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نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة
أحبب ـ ـ ـ ــت في
هذا العدد من
النشريـ ـ ـ ــة أن
أنوه بما يقوم
به طلبتنا من
جانب من احلضور
فعاليات علمية وثقافية .وعلى
هذا الصعيد أقول أن فكرة
النوادي العلمية وتأطيرها من
طرف المديرية الفرعية لألنشطة
الثقافية والرياضية مع وجود
أسات ـ ــذة من القســم يوجهونهــم
ويرشدونه ـ ــم ،ك ــل ذلك يخـ ــدم األمني الوطين للرابطة الوطنية يلقي كلمته
الحراك الثقافي عند الطالب .وقد
وقفت شخصيا على عدة أنشطة
قدمته ـ ــا بعض الن ـ ـ ـوادي الفعالة
وراق لي ما حضرته وتابعته.
لقد قدم الطلبة بأسلوب جميل
ووعـ ــي كبيـ ـ ــر بع ـ ـ ــض اللوحات
الثقافية والفنية ،كما قاموا بتنظيم اجملاهد رابح مشحود يلقي مداخلته
أيام دراسية بمعية األساتذة ،كل
ذلك كشف عن قدرة في التنظيم
واجتهاد في األداء.
إنني أشجع كثي ار هذه النوادي
الفعالة وهؤالء الطلبة المتميزون
متمنيـ ــا أن يقف الجميع في
صف منظم يستقطب المتلقين
نادي الرسم يعرض لوحاته
والمتابعين.
وأقول للجميع كل عام وأنتم
بخير بحلول السنة الجديدة.
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قاملة

اليوم الوطين للشهيد املصادف لـ  18فيفري من كل
سنة – أوفياء لرسالة الشهداء
حتت شعار أوفياء لرسالة الشهداء
و حتت الرعاية السامية لفخامة
رئيس اجلمهورية السيد عبد
العزيز بوتفليقة و السيدة والي
والية قاملة نظمت جامعة  8ماي
 1945قاملة بالتنسيق مع الرابطة
الوطنيــة للطلبــة اجلزائرييــن
و مديرية اجملاهدين لوالية قاملة
احتفالية يوم الشهيد املصادف
ل 18فيفري من كل سنة ،وذالك
يوم اخلميس  16فيفري 2017
بقاعة احملاضرات الساسي بن
محلة باجملمع
اجلديد حبضور
سعــــادة سفري
دولــة فلسطني
الدكتور لؤي
واجملاهـــد رابح
مشحـــود حيث
استهــل احلفـل
بكلمة للسيد
مديــر اجلامعة
األستــاذ حممد
منامشــة رحب
فيهــــا باحلضور
وشكرهم على تلبيـة الدعــوة
و باألخــص مناضلــي الرابطــ-ة
الوطنية للطلبة اجلزائريني وهنأ
الشعب اجلزائري باملناسبة ألقى
سعادة السفري كلمة باملناسبة
ثم ذكر فيها أن رسالة الشهيد ال
تزال مستمرة وهي أمانة يف أعناقنا
ثم جاءت كلمة األمني الوالئي
للرابطة الذي دعا الطلبة فيها إىل
محل األمانة ثم األميني الوطين
للرابطة الذي يدوره ألقى كلمة
تبادل فيها احلدث واألحداث ،مع
العلم أنه مت إقامة معرض للصور

لنادي الرسم اجلامعي ومتحف
اجملاهد .بعدها قدم الدكتور
يوسف قامسي عميد كلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة
و أستاذ التاريخ مداخلة بعنوان:
مدلول الشهيد الذكرى و الرسالة
ليتم عرض فيلم وثائقي من اجناز
نادي الفنون البصرية -كريا تيفا
– أعطى حملة تارخيية عن املقاومة
و الثورات يف اجلزائر بداية من
دخول املستعمر من ميناء سيدي
فرج إىل غاية اندالع ثورة الفاتح
من نوفمرب 1954
واستقــالل اجلزائر
.ثم قدم الطالـــب
كحل الرأس أمني
خاطـــرة شعريـة
بعنوان جزائر الثوار،
كــذالك استمــع
احلضور إىل شهادة
حيـــة للمجاهــد
والسفري السابق رابح
مشحود قال فيها أن
الثورة بناها الشباب
وهي مل تنته وهي
مستمرة وأن الشهداء تركوا لنا
أمانة وهي اجلزائر .بعدها مت إلقاء
أغنية ثورية بعنوان  :شهيد الوطن
يا مثال الوفاء رافقها رسم على
املباشر من طرف طلبة نادي الرسم
اجلامعي لبور تري الشهيد زيغود
يوسف كما قدم ويف األخري
عرض مو نو لوج بعنوان  :كل
الشعوب تسكن أوطانها إال اجلزائر
فهي تسكن شعبها و يف األخري
اختتم احلفل بتكريم ااملدعويني
و املشاركني .

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
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C

entre l’université 8 mai 1945 - Guelma et:
L’université A. MIRA- Béjaia

* لقاء مدير اجلامعة مع طلبة اهلندسة
املعمارية

بحضور كل من نائب المدير المكلف بالبيداغوجية ،و عميد
الكلية ،و رئيس ديوان مدير الجامعة تم عقد لقاء مع ممثلي طلبة
الهندسة المعمارية يوم  17جانفي  2017بقاعة االجتماعات
برئاسة الجامعة مع السيد المدير تم فيه فتح حوار صريح وشفاف
حول االنشغاالت التي يحملها الطلبة ،وقد صرح السيد مدير
الجامعة بمتابعة المستجدات أول بأول كما تم اللقاء بالطلبة يوم
 19جانفي  2017بالمدرج رقم  1بالمجمع القديم بحضور أساتذة
القسم ،محاولة إليجاد حلول ممكنة وسريعة.

* لقاء مدير اجلامعة مع جلنة الرتبية
والتعليم العالي والتكوين املهين باجمللس
الشعيب الوالئي لوالية قاملة

تم لقاء مدير الجامعة يوم  26جانفي  2017بقاعة االجتماعات
برئاسة الجامعة بحضور نواب المدير مع لجنة التربية والتعليم
العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوالئي لوالية قالمة ،وهذا
لمعاينة وضعية التعليم العالي بالوالية أين استمعوا إلى عروض
حول ما تم انجازه في جامعة  8ماي . 1945

* لقاء مدير اجلامعة مع ممثلي النقابة
الوطنية لألساتذة اجلامعيني

،

تم لقاء مدير الجامعة األستاذ الدكتور محمد نمامشة مع ممثلي
النقابة الوطنية لألساتذة الجامعيين وذلك بطلب منها يوم 30جانفي
 2017بقاعة االجتماعات برئاسة الجامعة ،حيث تم مناقشة ملف
السكن والتأهيل الجامعي و أجال وشروط مناقشة الدكتوراه وبعض
المتفرقات علما انه حضر اللقاء كل من رئيس الديوان واألمين
العام للجامعة والمدير الفرعي للمستخدمين والتكوين.

* لقاء املدير الفرعي لألنشطة العلمية
الثقافية والرياضية مع ممثلي النوادي
العلمية

عقد المدير الفرعي لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية
لجامعة  8ماي  1945قالمة بمقر المديرية الكائن بمجمع سويداني
بوجمعة يوم  31جانفي  2017لقاء مع ممثلي النوادي العلمية
بالجامعة من اجل التنسيق الحقيقي في مختلف األنشطة ،وخلق
توأمة بين النوادي لتنشيط المحيط وضبط البرامج الفنية الثقافية
وتوزيعها على كل أقطاب المؤسسة الجامعية.
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العدد الثامن والعشرون

A

travers cette convention, signée le 26 février 2017,
l’UAMB et l’université 8 Mai 1945 Guelma se réjouissent de renforcer leur réseau de coopération et leur ouverture sur leur environnement.
En vertu de cet accord, quatre étudiants, en Master 2, de la
faculté des lettres et des langues étrangères de chaque université ont été sélectionnés pour participer au programme
d’échange afin de finaliser leurs cursus universitaires. Cette
initiative vise à encourager la mobilité nationale, promouvoir
l’échange interuniversitaire et permettre un brassage culturel
entre étudiants algériens.
La convention a été signée lors d’une cérémonie par les recteurs des deux universités, en l’occurrence Pr SAIDANI
Boualem et Pr NEMAMCHA Mohamed qui se sont engagés
pour assurer un bon accompagnement à ces étudiants et pour
la réussite de cette convention.
ببالغ احلزن واألسى تلفت أسرة اجلامعة خالل شهر فيفري  2017نبأ وفاة:
الطالبة :بن بوط سعاد.
من قسم العلوم االنسانية.
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية.
وعلى إثر هذا النبأ األليم ندعوا اهلل أن يتغمدها برمحته الواسعة ويلهم ذويها
الصرب والسلوان.

تعزيـــــــة

« إن هلل وإنا إليه راجعون»

ببالغ احلزن واألسى تلفت أسرة اجلامعة خالل شهري جانفي وفيفري  2017نبأ وفاة:
 والد األستاذة :بن فرحات عزالة  ،قسم علم االجتماع. جدة السيدة :لطرش حليمة أمينة عامة لكلية احلقوق والعلوم السياسية. والدة السيدة :نيقري المية موظفة بكلية احلقوق والعلوم السياسية. والد السيد :زغدودي رشيد موظف بكلية اآلداب واللغات. -عم السيد :بركاين عمار موظف برئاسة اجلامعة.

« إن هلل وإنا إليه راجعون»

دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

ندعو اهلل بالشفاء العاجل للموظف مجال فرداس رئيس حضرية السيارات سابقا بالنيابة
مدير النشرية:
األستاذ الدكتور محمد
نمامشة

رئيس التحرير :الدكتور عبد الغاني خشة
هيئة التحرير - :عادل فنيدس
 زهراء جاليليةتصمـيم :عمر عميروش

جانفي/فيفري 2017

الفضاء العلمــي

يوم درايس حول تدريس اللغة االنجليزية كلغة
أجنبية يف الجامعة الجزائرية

نظم قسم اللغة االنجليزية لكلية اآلداب واللغات بجامعة
 8ماي  1945قالمة يوم الثالثاء  14فيفري  2017بقاعة
المحاضرات بمكتبة الكلية بالمجمع الجديد يوما دراسيا تحت
عنوان  :تدريس اللغة االنجليزية كلغة أجنبية في الجامعة
الجزائرية شارك فيه  13أستاذ وباحث من مختلف جامعات
الشرق الجزائري كان الهدف منه بحث عن األساليب والتقنيات
الحديثة و الجديدة و غيرها المستعملة في تدريس اللغة
االنجليزية في الجزائر وعالقة الثقافة باللغة و تدريسها كما
مكن أساتذة وطلبة القسم من التعرف على المستجدات في
هذا المجال.

ندوة قسم الفلسفة

نظم قسم الفلسفة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جلامعة 8ماي1945
قاملة يوم 10جانفي  2017بقاعة احملاضرات جملمع سويداين بومجعة ندوة فلسفية
بعنوان :الفلسفة الغربية من التأسيس اىل النقد وقد نشطها كل من األساتذة
والدكاترة رشيد دحدوح و عزالدين دريدي من جامعة قسنطينة و ميجا مصطفى
من جامعة عنابة و عبد الرزاق بلعقروز من جامعة سطيف حبضور األساتذة وطلبة
القسم.

يوم إعالمي حول نظام التعليم العالي و
آليات توجيه حاملي شهادة البكالوريا
لسنة 2017

عمال باالتفاقية المبرمة بين و ازرة التعليم العالي
والبحث العلمي و و ازرة التربية الوطنية نظمت جامعة
 8ماي  1945قالمة يوما إعالميا يوم الثالثاء 14
فيفري  2017بقاعة المحاضرات الساسي بن حملة
بالمجمع الجديد حول كيفيات تسجيل حاملي البكالوريا
لسنة  2017لفائدة المستشارين التربويين لوالية قالمة
تحت شعار  :أيها الحائز على شهادة البكالوريا إبن
مشروع مستقبلك الجامعي .و الغرض منه تعريف
الطالب و تزويده بالمعلومات عن كيفيات اختيار
الشعب في الجامعة وفق كفاءاته وهذا بحضور السيد
مدير التربية لوالية قالمة والسيد مدير مركز التوجيه
المدرسي والمهني لوالية قالمة ونواب عمداء الكليات
السبع للبيداغوجيا و  44مستشار التوجيه المدرسي
والمهني و مسؤولي ميادين التكوين.
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مداخلة املخرج :أمحد راشدي

ندوة حول السينما وسيلة إعالمية
السينما وسيلة إعالمية محور الندوة التي نظمتها كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة  8ماي  1945بقاعة المحاضرات سويداني بوجمعة يوم الخميس  5جانفي
 2017بمشاركة شخصيات في اإلعالم واإلخراج تتمثل في اإلعالمي ومدير الوكالة
الوطنية لإلشعاع الثقافي السيد نزيه برمضان والمخرج أحمد راشدي.
كانت اإلنطالقة بكلمة افتتاحية لألستاذ الدكتور محمد نمامشة تطرق فيها إلى دور
السينما في ترويج الثقافة الجزائرية ونقل معطيات الفكر ثم قدم المخرج الجزائري
أحمد راشدي مداخلة بعنوان أفالم الذاكرة بين الدعاية والصورة المشرقة تحدث
فيها عن عالقة السينما بالذاكرة والهوية ،وقدم نماذج لها ودعا راشدي إلى الترويج
للثقافة الجزائرية من خالل السينما بعدها قدم مدير الوكالة الوطنية لإلشعاع الثقافي
والتي باتت تلعب دور محوري في التعريف بالثقافة الجزائرية وتاريخها محاضرة
بعنوان السينما في قلب إشعاع الثقافة الجزائرية دعا فيها إلى ضرورة االستثمار في
المجال الثقافي والتسويق وخاصة من طرف أرباب العمل الجزائريين كما تناول دور
السينما في دفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل الترويج السياحي مثل مهرجان
الدوحة الذي لقي نجاحا كبي ار وفي الختام تم تكريم المتدخلين من طرف السيد مدير
الجامعة كما قدم السيد نزيه برمضان درع الوكالة الوطنية لإلشعاع الثقافي للسيد
مدير الجامعة.

يوم إعالمي

نظمت دار المقاوالتية لجامعة  8ماي  1945قالمة يوم  20فيفري  2017بكلية العلوم
االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير يوما دراسيا حول :الطاقات المتجددة ،تم إلقاء محاضرة بعنوان:
الطاقات المتجددة في الجزائر ،قدمها األستاذ بولوح مسعود من جامعة  8ماي  1945قالمة ،ومداخلة
ثانية بعنوان :الطاقات المتجددة بديل للطاقات األحفورية ،قدمها السيد :عزوزي لحمادي ،خبير في
الطاقات المتجددة ،ويهدف هذا اليوم اإلعالمي التحسيسي تمكين طلبة الجامعة من التعرف على
المشاريع في مجال الطاقة المتجددة ألن طالب اليوم هو مقاول الغد ،وعلى هامش اليوم الدراسي أقيم
معرض حول الطاقات المتجددة (عرض ألواح شمسية) لمركب آفاق للطاقات المتجددة.
كما نظمت نفس الدار يوم االثنين  27فيفري  2017بمجمع سويداني بوجمعة بالتنسيق مع اتصاالت
الجزائر لوالية قالمة يوما إعالميا حول بطاقة في مكتبتي من أجل تمكين األسرة الجامعية لالستفادة
من هذه الخدمة واالمتيازات التي توفرها.

العدد الثامن والعشرون
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الفضاء الطالبي

في إطار التعاون والتبادل

في إطار برنامج  Mevlanaبين
جامعة  8ماي  1945قالمة وجامعة
اسطنبول تركيا استضافت الجامعة طالبة
تركية من جامعة اسطنبول يوم  7فيفري
 2017لدراسة السداسي الثاني تخصص
لغة عربية وأيضا في إطار التعاون
المشترك بين الجامعة وجامعة بجاية
ستتم عملية تبادل الطلبة بين الجامعتين
في الميادين التالية :لغة فرنسية ،لغة
انجليزية ،لغة عربية ،لدراسة السداسي
الثاني لمشروع نهاية الدراسة.

حملة تحسيسية
حول مكافحة
البدانة في الوسط
الجامعي

إحي ـ ــاء لألسب ـ ــوع المغـ ـ ــاربي
للصح ـ ــة المدرسية والجامعية،
نظمـ ـ ــت المديريـ ـ ـ ــة الفرعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لألنشطة العلمية  .الثقافية والرياضية حملة السليمة و مباريات في كرة اليد إناث و
تحسيسية حول مكافحة البدانة في الوسط كرة القدم ذكور و مباريات في كرة الطائرة
الجامعي من 20فيفري  2017إلى غاية إناث و ذكور ،و نصف مارطون في
23من الشهر نفسه شملت كل من مجمع الفترة الصباحية و قد شارك في تنشيط
سويداني بوجمعة ،مجمع هيليوبوليس هذه الحملة كل من طلبة النوادي العلمية
 ،المجمع الجديد و المجمع القديم من بالجامعة ،و أطباء الوحدات الوقائية
أجل تحسيس الطلبة بضرورة الوقاية من لجامعة  8ماي  1945قالمة و أخصائي
البدانة و التعرف على أسبابها و كيفية في التغذية  .و قد لقيت هذه المبادرة
عالجها ،و التعامل مع المصاب و هذا استحسان إو�عجاب الطلبة الذين تجاوبوا
من خالل توزيع مطويات ومنشورات حول معها بالحضور المكثف و التفاعل الكبير
الوقاية و مكافحة البدانة  ،محاضرات وتمنوا أن تتكرر في المستقبل .
حول الموضوع و محاضرات حول التغذية

Passage d’invité

D

ans le cadre de la poursuite des
travaux du projet COFFEE,
l’Université 8 Mai 1945 Guelma a accueilli du 25 au 28 février 2017 Dr
Patrick EFFANTIN chef du Département de Génie Electrique et Informatique Industrielle à l’Université de
Nîmes, pour prendre part à l’opération
d’expertise de l’offre de formation
professionnelle « Protection des Réseaux Electriques » élaborée dans le
cadre de ce projet par l’Université 8
Mai 1945 Guelma, en partenariat avec
le groupe SONELGAZ.
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العدد الثامن والعشرون

Présentation par Mr.Benachenhou sur les
)laboratoires à distance (E-LAB

D

Dans le cadre du projet : «Réseau de laboratoire de travaux
pratiques d’électronique (ReLaTraPE)» élaboré entre
l’agence universitaire de la francophonie (AUF), l’université Abdelhamid Ben Badis de Mostaghanem et l’université 8 Mai 1945
Guelma, l’université 8 Mai a organisé une rencontre à laquelle Pr.
Benachenhou (université Abdelhamid Ben Badis de Mostaghanem) a présenté une conférence sur les laboratoires à distance
(E-LAB) le dimanche 5 février 2017 au niveau de la bibliothèque
centrale, ancien campus, pour les enseignants de l’université.
Le but de cette présentation est la création et la mutualisation de
laboratoires à distance.

جانفي/فيفري 2017

