فضاءات
الجامعة
40

مارس /أفريل /ماي 2019

كلمة مدير اجلامعة

العدد األربعون ،إجناز ميداني واستمرارية ختدم اإلعالم اجلامعي ،ونقل ما حيدث يف كواليس
ومنصات ومكاتب اجلامعة ليطلع اجلميع على جمريات األمور.
أنا دائم احلرص على التواصل الفعال ألن هذه اآللية من شأنها أن تذيب اجلليد وتفتح اجملال للحوار
والنقاش والتشاور ،ورصد امليادين اليت تدفع بعجلة البحث العلمي إىل األمام.
يف هذه اآلونة األخرية ركزت على مقروئية اجلامعة ،وعقدت اجتماعات مكثفة مع كل اهلياكل
املعنية ،وذلك تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية ،ملواكبة ما حيدث يف العامل ورمسا ملالمح جديدة جلامعة الكرتونية قريبة من التواصل
االجتماعي ،تروم الرتتيب احمللي والوطين والدولي ،وذلك باإلنتاج العلمي والفكري.
إننا حنلم ونسعى لنحقق أحالمنا بكل ما أوتينا من قوة العقل وصحة البدن ،وليس بكثري على جامعة نشأنا فيها وأمضينا عمرا
بأكلمه.
يف هذا العدد ،أدعو اهلل لنا مجيعا أن يوفقنا ،فنحن خندم اجلامعة لتقدم الوطن وخندم الوطن لتقدم اإلنسان ،وشعارنا « اجلامعة قيمة
ولن نتخلى عن هذه القيمة».

تهنئة رمضان

 1945قاملة

نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

تهنئة عيد العمال
بمناسبة اليوم العالمي للشغل
المصادف للفاتح ماي من كل سنة،
يطيب لمدير جامعة  8ماي 1945
قالمة ،األستاذ الدكتور :صالح العقون
أن يتقدم إلى كافة األسرة الجامعية
بأحر التهاني وأطيب األمنيات ،تقديرا
وعرفانا لمجهوداتكم المبذولة في
خدمة الجامعة ،متمنيا لكم مزيدا
من النجاح والتألق في مشواركم
المهني.
كل عام وأنتم بخير

بحلول شهر رمضان المبارك يتقدم
مدير الجامعة السيد صالح العقون
لجميع األسرة الجامعية وكافة األمة
اإلسالمية بأصدق آيات التهاني ،وكل
عام وجميع األمة اإلسالمية بخير.

أبواب مفتوحة على جامعة
 8ماي 1945

يف إطار الربنامج الذي سطرته وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي ،وحتضريا للدخول اجلامعي
 ،2019/2020حتت إشراف نيابة مديرية اجلامعة
للتكوين العالي يف الطورين األول والثاني والتكوين
املتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي يف التدرج
نظمت جامعة  8ماي  1945قاملة يومي  29و30
أفريل  2019باجملمع اجلديد أبوابا مفتوحة على اجلامعة لفائدة
مرتشحي شهادة البكالوريا .وقد جاءت هذه الفعاليات بهدف التعرف على اجلامعة عن
قرب ،وخمتلف الفروع والتخصصات املتاحة فيها ،وعروض التكوين ،وكل ما يتعلق
بآليات االلتحاق باجلامعة .وهلذا وذاك مت عرض للكليات السبعة والنوادي
العلمية باإلضافة إىل زيارات للمخابر البيداغوجية .وقد ختلل النشاط
حماضرات من تقديم أساتذة اجلامعة ومدير مركز التوجيه املدرسي
واملهين ُو ّزعت على مدار يومني.
وقد سخرت اجلامعة كل اإلمكانيات البشرية من أساتذة ومؤطرين لتقديم
الشروحات الالزمة واإلجابة على التساؤالت ،باإلضافة إىل امللصقات و املطويات
حتى يك ّون التلميذ فكرة واضحة متكنه فيما بعد باختيار ختصصه ومساره باجلامعة.

رمضان كريم

رمضان كريم

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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Signature de conventions cadres de

coopération entre l’université 8 mai
1945 - Guelma et:
Bialystok University of Technology

C

FRAMEWORK AGREEMENT ON COOPERATION
Between : Université 8 Mai 1945 Guelma and Bia)lystok University of Technology (08 avril 2019
The subject of this agreement is cooperation
in the field of modernization, standardization and adjustement of a university curriculum and courses of
training to the university’s educational requirements
as well as in the field of science and technology by
carring out joint research projects and technical expertise, transfert of technologies and methodology.
L’Institut National Algérien de la
Propriété Industrielle
CONVENTION PORTANT CREATION D’UN
CENTRE D’APPUI A LA TECHNOLOGIE ET A
L’INNOVATION (CATI) AU SEIN DE L’UNIVERSITE 8 MAI 1945 GUELMA
Entre L’Institut National Algérien de la Propriété
Industrielle ci-après appelé INAPI ET l’Université 8
)Mai 1945 Guelma (29 avril 2019
La présente convention a pour objet de définir
les modalités de création d’un Centre d’appui à la
technologie et à l’innovation au sein de l’université
de Guelma en vue d’assurer aux utilisateurs des services adaptés à leurs besoins en matière d’information technologique.

تعزية

ببالغ احلزن واألسى تلقت أسرة اجلامعة نبأ وفاة:
 الطالبة بوحلديد إميان :سنة أوىل دكتوراه ختصص أدب قديم. والدة السيدة :عمريي كرمية «كلية الرياضيات واإلعالم اآللي وعلوم املادة». أخ األستاذة :قروي نادية أستاذة بقسم اإلعالم اآللي. والدة األستاذة :شيهب آمال أستاذة بقسم اللغة االجنليزية كلية اآلداب واللغات. والدة السيد :بزازي حسني. جدة السيد :محادة زوبري موظف برئاسة اجلامعة. والد السيد :باجي عبد احلميد موظف برئاسة اجلامعة. -والد السيدة :فوغالي عاتي كرمية موظفة بكلية احلقوق.

« 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

رمضان كريم
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الفضاء اإلخباري

لقاء عمل حول األبواب املفتوحة على جامعة  8ماي 1945

مت يوم  22أفريل  2019بقاعة احملاضرات الساسي بن محلة عقد اجتماع تنسيقي
حول األبواب املفتوحة على اجلامعة املزمع تنظيمها يومي  29و  30أفريل  ،2019ترأسه
مدير اجلامعة ونائبه املكلفة بالبيداغوجيا ومدير الرتبية،ومدير مركز التوجيه املدرسي واملهين
حبضور مسؤولي الفروع والتخصصات واملسؤولني اإلداريني للجامعة ،ومستشاري التوجيه ملديرية
الرتبية .وقد جاء اللقاء لعرض برنامج األبواب املفتوحة ،وفتح اجملال للحوار وإثراء النقاش
وتقديم االقرتاحات قصد إجناح العملية اليت تهدف بالدرجة األوىل إىل التعريف باجلامعة،
وخمتلف التخصصات املوجودة فيها حتى يتم مرافقة التلميذ و توجيهه حنو االختيار السليم
لتخصصه اجلامعي.

جلسة عمل مع فرقة مديرية البحث العلمي و التطوير
التكنولوجي

يف إطار آليات تفعيل مقروئية اجلامعة ،مت بتاريخ  2ماي  2019بقاعة االجتماعات لرئاسة
اجلامعة عقد جلسة عمل تنسيقي مع فرقة مديرية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي التابعة
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل مرافقة مؤسستنا حيال ترتيبها الوطين و الدولي
و كذا حضورها يف الشبكات التواصل االجتماعي األكادميي.

حماضرة

مبناسبة اليوم العربي للغة العربية (لغة الضاد) املوافق ليوم  1مارس ،نظمت جامعة قاملة
قدم كل من األستاذ :قاشي صويلح ،واألستاذ :براهيمي
تظاهرة علمية خاصة باملناسبة ،أين ّ
ابراهيم حماضرة حول «اللغة العربية وحتديات العصر» لفائدة أساتذة وطلبة قسم اللغة واألدب
العربي .وذلك يوم  4مارس  2019بكلية اآلداب واللغات.

تكليــف

متّ بتاريخ  29ماي  2019تكليف األستاذ :بن قرياط عبد
العزيز بتسيري شؤون مركز دعم التكنولوجيا واالبتكار لدى جامعة
قاملة.
متّ بتاريخ  29ماي  2019تكليف األستاذة :بن محيدة عايدة
مبهام منسق للقطب املهين « »Pôle Proجبامعة قاملة.
متّ بتاريخ  29ماي  2019تكليف األستاذة :لراري ليلى مبهام
تسيري دار املقاوالتية جبامعة قاملة  ،خلفا لألستاذة :بن زرارة
أمينة.

للتواصـــــــــــــل
www.univ-guelma.dz

w w w.faceb o ok.com/
Universite8mai1945
http://fadaat.univ-guelma.dz/
ar/revue-de-presse

رمضان كريم
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الصحافــة
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كلمة السيد مدير اجلامعة
يف امللتقى الوطين حول جمازر8ماي 1945املوسوم
بـ:
«ملحمة الثمن ماي  1945يف ميزان التاريخ»
يوم  8ماي 2019

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسوله الكريم
السيد والي والية قاملة ،السيد رئيس اجمللس الشعيب الوالئي ،السادة أعضاء
غرفيت الربملان ،السيدات والسادة املدعوين من السلطات العسكرية واملدنية
الوطنية واحمللية .األسرة الثورية .السيدات والسادة ممثلي األسرة اإلعالمية.
األسرة اجلامعية.
أيها اجلمع الكريم .
السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
السيد ات والسادة
بداية أتقدم بالرتحيب الكامل بالسيد والي والية قاملة ،وبكل الضيوف ،ومجيع
احلاضرين ،وأود أن أشري بكل التقدير والعرفان إىل كل الذين سهروا على تنظيم
هذه الفعالية .مرحبا بكم يف والية قاملة اجملاهدة الصامدة.
السيدات والسادة
رغم مرور سنوات عديدة على اجملازر االستعمارية يف  8ماي  ،1945ورغم
احلرب الغزير الذي سال للكتابة عن مظاهرات  8ماي ،ورغم كثرة الشهادات ،فإن
هذه املأساة مازالت حتتفظ بالكثري من أسرارها لنفسها.
“يا يوم! لك يف نفوسنا السمة اليت ال متحى ،والذكرى اليت ال تنسى ،فكن من أية
سنة شئت ،فأنت يوم  8ماي وكفى .وكل ما لك علينا من دين أن حنيي ذكراك.

||||||||||||||||||||||
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الفضاء العلمي

وكل ما علينا لك من واجب أن ندون تارخيك يف الدروس ،لئال ميسحه النسيان
من النفوس .”...هذه كلمات كتبها الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي رمحه اهلل
يف جريدة “البصائر” ،لسان مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ،يوم االثنني  10ماي
 ،1948فيها عظات ودروس ودعوة للحفاظ على الذاكرة اليت مازالت تكشف
أسرارها إىل اليوم.
أقول أنه ال ميكن نسيان ما حدث ،وأن ما حدث حيتاج إىل وقفة طويلة ،حيتاج
إىل حبوث معمقة تقرأ من خالهلا األجيال احلقيقة كما هي ،بعيدا عن التضليل
والتدليس.
السيدات والسادة
لقد دأبت جامعتنا اليت حتمل اسم 8ماي 1945بكل دالالته الرمزية التارخيية
–قلت -منذ أكثر من عقد على تنظيم هذا امللتقى إميانا منها بأمانة التاريخ ،وأن
كل شرب من والية قاملة حيكي تفاصيل تاريخ جليل.
إن هناك جهودا تقدمها جامعتنا وجتتهد لتقدم املزيد يف سياق وظيفتها
البيداغوجية العلمية ،واستشعار طاقمها اإلداري والعلمي ملسؤوليته التارخيية
والوطنية يف خدمة ذاكرتنا ،ومتكني األجيال احلالية والالحقة من حقها يف التزود
باملعرفة التارخيية الصحيحة .
ال شك أن ملتقاكم سيسمح لكثري من األوراق البحثية أن تكون حمل نقاش مثمر
اجيابي ،ولعل اإلقامة بوالية قاملة ستطيب لكم حيث الطبيعة اجلميلة واإلمكانات
السياحية املتوفرة .
جندد ترحيبنا ،ونتشرف حبضوركم لفعاليات افتتاح هذا امللتقى .أترككم داعيا
اهلل لكم التوفيق والسداد ،وأجدد ترحييب بكم .
دمتم يف خدمة اجلامعة واجملتمع ،والسالم عليكم و رمحة اهلل تعاىل و بركاته.

امللتقى الوطين :ملحمة الثامن ماي  1945يف ملحمة التاريخ

إحيا ًء للذكرى الرابعة والسبعني جملازر الثامن ماي  ،1945وحبضور السيد والي والية قاملة،
والسلطات املدنية والعسكرية للوالية ،واألسرة الثورة ،وأسرة اإلعالم ،نظمت جامعة قاملة بالتعاون مع
خمرب التاريخ لألحباث والدراسات املغاربية يوم  8ماي  2019ملتقى وطنيا بعنوان« :ملحمة الثامن
ماي  1945يف ميزان التاريخ» .افتتح بكلمة للسيد مدير اجلامعة مشريا فيها أن جامعتنا  -اليت
حتمل اسم  8ماي  1945بكل دالالته الرمزية التارخيية  -دأبت منذ أكثر من عقد على تنظيم هذا
امللتقى إميانا منها بأمانة التاريخ ،وأن كل شرب من والية قاملة حيكي تفاصيل تاريخ جليل ،معلنا نيابة عن
السيد والي الوالية عن االفتتاح الرمسي للملتقى الذي دارت أشغاله بقاعة احملاضرات «حممد عبداوي» مبجمع
سويداني بومجعة.
و قد ُخ ّصص ملتقى هذه السنة لتسليط الضوء على إشكالية ملحمة الثامن ماي  1945يف ميزان التاريخ ،نظرا ألهمية
هذه احملطة يف تاريخ اجلزائر ،ونظرا للعدد اهلائل من الكتابات املختلفة عربية كانت أم أجنبية حول املوضوع .وقد عرف
امللتقى مشاركة أساتذة من جامعات :قاملة ،عنابة ،قسنطينة ،بسكرة ،البليدة.
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رمضان كريم

رمضان كريم
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جامعة قاملة حتيي الذكرى
 63لعيد الطالب
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الفضاء الطالبي

ختليدا للذكرى الثالثة والستني لعيد الطالب  19ماي ،نظمت املديرية الفرعية
لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية جلامعة قاملة يوم  19ماي 2019
برناجما احتفاليا خاصا بالذكرى انطلقت مراسيم افتتاحه بساحة
الطالب  -اجملمع القديم ،حبضور السيد والي والية قاملة ،والسلطات
املدنية ،األمنية والعسكرية للوالية ،ومجع غفري من الطلبة ،أين
مت رفع العلم الوطين ،وإلقاء كلمة الطالب ،ووضع إكليل من
الزهور ،وقراءة الفاحتة ترمحا على أرواح الشهداء األبرار.
بعدها ،قام الوفد جبولة يف معرض الصور لنادي الرسم اجلامعي،
ونادي الكتاب اجلامعي ،واجلالية الطالبية للصحراء الغربية ببهو
املكتبة املركزية ،بعد ذلك متّ التوجه إىل قاعة احملاضرات باملكتبة
املركزية أين قدم الطالب :محزة عيسوقي حماضرة بعنوان »:دور الوعي
الطالبي السياسي يف بناء الدولة» ،ليفسح اجملال ملختلف األنشطة الطالبية
املتنوعة من إلقاءات شعرية ،ورسم على املباشر ،ودرامالوج لنادي الكتاب
اجلامعي ،وعرض مسرحي بعنوان« :الطيارة الصفراء» لنادي املسرح اجلامعي ،كما متّ عرض فيلم قصري بعنوان« :الدولة
العميقة» من إجناز نادي الفنون البصرية ،وكذا فيلم قصري حول قضية الصحراء الغربية للجالية الطالبية الصحراوية .ويف
اخلتام  ،مت توزيع شهادات على خمتلف املشاركني الذين قاموا بتنشيط هذه الفعالية.
ومت على هامش االحتفال ،تنظيم مأدبة إفطار على شرف الطلبة .باإلقامة اجلامعية غولي ابراهيم ،كما مت تكريم أبطال اجلامعة يف
خمتلف الرياضات والبطوالت الوطنية.

تهنئة عيد الطالب

بمنسابة عيد الطالب المصادف لـ  19ماي من كل سنة يتقدم
مدير الجامعة األستاذ الدكتور صالح العقون بأحر التهاني
لكل طلبة الجزائر عموما وطلبة جامعة  8ماي  1945قالمة
متمنيا لهم النجاح في كل الميادين والتوفيق والسداد .

جامعة قاملة حتصد  4ميداليات بينها ذهبية بالبطولة
الوطنية اجلامعية للجيدو بوهران
البطل منصف صاحل صاحل يتوج بامليدالية الذهبية
يف وزن أقل من  60كغ

البطلة عايدة سعيدي تتوج بامليدالية الفضية يف
وزن أقل من  63كغ

البطلة خولة بوعزيز تتوج بامليدالية الفضية يف وزن
أقل من  52كغ

البطلة وداد محدي تتوج بامليدالية الربونزية يف
وزن أقل من  57كغ
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احتفالية عيد املرأة املصادف لـ  8مارس من كل سنة

نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية جلامعة  8ماي 1945قاملة
احتفالية مبناسبة عيد املرأة املصادف لـ 8مارس من كل سنة ،وذلك يوم اخلميس  7مارس
 2019ببهو املديرية مبجمع سويداني بومجعة ،وقد اشتملت على عدة نشاطات كانت بدايتها
مبسابقة ثقافية بني النوادي العلمية للجامعة خاصة بالطالبات ختللتها القاءات شعرية ،و منولوج
ورسم على املباشر ،و وصالت غنائية من تنشيط الطالبات ،وعرض لشريط حول دور املرأة
يف اجملتمع من طرف نادي السمعي البصري للجامعة .كما مت تكريم الطلبات الفائزات يف البطولة
الوطنية اجلامعية للكارتي دو جبامعة مخيس مليانة .و كذالك توزيع شهادات على املشاركني يف
االحتفالية من طرف مدير اجلامعة.

تهنئة عيد املرأة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ  8مارس ،يطيب
لألستاذ الدكتور صالح العقون مدير الجامعة أن يتقدم
أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع مسؤولي الجامعة بخالص
التهاني وأصدق األماني لكافة أستاذات ،موظفات
وطالبات جامعة  8ماي  1945قالمة سائال اهلل تعالى دوام
الصحة والعافية ...
عيدكن سعيد وكل عام وأنتن بخير

رمضان كريم
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