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كانت سنة 2018
دمسة بالنشاطات العلمية
والرياضية،
والثقافية
تنوعت على مائدتها
األطباق ،وكثرية هي
القرارات اليت اختذتُها،
جتسد ،ومنها من
منها ما ّ
ال يزال ينتظر حتقيقها،
ومنها ما يتطلّب الكثري
من الصرب والرتقب ،فبعض القرارات تتحكم فيها آليات
التجسيد قد تطول حباهلا.
إني حلظة كتابة هذه االفتتاحية أعترب هذه السنة،
وحنن على مشارف نهايتها سنة مميزة بالعطاءات العلمية
والثقافية بداية بالطبعة األوىل ملنتدى الطلبة واملؤسسات
الذي نعتربه انطالقة فعلية حنو االهتمام بعامل الشغل بآليات
كفيلة باحتواء هذا الفضاء كتدشني نادي البحث عن
الشغل.
وأحرص بصفة شخصية على مقروئية موقع اجلامعة من
خالل تطوير هندسته وخلق مرونة أكثر الستعماالته من
طرف املستخدم.
ٌ
وأنوه بكثري من االعتزاز باملنصات األكادميية اليت أقيمت
أكدت على مستوى وعي الباحث
يف هذه السنة ،واليت ّ
األكادميي يف تنظيم ملتقيات ذات موضوعات راهنة
واسرتاتيجية يف خمتلف التخصصات مما يضمن احلوار
العلمي والطرح األكادميي اجلاد ،ورسم خرائط مستقبلية
يف جمال البحث العلمي وتطبيقاته.
إنين أسعى بكل جهد إىل تفعيل قنوات اإلعالم والتوجيه
والتواصل ووقويف الشخصي على هذه اجملاالت ألنين
متأكد من أهميتها خاصة يف عصر صفته األوىل الرقمنة
وسرعة انتشار املعلومة ،فحرصي شديد على توصيلها
يف وقتها ،وحينها ،وهذا كفيل خبلق التناغم واالنسجام
بني أفراد األسرة اجلامعية.
كل عام وأنتم خبري ويف خري وعلى خري .كل عام وأنتم
األرقى يف كل جماالت احلياة .كل عام واجلزائر خبري.

فضاءات اجلامعة
نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

إحياء الذكرى الرابعة لثورة التحرير اجمليدة
أول نوفمرب ( 1954ص)4

قاملة

صورة مجاعية ملشاركة مدير اجلامعة بالندوة اجلهوية جلامعات الشرق بتاريخ
 6ديسمرب  2018حبضور الطاقم الوزاري حتت رئاسة السيد األمني العام لوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي

امللتقى الدولي حول :صناعة
املستقبــل يف السياســات
العربية حنـو تفعيل لدور
الدراسات املستقبلية (ص)4

امللتقى الثاني حول التسيري احمللي
بعنوان :آليـات متويـل برامـج
التنميـة احمللية بني حمدودية
املــوارد ورهـانات التمويــل
الذاتي يف إطار الوظائف اجلديدة
للبلديات (ص )3

امللتقى الوطين األول حول:
علــم النفــس املــرضي يف
اجلزائــر ،تاريــخ ،وحــاضر،
ومستقبل (ص)3

امللتقى الوطين حول الدميقراطية
التشاركية والتنمية احمللية يف
اجلزائر (ص )3

الطبعة األوىل ملنتدى الطلبة واملؤسسات
شهادات وآفاق

نظمت جامعة  8ماي  1945قاملة ،بالتعاون مع الشركاء االقتصاديني
واالجتماعيني منتدى الطلبة واملؤسسات ،شهادات وأفاق يف طبعته األوىل.
حتت شعار :اكتشاف املهن ،إذ متحور برنامج املنتدى حول لقاءات مع
املهنيني ،البحث عن الشغل والرتبصات ،حماضرات وورشات تكوينية.
مبجمع سويداني بومجعة يومي 14و 15نوفمرب  .2018حبضور السلطات
العسكرية واملدنية وعلى رئسهم السيد والي الوالية كمال عبلة ،الذي قام
بإعطاء إشارة انطالق فعاليات املعرض اخلاص باملؤسسات ،و املهن املنظم
على هامش املنتدى ،والذي قام جبولة يف أجنحته واستمع إىل شروح من
طرف القائمني عليه  ...تتمة ص.2

»»»»»»»»»

جامعة  8ماي  1945قاملة ،نهج  19ماي  ،1956ص.ب ،401:قاملة  ،24000الجزائر،
الهاتف ،037 10 05 60 :الفاكسwww.univ-guelma.dz,037 10 05 61 :
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( ...تتمة ص )1بعدها توجه السيد الوالي رفقة مدير اجلامعة األستاذ الدكتور صاحل العقون إىل مقر دار
املقاوالتية ومركز اإلعالم حول التشغيل أين دشن نادي البحث عن الشغل ،هذا النادي املؤسس من طرف
اجلامعة بالشراكة مع املكتب الدولي للشغل واملمول من طرف اململكة املتحدة .بعدها توجه الوفد إىل قاعة
احملاضرات األستاذ الدكتور حممد عبداوي إذ مت عرض شريط يعرف جبامعة 8ماي  1945و مبنتدى الشغل
و دار املقاوالتية ومركز اإلعالم حول التشغيل .ثم ألقى مدير اجلامعة كلمة رحب فيها باحلضور وشكرهم
على تلبية الدعوة ،وشكر املساهمني والشركاء .و مثن أيضا اهتمام السيد الوالي باجلامعة وعرب عن سعادته
بهذا املنتدى ،واعتربه حلقة وصل بني مجيع اإلطراف واجلامعة مبثابة املائدة اليت جيتمع حوهلا اجلميع واعترب
هذا النشاط حموري يف مساعدة وإدماج خرجيي اجلامعة وأحد اسرتاجتيات اجلامعة يف  5سنوات املقبلة،
معتربا الوصول إىل اجلودة املرتقبة يكون عن طريق جتنيد مجيع الفاعلني .ثم قدم رونالد سارتون رئيس وممثل
املكتب الدولي للعمل يف اجلزائر حماضرة بعنوان :عرض مشروع توظيف من اجلامعة إىل عامل الشغل وضح فيها
الربنامج ،وكيفية عمله وملن هو موجه وعرض مدير الوكالة الوالئية للتشغيل  anemموضوع الشغل احمللي
واملهن املطلوبة يف حني عاجلت لوحات شركات الشباب موضوع عناصر خلق وبناء عالقات دائمة .وتطرق
كل من السيدة عفاف بن صويلح نائب املدير املكلفة بالبيداغوجية ومدير مركز اإلعالم عن التشغيل األستاذ
رابح منامشة موضوع التكوين ،البحث واإلدماج املهين للخرجيني ،كما قدم الطيب جمالدي من جامعة كيبك و
املدير العام ملركز نقل التكنولوجيات اإلعالم واالتصال حماضرة حول نقل تكنولوجيات إىل الشركات الصغرية
و املتوسطة ،صناعة األفكار وجتسيد البحوث اجلامعية .وعلى اهلامش مت توقيع اتفاقيتني للتعاون بإشراف
السيد الوالي بني اجلامعة ومديرية التكوين املهين لوالية قاملة وحمافظة الغابات لوالية قاملة.

استضافت إذاعة قاملة ضمن برنامج
«يف رحاب اجلامعة»

* يوم  11نوفمرب  ،2018األستاذ :رابح منامشة ،واألستاذة :بن محيدة
عايدةُ .خصص اللقاء للتعريف مبشروع منتدى الشغل يف طبعته األوىل حتت
عنوان« :الشهاداتِّ واملهن :اكتشاف فرص العمل» املزمع تنظيمه جبامعة قاملة يومي
 14و  15نوفمرب  .2018أين قدم األساتذة عرض مفصل عن فكرة املشروع وأهدافه.
* يوم  25نوفمرب  ،2018يوم  2ديسمرب  2018مساعد نائب رئيس اجلامعة املكلف بالتكوين العالي يف الطور
الثالث والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج ،األستاذ :طارق بورجيبة .دار
احلديث يف جممله حول البحث العلمي يف العامل بصفة عامة ،و واقعه وآفاقه يف اجلزائر بصفة خاصة .وواقع البحث
العلمي يف جامعة قاملة.وعرض تفصيلي باألرقام حول خمابر البحث العلمي وفرق البحث ومنتوج هاته املخابر.

visite

D

ans le cadre du programme MOBILE+3,
Le département des lettres et de la langue
française a accueilli en date de 4,5 et 6 décembre,
Monsieur José Domingues de Almeida, de l’Université de Porto, Portugal, où il a présenté une série
de séminaires pour les étudiants de Master « littérature » autour des études francophones.

تعزية
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رئيس التحرير :د .عبد الغاني خشة
هيئة التحرير - :عادل فنيدس
 زهراء جاليليةتصمـيم :عمر عميروش

لثالثون
لعدد الواحد
اا
لثامنواوالثالثون
لعدد ا

مؤمتر طيب وطين حول األمراض الشائعة يف البيئات احلضرية

يف إطار فعاليات اليوم العاملي لداء السكري وحتت الرعاية السامية للسيد والي والية قاملة
نظمت مديرية الصحة والسكان لوالية قاملة بالتنسيق مع جامعة  8ماي  1945قاملة يوم 7و8
نوفمرب  2018بقاعة احملاضرات الساسي بن محلة باجملمع اجلديد مؤمترا طبيا وطنيا حول
األمراض الشائعة يف البيئات احلضرية اشتمل على الضغط الدموي ،داء السكري ،ورشات
ومداخالت حرة مبشاركة حوالي  450متدخل يف االختصاص كان اهلدف منه تكوين وإعالم
األطباء واملمارسني يف قطاع الصحة بكل ما هو جديد يف هذا اجملال إضافة إىل حتسيس
وتوعية املرضى ،واجملتمع بهذه األمراض ،وكيفية التعامل مع املصاب.

محلة حتسيسية للتوعية من داء السكري

حتت شعار :كلنا معنيون نظمت الوحدة الطبية الوقائية للجامعة بالتنسيق مع املديرية
الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية محلة حتسيسية للوقاية من مرض السكري ،وهذا
مبناسبة اليوم العاملي ملرض السكري ،وذلك يومي  14و 15نوفمرب  .2018كان اليوم األول
مبجمع سويداني بومجعة و اجملمع القديم ،واليوم الثاني باجملمع اجلديد .بهدف توعية و حتسيس
الطلبة واألسرة اجلامعية بضرورة الوقاية من هذا املرض ،و التعرف على الطرق واملناهج
والكيفيات لالحرتاز منه ،و كيفية التعامل مع املريض ،و قد لقيت املبادرة استحسان اجلميع.

يوم تكويين لفائدة رؤساء املسارات التكوينية للماسرت و ممثلي
املخابر العلمية

نظمت املكتبة املركزية جلامعة  8ماي  1945قاملة يوما تكوينيا نشطه هذا اليوم ممثلني عن
 CERISTلفائدة رؤساء املسارات التكوينية للماسرت ،و ممثلي املخابر العلمية لكليات العلوم
الطبيعة واحلياة وعلوم األرض والكون ،كلية العلوم والتكنولوجيا و كلية الرياضيات واإلعالم
اآللي واملخابر العلمية التابعة هلا يوم  28نوفمرب  ،2018بفضاء اإلنرتنت اخلاص بالطلبة باجملمع
القديم ،حيث وصل إمجالي املستفدين من الدورة أكثر من  ،65وكان اهلدف من هذا اليوم
التعرف على كيفية استخدام( SNDLالنظام الوطين للتوثيق على اخلط) ،وعرض وتقديم
قاعدة املعطيات  ،Springerو كيفية استغالهلا يف البحث العلمي اخلاص بالكليات العلمية
و التكنولوجية.
نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية بالتنسيق مع الوحدات الطبية
الوقائية للجامعة ،واجلمعية الوطنية للوقاية ومكافحة السيدا –تضامن سيدا -لوالية قاملة،
واهلالل األمحر اجلزائري لوالية قاملة أياما حتسيسية مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة داء السيدا
املوافق لـ 1ديسمرب من كل سنة حتت شعار (أنا قمت بالكشف ،ماذا عنك) من  2إىل 5
ديسمرب  .2018قد مشلت األنشطة كل من كليات اآلداب واللغات باجملمع اجلديد ،جممع
هيليوبوليس ،جممع سويداني بومجعة ببهو الدراسات و اجملمع القديم .لغرض توعية وحتسيس
الطلبة واألسرة اجلامعية بضرورة الوقاية من هذا الداء الفتاك و التعرف على أسبابه و كيفية
التعامل مع املريض ،من خالل توزيع مطويات ،عرض حبوث و أشرطة مصورة تتناول بالشرح
األسباب ،و العوارض املتعلقة بهذا الداء و طرق الوقاية منه.

تعييـــــــــن

مدير النشرية:
األستاذ الدكتور صالح
العقون

متفرقــــــــات

أيام حتسيسية مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة داء السيدا

قام مدير اجلامعة األستاذ الدكتور صاحل العقون وحبضور السادة
النواب ،والسادة العمداء .يوم اخلميس  8نوفمرب  2018بقاعة
االجتماعات برئاسة اجلامعة .تعيني األستاذ الدكتور لعفيفي ياسني،
نائبا ملدير اجلامعة املكلف بالتنمية واالستشراف والتوجيه خلفا
للمرحوم األستاذ الدكتور حممد عبداوي.
ببالغ احلزن واألسى تلقت أسرة اجلامعة نبأ وفاة:
 جدة األستاذة :عفاف بن صويلح نائب مدير اجلامعة أخ الدكتور :خشاميية لزهر أستاذ بكلية احلقوق والعلومالسياسية.
 والد األستاذ :سقين سامي أستاذ بكلية الرياضيات واإلعالم اآللي. والد األستاذة :سهام بودروعة أستاذة بكلية اآلداب واللغات. زوجة األستاذ :غجاتي حممد أستاذ بكلية العلوم والتكنولوجيا. -والد السيد :عثامنية عبد الغاني موظف برئاسة اجلامعة.
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الفضاء اإلخباري

الدورة التكوينية «اكتشف قدراتك»
« »Le Profil de l’Entrepreneur

نظمت دار املقاوالتية للجامعة بالتعاون مع النادي العلمي لالعالم اآللي TECH
 GEEKSالدورة التكوينية حتت عنوان «اكتشف قدراتك»
«  »Le Profil de l’Entrepreneurيوم  4ديسمرب  ،2018بقاعة احملاضرات
باملكتبة املركزية القدمية باجملمع القديم.نشطتها كل من الدكتورة حرقاس وسيلة أستاذة من قسم
علم النفس جبامعة  8ماي  ،1945ومدرب التنمية البشرية السيد عطاف طواهري ،طبيبة
علم النفس الدكتورة سارة بوشريط والسيد قوارطة مهدي صاحب مؤسسة قوارطة ملنتجات
اخلزف وهو من خرجي جامعة  8ماي .1945اهلدف من الدورة متكني الطلبة من اكتشاف
قدراتهم ومهاراتهم يف جمال إنشاء املؤسسة واملقاوالتية بصفة عامة ،وخنص بالذكر القدرات
النفسية (املخاطرة ،الشجاعة ،التحفيز الذاتي) ،و تعترب هذه الدورة حلقة يف سلسلة التكوين
املقاوالتي بعنوان «مشروعي ناجح».
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الفضاء العلمي

امللتقى الوطين األول حول :علم النفس املرضي يف امللتقى الوطين حول اإلطار القانوني لعقود اإلشهار
التجاري وأثارها على االقتصاد الوطين واملستهلك
اجلزائر ،تاريخ ،وحاضر ،و مستقبل

هل تتماشى كل نظريات علم النفس املرضي مع ما هو سائد يف اجملتمع؟ هل ميكن إعادة النظر
يف تصنيفات مت برجمتها يف بيئات من األرجح يف مالئمة لبيئتنا؟ باملقابل ،ما هو واقع علم النفس
املرضي يف مؤسسات التعليم األكادميية و الصحية اجلزائرية؟ وما هي األفاق املستقبلية لتطوير
مفهمه و تطبيقاته – تشخيصاته ،تصنيفاته ،و العالجات املناسبة؟ .هذه األسئلة حاول اإلجابة
عليها امللتقى الوطين األول حول علم النفس املرضي يف اجلزائر ،تاريخ ،وحاضر ،و مستقبل ،الذي
نظمه قسم علم النفس لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية يوم  5نوفمرب  2018بقاعة احملاضرات
املرحوم األستاذ الدكتور حممد عبداوي مبجمع سويداني بومجعة .وذلك مبشاركة  16جامعة و
 47متدخل ما بني أستاذ وباحث و طبيب نفسي .الذين أمجعوا على أن علم النفس املرضي
هو علم يف مفرتق الطرق بني الطب و علم النفس،يهتم بدراسة السلوكات السوية و الالسوية ،و
كيفيات تشخيصها و عالجها .كما كان اهلدف من امللتقى التعريف بتاريخ علم النفس املرضي
يف اجلزائر ،وحاضره من خالل كيفيات تدريسه للطلبة و األساتذة ،و مستعمليه لتسطري مدلوالته
وكيفيات التشخيص والعالج.

إىل أي مدى يؤثر سوق اإلشهار التجاري على االقتصاد الوطين واملستهلك يف ظل شح املنظومة
القانونية املؤطرة لعقود اإلشهار التجاري أمام التحوالت االقتصادية اليت تعرفها اجلزائر ،كان هذا
التساؤل املركزي الذي طرحه امللتقى الوطين حول:
اإلطار القانوني لعقود اإلشهار التجاري و أثارها على االقتصاد الوطين و املستهلك .الذي نظمه
قسم العلوم القانونية واإلدارية لكلية احلقوق والعلوم السياسية جلامعة  8ماي  1945قاملة .يوم 5
ديسمرب  2018بقاعة احملاضرات نأيت محود مصطفى مبجمع هيليوبوليس مبشاركة  44متدخل
ميثلون  12جامعة ،وهيئة خمتصة عرب خمتلف أحناء الوطن الذين امجعوا على ضرورة إعادة النظر
يف األحكام القانونية اليت تضبط سوق اإلشهار التجارية يف ظل تطور وسائله ،السيما االلكرتونية
منها ،وتفعيل مؤسسات الرقابة على الومضات اإلشهارية الكاذبة واخلادشة للحياء .وقد كانت
الغاية من هذا امللتقى مناقشة إشكالية عقود اإلشهار التجاري غري املؤطرة من خالل تبيان اإلطار
القانوني والتنظيمي هلذا النوع من املمارسات التجارية ،وواقع االستثمار يف هذا اجملال مع وضع
ضوابط قانونية ،ومؤسسية تتمثل يف هيئة مهنية مستقلة تعهد إليها مسؤولية متابعة املمارسات
اإلشهارية.

امللتقى الوطين الثاني حول التسيري احمللي بعنوان :آليات
متويل برامج التنمية احمللية بني حمدودية املوارد و رهنات
التمويل الذاتي يف إطار الوظائف اجلديدة للبلديات

نظم قسم علوم التسيري لكلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيري جلامعة 8ماي 1945
قاملة امللتقى الوطين الثاني حول التسيري احمللي بعنوان« :آليات متويل برامج التنمية احمللية بني حمدودية
املوارد و رهانات التمويل الذاتي يف إطار الوظائف اجلديدة للبلديات» يومي  6و 7نوفمرب 2018
بقاعة احملاضرات األستاذ الدكتور حممد عبداوي مبجمع سويداني بومجعة .مبشاركة  62متدخل
من 16جامعة من خمتلف أحناء الوطن ،وحبضور السلطات العسكرية واملدنية ،وعلى رئسهم
السيد والي الوالية كمال عبلة ،الذي ألقى كلمة باملناسبة شكر فيها السيد مدير اجلامعة على الدعوة
و مثن اجملهودات املبذولة من طرفه وطرف طاقم اجلامعة و كل األسرة اجلامعية من أجل خدمة
الطالب والبحث العلمي يف والية قاملة .و مثن جمهودات القائمني على تنظيم امللتقى .وقد اعترب مدير
اجلامعة هذا امللتقى نتيجة انفتاح اجلامعة على احمليط و مساهمتها يف خدمة التنمية احمللية وإجياد
حلول للمشكالت االقتصادية على مستوى احمللي والوطين .هذا امللتقى كانت الغاية منه كيفية
خلق الثروة و املوارد املالية يف البلديات إضافة إىل خلق أقطاب اقتصادية يف البلديات مع ضمان
متويل دائم هلا و توجيه االستثمارات احمللية حسب طبيعة كل بلدية ،و خلق جمالس للتنمية على
مستوى كل بلدية .وقد أمجع املشاركون على ضرورة توجيه رؤساء البلديات حنو إجياد مصادر
متويل جديدة خالفا للميزانيات املمنوحة من طرف الدولة – متويل ذاتي -و إشراك اجملتمع املدني و
السكان من أجل جناح مشروعات التنمية .كذالك توجيه املوارد املالية حنو حاجات سكان البلدية
،وأيضا استشراف تطور حاجات البلديات والسكان و ضرورة إجياد موارد متويلية لتلبيتها.

امللتقى الوطين حول الدميقراطية التشاركية والتنمية
احمللية يف اجلزائر

بغية توسيع الفهم واالستيعاب بشأن خيار الدميقراطية التشاركية ،سواء يف اجلانب األكادميي
للدراسة أو يف جانب املمارسة من قبل املنتخبني ،وشتى املسؤوليات الرمسية ،وانعكاس ذلك
على اجلانب التنموي كان امللتقى الوطين الذي نظمه قسم العلوم السياسية لكلية احلقوق والعلوم
السياسية جلامعة  8ما  1945قاملة يوم  12نوفمرب  2018بقاعة احملاضرات نايت محود مصطفى
جبمع هيليوبوليس ،وذلك مبشاركة  42أستاذ وباحث ميثلون  12جامعة جزائرية ،والذين أمجعوا
على ضرورة تفعيل دور الفرد يف إطار الدميقراطية التشاركية لتحقيق التنمية احمللية يف اجلزائر.
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4th International Conference on Signal, Image,
)Vision and their Applications (SIVA’18

L

a quatrième édition de la conférence Internationale sur le Signal,
l’Image, la Vision et leurs Applications; la SIVA’18, que le laboratoire Problèmes Inverses: Modélisation, Information et Systèmes
‘PI:MIS’ de l’université de Guelma organise à l’instar des éditions précédentes (SIVA’11, SIVA’13 et SIVA’15), cette édition a eu lieu le 26 et 27
novembre 2018 à la bibliothèque de l’ancien pôle universitaire de Guelma. Quatre-vingt-quinze papiers ont été sélectionnés la manifestation
scientifique a été animée par des conférenciers invités pour les plénières
et les participants retenus après sélection des papiers. Le programme
de la conférence comprend des présentations orales et des sessions de
posters. Les auteurs d’articles acceptés avec des contributions originales
seront invités à soumettre des versions détaillées de leurs articles à des
revues internationales. Les actes de la conférence seront imprimés avec
un ISBN et soumis pour indexation à IEEExplorer.

Colloque national :« Villes durables et pro» jets urbains partagés
e département d’architecture et la Faculté des Sciences et de la

L

technologie de l’université 08mai 1945Guelma organisent un colloque national intitulé :« Villes durables et projets urbains partagés », entre le 04 et 05 novembre 2018, à la salle de conférences de la
bibliothèque centrale de la faculté des sciences et de la technologie ST.
Ce colloque portera sur la ville durable recomposée à travers les projets sur bains partagés. L’objectif principal est de réunir les acteurs de la
ville afin de faire le point sur les pratiques sur Baines et de préciser les
contours de la ville durable et du projet urbain partagé. Ainsi, ce colloque
constituera un espace d’échanges et de complémentarité où se confronter
ont expériences et réflexion pour susciter de nouvelles perspectives de la
ville durable respectueuse de l’environnement.

العدد الثامن والثالثون
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الفضاء الطالبي

إحياء الذكرى الرابعة والستون لثورة التحرير اجمليدة
أول نوفمرب 1954

إحياء للذكرى الرابعة والستون لثورة التحرير اجمليدة أول نوفمرب  ،1954وبالتنسيق مع متحف اجملاهد
قاملة نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية يوم  31أكتوبر  2018برناجما احتفاليا خاصا
بالذكرى .كانت بدايته جولة يف معرض الصور والكتب التارخيية (متحف اجملاهد قاملة  -نادي الرسم اجلامعي).
ثم توجه احلضور بعدها إىل قاعة احملاضرات «األستاذ الدكتور عبداوي حممد» حلضور احلفل الذي افتتح بتالوة
آيات بيّنات من الذكر احلكيم ،ليقدم الدكتور قرنني عبد الكريم من قسم التاريخ حماضرة بعنوان« :حمطات خالدة
يف تاريخ الثورة اجلزائرية» ،كما استمع احلضور لشهادة حية للمجاهد :شريف خليفة .كما مت عرض فيلم قصري
لنادي الفنون البصرية بعنوان «األمانة» ،وشريط حول الذكرى للنادي العلمي لقسم اللغة االجنليزية ،باإلضافة إىل
عرض مسرحي لنادي املسرح اجلامعي بعنوان :عليك مين السالم .وقد ختللت الربنامج فواصل إنشادية و خواطر
وإلقاءات شعرية للطلبة.

امللتقى الدولي حول :صناعة املستقبل يف السياسات العربية
حنو تفعيل لدور الدراسات املستقبلية

حبضور الدكتور علي عبد الكريم العاشق من ليبيا و الدكتور عبيد خليفي من تونس ،ومشاركة حوالي 66
أستاذ وباحث ميثلون  11جامعة من داخل وخارج الوطن .نظم قسم العلوم السياسية لكلية احلقوق والعلوم
السياسية جلامعة  8ماي  1945ملتقى دوليا حول :صناعة املستقبل يف السياسات العربية :حنو تفعيل لدور
الدراسات املستقبلية يوم 9و10يسمرب ،2018بقاعة احملاضرات نايت محود مصطفى مبجمع هيليوبوليس.
وذلك من أجل توسيع جمال تطبيق الدراسات املستقبلية يف صناعة السياسات العامة العربية واالستجابة
لألزمات والتعامل بكفاءة مع التحديات اليت تواجه العامل العربي ،وقد أمجع املتدخلون على ضرورة تفعيل حقل
الدراسات املستقبلية يف اإلطار األكادميي وصنع السياسات العامة.

Journée nationale : Etude
des Matériaux : Elaboration
et Modélisation

Le département sciences de la matière de la
faculté des mathématiques et de l’informatique et des sciences de la matière a organisé
en date de 13 décembre 2018 cette Journée

رسالة شكر وتقدير

يشيد مدير اجلامعة بدوره مبشاركة الدكتور حممد فوزي
معلم يف عملية املسح واالستكشاف األثري اليت نظمها
املركز الوطين للبحث يف علم اآلثار
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فعاليات االحتفالية املخلدة للذكرى  58ملظاهرات
11ديسمرب 1960

nationale qui a pour but de permettre aux
chercheurs de présenter leurs récents travaux autour de ce thème , et également
d’échanger leurs expériences et tisser des
liens de coopération. Et aussi, encourager
la collaboration entre les laboratoires de
recherche des universités d’une part, et
le milieu socio-économique d’autre part.
Les thématiques abordées sont :
-Élaboration et caractérisation des matériaux,
-Modélisation des matériaux,
-Matériaux et environnement.

العدد الثامن والثالثون

ختليدا للذكرى  58ملظاهرات  11ديسمرب  ،1960واملنظمة هذه السنة حتت شعار:
انتصار اإلرادة احلرة .نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية جلامعة
 8ماي  1945قاملة يوم  11ديسمرب  2018بقاعة احملاضرات األستاذ الدكتور حممد
عبداوي مبجمع سويداني بومجعة احتفالية باملناسبة اشتملت على برنامج ثري ومتنوع
انطلقت فعالياته بكلمة مدير اجلامعة األستاذ الدكتور صاحل العقون رحب فيها باحلضور
وشكرهم على تلبية الدعوة ،واعترب مظاهرات  11ديسمرب  1960وقفة ورسالة
متمنيا أن يقود جيل اليوم مسرية البناء والتنمية كما قادها أسالفه .كما قدم األستاذ
الدكتور يوسف قامسي عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية كلمة رحب فيها باملؤرخ
األستاذ الدكتور العربي الزبريي من جامعة اجلزائر الذي قدم حماضرة بعنوان :مدرسة
التاريخ الوطين من خالل مظاهرات  11ديسمرب  .1960اعترب فيها هذه املظاهرات من
أهم األسباب اليت دفعت ديغول و فرنسا إىل املفاوضات مع جبهة التحرير الوطين .كما
استمع احلضور إىل مجلة من اإللقاءات الشعرية الثورية ،وفواصل إنشادية للطالبة جنالء
شواطي ،كما قدم الطالب مأمون بن سهتال منولوجا بعنوان :الفاء املقلوبة ،وقدم نادي
املسرح اجلامعي عرضا مسرحيا بعنوان اجلزائر جزائرية .وقد مت تكريم األستاذ الدكتور
العربي الزبريي من طرف مدير اجلامعة .علما أنه مت إقامة معرض للصور والكتاب من
طرف نادي الرسم اجلامعي ونادي الكتاب اجلامعي على هامش االحتفالية.
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