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نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

 18 بتاريخ   1945 ماي   8 جامعة  أحيت     
الساسي  احملاضرات  بقاعة  سبتمرب2017 
للسنة  الرمسي  االفتتاح  حفل  محلة  بن 
والي  السيدة  حبضور   2018/2017 اجلامعية 
املدنية والعسكرية. تابع  الوالية والسلطات 
من  سنة   30« لشريط  عرضا  احلاضرون  فيه 

العزمية يف 30 دقيقة« الذي خلص اجنازات 
ثم  سنة.   ثالثني  مدار  على  اجلامعة 

األستاذ  اجلامعة  ملدير  كلمـة 
قدم  العقون  صاحل  الدكتور 

حول  باألرقـام  حوصلة  فيها 
املسجلني  الطلبـة  عدد 

والفـروع  واملتخرجني 
التـي  اجلديـدة 

بهـا  حظيـت 
 ، معة جلا ا

كما 

مثن 
د  جلهو ا

لـة  و ملبذ ا
الطاقم  قبل  مـن 

اإلداري والبيداغوجي 
معلنا  الطالب  خدمة  يف 

نيابة عن والي الوالية  االفتتاح 

الرمسي للسنة اجلامعية 2018/2017. ليقدم 
كلية  من  بورجيبة  طارق  األستاذ  بعدها 
النموذجـي  الـدرس  والتكنولوجيـا  العلوم 

بعنوان: »مقدمة يف الطاقات املتجددة«.
االحتفال،  كما مت على هامش 
جامعة  بني  اتفاقية  إمضاء 
قاملة و الوكالة الوطنية 
تشغيــل  لدعــم 
فرع  الشبــاب 
والية قاملة.

حفل افتتاح ال�سنة اجلامعية 
2018-2017

 

        افتتحنا مومسا جامعيا 
جديدا، وألقيت كلميت اليت 
ضمنتها برناجمي وتوجيهاتي 
اليت تتماشى مع املرحلة ومع 

واملستجدات. املعطيات 
عن  حتدثت  كلميت  يف 
مضت،  اليت  سنة  الثالثني 
أعلنت  كما  بها  اإلحتفال  سنة  نهاية  عن  أعلنت 
مميزة  مشاهدها  ستكون  أخرى  ثالثني  بداية  عن 
وهي  البيداغوجية  النواة  من  انطالقا  وخاصة، 
الالزمة  باالمكانيات  وإمداده  أكثر  بتفعليه  القسم 
والسهر على آدائه، وال أخفي عليكم أنين سأواصل 
التنظيمية، وكافة  الداخلية واخلارطة  بالنظم  العمل 
اإلداريني  ملتابعة  الضرورية  واإلجراءات  الوظائف 
بفاعلية  تشاوري  نطاق  الباحثني ضمن  واألساتذة 

وصرامة تعود إىل حوكمة أو إدارة سليمة.
احلالية،  التكوين  ألنواع  تقييم  اتباع  على  وسأعمل 
ودورات لسوق العمل يف إطار مواءمة بني التكوين 
وروابط  أكرب  مشاركة  على  الرتكيز  مع  والشغل 

أقوى مع الوسط املهين.
للجميع  وأمتنى  واآلداء  التفاعل  على  اجلميع  أشكر 

سنة جامعية موفقة.

تعــزية
بقضاء  مؤمنة  بقلوب    
احلزن  وببالغ  وقدره  اهلل 
واألسى تلقينا نبأ وفاة أستاذ 
الفيزياء  يف  العايل  التعليم 
جبامعة  املادة  علوم  بقسم 
صحور  8ماي1945قاملة: 

حممد شريف. 
8ماي1945قاملة، وكل  مدير جامعة  نتقدم حنن 
اهلل  داعني  اخلالصة  تعازينا  بكل  اجلامعية  األسرة 
ينزل  وأن  الفقيد فسيح جناته  أن يسكن  سبحانه 
الصرب  مجيل  ذويه  و  أهله  يلهم  وأن  رمحته  عليه 
األنبياء  مع  جناته  فسيح  ،ويسكنه  والسلوان 
أولئك  وحسن  والصاحلني  والشهداء  والصديقني 
رفيقًا وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم .... 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون



الفضاء اإلخباري||||||||||||||||||||||

  

سبتمبــــــــــر 2017 العدد الواحد والثالثون2

ببالغ احلزن واألسى تلفت أسرة اجلامعة نبأ وفاة:
- عم السيد: هشام سدايرية أستاذ بكلية اآلداب واللغات

- عمة السيد: عبد احلليم بلواهم دكتور نائب عميد كلية العلوم االنسانية.
- والد السيد: مجال حواوسة أستاذ بكلية العلوم االنسانية.

- والدة السيد: العريب شويين موظف جبامعة 8 ماي 1945.
       » إن هلل وإنا إليه راجعون«

 
مدير النشرية:

األستاذ الدكتور صالح      
العقون

رئيس التحرير: د. عبد الغاني خشة
هيئة التحرير:    - عادل فنيدس

                   - زهراء جاليلية
   تصمـيم: عمر عميروش

||||||||||||||||||||||
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اتفاقية الشراكة بني الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
الشباب فرع والية قاملة وجامعة 8 ماي 1945 قاملة 

    تهدف هذه اإلتفاقية إلى تحديد االطار العام للشراكة بين الوكالة 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع والية قالمة وجامعة 8 ماي 1945 
قالمة  من أجل ترقية وتطوير وتشجيع المبادرة المقاوالتية في الوسط 
الجامعي ، وكذا  تعميم دار المقاوالتية على مستوى كافة المؤسسات 
الجامعية، باإلضافة إلى تحفيز الروح المقاوالتية لدى الباحثين والطلبة 

من خالل برامج نشاطات تهدف إلى نشر وزرع الثقافة المقاوالتية.

   استضافت إذاعة قاملة ضمن برنامج
 »اجلامعة والتكوين«

  2017 سبتمبر   17 يوم  قالمة  إذاعة  استضافت   *
الجامعة  مدير  والتكوين  الجامعة  برنامج  ضمن 
األستاذ الدكتور صالح العقون.  و قد دار اللقاء في مجمله حول 
الجامعة  مدير  فيه  قدم   2018/2017 الجامعي  الدخول  عملية 
والمتخرجين،  المسجلين  الطلبة  عدد  حول  باألرقام  حوصلة 
الجامعة. مستوى  على  فتحها  تم  التي  الجديدة  والتخصصات 

تكوين األساتذة اجلدد من 10 اىل 14 سبتمرب2017  
    نظمت جامعة 8 ماي 1945 قاملة األسبوع الرقمي املخصص لتقييم التدريب 
و التكوين TICE و املمارسة البيداغوجية لفائدة األساتذة اجلدد حديثي التوظيف 
على  االطالع  من  متكينهم  أجل  من  الكليات  موزعني عرب خمتلف   26 .وعددهم  
املستجدات يف اجملال و تقدمي حماضرات ذات جودة عالية للطلبة، األسبوع  احتضنه 
مركز األنظمة و شبكة اإلعالم واالتصال و التعليم املتلفز  من 10 إىل 14 سبتمرب 
2017 باملكتبة املركزية القدمية باجملمع القدمي و الذي اشرف على افتتاحه و اختتامه  
السيد  مدير اجلامعة األستاذ الدكتور صاحل العقون والذي قد حتصل املشاركون على 

شهادات تكوين.

األبواب املفتوحة حول التكوين يف الدكتوراه بعنوان السنة اجلامعية 
 2018/2017

    نظمت نيابة رئاسة اجلامعة املكلفة بالتكوين العايل يف الطور الثالث و التأهيل اجلامعي 
و البحث العلمي و كذا التكوين العايل فيما بعد التدرج جلامعة 8 ماي 1945 قاملة 
يوم 19 سبتمرب 2017  بالتعاون مع الكليات و خمابر البحث أبوابا مفتوحة  حول 
التكوين يف الدكتوراه بعنوان السنة اجلامعية 2018/2017 على مستوى الكليات و 
خمابر البحث باجلامعة وهدفت إىل التعريف باجلوانب املتعلقة بالتكوين يف الدكتوراه و 
مسارات التكوين و القوانني السارية املفعول و املنظمة هلا  كما سعت إلرساء التقليد 

يف جمال اإلعالم واإلتصال و موجهة إىل الطلبة من كل املستويات و الباحثني.

لقـــــــاءات
لقاء مدير اجلامعة بأساتذة كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري 

     يوم 5 سبتمرب 2017 بقاعة احملاضرات الكربى مبجمع سويداين بومجعة التقى مدير اجلامعة بأساتذة 
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، وذالك من أجل االستماع النشغاالهتم و إجياد احللول 
املناسبة هلا. و قد ركز مدير اجلامعة على آليات التعامل و أجبديات التواصل كاملرونة لتخطي صعوبة 
التفاعل. ومل ينس مدير اجلامعة التذكري مبكانة كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري وأن 

الوصاية تعول على خمرجات هذه الكلية. 

لقاء مدير اجلامعة مع الرابطة الوطنية للطلبة اجلزائريني 
     يوم اخلميس 9 سبتمرب 2017 التقى السيد مدير اجلامعة األستاذ الدكتور صاحل العقون مبكتبه 
مبمثلي الرابطة الوطنية للطلبة اجلزائريني حبضور السيد رئيس الديوان، وكان قد نوه بروح املسؤولية و 
املبادرة اليت حتلى هبا التنظيم بطلب  عقد لقاء مبكر.ويف هذا اللقاء  متت مناقشة عدة نقاط تشغل الطلبة 

و اإلجابة على األسئلة اليت طرحها ممثلو التنظيم.

لقاء مدير اجلامعة برؤساء األقسام 
     يوم الثالثاء 19 سبتمرب 2017 بقاعة االجتماعات برئاسة اجلامعة التقى  مدير اجلامعة برؤساء 
األقسام دعاهم فيه إىل بذل املزيد من اجلهد لترقية، و تقوية القسم مشريا إىل أن سياسته، و برناجمه يركز 
على القسم كما ذكرهم بالصالحيات املمنوحة لرئيس القسم وفق املرسوم 03/279 خاصة املادة 56 
وحثهم على السهر على الرزنامة البيداغوجية ، و احتواء أي مشكل يف حينه، كما أشار السيد املدير إىل 
عدة نقاط منها: التوقيت الزمين و ضرورة احترامه وعدم املساس به، دراسة حاالت جمالس التأديب قبل 
البث فيها، احلرص على سجالت املداوالت املشفوعة بإمضاءات األساتذة، استعمال العتاد و التجهيزات 
ووضعها يف خدمة البيداغوجية، تسهيل مهمة أعوان التوظيف، والتنسيق من أجل وضع أرضية للوقوف 
على املشاكل العالقة ، و قد أشار مدير اجلامعة بأن هذا اللقاء يعترب متهيديا لسلسلة  لقاءات قادمة  لبعث 

العمل اجلاد و اإلرتقاء باآلداء.

لقاء مدير اجلامعة باملنظمة الوطنية للطلبة اجلزائريني 
    يوم الثالثاء 26 سبتمرب 2017 مبكتب مدير اجلامعة التقى السيد مدير اجلامعة مبكتبه أعضاء املنظمة 
الوطنية للطلبة اجلزائريني حبضور رئيس الديوان، و نائب مدير اجلامعة املكلف بالتكوين يف الطور الثالث 
و التأهيل اجلامعي و البحث العلمي وكذا التكوين العايل فيما بعد التدرج، والسيد األمني العام للجامعة. 
حيث نوقشت فيه عدة نقاط منها: نسبة املاستر، إعادة اإلدماج و التحويالت، األمن الداخلي، و يف 
األخري األنشطة العلمية ، الثقافية والرياضية وقد ذكر مدير اجلامعة أنه يرحب جبميع املبادرات اليت ميكن 

جتسيدها وفق اإلمكانيات املتاحة و األهداف اليت تسطرها اجلامعة.

لقاء مدير اجلامعة مع األمناء العامون و املدراء الفرعيون و رؤساء املصاحل 
    يوم 27 سبتمرب 2017 بقاعة احملاضرات الساسي بن محلة باجملمع اجلديد التقى مدير اجلامعة 
حبضور األمني العام  للجامعة و األمناء العامون و املدراء الفرعيون و رؤساء املصاحل املشتركة حيث قام 
السيد املدير بالتذكري بربناجمه الذي يدرو حول النواة وهي القسم. ودعا إىل التناغم أكثر لتحسني اآلداء 
و اخلدمة العمومية، ملفتا نظر احلاضرين يف هذا اللقاء إىل أهنم يعتربون الواجهة و الدميومة و االستقرار 

للجامعة.كما استمع إىل بعض االنشغاالت وأجاب على بعض األسئلة و االستفسارات.

إجتـــــماع تنسيقـــــي   
نقاط  احلاضرون عدة  فيه  تناول   2017/09/05 بتاريخ  تنسيقي  اجتماع       مت 
كما   ،2017 سبتمرب   18 بتاريخ  حدد  الذي  االفتتاحي  احلفل  برنامج  أمهها  من 
على  اجلامعة  مدير  أكد  الصدد  وهبذا  اجلامعية،  التسجيالت  إىل  احلاضرون  تطرق 
ضرورة التحكم يف آليات التسجيالت اجلامعية، كما حرص على التوصية به إحترام 
اآلجال واالنكباب على بداية الدروس يف مواعيدها مع التشديد على متابعة الرزنامة 

البيداغوجية.
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حفل
م ختتا ا
السنـة 

     احتفاال باختتام السنة اجلامعية 2016 
/2017 مت يوم الثالثاء 4 جويلية2017 
بقاعة احملاضرات الساسي بن محلة باجملمع 
اجلديد ، تنظيم حفل باملناسبة اشتمل على 
برنامج ثري حبضور السلطات العسكرية 

واملدنية لوالية قاملة وعلى رئسهم السيدة الوايل حيث استهل بإزاحة 
الستار على صورة السيد حممد منامشة مدير اجلامعة السابق برئاسة 
اجلامعة مت توجه احلضور إىل القاعة أين استمعوا إىل النشيد الوطين 
بعدها ألقى األستاذ الدكتور صاحل العقون مدير اجلامعة كلمة افتتاحية 
مت  الذين  األساتذة  و  املتفوقني  الطلبة  هنا  و  باحلضور  فيها  رحب 

ترقيتهم إىل درجات عليا، و 
أشاد بدور األساتذة والطاقم 
اإلداري و العمال يف إجناح 
املوسم احلايل و هنا السيدة 
االستقالل  بعيد  الوايل 
والشعب  اجلامعية  واألسرة 
بعدها  ليتم  كافة.  اجلزائري 
السابق  اجلامعة  مدير  تكرمي 
الذين  األساتذة  تكرمي  و 
أحيلوا على التقاعد و الذين 
أستاذ  رتبة  إىل  ترقيتهم  مت 
التعليم العايل يف دوريت أوت 
 2017 فيفري  و   2016
و توزيع اجلوائز على الطلبة 
املتخرجني األوائل املتحصلني 
على أحسن معدل ماستر يف 
الطلبة  كل كلية، كما كرم 

باخلارج  االقامي  التدرج  بعد  فيما  التكوين  مسابقة  يف  الناجحني 
واملتحصلني أيضا على شهادة اإلعالم اآليل واالنترانت C2i. و يف 
األخري مت اإلعالن الرمسي عن اختتام السنة اجلامعية 2017/2016 
الكليات  مستوى  على  أيضا  أقيم  خترج  حفل  أن  اإلشارة  .وجتدر 
جويلية  و3   2 يومي  األوائل  املتخرجني  الطلبة  على شرف  السبع 

.2017

جانب من صور                
    حفل 

اختتام السنة
اجلامعية 

2017/2016

اجلامعيـة
2017/2016
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1945 ماي   8  جامعة 
 قاملة

 ترحب

بالطلبة اجلدد
التسجيالت اجلامعية لسنة 2017  - 2018

     تمت التسجيالت هذا العام مباشرة على مستوى الكليات انطالقا من 10 سبتمبر وإلى غاية 14 منه. وقد كانت الزيارات الميدانية 
لمختلف الكليات على مستوى جامعة 8 ماي 1945 و مرافقتنا لطلبة الباكلوريا الجدد أثناء عملية التسجيالت النهائية فرصة للوقوف 
على اإلمكانيات المادية والبشرية واللوجستية التي وفرتها إدارة الجامعة كما رصدنا انطباعات األساتذة و الموظفين والطلبة التي 
كانت ايجابية القت استحسانا لما وفرته العملية من جهد ووقت، وما ميزها تقديم بطاقة الطالب البيومترية، بتوفير آلة طباعة خاصة 
على مستوى الكليات، و طاقم مختص يشرف على العملية. و لقد عرف هذا الموسم الجامعي التحاق 4523 طالب جديد في الليسانس 
و 1800 طالب جديد في الماستر ليبلغ عدد إجمالي الطلبة المسجلين في التدرج 17000 طالب، كما تم فتح 47 منصب في الدكتوراه 

علما أنه تخرج من الجامعة لهذه السنة 4062 طالب. 

visite dans le cadre du suivi continu 
du programme erasmus+

Dans le 
cadre 

du suivi 
continu du 
programme 
Erasmus+, 
Une équipe 
du Bureau 
n a t i o n a l 
Erasmus+ 
du Minis-

tère de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique, au nom de l’Agence exécu-
tive pour l’éducation, l’audiovisuel et la culture 
(EACEA) a entrepris les 26 et 27 septembre 2017 
une visite de suivi du projet européen INSTART 
«Euro-Africain Network of Exelence for Entre-
preneurship and Innovation» dans lequel l’Uni-
versité de Guelma est partenaire. Cette visite vise 
à connaître les activités réalisées jusqu’à présent, 
ainsi que d’observer si le projet a rencontré des 
problèmes d’implémentation opérationnelle et/
ou financière qui peuvent être discutés et réso-
lues. Dans le cadre de ce même suivi, une journée 
d’information a été animée le 27 septembre 2017, 
à la salle de conférences Saci BENHAMLA, sur 
les projets européens Erasmus+ dont le public 
concerné est le personnel de l’université ainsi que 
les étudiants. 

université 8 Mai 1945 Guelma a par-
ticipé pour la première  fois au Salon  
de l‘Emploi qui s’est déroulé les 20-

21 Septembre 2017 à  l’université de Bejaïa 
Parc des Expositions. Le thème retenu pour 
cette édition a été «  Rencontre: Université – 

Entreprises : Entrepreneuriat et Techniques de Recherche d’Emploi ».
Conduite par le vice recteur des relations extérieures  Pr Rachid HAMDI, la déléga-
tion est composée également par : Le Directeur de la Maison de l’Entrepreneuriat 
Dr Hamid HAMLAOUI, Le Directeur du Centre Universitaire de l’Information sur 
l’Emploi, Dr Rabeh NEMAMCHA, et  le  Chargé de Communication du projet INS-
TART, Dr Amina BENZERARA. 
L’objectif global de cette participation à la 10 ème édition du Salon était de présenter 
les potentialités de l’université de Guelma  en matière de  l’entrepreneuriat , de la 
coopération, de la création d’entreprise et l’insertion professionnelle de ses diplô-
més .La mission effectuée à Bejaia s’inscrit dans le cadre des activités récurrentes et 
représente une opportunité pour le partage d’idées et un lieu privilégié afin de créer 
une passerelle entre l’Université et le secteur socio-économique.
Cette importante manifestation constitue : 
- Une opportunité pour notre université  de se mesurer aux autres universités afin de 
prendre conscience de la concurrence existant sur le marché du travail.
- Ce salon est aussi l’occasion de nombreux échanges, y compris avec des ensei-
gnants-chercheurs et responsables de programmes de formation, de professionnels, 
etc.
- Rencontrer en un seul lieu plusieurs acteurs socio-économiques ;
- Faciliter les échanges avec les entreprises et commencer à constituer son propre 
réseau.
La mission s’est déroulée dans de bonnes conditions. La majorité des visiteurs se sont 
engagés à activer et à suivre le processus.
Les personnalités rencontrées ont montré un grand intérêt pour le stand de l’université 
de Guelma  et ont pris les engagements et dispositions nécessaires pour relancer la 
coopération avec notre université.

L
L’UNIVERSITE  DE GUELMA  INVITE D’HONNEUR  AU SALON 

DE L’EMPLOI -BEJAIA- EN QUALITE INVITE D’HONNEUR


