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قاملة

نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة
بعد هذا العدد سأكون
بعد هذا
العدد مكتبي
غادرت
قد
بالجامعة ألجلس
منتخبا على مقعد
بالمجلس الشعبي
الوطني عن والية
غادرت
بذلك
سأكونوقدأكون
قالمة
قد قضيت أكثر من
عقد مدي ار لجامعة  8ماي  1945عشتها سنة
سنة و لحظة بلحظة  ،شكلت كلها شخصيتي
و أحالمي و أمالي .
بالجامعة
خالصا
مكتبي خاصا
استغل هذه الفرصة ألقدم شك ار
لكل أسرة الجامعة أساتذة  ،عماال و طالبا ،
وادعوا اهلل أن يوفقني إلى مد الجسور نحو
جامعتي أقدم لها اهتمامي بال انقطاع و اخدم
الوالية التي انتخبتني ممثال لها  ،و امنح
مقعد
الشعبيابهم
بالمجلسعلى صو
أنهم كانوا
علىبي
منتخباوثقوا
ألجلس للذين
إحساسا
في اختيارهم .
إن جامعة 8ماي 1945قالمة تمثل بالنسبة لي
بيتا ثانيا و ميدانا صلت فيها بكل قوة بداية من
مركز جامعي إلى جامعة بسبع كليات .
أكون بذلك
الوطن يعن
افتتاحية قداضمنها
قالمة وكلمة
والية اكتب
عدد كنت
في كل
توجيهاتي  ،واحرص فيها على بث روح المثابرة
و العمل في نفوس أفراد األسرة الجامعية في
افتتاحية هذا العدد ال يمكن إال أن أشكركم
جميعا والسالم عليكم.

تعزيـــــــة
الحزن
ببالغ
واألسى والتسليم
بقضاء هلل وقدره
تلقينا نبأ وفاة
«محمد الصغير باباس» رئيس المجلس
االقتصادي واالجتماعي ( )CNESالمغفور
له بإذن اهلل تعالى ،إو�ذ نشارككم ونقدم لكم
أخلص التعازي وصادق المواساة في هذا
المصاب الجلل سائلين المولى عز وجل
أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه
ويسكنه فسيح جنانه.

تهنئــــــة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ  8مارس ،يتشرف مدير
الجامعة األستاذ الدكتور محمد نمامشة بتقديم خالص التهاني
وأطيب األماني لكافة أستاذات ،موظفات وطالبات
جامعة  8ماي  1945قالمة.

ندوة حول التعرف على وسائل اإلعالم.
للمواطن احلق يف معلومة موثوقة
بمناسبة زيارة معالي وزير االتصال السيد حميد قرين لوالية
قالمة  ،وفي إطار سلسلة الندوات التكوينية لفائدة المواطن
التي تشرف عليها و ازرة االتصال.
أشرف معالي وزير االتصال على أشغال ندوة حول «التعرف
على وسائل اإلعالم ،للمواطن الحق في معلومة موثوقة»
التي نظمت يوم  4أفريل  2017بقاعة المحاضرات الساسي
بن حملة –المجمع الجديد -وذلك بحضور السيدة والي
الوالية وكذا السلطات المدنية والعسكرية ،وطاقم الجامعة
من إطارات ،أساتذة وطلبة .وقد قدم السيد عمار بورويس
مدير القناة الثالثة للتلفزيون الجزائري مداخلة تحدث فيها
عن العالقة بين الروبورتاج الجواري والتنمية مسلطا الضوء
على أهمية الخبر الجواري ،كونه يشكل حلقة وصل بين
المواطن والحكومة لنقله انشغاالت المواطن  ،كما أنه يبرز
جهود الحكومة التي تقوم بها من أجل التنمية.
كما تطرق إلى مختلف مراحل تطور االهتمام
باإلعالم الجواري في مختلف وسائل اإلعالم
المكتوبة ،السمعية ،والبصرية ،ليفسح المجال
بعد ذلك للمناقشة وطرح األسئلة إو�ثراء اللقاء.
واختتمت أشغال الندوة بتكريم معالي الوزير
من طرف نائب مدير جامعة قالمة للتكوين
نيابة عن األستاذ الدكتور محمد نمامشة مدير
جامعة  8ماي  1945قالمة الذي أشرف على
توزيع السكنات الوظيفية لمشروع  34مسكن
لفائدة أساتذة الجامعة.
وعلى هامش الندوة ،قام معالي الوزير والوفد
المرافق بزيارة لقسم علوم اإلعالم واالتصال.

»»»»»»»»

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
استضافت إذاعة قاملة ضمن برنامج «يف رحاب اجلامعة»

* يوم  10أفريل  2017كل من رئيس النادي
العلمي لقسم الحقوق الطالب :مهدي نقيب ورئيس
الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين مكتب قالمة
الطالب :عبد الغفار محمداتني وطالب الدكتوراه:
عبد الرزاق مرابط وقد قام الضيوف بالحديث عن
الندوة العلمية « النظام اإلنتخابي الجزائري على ضوء
التعديالت الدستورية الجديدة» التي نظموها يوم  6أفريل .2017
كما تدخل عبر الهاتف األستاذ :حميداني سليم الذي تحدث عن فحوى الملتقى

الوطني «المنظمات الدولية في الواقع العالمي :دراسة في المأسسة واألداء»
الذي نظمه قسم العلوم السياسية يوم  10أفريل .2017
*يوم  24أفريل  2017كل من األستاذ بلواهم حليم من جامعة قالمة،
األستاذ سعيدي عبد الفتاح من جامعة الوادي ،األستاذ عبد الستار رجب
من تونس واألستاذة نسرين حناشي من تونس .تمحور اللقاء حول أهم
ماجاء به الملتقى الدولي الثاني في الفلسفة :التجديد في الفكر المغاربي
الخصوصية واالمتداد الذي تم تنظيمه يومي  23و 24أفريل .2017
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Signature de conventions cadres de coopération entre l’université 8 mai 1945 - Guelma

C

La Fédération Nationale Des Jeunes
Entrepreneurs FNJE.
L’Agence de wilaya de Gestion et de Régulation
Foncières Urbaines Guelma.
L’université de Napoli (Italie).

L

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

* حماضرة األستاذ بعريي
عبد اجمليد

بدعوى من مدير الجامعة األستاذ الدكتور
محمد نمامشة ألقى األستاذ بعيري عبد المجيد
من كلية العلوم لجامعة باجي مختار عنابة
محاضرة بعنوان L’évaluation éthique
des projets impliquant des animaux
 à des fins scientifiquesيوم الثالثاء  7مارس  2017بقاعة المحاضرات الساسي
بن حملة بحضور األساتذة طالب وعمال المخابر لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم
األرض والكون.

* مجعية عامة للجنة اخلدمات االجتماعية فرع
األساتذة جلامعة  8ماي 1945

انعقدت يوم األحد  5مارس  2017بالمدرج رقم  3بالمجمع القديم جمعية عامة خاصة بلجنة
الخدمات االجتماعية فرع األساتذة لجامعة  8ماي  1945وهذا من أجل مناقشة واثراء النقاط التالية:
تسطير برنامج الخدمات االجتماعية لسنة  ،2017إو�جراء عملية القرعة لمختلف األنشطة.

* لقاء إعالمي حول احلركية يف إطار التعاون الدولي

نظمت رئاسة الجامعة يوم األحد  12مارس  2017بقاعة المحاضرات الساسي بن حملة
بالمجمع الجديد لقاء إعالميا حول الحركية في إطار التعاون الدولي بحضور اإلستاد
الدكتور محمد نمامشة مدير الجامعة و السادة نواب المدير و نواب العمداء و رؤساء
األقسام و المسؤولين البيداغوجيين من اجل االطالع على ما تم التوصل إليه في هذا
المجال و االستماع إلى االقتراحات.
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العدد التاسع والعشرون

• قدم يوم الثالثاء  18أفريل  2017بكلية العلوم
االنسانية واالجتماعية بقاعة المناقشات مبنى «»F
محاضرة تمثلت في قراءة في آخر مؤلفاته ،كما قدم
أيضا ندوة بعنوان «النص بين البينوية والتفكيك»
بكلية اآلداب واللغات بالمدرج «أ» يوم األربعاء 19
أفريل .2017
* برنامج التكوين املقاوالتي و التشغيل

نظمت دار المقاوالتية بالتنسيق مع المركز الجامعي لإلعالم حول التشغيل
برنامج التكوين المقاوالتي و التشغيل من  13إلى  15مارس  2017بدار
المقاوالتية بمجمع سويداني بوجمعة ،و اشتملت المداخالت على مايلي :
الثقافة المقاوالتية في الوسط الجامعي  ،إنشاء مؤسسة  ،التسويق المقاوالتي
للمؤسسات حديثة النشأة  ،التعليم االلكتروني كأداة فعالة للتدريب للمقاول و
تكنولوجيات اإلعالم و االتصال المقاوالتي كما تخلل المداخالت مناقشات
مع العلم إن البرنامج موجه للطلبة ،و قد نشط هذه الفعالية كل من الدكتور
حمالوي حميد ،الدكتور بن أحسن ناصر الدين ،األستاذة ز اررة أمينة،
االستاذسليم مجلخ و الدكتور رابح نمامشة و الهدف من هذه األيام هو نشر
الفكر المقاوالتي لدى الطلبة و تشجيعهم على إنشاء مؤسساتهم الخاصة.

ببالغ احلزن واألسى تلفت أسرة اجلامعة خالل شهري مارس وأفريل  2017نبأ وفاة:
 والد األستاذ :رمضان بورغدة.تعزيـــــــة
 -والد السيدة :عبيدة بوخروبة

« إن هلل وإنا إليه راجعون»

مدير النشرية:
األستاذ الدكتور محمد
نمامشة

رئيس التحرير :الدكتور عبد الغاني خشة
هيئة التحرير:

 عادل فنيدس -زهراء جاليلية

تصمـيم :عمر عميروش

م ـ ــارس/أف ـ ـ ـريل 2017

الفضاء العلمــي
ندوةعلمية حول:النظام االنتخابي اجلزائري على ضوء
التعديالت الدستورية اجلديدة

امللتقى الدولي الثاني يف الفلسفة حول التجديد يف
الفكر املغاربي –اخلصوصية واالمتداد -

إن فعل التجديد في الفكر المغاربي اليوم يمثل أحد القضايا التي أثارت ومازالت تثير سجاال
واسعا وألجل إثراء هذا الموضوع عقد الملتقى الدولي الثاني في الفلسفة تحت عنوان التجديد
في الفكر المغاربي –الخصوصية واالمتداد -بمشاركة ثلة من الباحثين واألكاديميين مثلوا
 18جامعة جزائرية و  6جامعات من خارج الوطن وبحضور األستاذ عبد الرزاق قسوم رئيس
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذي كرم على هامش الملتقى :أين طرحت عدة تساؤالت
منها ما خصوصية الفكر المغاربي؟ وما مدى مساهمته في فعل التجديد؟ إو�لى أي حد ال
يزال العقل قادر على مواكبة راهن الفكر العربي والعالمي والذي حاول المشاركون اإلجابة
عليها في مداخالتهم من الجزائر ،السودان ،تونس ،مصر ،ومن أهداف الملتقى القيام بمجهود
فكري متعدد الوجهات للكشف عن عناصر ثقافتنا المغاربية داخل الفكر العربي ،وبحث
استراتيجيات تطوير هذه العناصر والتعرف على مدى التطور الحاصل في الفكر المغاربي
منذ نشأته وأيضا الكشف على عناصر اإلبداع والتميز في الفكر المغاربي وجدلية عالقته
بالفكر المشرقي ومعرفة مكانة المغاربي وما مدى مساهمته في تشكيل الثقافات األخرى.
وكان الملتقى من تنظيم قسم القلسفة وبمساهمة مخبر التاريخ لألبحاث والدراسات المغاربية
لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية يومي  23و  24أفريل  2017بقاعة المحاضرات الكبرى
بمجمع سويداني بوجمعة وفي األخير تم تكريم المشاركين.

امللتقى الوطين :املنظمات الدولية يف الواقع العاملي :دراسة يف
املأسسة واألداء

نظم قسم العلوم السياسية لكلية الحقوق والعلوم السياسية يوم  10أفريل  2017ملتقى وطنيا
حول :المنظمات الدولية في الواقع العالمي :دراسة في المأسسة واآلداء .ويهدف الملتقى الذي
دارت أشغاله بقاعة المحاضرات –مجمع هيليوبوليس -لإلحاطة بالوضع القانوني والتنظیمي
للمنظمات الدولیة ،وتجلیة الفوارق بینها ،تقدیم قراءات أكادیمیة ألداء المنظمات الدولیة،
وربط ذلك بالتحوالت العمیقة في بنیة السیاسة العالمیة ،إثارة اإلشكاالت المرتبطة بعمل هذه
المنظمات ،وفي مقدمتها قضایا التنمیة الهجرة ،األمن والعدالة العالمیة استشراف آفاق عمل
هذه المنظمات ،والبدائل الممكنة لتصحیح اختالالتها .وتناول عدة محاور أهمها :المنظمات
الدولیة بحث في البنیة والوظیفة  -تمویل المنظمات الدولیة وفعالیة النشاط  -أداء المنظمات
الدولیة في بیئة متغیرة -المنظمات الدولیة بین التطلعات والتحدیات.

امللتقى الوطين حول املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
واسرتاتيجيات التنويع االقتصادي يف ظل انهيار أسعار احملروقات

بمشاركة  37أستاذ وباحث من  16جامعة جزائرية نظم قسم العلوم االقتصادية
لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ملتقى وطني حول :المؤسسات االقتصادية
الجزائرية واستراتيجيات التنويع االقتصادي في ظل انهيار أسعار المحروقات يومي  25و 26
أفريل  2017بقاعة المحاضرات الكبرى بمجمع سويداني بوجمعة يهدف إلى محاولة التركيز
على المؤسسات االقتصادية ودورها في خلق الثروة كأحد االستراتيجيات الجديدة لالنفصال
عن قطاع المحروقات من خالل العودة للطموح الصناعي والتركيز أكثر على قطاعي الفالحة
والسياحة ،كما أجمع المتدخلون على ضرورة تعزيز دور المؤسسات االقتصادية أكثر في
عمليات اإلنتاج واختراق األسواق الدولية وفي الختام تم تكريم المشاركين.

اليوم الدراسي األول حول النظام احملاسيب واملالي ست سنوات من التفعيل

نظم قسم علوم التسيير لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير اليوم الدراسي
األول حول النظام المحاسبي والمالي ست سنوات من التفعيل يوم  24أفريل  2017بالمدرج
رقم  15للكلية بمجمع سويداني بوجمعة بحضور أساتذة من جامعة فرحات عباس وجامعة
باجي مختار عنابة من أجل تسليط الضوء على واقع هذا النظام بعد مرور مدة كافية من
توظيفه الفعلي وتوضيح الرؤية حول الموضوع وكذلك تمكين أساتذة وطلبة القسم من اإلطالع
على المستجدات في هذا المجال.

م ـ ــارس/أف ـ ـ ـريل 2017

نظم النادي العلمي لقسم الحقوق والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين يوم  6أفريل
 2017ندوة علمية حول «النظام االنتخابي الجزائري على ضوء التعديالت الدستورية
الجديدة» .افتتح اللقاء بكلمة لجنة التنظيم ،ثم كلمة مدير الجامعة الذي أعلن عن
االنطالق الرسمي للندوة التي دارت أشغالها بقاعة المحاضرات نايت حمود مصطفى
بمجمع هيليوبوليس .حيث قدم األستاذ الدكتور بعلي محمد الصغير –جامعة عنابة-
مداخلة افتتاحية بعنوان« :مالحظات عامة حول النظام االنتخابي في الجزائر» .كما
قدم األستاذ الدكتور :عمار بوضياف مداخلة بعنوان« :الخصائص العامة للنظام
االنتخابي الجزائري» .لتليها مداخلة األستاذة :أمال عقابي-جامعة قالمة -بعنوان:
«قراءة عملية لقانون االنتخابات  ،»16-10مداخلة الدكتورة :سامية العايب –جامعة
قالمة -بعنوان »:النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في الجزائر»
ومداخلة طالب الدكتوراه :عبد الرزاق مرابط -جامعة عنابة -بعنوان« :أثر النظام
االنتخابي الجزائري على الشباب» .بعد ذلك فتح المجال للمناقشة إو�ثراء اللقاء.
واختتمت الندوة بتسليم الشهادات للمشاركين.

Colloque International pratique
de classe innovantes et agir professoral en classe de langue

L

e département des lettres et de langue française de l’université 8
Mai 1945 Guelma a organisé les 5 et 6 avril 2017 à l’auditorium
– Saci BENHAMLA un colloque international intitulé : « Pratiques de
classe innovantes et agir professoral en classe de langue : Quelle (s) posture (s) méthodologique (s) adopter pour un enseignement stratégique
? en contexte de FLE
Cette rencontre scientifique, dans sa version internationale, inscrit une
problématique qui a pour objectif de réunir des questions de recherche à
partir d’un regard croisé autour des expériences de classe menées par les
formateurs dans les domaines respectives de la littérature, des sciences
du langage et de la didactique du français langue étrangère (FLE) dans
son ancrage sociolinguistique en contexte algérien. Le colloque international de Guelma a réuni des chercheurs et spécialistes nationaux (Guelma, Annaba, S/Ahras, Batna, M’sila, Ouargla) et internationaux (France,
Suisse, Liban) en vue de revisiter les postures méthodologiques en
cours d’exécution en matière d’enseignement/apprentissage. L’idée est
de porter un regard critique constructif édifiant de nouvelles représentations et manière d’agir en situation de classe afin de repenser de nouvelles stratégies d’enseignement qui seront édifiées autour d’un renouveau méthodologique et des implications pratiques innovantes. Celles-ci
transiteraient par un processus d’évaluation aux applications raisonnées
dans son articulation avec les besoins langagiers des apprenants et leurs
attentes en matière de formation.

يوم دراسي حول املكتبات وحتديات امللكية الفكرية

إحتفاال باليوم العالمي للكتاب المصادف لـ  23أفريل من كل سنة واليوم العالمي
للملكية الفكرية المصادف لـ  26أفريل من كل سنة وتحت شعار حمايتنا للكتاب تحمينا
عن ألف كتاب نظمت شعبة علم المكتبات بقسم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات
لكلية العلوم االنسانية واالجتماعية يوم دراسي تحت عنوان المكتبات وتحديات الملكية
الفكرية يوم الثالثاء  25أفريل  2017بقاعة المحاضرات للمكتبة المركزية القديمة
بالمجمع القديم ،الغاية منه اإلطالع على التجارب الدولية والمحلية في حماية الملكية
الفكرية في البيئة الرقمية واستعراض الرهانات والتوجهات المستقبلية للمكتبات الحديثة
وحماية الملكية الفكرية وأيضا تدعيم مبدأ الوصول إلى الموارد من خالل الحق في
المعرفة ومواكبة التوجهات المهنية مع المتغيرات الدولية في قطاع الكتاب والمكتبات
والنشر وأيضا تمكين الطلبة من اإلطالع على الجديد في المجال واالحتكاك بالميدان
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الفضاء الطالبي

وضع النصب التذكاري للشهيد سويداني بومجعة أمام مدخل الكلية
*إحياءا ليوم العلم الموافق لـ  16أفريل من كل سنة ،نظمت المديرية الفرعية لألنشطة العلمية،
الثقافية والرياضية احتفاال خاصا بالذكرى يوم  18أفريل  2016بقاعة المحاضرات –مجمع سويداني
بوجمعة .-تضمن معرضا للصور للتعريف بعلم اآلثار من تنظيم النادي العلمي لقسم اآلثار ،ومحاضرة
حول« :العلم وتكوين الطالب في نظام  »LMDمن تقديم طالب الدكتوراه :عبد الرزاق مرابط  ،باإلضافة إلى
إلقاءات شعرية للطلبة :أمين كحل الراس وخديجة بوشدق .كما قدم نادي كلية علوم الطبيعة والحياة BIOart
عرضا مسرحيا ورسما على المباشر.
و تم بالمناسبة تنظيم أبواب مفتوحة على نادي الرسم الجامعي وذلك يومي  18و  19أفريل .2017
*احياءا لذكرى استشهاد البطل سويداني بوجمعة الموافقة لـ  16أفريل نظمت جامعة قالمة يوم  16أفريل
 2017ندوة تاريخية حول الشهيد البطل وذلك بقاعة المحاضرات سويداني بوجمعة ،كما تم وضع النصب
التذكاري للشهيد أمام مدخل الكلية.
كما نظم بالتنسيق مع المديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية تظاهرة يوم االثنين  24أفريل 2017
بكلية العلوم الطبيعية تخللتها عدة نشاطات منها معرض للكتاب والصور الفوتوغرافيا ومعرض للرسم ومحاضرات
علمية وكذلك ورشات للتصوير الفوتوغرافي.

اليوم الدراسي الذي نظمه النادي العلمي لقسم
احلقوق

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظم النادي العلمي لكلية
الحقوق العلوم السياسية بمجمع هيليوبوليس بالتنسيق
مع المديرية الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية
يوما دراسيا بعنوان تعدد الزوجات بين المنظور الشرعي
والقانوني كما شارك نادي المسرح الجامعي بمسرحية
حول الموضوع ويجدر الذكر أن هذا اليوم نظم بكلية
الحقوق والعلوم السياسية بالمدرج آية حمود مصطفى
بمجمع هيليوبوليس يوم الثالثاء  7مارس  2017وشهد
إقباال كبي ار للطلبة الذين عبروا عن استحسانهم لمثل هذه
المبادرات كما تم تكريم المشاركين في الختام.

احتفالية النادي العلمي لقسم اللغة الفرنسية
مبناسبة اليوم العاملي للمرأة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ  8مارس نظم النادي
العلمي لقسم اللغة الفرنسية بكلية اآلداب واللغات احتفالية
شملت عدة نشاطات منها معرض للصور والرسومات حول
المرأة كما قدم طلبة القسم مداخالت حول المرأة وتخللها
استراحات موسيقية وشعرية ورسم على المباشر ورسم على
الرمال مرفوقة بالموسيقى وفي األخير تم تكريم المشاركين.
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فعليات االحتفال بالذكرى  41إلعالن
اجلمهورية العربية الصحراوية

نظمت الجالية الطالبية للصحراء الغربية بالتنسيق مع
المديرية الفرعية لألنشطة العلمية  ،الثقافية والرياضية
فعاليات االحتفال بالذكرى  41إلعالن الجمهورية

العربية الصحراوية تحت شعار  :قوة  ،تصميم و إرادة

لفرض االستقالل والسيادة .يوم األحد  5مارس 2017

بقاعة المحاضرات للمكتبة المركزية القديمة بالمجمع

الصحراوي في تحقيق مطالبه المشروعة ثم ألقى ممثل

القديم أين استهلت الفعالية بجولة في معرض الصور

الطلبة الصحراويين كلمة عبر فيها ارتياحه و سعادته

السيد المدير والوفد المرافق له وثلة من الزوار استمعوا من

للقضية الصحراوية كما استمتع الحضور برقصة تقليدية

بعدها استمع الحضور إلى النشيد الوطني الجزائري والنشيد

عن المراحل التاريخية لكفاح الشعب الصحراوي من اجل

خشة رئيس ديوان الجامعة و ممثال شخصيا للسيد مدير

قصيدة شعرية و في األخير عرضت الفرقة المسرحية
للطلبة الصحراويين مسرحية بعنوان  :اتفاقية مدريد
المشؤومة ،وفي األخير تم تكريم المشاركين.

الذي يجسد معاناة الشعب الصحراوي  .قام بها ممثل

و شكره على الدعم الذي تقدمه الجزائر حكومة و شعبا

خاللها إلى شروحات من طرف القائمين على المعرض

من أداء الطلبة الصحراويين و عرض شريط وثائقي يعبر

الوطني الصحراوي  ،بعدها ألقى الدكتور عبد الغني

الحصول على استقالله .كما ألقى الطالب عبد المولى

الجامعة كلمة عبر فيها عن تضامن الشعب الجزائري و
طلبة و أسرة جامعة  8ماي  1945قالمة مع الشعب

م ـ ــارس/أف ـ ـ ـريل 2017

