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أخرى   سنة  هي         
عمــر  علــى  تضــاف 
ومتعة  تعب  اجلامعــة 

معٌا.
يوميات  مالحقة  تعب   -
السعـــي  و  اجلامعــة، 
املشاكـــل  ملعاجلـــة 
على  فجأة  تطفو  اليت 
مـــع  مـــوازاة  السطح. 
إضافيٌا  جهدٌا  تتطلب  اليت  العالقة  املشاكل 

وصربا و معاينة.
- تعب تغيري بعض النمطيات و السلوكيات اليت 

تعود عليها البعض بدء باحرتام وقت العمل.
واالمتثال  الذاتية  احملاسبة  أفكار  ترسيخ  تعب   -

لسلطة القانون و العرف و األسس احلميدة.
يف  حضور  فللمتعة  أثره  و  أمله  للتعب  كما  و   -

حمفل الربنامج اليومي.
مشاركة  أو  علمية،  فعالية  جناح  متعة   -

اجلامعة على منصات وطنية دولية.
مشرفة  بشهادات  الطلبة  من  دفعات  خترج  متعة   -

واستحقاقات  مميزة.
وظهور  عليا،  مراتب  إىل  األساتذة  ارتقاء  متعة   -
ومشاركات  علمية  حبوث  على  توقيعاتهم 

أكادميية  هلا شأن و قيمة.
اآلمال  من  بكثري  اجلامعية  السنة  انتهاء  متعة   -

و التفاؤل.
يعملون  هم  و  اجلامعة  موظفي  رؤية  متعة   -
اجلامعة  سفينة  قيادة  أجل  من  حنل  كخلية 

كل ساعة و كل دقيقة.
السنة  اختتام  أعلنت  املتع  و  األتعاب  هذه  مع 
اهلل  دعوت  و  التكرميي   احلفل  يف  اجلامعية 
بالتوفيق للجميع، و متنيت لكم عطلة سعيدة.

 جامعة قاملة حتيي الذكرى الثالثة والسبعون جملازر الثامن ماي 1945
حبضور وزير اجملاهدين

عبد  السيد  اجلمهورية  رئيس  لفخامة  السامية  الرعاية  حتت      
العزيز بوتفليقة. نظم ملتقى وطنيا موسوما بـ: انتفاضة احلرية 
والتداعيات(  الوقائع   )األسباب  باجلزائر   1945 ماي  من  الثامن  يف 
وذلك يوم الثالثاء 8ماي 2018 بقاعة احملاضرات الساسي بن محلة 
السياق  على  الضوء  تسليط  منه  اهلدف  كان  اجلديد.  باجملمع 
القمع  و أشكال  املظاهرات،  فيها  قامت  اليت  الظروف  و  التارخيي، 
االستعماري خالل شهر ماي1945 وما بعده، و تداعيات هذا القمع 
الفعل  ردود  و  احلرية،  أجل  من  اجلزائري  الشعب  كفاح  على 
السيد  الفعالية حبضور  التأثريات. وقد متت  و  والنتائج  السياسية 
وزير اجملاهدين الطيب زيتوني، و السيدة والي الوالية، إىل جانب 
السلطات العسكرية واملدنية للوالية، أين ألقى األستاذ الدكتور 
صاحل العقون مدير اجلامعة كلمة رحب فيها باحلضور وشكرهم 
بأن  نعتز  إننا  وقال  وأحداثها  باجملازر  ذكر  و  الدعوة  تلبية  على 

جامعتنا حتمل اسم هذه الذكرى )... تتمة ص3(

تهنئـــــة
السنة  إختتام  احتفالية  مبناسبة 
األربعاء  يوم   2018/2017 اجلامعية 
االستقالل  وعيد   2018 جويلية   4
الدكتور  لألستاذ  يطيب  والشباب 
ماي   8 جامعة  مدير  العقون   صاحل 
التهاني  بأحر  يتقدم  أن  قاملة    1945
األسرة  أعضاء  لكافة  والتربيكات 
وموظفني  طلبة  أساتذة،  اجلامعية: 
على  وختصصه  موقعه  من  كل 
املوسم  إلجناح  بذلوها  اليت  اجملهودات 
عطلة  للجميع  متمنيا  اجلامعي 

سعيدة.

جامعة 8ماي 1945 حتيي الذكرى 62 لعيد الطالب 
   إحياء للذكرى الثانية والستون لعيد الطالب 19ماي 2018، و الذي محل هذا العام شعار : بالعلم و املعرفة 

 1945 8ماي  جلامعة  والرياضية  الثقافية   ، العلمية  لألنشطة  الفرعية  املديرية  نظمت  األمانة.  نصون 
قاملة. يوم السبت 19 ماي 2018 باجملمع  القديم حبضور األمني العام للوالية ممثال للسيدة والي الوالية 

الزهور  من  إكليل  ووضع  الوطين،  العلم  رفع  مبراسيم  الفعاليات  انطلقت  له.حيث  املرافق  والوفد 
إلقاء كلمة  القديم. كما مت  الطالب اجملمع  الشهداء وذلك بساحة  أرواح  الفاحتة على  وقراءة 

الطالب، للعلم مت إقامة معرض للصور من طرف نادي الرسم اجلامعي و اجلالية الطالبية للصحراء 
الغربية يعرف فيه بعادات وتقاليد الشعب الصحراوي إضافة للقمع و التنكيل الذي تعرض له 
من طرف االستعمار املغربي. و كذالك اجلالية الفلسطينية عرفت بالقضية الفلسطينية وما 
يتعرض له الشعب حتت وطئت االستعمار الصهيوني، وهذا ببهو املكتبة املركزية القدمية 
القدمية استمع احلضور إىل كلمة مدير اجلامعة  املركزية  و قاعة احملاضرات للمكتبة 
اليت رحب فيها باحلضور ذكر بدور الطلبة يف الثورة التحريرية، وأنه جيب على طلبة اليوم 
االقتداء بسلفهم، و أن يساهموا يف معركة البناء. ثم  قدم الطالب محزة عيسوقي حماضرة 
بعنوان : عيد الطالب منعرج حنو األفضل أعطى من خالهلا نبذة تارخيية عن االحتاد العام 
اإلعالم  نادي  قدم  ثم   54 نوفمرب  بثورة  التحاقهم  كيفية  و  اجلزائريني،  املسلمني  للطلبة 

قابلة  ابتكار   12 قدمت  اليت  املسابقة  يف  جرى  وما  املدينة،  ابتكار  عن  ريبورتاجا  اآللي 
لالجناز،  كما استمع احلاضرون إىل إلقاءات  شعرية، كانت متبوعة بشريط وثائقي 

من تقديم اجلالية الصحراوية يعرب عن املعانات اليت يعيشها الصحراويون يف املخيمات  
كما قدم نادي املسرح اجلامعي مسرحية بعنوان: الطيارة الصفراء. يف ختام احلفل 

البطوالت  خمتلف  يف  الفائزين  الطلبة  تكريم  مت 
الوطنية اجلامعية بتوزيع الشهادات.

حفل اختتام السنة اجلامعية 2018/2017 )ص3( 
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العدد الواحد والثالثون

 
مدير النشرية:

األستاذ الدكتور صالح      
العقون

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

                   - زهراء جاليلية
   تصمـيم: عمر عميروش

تعزية ببالغ احلزن واألسى تلقت أسرة اجلامعة نبأ وفاة:
- ابنت األستاذ: شينون الطاهر أستاذ بكلية اآلداب واللغات.

- زوج األستاذة: مسياد روحية أستاذة بكلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم 
األرض والكون.

       » إن هلل وإنا إليه راجعون«

العدد  السادس  والثالثون2
  

ماي/جوان/جويلية  2018

                                                                       

 La Conservation des Forets de la Wilaya  
de Batna

     Les parties ont convenu d’organiser et de développer leur collabo-
ration d’une manière durable sur l’ensemble des domaines d’activité 
ou d’enseignement d’intérêt commun, en conjuguant leurs potenti-
alités respectives matérielles et humaines dans les domaines de la 
formation, du perfectionnement, de la recherches et des prestations 
de services.

Conven
tions

Signature de conventions cadres de coopération 
entre l’université 8 mai 1945 - Guelma et:

ALGERIE TELECOM    

Groupe Amor Ben Amor

املركز الوطين للبحث يف علم اآلثار

أبواب مفتوحة على جممع عمر بن عمر
أبوابا مفتوحة على جممع   1945 ماي   8 احتضنت جامعة   2018 ماي   9 يوم       
عمر بن عمر باجملمع القديم حيث ألقى مدير اجلامعة كلمة اعترب فيها أن هذه 
ومن  الرتبصات،  إجناز  بغاية  اجملمع  على  التعرف  أجل  من  للطلبة  فرصة  األبواب 
أجل التشغيل، وهي نتيجة التعاون، وسياسة االنفتاح املنتهجة من طرف اجلامعة 
اتفاقيات  ومثرة  املبذولة،  للمجهودات  كنتيجة  األبواب  جاءت  وقد  احمليط.  على 
التعاون املربمة بني اجلامعة، واجملمع. كما قدم مدير املوارد البشرية جملمع عمر 
بن عمر بطاقة فنية عن اجملمع من نشأته سنة 1984 إىل يومنا هذا، والتخصصات 
والشعب اليت يشتمل عليها وذكر أن اجملمع ينتهج سياسة االنفتاح على اجملتمع 
بصفة عامة. واجلدير بالذكر أنه شارك يف هذه األبواب الشركاء االقتصاديون 
واالجتماعيون ممثلني يف كل من: الوكالة الوالئية للتشغيل، مديرية التشغيل 
ومديرية التكوين املهين. مع العلم أنه نظمت مقابالت لالنتقاء، ولتوظيف للطلبة 

على هامش األبواب. 

مؤسس البطولة العربية للذاكرة رياض بن صوشة 
     بدعوى من السيد مدير اجلامعة األستاذ صاحل العقون قدم الدكتور رياض بن 
صوشة أستاذ االقتصاد جبامعة بسكرة، ومؤسس البطولة العربية للذاكرة يوم 
2 ماي 2018 بقاعة احملاضرات الساسي بن محلة باجملمع اجلديد حماضرة بعنوان 
أدخل  كيف  تساءل  فيها  طرح  أين  احلفظ«  واسرتاتيجيات  اخلارقة  »الذاكرة 
أكرب عدد ممكن من املعلومات إىل الذاكرة وأحتفظ بها بأقل جهد؟ وهذا من أجل 
متكني الطلبة من التعرف واالطالع على التقنيات احلديثة يف املراجعة واحلفظ 
أثناء االمتحانات. وقد مت تكرميه من طرف مدير اجلامعة رفقة الطالب خشة حممد 

أمني الذي حتصل على امليدالية الفضية يف مسابقة الذاكرة جبامعة بسكرة.

 La Direction de l’environnement de la  
Wilaya de Guelma

     جامعة قاملة حتتفل باليوم العاملي للعيش معا بسالم
ماي.   16 لـ  املصادف  بسالم  معا  للعيش  العاملي  باليوم  قاملة  جامعة  احتفلت       
والذي هو مببادرة جزائرية حتت الرعاية السامية لفخامة رئيس اجلمهورية السيد 
املصاحلة  السلم واملصاحلة، وهو مثرة مسار طويل من  قائد  بوتفليقة  العزيز  عبد 
املسرح  بساحة  أقيم  الذي  املعرض  يف  جبناح  اجلامعة  شاركت  حيث  الوطنية. 
اجلهوي حممود تريكي وسط مدينة قاملة يوم 16 ماي 2018 حبضور السيد مدير 
اجلامعة األستاذ الدكتور صاحل العقون وقد قامت السيدة الوالي والوفد املرافق هلا 
بإزاحة الستار عن اجملسم الذي أقيم بساحة املسرح اجلهوي الذي كتب عليه البيان 

العام للجمعية العامة لألمم املتحدة الذي تبنى هذا اليوم. 

للمرجعية  الذاتي  التقييم  حول  الثانية  التدريبية  الدورة     
الوطنية لضمان اجلودة باجلامعة اجلزائرية 

     نظمت خلية ضمان اجلودة جلامعة 8ماي 1945 قاملة الدورة التدريبية الثانية 
حول آليات التقييم الذاتي للمرجعية الوطنية لضمان اجلودة باجلامعة اجلزائرية. 
القديم  باجملمع  القدمية  املركزية  باملكتبة   2018 ماي   24 اخلميس  يوم  وذلك 
لفائدة أعضاء خلية ضمان اجلودة، و أعضاء الوحدات، ولألسرة اجلامعية ،كان 
اهلدف منها فهم وتطبيق آليات التقييم الذاتي على مستوى الكليات مبشاركة 
من  تطبيقية  عمل  ورشات  و  حماضرات  شكل  يف  الدورة  متت  وقد  عضوا.   47
 2018 جويلية   2 االثنني  يوم  أخرى  بدورة  واتبعت  وباحثني.  أساتذة  تنشيط 
مبركز األنظمة وشبكات اإلعالم واالتصال، و التعليم املتلفز و التعليم عن بعد 
اجلودة  لضمان  األساسية  الوحدات  أعضاء  لفائدة  القدمية  املركزية  باملكتبة 
على مستوى الكليات مع املختصني يف اإلعالم اآللي. كان اهلدف منها كيفية 
البيانات، و تفريغها على مالحق املرجعية الوطنية لضمان اجلودة قبل  استغالل 

كتابة التقرير النهائي لكل كلية.

   جملس إدارة اجلامعة يف دورته العـــــادية لسنة 2018
19 جوان  الثالثاء  يوم  قاملة   1945 ماي   08 إدارة جامعة  اجتماع جملس  انعقد       
2018 . بقاعة االجتماعات برئاسة اجلامعة يف دورته العادية لسنة 2018  ترئسه 
معالي  السيد  ممثل  أهراس(  سوق  جامعة  )مدير  بوزيدة  زوبري  الدكتور  األستاذ 
وزير التعليم العالي و البحث العلمي و قد تناول بدراسة النقاط املدرجة يف جدول 

األعمال و هي:
- احلصيلة النهائية الستهالك ميزانية سنة 2017 موقوفة بتاريخ )2017/12/31(.

- ميـــزانيــة سنة 2018: املـوارد البشرية و املـوارد املــالية.
- مشروع ميـزانيـة سنة 2019، مشروع املـــؤسسة اجلامعية ومتفــرقــــات.

* عطلة  سعيدة   للجميع ** عطلة  سعيدة   للجميع ** عطلة  سعيدة   للجميع ** عطلة  سعيدة   للجميع *
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كلية احلقوق والعلوم السياسية

كلية اآلدب و اللغات

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

كلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض والكون

كلية الرياضيات واإلعالم اآللي وعلوم املادة

كلية العلوم التكنولوجيا

حفل اختتام السنة اجلامعية 2017/2018 
     نظمت جامعة 8ماي 1945 قاملة بقاعة احملاضرات مبجمع سويداني بومجعة يوم األربعاء 4جويلية 2018. 
2018/2017. وتضمنت فعاليات هذا احلفل اطالق اسم فقيد اجلامعة  السنة اجلامعية  اختتام  حفال مبناسبة 
األستاد الدكتور حممد عبداوي على قاعة احملاضرات الكربى جملمع سويداني بومجعة. و تكريم عائلته 
باحلضور  فيها  رحب  باملناسبة  كلمة  ألقى  الذي  و  العقون،  صاحل  الدكتور  األستاذ  مديراجلامعة  طرف  من 
وهنأ السيدة الوالي بالذكرى 56 لعيد االستقالل و األسرة اجلامعية، وكافة الشعب اجلزائري و متنى عطلة 
سعيدة للطلبة وللجميع و أشاد باجملهودات اليت تبذل من طرف اجلميع من أجل جناح املوسم اجلامعي، بعدها قدم 
إحصائيات يف خمتلف امليادين. و قد مت تكريم األساتذة الذين ارتقوا إىل مصاف األستاذية، و الطلبة املتفوقني 
الذين  التدرج  بعد  فيما  التكوين  طلبة  تكريم  مت  كما  للجامعة.  السبع  الكليات  مستوى  على  األوائل 
احلفل  هامش  وعلى   ،- املدينة  أجل  من  االبتكار   - العلمية  التظاهرة  منظمي  إىل  إضافة  باخلارج،  سيدرسون 
مت توقيع 3 اتفاقيات تعاون مع كل من: املركز الوطين للبحث يف علم اآلثار ، جممع عمر بن عمر و اتصاالت 
اجلزائر . وقد جرى احلفل حبضور متميز ألهالي الطلبة. علما أنه أقيمت مأدبة عشاء على شرف الطلبة املتفوقني 

حبضور السيدة والي الوالية و السلطات العسكرية واملدنية باملركب املعدني محام الربكة بأوالد علي.  

مقتطف من كلمة مدير اجلامعة يف حفل االختتام
... »لقد ميز السنة اجلامعية 2018/2017  رحيل أحد أعمدة هذه اجلامعة الربوفيسور حممد عبداوي نائب مدير 
اجلامعة مكلفا بالتنمية واالستشراف والتوجيه. الذي وافته املنية يوم 2018/02/25 . إنا هلل وإنا إليه راجعون. 
جدران  تذكره  كما  قلوبنا  تذكره  امسه  يبقى  ولكي  له،  عرفانا  القاعة  هذه  امسه  على  تسمت  والذي 
دار  نطمتها  اليت  املدينة  أجل  من  التكنولوجي  واالبتكار  للمقاوالتية  الوطنية  املسابقة  وانطالق  جامعتنا. 
املقاوالتية، واليت شهدت جناحا باهرا. و األبواب املفتوحة على اجلامعة يف اطار سياسة االعالم املسبق واجلواري 
املنتهجة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واليت كانت حدثا مميزا احتضنته ساحة املسرح اجلهوي 
وسط مدينة قاملة. و فتح تكوين يف الليسانس املهين يف اطار الشراكة األوروبية، وخيص الليسانس يف محاية 
انطالق  و   Agro-alimentaire يف  نفسه  االطار  يف  ثان  ختصص  سيفتح  كما  الكهربائية،  الشبكات 
شبكة )الواب تفي( اليت تضع بني أيدي متابعيها نشاطات اجلامعة بفيديوهات من تصميم مركز السمعي 
البصري الذي تدعمت به جامعتنا. كما احتضنت اجلامعة هذا العام االحتفاالت الرمسية جملازر 8 ماي 1945، 

حيث أشرف معالي وزير اجملاهدين على االفتتاح الرمسي هلا«.

مقتطف من كلمة مدير اجلامعة يتضمن االحصائيات 
   أهم ما استجد على الصعيد البيداغوجي، عدد الطلبة املسجلني يف مرحلة التدرج:16138طالب منهم :12859يف 
الليسانس و3279طالب مسجل يف املاسرت. خترج منهم:3362 يف الليسانس، و1395طالب مسجل يف املاسرت.من 
بينهم 54 طالب أجنيب من 13 جنسية. بالنسبة لعروض التكوين املفتوحة يف الليسانس و املاسرت بعنوان السنة 
اجلامعية للسنة اجلامعية2018/2017 يف الليسانس :57 ويف املاسرت :69. بالنسبة لعروض التكوين املقرتحة 
املاسرت  ويف  الليسانس:02  يف   :2019/2018 اجلامعية  للسنة  اجلامعية  السنة  بعنوان  املاسرت  و  الليسانس  يف 
:04. بالنسبة لتعداد الطلبة يف مرحلة ما بعد التدرج: 419 طالب منهم :239 مسجال يف النظام الكالسيكي 
بـ13 مسارا ، ناقش منهم 25 طالبا و180طالب مسجل يف نظام lmd بـ 38 مسارا ، ناقش منهم 18 طالب. وقد مت 
إقرتاح فتح 15 مسارا جديدا بـ 47 اختصاص، بعنوان 2019/2018 بـ 180 منصب جديد. فيما خيص التأهيل 
اجلامعي: من سبتمرب 2017 إىل حد اآلن هناك 73مسجال ناقش منهم 22 أستاذا. وفيما خيص التأطري  : التعداد 
االمجالي لالساتذة:867أستاذ  يتوزعون حسب الرتب  إىل: 108أستاذ.103أستاذ حماضر قسم أ،81أستاذ حماضر 
،01معيد و02 أساتذة أجانب. بالسنبة للموظفني  أ،55أستاذ مساعد قسم ب  قسم ب،317أستاذ مساعد قسم 
االداريني و التقنيني وعمال املصاحل: التعداد االمجالي للموظفني : 793موظف  يتوزعون إىل 533 موظف دائم 
باملخابر  مرتبط  أغلبها  املشاريع72 مشروع  :عدد   PRFU العلمي  البحث  بالنسبة ملشاريع  أيضا  متعاقد.   62 و 
يشرف عليها 341 أستاذ باحث، وقد مت اقرتاح فتح 44 مشروع جديد بعنوان سنة 2019 بـ 200 باحث. وبالنسبة 
ملخابر البحث فاجلامعة بها 23 خمرب حبث ِيؤطرهم 790 باحث ) أساتذة ، وطلبة دكتوراه(. ويف إطار العالقات 
 11 منها  الشركاء:   خمتلف  مع  اتفاقية   26 اجلامعة  أبرمت   :2018/2017 اجلامعية  السنة  خالل  اخلارجية 
اتفاقيات دولية و15  أتفاقية وطنية. ويف جمال التكوين قصري املدى باخلارج خالل سنة 2017 : تنوع برنامج 
التكوين قصري املدى باخلارج بالنسبة لالساتذة واملوظفني بني تكوين و رسكلة و ملتقى ، حيث بلغ عدد 
املستفدين 423 مستفيد   يف  وجهات خمتلفة من دول العامل. ويف جمال التكوين االقامي باخلارج خالل سنة 
2018: الربنامج الوطين االستثنائي PNE:عدد املرتشحني 05. املسابقة الوطنية للحصول على منح التكوين 
عدد  اجملر:-  منحة   .06 الناجحني  .عدد   07 املرتشحني  عدد  الطلبة(  )فئة  الدكتوراه  شهادة  لتحضري  باخلارج 
 E-LIVES وبرنامج   ELAB برنامج  دولية:-  تعاون  برامج  يف  اجلامعة  اخنرطت  كما  مرتشح.   71 املرتشحني 
اللذان يهدفان إىل خلق خمابر بيداغوجية  قابلة  للتحكم عن بعد.-  وكذا برنامج حركية الطلبة واألساتذة 
–اسبانيا.ويف  ERASMUS+ KA1:واحد مع جامعة بورتو-الربتغال، واآلخر مع جامعة الس بلماس  واملوظفني 
جمال النشاطات و التظاهرات العلمية : نظمت اجلامعة 32 تظاهرة علمية  منها05ملتقيات دولية.17ملتقيات 

وطنية.10أيام دراسية.
* عطلة  سعيدة   للجميع *

له  تعرض  الذي  الوحشي  والقمع  باألحداث  فيها  ذكرى  كلمة  الوالي  السيدة  ممثل  ألقى  ثم  ص1(  تتمة   ...(
الشعب أثناء املظاهرات من طرف جنود االستعمار، كما ألقى مدير املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة 
الوطنية و ثورة أول نوفمرب 1954 كلمة حول الذكرى كذلك. بعدها ألقى السيد الوزير كلمة تطرق فيها 
إىل األحداث األليمة اليت عان منها الشعب اجلزائري يف تلك احلقبة األليمة، و أن جمازر 8 ماي1945 كانت حمطة 
حامسة يف مسرية احلرية وستضل رمزا للنضال، و تضحيات الشعب و وحدته. و ذكر بكلمة فخامة الرئيس 
الشعب اجلزائري و خاصة األجيال اجلديدة آن يدركوا بكل وعي  لزاما على  أنه  الذكرى سابقا:  يف نفس 
أن ما حققته البالد من حرية واستقرار، وتقدم و دميقراطية، إمنا كان نتيجة تضحيات غالية، و جهود جبارة 
و  التشييد  مبواصلة  تثمن  و   ، واعتزاز  بعناية  املعتربة  املكاسب  هذه  قدرها، حتى حتفظ  تقدر حق  أن  جيب  
اإلصالح لبلوغ ما نصبوا إليه من تقدم. وقد مت تكريم رئيس اجلمهورية أثناء امللتقى من طرف ساكنة والية 
قاملة اشتمل على جناح  لوالية  امللتقى معرض من طرف مديرية اجملاهدين  أنه نظم على هامش  للذكر  قاملة. 
إنسانية  مأساة  اجملازر  أن  على  أمجعوا  املتدخلني  أن  اإلشارة  وجتدر  اجملازر،  حول  وصور  ملصقات  و  للكتاب، 
ال ميكن أن تسقط بالتقادم أو النسيان أو التقليل من أهميتها، كما جيب معاقبة مقرتفيها. ويف اخلتام مت 

تكريم املشاركني.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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حقول  و  العلمي  البحث  يف  اخلاصة  اللغة  حول  الوطين  امللتقى 
املعرفة املختلفة 

     ما مفهوم اللغة اخلاصة؟ هل اللغة اخلاصة أصل أم فرع؟ ما هي مميزات 
بناء  العلمي يف  املصطلح  ما دور  املتنوعة؟  املعرفة  اللغة اخلاصة يف حقول 
اللغة  الوطين حول:  امللتقى  املشاركون يف  اليت حاول  املعرفة؟ هذه األسئلة 
اخلاصة يف البحث العلمي، و حقول املعرفة املختلفة، الذي نظمه قسم اللغة 
يومي  قاملة،  ماي1945   8 جلامعة  واللغات  اآلداب  لكلية  العربي  األدب  و 
اجلديد.  باجملمع  محلة  بن  الساسي  احملاضرات  بقاعة   ،2018 9و10ماي 
اخلطابات  و  املعرفية،  واحلقول  العلوم،  لغة  يف  البحث  هدفه  كان  الذي  و 
حمتوياتها  عن  لإلفصاح  وسيلة  العربية  اللغة  تستعمل  اليت  املختلفة 
العلمية، و تأسيس تصور معريف لدى الطالب عن اللغة يف خمتلف العلوم، 
امللتقى  عرف  علمي.وقد  ميدان  كل  يف  اللغوية  األمناط  على  التعرف  و 

مشاركة 41 متدخل من 13 جامعة جزائرية. 

الشمسية  الطاقة  تقنيات  حول  وتطبيقيا  إعالميا  يوما 
واستعماالتها يف القطاع الفالحي

الشمسية،  الطاقة  تقنيات  حول  وتطبيقي  إعالمي  يوم  إقامة  مت            
اآللي  اإلعالم  خمرب  تنظيم  من  الفالحي  القطاع  يف  واستعماالتها 
ماي   8 جلامعة  التشغيل  حول  لإلعالم  اجلامعي  املركز  و  واألوتوماتيك، 
 10 1945 بالتعاون مع مديرية املصاحل الفالحية لوالية قاملة يوم اخلميس 
كان  بومجعة  سويداني  مبجمع  الكربى  احملاضرات  بقاعة   2018 ماي 
الفالحي حول  الناشطني يف اجملال  اهلدف منه تعريف، وحتسيس، وتوعية 
أهمية استعمال الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة، ومتجددة واقتصادية، 
الشمسية  الطاقة  بعنوان  األوىل  كانت  مداخالت  ثالث  خالله  قدم  وقد 
والثانية  قاملة،  جامعة  من  مسعود  بولوح  الدكتور  طرف  من  اجلزائر  يف 
بشركة  الشمسية  الطاقة  قسم  رئيس  مصعب  علمي  املهندس  طرف  من 
أستونس أفريكا )Astance Africa( حول الطاقة الشمسية يف الفالحة، 
واجلماعات احمللية، وأخريا األلواح الكهروضوئية مصدر كهرباء املستقبل 
LED S - سوالر  الد  شركة  صاحب  الناصر  عبد  هوام  السيد  قبل  )نن 
LAIR(. علما أنه مت إقامة معرض لأللواح الشمسية، وكيفية استعماهلا 

يف اجملال الفالحي بساحة الكلية. 

الكلية االسم واللقب الرقم الكلية االسم واللقب الرقم

اآلداب واللغات بهلول نور الدين 10 العلوم والتكنولوجيا شريط ياسني 01

اآلداب واللغات معلم وردة 11 العلوم االنسانية واالجتماعية سالطنية عبد املالك 02

علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض والكون قرارة جنود 12 احلقوق والعلوم السياسية غزالني وداد 03

العلوم والتكنولوجيا سريدي ليندة 13 الرياضيات واالعالم اآللي وعلوم املادة نيقري صورية 04

الرياضيات واالعالم اآللي وعلوم املادة سريدي عاشور 14 الرياضيات واالعالم اآللي وعلوم املادة ماضي فتيحة 05

الرياضيات واالعالم اآللي وعلوم املادة شاوي عبد الرزاق 15 العلوم والتكنولوجيا بن محيدة عيدّة 06

الرياضيات واالعالم اآللي وعلوم املادة حيتة عمارة 16 العلوم والتكنولوجيا حداد عبد الكريم 07

العلوم والتكنولوجيا يونسي عبد العزيز 17 العلوم والتكنولوجيا جبالة عبد الرزاق 08

العلوم والتكنولوجيا 18 بوشريط محيد العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري نعمون وهاب 09

لقاء مع مدير البيئة
     يف لقاء مجع مدير اجلامعة مبدير مديرية البيئة يوم 13 جوان 2018 يف 
تنسيق ميداني بعد االتفاقية املربمة بني املؤسستني، صرح مدير البيئة بأنه 
يتقاسم مع اجلامعة هموم البيئة واحمليط، واضعا اجلامعة يف خانة االهتمام 
معتربا أنها حقال خصبا لنشر ثقافة البيئة ورسم املشهد البيئي على صعيد 
النفايات، بعد وضع  التعامل مع  للجامعة يف  الوالية، فاحتا حرية االختيار 
احلاويات املخصصة واملساعدة على فرزها بايداع طلب على مستوى الوزارة. 
متمنيا أن يتم ذلك يف أقرب اآلجال، هذا ما أثلج صدر مدير اجلامعة األستاذ 
الدكتور صاحل العقون الذي أعطى تعليمات صارمة للسهر وجتسيد هذه 

العملية على أرض اجلامعة.

 اجلامعة الصيفية حول  »مراحل إنشاء مؤسسة «
     من أجل نشر ثقافة املقاوالتية يف الوسط الطالبي اجلامعي، و التعريف 
بكيفية إنشاء مؤسسة و املراحل اليت مير بها حامل املشروع إلنشاء مؤسسته 
دار  نظمت  التشغيل  و  احمليط،  على  اجلامعة  انفتاح  إطار  يف  و  اخلاصة، 
و  اآللي  اإلعالم  قسم  مع  بالتعاون  و  قاملة   1945 ماي   8 جلامعة  املقاولتية 
النادي العلمي للقسم techGeeks وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم 
الصيفية  إطار اجلامعة  التكوينية يف  األيام  قاملة  لوالية  الشباب  تشغيل 
سويداني  مبجمع   ،2018 جويلية  2،1و3  أيام  مؤسسة  إنشاء  مراحل  حول: 
إنشاء  أساسيات  حول  الدورة  برنامج  متحور  وقد  الطلبة.  لفائدة  بومجعة 
مؤسسة مصغرة، التمويل البنكي و ملفه، الضرائب، قوانني التسجيل يف 
السجل التجاري، إجراءات االنضمام إىل كل من الصندوق الوطين للتأمينات 
االجتماعية للعمال األجراء، و الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية لغري 
استمع  كما  الشباب،  تشغيل  دعم  وكالة  جهاز  تقديم  أيضا  و  األجراء 
أنه  الذكر  جيدر   ، مصغرة  مؤسسة  لصاحب  حية  شهادة  إىل  احلضور 
الصندوق  و  الضرائب  و  البنك،  من  الدورة ممثلني عن كل  شارك يف هذه 
التأمينات االجتماعية للعمال األجراء و  التجاري و صندوق  الوطين للسجل 
توزيع شهادة مشاركة على  الدورة  نهاية أشغال  األجراء. وقد مت يف  الغري 
الدكتور  األستاذ  اجلامعة  مدير  ألقاها  اليت  الكلمة  يف  و  املرتبصني. 
صاحل العقون و اعترب هذه املناسبة فرصة لتنشيط احلياة اجلامعية وطرح 
بدائل من أجل إجياد سبيل خللق فرص العمل للطلبة. كما  حث الطلبة 
اجلامعة  أن  و  مبتغاهم،  لتحقيق  اجلهد  من  املزيد  بذل  على   املشاركني 
أبوابها مفتوحة  أن  و  ستواصل مرافقتهم، و تسخر هلم مجيع اإلمكانيات، 

هلم دائما. 

اليوم العاملي للروح الرياضية ومكافحة املخدرات 
نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية، الثقافية والرياضية جلامعة 8 
املخدرات  بالتنسيق مع كل من: مجعية صفا ملكافحة  قاملة.   1945 ماي 
واجلمعية الوطنية للوقاية وحماربة السيدا –تضامن إيدز- املكتب الوالئي 
ومكافحة  الرياضية  للروح  العاملي  اليوم  مبناسبة  احتفالية  قاملة.  لوالية 
الرياضية باجملمع القديم.  2018 بالقاعة  21 جوان  املخدرات يوم اخلميس 
الرياضية  الروح  بعنوان  األوىل  مداخالت  ثالث  على  الربنامج  اشتمل  إذ 
آفة  حول  والثانية  قاملة،  إذاعة  من  عثماني  اهلادي  الصحفي  تقديم  من 
والثالثة حول  مزاري رئيس مجعية صفا،  السيد مصباح  املخدرات من طرف 
تقديم  من  منها  الوقاية  وطرق  واجملتمع  والشباب  باملخدرات  السيدا  عالقة 
إنطالق  الربنامج  عرف  كما  إيدز.  تضامن  مجعية  رئيس  بالل  عثامنية 
منافسات اجلودو بني خمتلف الفرق املشاركة –صنف أصاغر- ويف اخلتام 
مت تكريم املشاركني من طرف السيد األمني العام للجامعة ممثال للسيد 

مدير اجلامعة. 

* عطلة  سعيدة   للجميع ** عطلة  سعيدة   للجميع ** عطلة  سعيدة   للجميع ** عطلة  سعيدة   للجميع *

قائمة األساتذة الذين متت ترقيتهم إىل رتبة أستاذ التعليم العالي

الكلية االسم واللقب الرقم

العلوم والتكنولوجيا بن طالب الروميصاء 01

الرياضيات واإلعالم اآللي وعلوم املادّة إديري مائسة 02

علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض والكون كحل الراس آسيا 03

العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري بومعزة آمنة 04

احلقوق والعلوم السياسية خضراوي صونيا 05

اآلداب واللغات شاوي آمنة 06

العلوم اإلنسانية واالجتماعية محيدة حكيم 07

قائمة الطلبة املتخرجني أوائل الكليات يف 
املاسرت دفعة 2018/2017
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