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 1945قاملة

نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

الندوة الجهوية لجامعات
الشرق يوم  31جانفي 2019

احتضنت جامعة  8ماي  1945قاملة يوم اخلميس
 31جانفي  ،2019لقاء اللجنة اجلهوية جلامعات
الشرق لنواب مدراء اجلامعات ،واملدراء املساعدين
للبيداغوجيا وذلك بقاعة االجتماعات لرئاسة اجلامعة،
لتقييم عروض التكوين وسري التعليم ،حتضري الدخول
اجلامعي املقبل ،وإثراء املنشور الوزاري املتعلق بالتسجيل
األولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة
اجلامعية  2020/2019وتقييم اسرتاتيجية التسيري
البيداغوجي عرب األرضية الوطنية «»Progres
تعزية
أخ األستاذة :بوطرفة بريزة أستاذة بكلية الرياضيات
واإلعالم اآللي وعلوم املادة حرم األستاذ الدكتور صاحل
العقون رئيس اجلامعة.

« إن هلل وإنا إليه راجعون»

كلمة مدير اجلامعة

غي شكله ،وهذه رسالة
يف هذه السنة اجلديدة يطل عليكم هذا العدد من النشرية وقد رّ
مين إليكم أن حناول مرة على مرة أن نقوم ببعض احلركات دفعا للملل والرتابة والروتني ،وخلقا
لديناميكية جديدة.
ومثل هذه احلركات البسيطة قد تفتح شهية العمل واملبادرة وأنا دوما أمثن املبادرات وأستجمع كل
فكرة من شأنها أن حتفز الوسط وتنشط احمليط.
أعول عليكم مجيعا وأدعوكم كل مرة إىل االلتفاف حول املشاريع اجلادة واألفكار البناءة ،كل هذا يزيد
من مقروئيتنا وانتشارنا ما دمنا نروم التميز ونطمح لالرتقاء ،فالعامل يلتقط الصور اجلميلة ويتابع اجلادين ويهتم بالفاعلني املتفاعلني.
لقد حرصت طيلة هذه املدة األخرية على الوقوف شخصيا على عملية توصية بوصلة الرقمية ورفع عجلة املقروئية عمال
بتوصيات الوصاية ،إميانا بضرورة ذلك.
يف األيام األخرية استقبلت اجلامعة أساتذة ذوي خربة وكفاءة يف تقديم حماضراتهم وإفادة الطلبة ،كما جتسدت عالقات
اجلامعات اجلزائرية  -الرتكية باستفادة طالبة من تركيا لدراسة الفصل الثاني جبامعتنا.

جامعة  8ماي 1945
تحتفل باليوم الوطني
للشهيـــد

حتت الرعاية السامية للسيد والي والية قاملة،
وحبضور ممثلني عن السلطات املدنية للوالية،
واألسرة الثورية ،وممثل عن السفارة الفلسطينية
باجلزائر السيد :مصطفى محدان ،وكل من رئيس
ومستشار الرابطة الوطنية للطلبة اجلزائريني ،التنظيم
الطالبي.الذي نظم بالتنسيق مع املديرية الفرعية
لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية جلامعة قاملة ومتحف
اجملاهد قاملة ،يوم  19فيفري  2019فعاليات االحتفال بيوم
الشهيد حتت شعار «أوفياء لرسالة الشهداء» حيث كانت
البداية جبولة يف معرض الصور لنادي الرسم اجلامعي ومتحف
اجملاهد قاملة ،بعدها توجه احلضور إىل قاعة احملاضرات باملكتبة
قدم الطالب ظافري حممد الصاحل
املركزية – اجملمع القديم ،أين ّ
حماضرة بعنوان «تضحيات الشهداء..أمانة ورسالة عابرة
لألجيال» ،واستمع احلضور لشهادة حيّة لألب اجملاهد :شريف
خليفة .كما مت عرض فيلم وثائقي من تقديم خلية اإلعالم للرابطة
الوطنية للطلبة اجلزائريني .وعرض حول «نظام االستثمار اآللي»
للطالب فارس مناعي من نادي اإلعالم اآللي .باإلضافة إىل
عرض مسرحي بعنوان «بالدي اجلزائر» لنادي املسرح
اجلامعي.وقد ختلّل النشاط جمموعة من اإللقاءات
الشعرية للطلبة وأغاني ثورية ،ورسم على املباشر
مع وصالت موسيقية .ليُختتم االحتفال بتوزيع
شهادات على املشاركني.
وقد متّ على هامش االحتفال تنظيم دورة
رياضية بالتنسيق مع مديرية اخلدمات اجلامعية
(كرة القدم إناث داخل القاعة).

»»»»»»»»»

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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لقــــــاءات

* بتاريخ  28جانفي  2019أشرف الربوفيسور صاحل العقون مدير جامعة  8ماي 1945
قاملة ،بقاعة احملاضرات الساسي بن محلة على لقاء اإلجتماع التنسيقي املوسع حول حتديد
كيفية العمل على األرضية الرقمية للوزارة  ،PROGRESوهذا يف إطار املشروع الوطين
للرقمنة.
وذلك حبضور كل من نواب مديراجلامعة ،األمني العام للجامعة ،عمداء الكليات  ،نواب العمداء
املكلفون بالدراسات و املسائل املتعلقة بالطلبة و كذا النواب املكلفون بالدراسات فيما بعد
التدرج ،رؤساء األقسام ،األمناء العامون للكليات ،املدراء الفرعيون للموظفني و امليزانية
التابعني للألمانة العامة ،رؤساء مصاحل املوظفني و امليزانية للكليات ،مهندسي اإلعالم األلي
للجامعة التابعني للكليات و اإلدارة املركزية للجامعة.
* عقد لقاء تنسيقي يوم  29جانفي  ،2019بقاعة االجتماعات برئاسة اجلامعة باجملمع
اجلديد .وهذا يف إطار الشراكة بني جامعة  8ماي  1945قاملة واملكتب الدولي للشغل
حضره مستشارين عن هذا املكتب من اجل دراسة املشروع اجلديد «توظيف  »2والذي
خيص تعزيز فرص إدماج خرجي اجلامعة يف سوق الشغل وتشجيعهم على خلق مؤسسات.
خاصة يف جمال الوظائف اخلضراء اليت هلا عالقة بالغابات والبيئة.
* يف لقاءات متواصلة وماراتونية .قامت رئاسة جامعة 8ماي  1945قاملة.بوضع
آليات جادة وفعالة سعيا منها إىل دفع عملية املقروئية و الرقمنة للجامعة ،وذالك لتلبية حاجة
املستخدم يف الوصول إىل املعلومة الصحيحة اليت من شانها أن تنظم دائرة التواصل بني أفراد
األسرة اجلامعية الواحدة وإفراد أسرة قطاع التعليم العالي و البحث العلمي من جهة و اجلامعة
وحميطها اخلارجي ،الداخل والعاملي من جهة ثانية.
وعليه قام األستاذ ا لدكتور صاحل العقون مدير جامعة 8ماي 1945باإلشراف شخصيا
على لقاء يوم االثنني 2019/2/11 :بقاعة احملاضرات الساسي بن محلة باجملمع اجلديد مجع
كل مصاحل اجلامعة لتوحيد األفكار ،ووضع خطط جديدة وبديلة كفيلة برتقية فضاء الرقمنة
واملقروئية.

||||||||||||||||||||||

الفضاء اإلخباري

زيارة أستاذ أجنيب يف إطار برنامج
erasmus +KA1

يف إطار برنامج  erasmus +KA1إستفاد األستاذ
 ERGUN Mustafaمن جامعة Ondokus Mayis
تركيا من منحة للتدريس يف جامعة  8ماي  1945قاملة وقد قام
بزيارة قسم اللغة الفرنسية بكلية اآلداب واللغات لتقديم دروس
للطلبة ملدة مخسة أيام ابتداءا من  3فيفري .2019

زيارة الطالبة الرتكية

يف إطار برنامج  mevelanaالذي يربط
اجلامعات اجلزائرية مع اجلامعات الرتكية،استفادت الطالبة
 ruveyda eker:من جامعة اسطنبول – تركيا – من
منحة لدراسة الفصل الثاني جبامعة 8ماي  1945قاملة
.بقسم اللغة االجنليزية بكلية اآلداب واللغات .وذلك ابتداء
من  7فيفري .2019

Craig BANKS

Dale BROWNSON

Conférences

L

université de Guelma a accueilli en date de 26 février 2019, Professeur Craig BANKS, et Docteur
Dale BROWNSON de l’Université Métropolitaine de
Manchester-Angleterre. Les invités ont respectivement
présenté deux conférences intitulées : « Electrochemicalsensors: fromscreen-printedelectrodes to 3D printing», et
« The Electrochemistry of Graphene and 2D Materials», à
حماضرة بقسم اآلثار
la salle de conférences de la bibliothèque central - l’ancien
يف إطار األيام الدراسية اليت ينظمها قسم اآلثار جلامعة قاملة بصفة دورية خالل املوسم اجلامعي
campus.
 ،2018/2019واليت تتمحور مواضيعها حول األحباث اجلديدة يف خمتلف ميادين علم اآلثار.
قدم الدكتور :خبوش زهري مداخلة بعنوان وثائق ايبيغرافية جديدة – غري منشورة لكل من واليات:
سوق أهراس ،قاملة ،خنشلة وباتنة .وذلك يوم  19فيفري  2019مبتحف قسم اآلثار اجلناح .G

تعزية

ببالغ احلزن واألسى تلقت أسرة اجلامعة نبأ وفاة:
 عم األستاذ:مدور عثمان عميد كلية الرياضيات واإلعالم اآلليوعلوم املادة.
 والدة األستاذ :شالغمية حممد ملني أستاذ بكلية الرياضيات واإلعالم اآللي وعلوم املادة. والدة األستاذ :حممد خلضر عوملي أستاذ بقسم اآلثار. أخت األستاذ:مسعود بولوح أستاذ بكلية العلوم والتكنولوجيا. أخ السيدة :بن فطوم فاكية موظفة مبركز التعليم املكثف للغات. خال السيد :عمر عمريوش موظف برئاسة اجلامعة. -خال السيد :أمحد ورفلة موظف بكلية احلقوق والعلوم السياسية.

« إن هلل وإنا إليه راجعون»

مدير النشرية:
األستاذ الدكتور صالح
العقون
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رئيس التحرير :د .عبد الغاني خشة
هيئة التحرير - :زهراء جاليلية
تصمـيم :عمر عميروش

دورة تكوينية

قصد متكني مجيع أساتذة جامعة 8ماي  1945قاملة (دائمني ،مشاركني ومؤقتني) من العمل
على األرضية الرقمية  PROGRESنظمت اجلامعة دورات تكوينية ملرافقة األساتذة يف
رصد عالمات الطلبة ،وذلك حبضور السيد مدير اجلامعة األستاذ الدكتور صاحل العقون و كل
الطاقم اإلداري والبيداغوجي للقسم و الكلية على حدا.
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الفضاء العلمي

امللتقى الوطين حول االستثمار يف تربية املائيات يف بوما دراسيا وإعالميا حول :ممارسة التجارة االلكرتونية
املياه العذبة
ضوابطها ،القواعد املطبقة عليها ،فرص التشغيل بها ،و
حتت الرعاية السامية للسيد وزير الفالحة ،التنمية الريفية والصيد البحري ،والسيد والي
اهمية السجل التجاري االلكرتوني
والية قاملة احتضنت جامعة 8ماي ماي 1945قاملة بالتعاون مع مديرية الصيد البحري واملوارد
الصيدية لوالية قاملة ،ومبساهمة كل من الغرفة اجلزائرية للصيد البحري وتربية املائيات ،الغرفة
املشرتكة مابني الواليات للصيد البحري وتربية املائيات لوالية قاملة ،و خمرب محاية املناطق الرطبة.
يوم 15جانفي  2019بقاعة احملاضرات الساسي بن محلة باجملمع اجلديد .ملتقى وطنيا حتت
شعار :من أجل اقتصاد وطين أزرق ،متنوع ومستدام .حول :االستثمار يف تربية املائيات يف
املياه العذبة .وقد شارك حوالي  250بني عارض ومتدخل من خمتلف أحناء الرتاب الوطين.
كما سطر املنظمون هلذا امللتقى األهداف التالية :إبراز قدرات ومؤهالت الوالية يف تربية املائيات
القارية ،إبراز أهمية نشاط تربية املائيات يف خلق مناصب الشغل وحتقيق الثروة ،التعريف برتبية
املائيات املدجمة مع الفالحة وأثارها االجتماعية و االقتصادية ،حتفيز وجلب املستثمرين للمجاالت
املفتوحة لالستثمار يف تربية املائيات بالوالية و التعريف باجملاالت التكوين املفتوحة يف تربية املائيات
ومصادر متويل املشاريع يف هذا اجملال وكذالك اجناز مشاريع اشتثمارية يف مبجال تربية املائيات
وضمان التنمية املستدامة بالوالية .كما مت على هامش امللتقى إقامة معرض ملختلف اهليئات و
القطاعات املساعدة على االستثمار يف هذا اجملال .والذي قام السيد الوالي رفقة املدير العام
للصيد البحري و السيد مدير اجلامعة ومدير الصيد البحري والوفد املرافق له ،جبولة يف أجنحة
املعرض واستمع إىل شروح من طرف القائمني عليه .كما مت توقيع اتفاقييت تعاون وشراكة بني مديرية
الصيد البحري لوالية قاملة وكل من مديرية السياحة و الشركة الوطنية للتامني.saa

احتضنت جامعة 8ماي 1945قاملة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة مرمورة ،املركز
الوطين للسجل التجاري و مديرية التجارة لوالية قاملة يوما دراسيا و إعالميا حول: :ممارسة
التجارة االلكرتونية ضوابطها ،القواعد املطبقة عليها ،فرص التشغيل بها ،و أهمية السجل التجاري
االلكرتوني يوم  14جانفي  2019بقاعة احملاضرات الربوفيسور حممد عبداوي ،مبجمع سويداني
بومجعة .وقد اشتمل برنامج اليوم على عدة حماضرات ،كانت األوىل بعنوان :التجارة االلكرتونية
واقع وأفاق من تقديم األستاذ بلغرسة عبد اللطيف من جامعة عنابة ،و الثانية من تقديم األستاذ
بوقندورة من جامعة قاملة بعنوان :ضوابط وشروط ممارسة التجارة االلكرتونية ،ثم تلتها حماضرة
بعنوان :التجارة االلكرتونية كأحد أعمدة االقتصاد الوطين من تنشيط كل من األستاذ بن قرياط و
األستاذ بن أحسن من جامعة قاملة .كما قدم مأمور الفرع احمللي للسجل التجاري مداخلة حول:
السجل التجاري االلكرتوني ،ويف األخري قدم الدكتور رابح منامشة مدير مركز اإلعالم حول التشغيل
وأستاذ جبامعة قاملة حماضرة حول :التجارة االلكرتونية و فرص التشغيل .وقد كان اهلدف من هذا
اليوم توعية ،وحتسيس وإعالم خمتلف شرائح اجملتمع خاصة :الطلبة ،املتعاملون االقتصاديون ،أعوان
الرقابة بوزارة التجارة ،مصاحل الضرائب ،مصاحل األمن والدرك واجلمارك ،حمافظي احلسابات،
املستهلك واملوثقني بأهمية هذا النوع من التجارة و التعرف على شروطها ،القواعد املنظمة هلا
وفرص التشغيل بها.

يوم اعالمي حول االمتحانات و ظاهرة الغش لفائدة طلبة يوم تكويين لفائدة املكتبيني املكلفني مبصاحل املذكرات
على مستوى مكتبات الكليات
اجلذع املشرتك علوم انسانية و العلوم االجتماعية

من أجل توعية وحتسيس الطلبة وظاهرة الغش يف االمتحانات ،وما يرتتب عليها من تبعات
.نظمت نيابة العمادة للدراسات واملسائل املرتبطة بالطلبة لكلية العلوم االنسانية واالجتماعية
يوما إعالميا حتيسسيا حول االمتحانات وظاهرة الغش .لفائدة طلبة اجلذع املشرتك علوم إنسانية
و علوم اجتماعية .وذلك يوم الثالثاء  8جانفي  2019بقاعة احملاضرات الربوفيسور حممد
عبداوي .مبجمع سويداني بومجعة.وقد استهل الربنامج بعرض فيديو حول ظاهرة الغش على
الرابط التاليhttp://webtv.univ-guelma.dz/manifestations-scientifiques/ :
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من أجل التعرف على استخدام برنامج ( Dspaceنظام لبناء وإدارة املستودعات الرقمية)،
ومباشرة عملية إدخال مذكرات املاسرت يف هذا النظام لتصبح متاحة على موقع اجلامعة لكل يرغب
يف االستفادة منها ،نظمت املكتبة املركزية جلامعة  8ماي  1945قاملة يوم تكويين يومي  23و 24
جانفي  2019بقاعة الوسائط املتعددة ،لفائدة املكتبيني املكلفني مبصاحل املذكرات على مكتبات
الكليات.

يوم-إعالمي-حول-االمتحانات-وظاهرة-الغش

ثم جمموعة من املداخالت نشطها خنبة من األساتذة .املداخلة بعنوان :بناء االختبارات وعالقتها
بالغش قدمتها الدكتورة حرقاس وسيلة ،ومالمح شخصية الطالب الذي يغش يف االمتحانات
قدمتها الدكتورة دشاش نادية .كما قدم الدكتور محالوي محيد مداخلة بعنوان :االمتحانات
وظاهرة الغش :التشريع .ويف األخري قدم اإلمام بدبوز نور الدين مداخلة حول ظاهرة الغش من
وجهة نظر الدين.

للتواصـــــــــــــل

www.univ-guelma.dz
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الفضاء الطالبي

جامعة  8ماي  1945حتتفل براس السنة االمازيغية اجلديدة
املوافق لـ  12يناير –جانفي – من كل سنة

نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية.يوم اخلميس 10جانفي  2019مبجمع
سويداني بومجعة ببهو املديرية ،احتفالية مبناسبة رأس السنة االمازيغية اجلديدة بربنامج متنوع كانت فاحتته
حماضرة من تقديم الدكتور محالوي عبد احلميد بعنوان :مقاربة سوسيولوجية للثقافة األمازيغية تطرق فيها
إىل سبب اختيار هذا اليوم كما استمع احلاضرون إىل وصالت موسيقية و القاءات شعرية من آداء الطلبة
كما مت تنظيم معرض احتوى على صور و ألبسة و مأكوالت تقليدية لنادي الرسم اجلامعي ،و مجعية عني
الشمس لألنشطة النسوية ،ويف اخلتام مت تكريم املشاركني.

البطولة الوطنية اجلامعية لكرة القدم

فريق جامعة قاملة حيقق انتصارين متتاليني ضد مديريات اخلدمات اجلامعية لـ :تسمسيلت
ومتنراست وذلك بوالييت قسنطينة وورقلة

قائمة األساتذة احملاضرين قسم «أ» الذين متت ترقيتهم إىل رتبة
أستاذ ضمن الدورة الواحدة واألربعون ( )41للجنة اجلامعية الوطنية
التخصص

االسم واللقب
رواقية عمار

الهندسة المدنية

بورجيبة طارق

كيمياء صناعية

بولوح مسعود

الهندسة الكهربائية

قاشي ميلود

الهندسة الكهربائية

بادي صبرينة

رياضيات

فضاءات
الجامعة

http://fadaat.univ-guelma.dz/
جامعة  8ماي  1945قاملة ،نهج  19ماي ،1956
ص.ب ،401:قاملة  ،24000الجزائر،
قاملة
الهاتف ،037 10 05 60 :الفاكس037 10 05 61 :
نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة
www.univ-guelma.dz

4

الدورة التكوينية الثانية «كيف حتسب مشروعك »2

من أجل تلقني الطلبة وخرجيي اجلامعة آليات حساب فكرة مشروع استثماري ،وبغية
تشجيع ونشر فكر املقاوالتية ،ومساعدة الطلبة على إنشاء مؤسساتهم ومشاريعهم اخلاصة
بهم ،استضافت دار املقاوالتية جلامعة  8ماي  1945قاملة بالتعاون مع النادي العلمي لقسم
االعالم اآللي  ،tech geeksالدورة الكتوينية الثانية «كيف حتسب مشروعك »2من تقديم
املدرب واخلبري الدول حسين عبد املالك يوم الثالثاء  12فيفري  2019بقاعة احملاضرات
املكتبة املركزية باجملمع القديم.

خترج الدفعة الثانية لنادي البحث عن الشغل

مت يوم اخلميس  24جانفي  2019بقطب االبتكار والتشغيل مبجمع سويداني بومجعة خترج
الدفعة الثانية لنادي البحث عن الشغل الذين بلغ عددهم  15مشارك من طلبة اجلامعة من
خمتلف التخصصات .الذين تلقوا دورة تكوينية حول تقنيات البحث عن الشغل ،من أجل
اكتساب مهارات متكنهم من التعرف على التقنيات احلديثة يف البحث عن العمل من طرف
خمتصني من اهليئات الداعمة للشغل  .و قد امتدت الدورة على مدار أسبوعني ،واختتمت
بتوزيع الشهادات على املشاركني.
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