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فضاءات اجلامعة
نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

قاملة

مقتط�فات من كلمة مدير الجامعة في االحت�فال بمناسبة مرور ثالثين سنة من انشاء الجامعة والدخول الجامعي

كثيرة هي احملطات في تاريخ جامعة
 8ماي 1945والتي تستحق منا وقفـات تأمـل
َعبقَ ـ ًة
واستبصـار ،محطـات كانت والزالت ِ
من التآلـف ،ممزوجـة بالوفـاء واإلخـالص
اح واالبـداع ،كل
وم ِ
ُ
ثمـرَةٌ بالتأل ِ
ُّـق وال َن َ
جـ ِ
ذلك في سبيـل بنـاء مستقبل اجلامعــة
والتعريــف بهـا على املستوى احمللي و الدولي.
هـذه الـمؤسسة التي حتـوز على
عرفت فيها ذكريات
أهـم مراحـل حياتـي
ُ
كثيرة منها املشرق ومنها الكئيب والـمـر.
وفي الذكريات قلـوب تـبتسم وعيـون تغـرق
بالـدموع عند مرحلة التشييد والبنــاء وعند
َـرم فيهـا الطلبـة
كل حفـل تخـرج يُك ُ
م فرحيـن
األوائـل في دفعاتهم ورَأَي ْ َت ُه ْ
مسرورين مبـا أجنـزوه.
كي أعطر
أمامكـم
ها أنا أقف
َ
َ
املكـان بالفـرح ،لقـد إمتـزج شعـور
اللحظـات العبقة األولى إلنشاء املعهـد
الوطني للكيماء في  5أوت ،1986كتجربة
رائدة في التعليم العالي في واليــة قاملـة،

بدأت مسيرتهــا بــ  14 :أستـاذ و
123طالب وعدد قليل جدا من املوظفني،
عرفـت خاللـها اجلامعـة إلتفـاف كل
َت
أعضـاء األسـرة اجلامعيـة التي عَ ِمل ْ
بجهـد وكـد وتفانـي وبوتيـرة عمــل هادفــة
ومتسـارعــة وحثيثـة وشاقـة ليرتفع بعدها
عدد أعضاء األسرة اجلامعية إلى  1438طالب
يؤطرهم  78أستاذ خالل السنة اجلامعية
 .1991/1990ل ُتثـمر في النهـاية بتخـرج
أول دفعــة سنة  ،1991تضم  78إطار منهم
 56حامل شهادة مهنـدس دولة و  32حامل
شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقة .
و بتاريخ  18سبتمبر  2001إكتمل
البدر ُ وولدت اجلامعـة وتكونت الكليات ،هنا
بدأ التحـول واالنطالق نحو جتسيـد املشاريع
البحثية والبنى واملنشآت القـاعدية ،تزايـد
عـدد العمال والطلبة ،ومشاريع البحث
وعدد اخملابر ،حيث أصبح عدد الطلبة في
التدرج  6863طالب  ،و 16طالب فيما بعد
التدرج  ،يؤطّ رهم 197أستاذ منهم  06برتبة

»»»»»»

أستــاذ التعليـم
العالــي ،تـخـرج
745طالب .
مضت من عمر اجلامعة
ثالثون سنة
ْ
َرت فيها بفضل كل اخمللصني بنية حتتية
وف ٌ
و هياكل بيداغوجية جد معتبرة فكان من
اإلجنازات الشيء الكثير بفضل اهلل عز وجل،
ثم بعطاء وعمــل كل فرد منكم .
و اليوم هي بأربعة أقطاب و 7كليات
و 27قسم و 8مكتبات برصيد مكتبي
 241530كتاب و  874أستاذ  807موظف
و15622طالب منهم  15216طالب في
مرحلة التدرج و  406طالب في ما بعد
التدرج و  23مخبر بحث و 712أستاذ باحث
 32مشروع بحث جديد و  392منشور
ومداخلة علمية وطنية ودولية ،نوقشت 81
أطروحة دكتوراه خالل سنة . 2016/2015
أما على الصعيد اخلدمات اجلامعية
فلله احلمد هناك  7اقامات جامعية بسعـة
 10500سرير ،و 7مطاعم مدمجة و2
مركزية و 11139طالب مستفيد من منحة
جامعية.

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

تنصيب اللجنة البيداغوجية لفائدة االساتذة
حديثي التوظيف جلامعة  8ماي 1945

حصة إذاعية

استضافت إذاعة قالمة ضمن برنامج «في رحاب الجامعة»

* يوم  28سبتمبر  2016كل من :نائب مدير الجامعة المكلف بالعالقات
الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية ومدير مركز الموارد
المقاوالتية والتنمية الدولية بجامع ة  8ماي  1945قالمة  ،ورئيس مشروع �COF
( FEEالبناء المشترك لعرض تكوين غايته رفع نسبة التوظيف ) األستاذ نجيب
كازي من جامعة  Monpellierفرنسا  .دار اللقاء في مجمله حول اقتراح هيكل
يضم مجموع التكوينات ،المهارات والمهن ،الذي دارت أشغاله في شكل ورشات
وجلسات عامة بجامعة  8ماي  1945قالمة ،أيام  28،27و 29سبتمبر .2016
* يوم  5أكتوبر 2016مدير جامعة  8ماي  1945قالمة األستاذ الدكتور محمد
نمامشة ،أين قدم حوصلة لثالثين سنة من اإلنجازات والتحديات وأهم المحطات
التي شهدتها الجامعة منذ نشأتها سنة  1986إلى يومنا هذا .وقد كان الحديث
ممزوجا بسيرة ذاتية لضيف الحصة كونه أول أستاذ يحمل بطاقة مهنية رقم 1
بالجامعة.

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

La Direction des Travaux Publics de la
wilaya de Guelma (10 Octobre 2016).

انعقد اجتامع اللجنة البيداغوجية لفائدة األستاذ الباحث حديث التوظيف
يوم األحد  25سبتمرب  2016بقاعة االجتامعات برئاسة الجامعة بحضور السيد مدير
الجامعة األستاذ الدكتور محمد منامشة و السادة نائب مدير الجامعة املكلف بالتكوين
العايل يف الطورين األول والثاين والشهادات األستاذ الدكتور صالح العقون و األستاذ مشطر
حسني مسؤول خلية ضامن الجودة و األستاذ نافع زهر الدين ممثل أساتذة شعبة العلوم
واألستاذ بو مهرة عز الدين ممثل أساتذة شعبة العلوم اإلنسانية واالجتامعية و األستاذة
معلم وردة ممثل أساتذة شعبة اآلداب واللغات أين افتتح االجتامع بكلمة من طرف
السيد مدير الجامعة رحب فيها بالحضور ثم قدم قراءة يف املنشور املنظم لعمل اللجنة
مبينا املهام واألهداف كام عرض برنامج التكوين املقرتح من طرف الوزارة عىل األساتذة و
دعاهم إىل إثرائه بآرائهم واقرتاحاتهم قبل 30سبتمرب  2016برفع تقرير من طرف اللجنة
املكلفة  .و تطرق أيضا إىل التكوين عن طريق أرضية مودل والذي يكون تنفيذه ابتدءا
من نوفمرب  2016وان استاراتجية املرشوع هدفها تكويني إعالمي.كام نوه اىل ان التكوين
يكون خارج ساعات العمل و إجباري ويدخل يف إطار عملية الرتسيم.

اجتماع تنسيقي
						

انعقد املجلس التنسيقي بتاريخ  16أكتوبر بقاعة االجتامعات
		
برئاسة الجامعة ،وقد كانت فاتحة اللقاء بالحديث عن خلية الجودة (،)RAQأين حرص
La Direction de l’Habitat de la wilaya
مدير الجامعة عىل مبارشة مهامها ،والعمل عىل التقييم الذايت عىل ضوء املرجعية الوطنية.
كام قام املجلس باالستامع إىل عروض حال حول الدخول الجامعي ،وانطالق الدروس فيام
de Guelma (10 Octobre 2016).
يخص كل كلية ليتم الوقوف عىل املشاكل العالقة والتعجيل بتسويتها.
es deux parties ont convenu d´organiser et de
ويف ذات اللقاء أشار مدير الجامعة إىل التحضري لدورة املجلس العلمي ،وضبط تاريخ
développer leur collaboration d’une manière
انعقاده ،كام تطرق املجلس إىل إعالن قرار العفو عن الطلبة املحالني عىل املجالس التأديبية
durable
sur l’ensemble des domaines d’activité ou
الذي جاء يف كلمة مدير الجامعة مبناسبة مرور ثالثني سنة عىل إنشائها ،وضبط إجراءات
d’enseignement
d’intérêt commun, en conjuguant leurs
تطبيق القرار .وقد شمل الحديث كذلك بعض املتفرقات التي متس بعض القضايا العاجلة.

L

،

potentialités respectives matérielles et humaines dans
les domaines de la formation, du perfectionnement, de la
recherche et des prestations de services.

قائمة األساتذة الذين متت ترقيتهم إىل رتبة أستاذ يف
الدورة السادسة والثالثون ( )36للجنة اجلامعية الوطنية
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اﻻسﻢ واللﻘﺐ

عبد السالم بابوري
عمر دبوش
يوسف قاسمي

التﺨصﺺ

هندسة الكرتونية
رياضيات
تاريخ وآثار

رئيس التحرير :الدكتور عبد الغاين خشة
مدير النشرية:
هيئة التحرير- :إميان صاويش
حممد
األستاذ الدكتور
 عادل فنيدسمنامشة
 -زهراء جاليلية
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العدد السادس والعشرون

حماضرة األستاذ الدكتور فريد عمريوش
							
استضافت جامعة  8ماي  1945قاملة
يوم  27أكتوبر  2016بقاعة املحارضات السايس
بن حملة باملجمع الجديد األستاذ الدكتور فريد
عمريوش متخصص يف البيو ميكانيك من جامعة
شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية ،حيث ألقى
محارضة حول سريته العلمية الخاصة استعرض من
خاللها أهم محطات حياته العلمية وأرسار نجاحه
ودعا إىل رضورة خلق تكنولوجيات يحتاجها العامل
وإىل إنتاج أفكار تساعد الناس يف حياتهم اليومية،
بعدها فتح النقاش للحضور وكانت معظم
التدخالت حول املوضوع .ويف الختام تم تكريم الضيف من طرف األستاذ الدكتور حمدي
رشيد نائب املدير املكلف بالعالقات الخارجية والتعاون و التنشيط واالتصال والتظاهرات
العلمية نيابة عن السيد مدير الجامعة األستاذ الدكتور محمد منامشة.
ببالغ الحزن واألىس تلقت أرسة الجامعة خالل شهر أكتوبر  2016نبأ وفاة:
 ااآلنسة :مريم مرميدطالبة بقسم الحقوق
كلية الحقوق والعلوم السياسية
وعىل إثر هذا النبإ األليم ندعوا الله أن يتغمدها برحمته الواسعة ويلهم ذويها
الصرب والسلوان.

إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون
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الفضاء العلمي

 30عاما من اجلهد ،األمل والتحديات

الورشات الثالثة لوضع قائمة عروض التكوين والكفاءات
و+Erasmus
واملهن يف إطار مشروع COFFEE
						

مدير اجلامعة برفقة :من اليسار إلى اليمني :السيدة والي الوالية -سعادة السفير عبد اهلل بعلي – السيد رئيس اجمللس الشعبي الوالئي

نظمت رئاسة جامعة  8ماي 1945قاملة أيام  28. 27و  29سبتمرب
 2016بقاعة املحارضات السايس بن حملة باملجمع الجديد ورشات من
اجل اقرتاح هيكل يضم مجموع التكوينات .املهارات واملهن حيث يعمل
املشاركون فيه عىل دراسة مدى إمكانية دميومة املرشوع وكذالك التعريف
بطريقة تقييم الطلبة من اجل إنهاء املصفوفة الهيكلية و تدور أشغاله
يف شكل ورشات وجلسات عامة و تأيت هذه الو رشات يف إطار مرشوع
( COFFEEالبناء املشرتك لعرض تكوين غايته رفع نسبة التوظيف) وهو
عبارة عن مرشوع أورويب و ERASMUS +يهدف إىل تقوية وتطوير قدرات
مؤسسات التعليم العايل و مدة املرشوع محصورة يف الفرتة مابني أكتوبر
 2015وأكتوبر  2018ومن بني الغايات املسطرة لهذا املرشوع خلق 18
ليسانس مهنية منوذجية يف جامعات جزائرية من بينها جامعة 8ماي 1945
قاملة ويضم  19رشيك من الجزائر .فرنسا .بلجيكا .اسبانيا و ايرلندا شارك
يف هذه الورشات 33أستاذ من جامعات جزائرية وأجنبية.

						 نيافر
زيارة وفد من مقاطعة
 1945قاملة وذلك سنة  .1991ليختتم
الحفل بتكرميات وشهادات رشفية.
وعىل هامش االحتفال أبرمت
اتفاقيتني مع كل من مديرية األشغال
العمومية قاملة ومديرية السكن
قاملة بغرض توسيع مجاالت التعاون
وانفتاح الجامعة عىل محيطها
االقتصادي واالجتامعي.
وباملناسبة ،قرر مدير الجامعة
إعالن العفو عن الطلبة الذي
صدرت يف حقهم عقوبات من
الدرجة األوىل خالل ثالثة سنوات
األخرية  2014/2013و2015/2014
و ،2016/2015وتخفيض العقوبة
للطلبة الذين تعرضوا لعقوبات من
الدرجة الثانية يف السنوات نفسها.
وقد كان هذا اإلجراء استثنائيا
لتحفيز الطلبة عىل اإلجتهاد.
ولإلشارة ،قامت مديرية الخدمات
الجامعية بتنظيم مأدبة غداء والتي
حرضتها السلطات املحلية وعىل
رأسهم السيدة وايل والية قاملة
وإطارات الجامعة وضيوف الحفل.

تحت الرعاية السامية
ملعايل وزير التعليم العايل والبحث
العلمي والسيدة وايل والية قاملة،
احتفلت جامعة  8ماي  1945قاملة
يوم  10أكتوبر  2016بالذكرى الثالثون
إلنشائها وبافتتاح السنة الجامعية
 2016/2017وذلك بحضور السلطات
املدنية والعسكرية والقضائية
ومجموعة من مدراء الجامعات.
كانت االنطالقة بجولة يف معرض يربز
مراحل تطور الجامعة منذ نشأتها إىل
يومنا هذا ،ومعرض لصور مختلف
أنشطة الطلبة .ليتجه بعدها الحضور
إىل قاعة املحارضات السايس بن
حملة أين ألقى مدير الجامعة كلمته
االفتتاحية متحدثا عن أهم املحطات
التي مرت بها الجامعة والتحديات
التي واجهها مؤسسو هذا الرصح
العلمي معربا عن امتنانه وفخره
باملراتب التي آلت إليها الجامعة،
معلنا عن افتتاح السنة الجامعية
.2017/2016كام ألقى عىل مسامع
الحضور رسائل املدراء السابقني
لجامعة قاملة والذين تعذر عليهم بحضور مجموعة من املراسلني
الحضور لالحتفال .استمتع الحضور والصحفيني ،والهيئات اإلعالمية
بعدها مبشاهدة فيلم وثائقي من
نظمت ندوة صحفية دار فيها
انجاز نادي الفنون البرصية الذي احلديث حول مناسبة ثالثني سنة
يلخص مسرية ثالثني سنة للجامعة من مسيرة اجلامعة منذ إنشائها،
يف ثالثني دقيقة .قام بعدها سعادة وقد قام مدير اجلامعة باإلجابة
على أسئلة احلاضرين فيما
السفري السابق عبد الله بعيل بإلقاء
الدرس االفتتاحي بعنوان» دور األمم يخص ظروف االنطالقة الصعبة
املتحدة يف األوضاع األمنية الراهنة» .إلنشاء اجلامعة ثم تطورها عبر
املراحل التي مرت بها نحو
بعد ذلك قدم السيد أومدور الرشيف
كلمة ناب فيها عن دفعته باعتبارها إرساء تقاليد جامعة  .كما أجاب
أول باكورة أنتجتها جامعة  8ماي مدير اجلامعة على األسئلة التي
دارت حول اآلفاق املستقبلية.
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حظيت جامعة  8ماي  1945بزيارة من طرف وفد فرنيس من
مقاطعة نيافر  NIEVREعىل هامش زيارة مربمجة لوالية قاملة يف إطار
التحضري لتوأمة ورشاكة اقتصادية مع املقاطعة ،يتكون الوفد من :السيد
كونستانتا رودريكاز « »CONSTANTIN RODRIGUEZمستشار ديوان
رئيس مجلس مقاطعة نيافر و رئيس بلدية  CHAMPVOUXورئيس مركز
تسيري الوظيف العمومي للمقاطعة باإلضافة إىل السيد :فريد لخرض حجاج
بصفته مستشارا خاصا ومديرا لديوان رئيس مقاطعة نيافر الفرنسية .وقد
تبادل الطرفان الحديث حول الكثري من االنشغاالت.

امللتقى الدولي حول :
والرهانات
األمن الطاقوي بني التحديات
						

موضوع امللتقى الدويل الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية
بجامعة  8ماي  1945قاملة يومي  25و 26أكتوبر  2016بقاعة املحارضات نايت
حمود مصطفى مبجمع هيليوبوليس أين كانت اشاراة االنطالق من طرف األستاذ
الدكتور محمد منامشة مدير الجامعة .وقد شارك فيه  29أستاذ وباحث من داخل
الوطن وخارجه عىل غرار فرنسا وتركيا ومرص ،ويهدف امللتقى إىل تحديد وضبط
مكون البيانات املتاحة لتوفري أمن طاقوي يتعدى األمن النفطي وهل الجزائر لها
القدرة واإلمكانيات الكافية لتحقيق النقلة النوعية نحو الطاقات املتجددة التي
تبقى آمنة بيئيا وغري ناضبة وميكن الطلبة من االطالع عىل املستجدات الحاصلة يف
الساحة السياسية الوطنية والدولية يف هذا املجال وقد طرح امللتقى عدة تساؤالت
منها ما مفهوم األمن الطاقوي وما مدى تأثره بالتهديدات الالمتاثلية الراهنة،
وماهي االسرتاتجيات الدولية الطاقوية ،وهل مثة إمكانية إلحداث تحول فعيل
نحو الطاقات املتجددة كبديل يف سبيل تحقيق التنمية الفعلية .وهذا ما حاول
املشاركون اإلجابة عليه يف مداخالتهم أين قسم امللتقى إىل سبعة محاور منها
مقاربة مفاهمية نظرية ،الوطن العريب دراسة جيو سياسية ،التجارب الطاقوية
للقوى الدولية يف الوطن العريب ،مستقبل األمن الطاقوي يف الوطن العريب .

Une journée d’étude portant sur: problématique
du « savoir-faire
» » et du « savoir-penser
						

Le département de français de l’Université 8 Mai 1945 Guelma a organisé en date du 18 Octobre 2016 une journée d’étude
portant sur le thème suivant : problématique du « savoir-faire
» et du « savoir-penser » en contexte scolaire et/ou universitaire.
Cette journée d’étude s’inscrit dans une réflexion sur l’ensemble des contraintes de pratiques de l’enseignement/apprentissage des langues dont le français.
Les intervenants sont en nombre de 8 à travers le territoire
national.
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الفضاء الطالبي
نادي الفنون البصرية

نظم نادي الفنون البرصية بالتنسيق مع املديرية
الفرعية لألنشطة الثقافية .العلمية والرياضية نشاطا يعترب
إشارة انطالق للنادي للسنة الجامعية  2017-2016ويحمل شعار
– الجامعة ماش غري محارضة وتطبيق -بقاعة املحارضات مبجمع
سويداين بوجمعة يوم الثالثاء  27سبتمرب  ،2016وقد تضمن باقة
متنوعة من النشاطات شملت كلمة افتتاحية لرئيس النادي،
وريبورتاج بعنوان «جامعة بال روتني» ،ثم اسرتاحة موسيقية.
بعدها «كيف تكون كريا تيفا يف عقلك» محارضة قدمها املدرب
شعيب يوسف من وهران ،و أيضا قدم منويش عزالدين إسالم
مستشار يف أمن املعلومات من قسنطينة محارضة حول أمن
املعلومات ،ويف الختام تم فتح النقاش للطلبة وتكريم املشاركني.

أيام إعالمية حتسيسية حول املقاوالتية

نظمت دار املقاوالتية بجامعة  8ماي  1945أياما إعالمية
تحسيسية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب قاملة ،حيث
كانت االنطالقة بكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض والكون يوم
 17أكتوبر ،2016لتكون لها محطات أخرى مبختلف الكليات إىل غاية
 28نوفمرب .2016وجاءت هذه املبادرة لنرش ثقافة املقاوالتية يف الوسط
الجامعي ولتوضيح آليات التشغيل للطالب ،وكيفية إقامة املشاريع
وتدعيمها من طرف املؤسسات والبنوك (( BEA-CPA-BNAلكونها
تساهم يف التنمية املحلية ،وتخلق مناصب شغل .
و شملت األيام اإلعالمية التحسيسية كل الكليات لكون املقاوالتية متس
كل املجاالت ،وال تقترص عىل تخصص واحد فقط .

لقاء مدير اجلامعة مع التنظيمات الطالبية

حملة تحسيسية حول :

 -المخـدرات  -السالمـة المروريـة  -الجريمـة االلكترونيـة -

نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية
لجامعة  8ماي  1945قاملة بالتنسيق مع كل من  :نادي صناع النجاح
ونادي الحقوق ،املديرية العامة لألمن الواليئ ،الوحدة الطبية الوقائية
بالجامعة ،والهالل األحمر الجزائري ،وديوان مؤسسات الشباب للوالية
قاملة ،وجمعية صفا ملكافحة املخدرات ،ومديرية الصحة لوالية قاملة،
واملركز الوسيط لعالج املدمنني حملة تحسيسية حول املخدرات –
السالمة املرورية – الجرمية االلكرتونية – يومي  17و  18أكتوبر 2016
مبجمع سويداين بوجمعة لليوم األول ،والثاين مبجمع هيليوبوليس بهدف
توعية و تحسيس الطلبة برضورة الوقاية من هذه اآلفات ،والتعرف عىل
املناهج وسبل االحرتاز منها .وذلك من خالل محارضات قدمها ممثلو
األمن الواليئ حول املوضوع .كام تم تنظيم معرض لصور حية ملدمنني،
ولوحات وملصقات تعرب عن الحدث من تقديم جمعية صفا ملكافحة
املخدرات واملديرية الفرعية.كام قدمت جمعية السالمة املرورية
استعراضا بالدرجات النارية ،وقدم الهالل األحمر عرضا لإلسعافات
األولية باإلضافة إىل حملة للتربع بالدم من تنظيم مديرية الصحة لوالية
قاملة .وقد لقيت مثل هذه املبادرة استحسانا من الجميع.
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التقى مدير الجامعة بتاريخ  18أكتوبر بقاعة االجتامعات برئاسة الجامعة
عىل الساعة العارشة ممثيل التنظيامت الطالبية لكل من الرابطة الوطنية للطلبة
الجزائريني،االتحاد العام للطلبة الجزائريني  ،االتحاد الوطني للطلبة الجزائريني ،
املنظمة الوطنية للطلبة الجزائريني .كام التقى السيد نائب مدير الجامعة املكلف
بالبيداغوجيا والسيد األمني العام يوم  24أكتوبر بالتحالف من أجل التجديد الطاليب،
وقد تناولت اللقاءات العديد من االنشغاالت التي رفعتها التنظيامت إىل مسامع
مدير الجامعة الطي أوىل لها اهتامما كبريا ،وخلصت اللقاءات إىل عدة إجراءات من
شأنها املساهمة أكرث يف تحسني و ترقية األداء.

حماضرة دومنيك فري نا نديز
الفرنسية
– ما يقال و ما اليقال -االستعمال اجليد للغة
							

متت استضافت «دومنيك
فرينانديز» بجامعة  8ماي  1945قاملة
من طرف قسم اللغة الفرنسية بكلية
اآلداب واللغات بالتنسيق مع املعهد
الفرنيس بعنابة يوم  20أكتوبر 2016
بقاعة املحارضات السايس بن حملة
باملجمع الجديد أين قدم محارضة
بعنوان ما يقال وما اليقال –االستعامل
الجيد للغة الفرنسية – وهي عنوان مؤلفه الجديد انتقد من خاللها تبسيط اللغة
بحجة تسهيل استعاملها وبحجة االتصال ملا لذلك من أثر سلبي عىل جاملية اللغة
موضحا كذلك أن عمل األكادمييني ليس منصبا عىل حامية اللغة من الزوال فقط بل
محاربة تشويهها .
علام أن دو منيك فري نا نديز حاصل عىل جائز غو نكور األكرث شعبية لألدب يف فرنسا
وهو من أصول مكسيكية انتخب سنة  2007عضوا باألكادميية الفرنسية ومن أهم
مؤلفاته :اينشتاين ،الرشوق ،رسائل إىل دورا ،بيد املالك ،زهرة ياسمني يف اإلذن.
سبتمرب  /أكتوبر 2016

