ينهون شهادة املاسرت هذه السنة

نتائج مسابقة أبادر
مقاوالتي للطلبة

إﺳﻢ اﳌﴩوع

املرتبة األوىل

My Kid

املرتبة الثانية

مزرعة تربية األرانب

مياﳼ أمين

إسرتجاع مادة املطاط

بلقط خالد /بلقط أمرية

،

ألفضل مشروع

اﳌﺮﺗﺒﺔ

ﺻﺎﺣﺐ اﳌﴩوع

املرتبة الثالثة

ورتﴘ خالد /خلدون محمد عالء الدين

مرحبا بكم في صفحة الفايسبوك الرسمية
جلامعة  8ماي  1945قاملة على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/8mai1945Guelma-859913087486573/?fref=ts

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

ببالغ احلزن و األسى تلقت أسرة اجلامعة خالل شهر جوان  2016نبأ وفاة:
 أخ السيد :عبد الغني خشة ،رئيس ديوان مدير اجلامعة. إبنة أخ السيد :يوسف قاسمي ،عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. عم السيدة :عبلة فطايمية ،موظفة برئاسة اجلامعة. أب السيدة :أسماء زراري ،موظفة برئاسة اجلامعة. عم السيد :عبد المالك شالغمية ،موظف مبركز االنظمة وشبكة اإلعالم واالتصال والتعليم املتلفز. جد السيدة :صفية درغال ،موظفة برئاسة اجلامعة. -أخ السيدة :حسيبة رحايلية ،موظفة بكلية العلوم والتكنولوجيا.

وعلى إثر هذا النبإ األليم ندعوا اهلل أن يتغمدهم برمحته الواسعة ويلهم ذويهم الصرب والسلوان.
إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون
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الفضاء العلمي

2016/2015
اجلامعية
السنة
اختتام
حفل
تتمة ص...1وقال إن الجامعة متكنت من قطع أشواط مهمة نحو تحقيق املزيد من أهدافها وتطلعاتها

نحو مستقبل أفضل ،مستحرضا يف هذا إحصائيات دقيقة شاملة مسحت كل االنجازات عىل جميع األصعدة.
فعىل الصعيد البيداغوجي ذكر مدير الجامعة يف كلمته أنه بلغ عدد الطلبة املتخرجني  4303طالب،منهم
 2631يف الليسانس و  1672طالب مسجل يف املاسرت -من بينهم  86طالب أجنبي من  10جنسيات.-
كام متت مناقشة  81أطروحة :تأهيل جامعي ،21 :دكتوراه علوم ، 29 :دكتوراه ( :)LMDا ، 24ماجستري.7 :
وعىل مستوى التظاهرات العلمية :نظمت الجامعة  42تظاهرة علمية من بينها  7ملتقيات دولية،
 14ملتقيات وطنية 21 ،أيام دراسية .
أ ّما يف إطار العالقات الخارجية أبرمت الجامعة  24اتفاقية مع مختلف الرشكاء :منها 6
اتفاقيات دولية و18وطنية.
جهود
من
بذلوه
ما
عىل
وعامل
وموظفني
وطالب
أساتذة
من
الحفل
هذا
إنجاح
يف
ساهموا
الذين
ويف آخر كلمته شكر
كلية احلق
و
ق
و
ال
للوصول إىل نهاية مثمرة لعام جامعي ناجح ،متمنيا للجميع عطلة ميمونة وعاما دراسيا متميزا.
علوم ال
سياسي
ة  30ج
وا
ن
6
1
وهنأ األساتذة والطالب عىل نجاح السنة الجامعية املنرصمة التي متيزت بالعطاء العلمي.
20
وأشاد بالجهود املبذولة من طرف الجامعة للتحسني من املردودية العلمية للطالب ،مام ساعد يف تفوقهم .كام قدم شكرا خاصا للمساهمني .
وقد جرى الحفل بحضور مسؤويل الوالية والجامعة مع حضور متميز ألهايل الطلبة يف جو احتفايل بهيج .
كام نظمت كل كلية حفل اختتام السنة الجامعية من  30جوان  2016حتى  4جويلية .2016

كلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض والكون  3جويلية 2016

كلية اآلداب واللغات  3جويلية 2016

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية  3جويلية 2016

كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  3جويلية 2016

كلية العلوم والتكنولوجيا  4جويلية 2016

كلية الرياضيات واالعالم الآللي وعلوم املادة  4جويلية 2016
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الفضاء العلمي

قائمة األساتذة الذين متت ترقيتهم
إىل رتبة أستاذ التعليم العايل
الرقم

الطلبة املتخرجني أوائل الكليات يف املاسرت دفعة 2016

اإلسم واللقب

1

العقون عبد الحق)(LLE

2

ملزادمي احسن )(ST

3

شامم مربوك)(SNV

4

طولقي الدي)(LLE

الكلية

القسم

الشهادة

اللقب واالسم

االختصاص

العلوم و التكنولوجيا

هندسة الطرائق

ماسرت مواد و هندسة الطرائق  :هندسة كيميائية

عميورعائشة

الرياﺿيات و اإلعالم اآليل و علوم املادة

اإلعالم اآليل

ماسرت هندسة الوسائط

بورصاص حسينة

علوم الطبيعة و الحياة و علوم األرض و الكون البيولوجيا

ماسرت بيولوجيا جزئية و خلوية :علم املناعة املعمقة كردوﳼ فايزة

5

جامع محمد الرشيف)(ST

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

علوم التسيري

ماسرت مالية املؤسسات

رزق ﷲ نرجس

6

منصوري رشيد)(ST

7

نافع زهر الدين)(ST

الحقوق والعلوم السياسية

الحقوق

ماسرت منازعات إدارية

معاللة عائشة

8

حمدي رشيد)(ST

اآلداب واللغات

اللغة و األدب العريب ماسرت صوتيات وعلوم اللسان

9

زرقني فريدة)(LLE

10

سوييك ليندة)(SNV

11

شنايف فراح)(SNV

12

ماهر فرحان مرعب)(SHS

Pays d’accueil

13

قاﳾ سليامن)(SNV

العلوم اإلنسانية واالجتامعية

التاريﺦ

ماسرت تاريﺦ :تاريﺦ عام

كرميﺶ حنان
بوعوينة سلمى

قائمة الطلبة الذين كرموا مبناسبة جناحهم يف مسابقة التكوين اإلقامي باخلارج
Discipline

Nom/Prénom

Grande Bretagne

Anglais

BENZDIRA Halima

14

لعفيفي ياسني)(SM/MI

Jordanie

Anglais

LOUATI Hayat

15

العقون فاتح)(SM/MI

Jordanie

Mathématiques

GRARA Kamila

16

ساﳼ هادف بوزيد)(LLE

Informatique

DIB Amira

Chine

الرابطة الوطنية للطلبة اجلزائريني
يف دورة اجمللس الوالئي العادية
في إطار الدورة العادية للمجلس الوالئي للرابطة الوطنية
للطلبة اجلزائريني مت على الهامش تكرمي مدير اجلامعة والرياضي أمير
سعيود علما أنه أختير من طرف صحيفة «ماراكانا» كأحسن العب
في الدوري اجلزائري ملوسم  2016/2015في كرة القدم.

ميثاق اجلودة جلامعة  8ماي  1945قاملة املصادق عليه
يف جملس إدارة اجلامعة بتاريخ  18أفريل 2016
تسعى جامعة  8ماي  1945قاملة مبقتضاه إلى ضمان نوعية التكوين
وذلك بإقتراح منهجيات وتهيئة مناخ مناسب لتكوين الطلبة
وانفتاحهم بهدف جعلهم مسؤولني وفاعلني في مسارهم التكويني،
وكذا متابعتهم طيلة مسارهم الدراسي والسهر من اجل جتسيد
اإلجراءات املهمة واملتوخاة الندماجهم املهني

عطلة سعيدة * عطلة سعيدة * عطلة سعيدة * عطلة سعيدة * عطلة سعيدة
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