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نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

قاملة

1945

حفل افتتاح السنة اجلامعية 2015/2014

تم يوم الثالثاء  23سبتمرب  2014عىل مستوى جامعة  8ماي  1945اإلعالن الرسمي عن افتتاح املوسم الجامعي  2014/2015حيث أقيم حفل االفتتاح
بقاعة املحارضات(السايس بن حملة) باملجمع الجديد و لعل أبرز ما ميز هذا الحفل هو الدرس القيم الذي قدمه األستاذ حمدي رشيد متحور حول تطور
تكنولوجيات االتصال السلكية والالسلكية و قد جاء هذا املوضوع تزامنا مع إعالن األمم املتحدة سنة  2015السنة الدولية للضوء أعقبته كلمة السيد مدير
الجامعة و مام جاء فيها هذه املقتطفات.....
«بعد أن بارشت األمة الجزائرية يف شهر سبتمرب «عىل املستوى األكادميي والبحثي يطيب ويف هذا الشأن أشري بأن جامعة  8ماي

دخولها االجتامعي ،يسعدنا و يرشفنا اليوم أن
نستقبلكم من جديد لالحتفال بالدخول
الجامعي  2015/2014و هو الدخول 28
لجامعة  8ماي  1945منذ نشأتـها».
«يف مجال التاريخ ويف ذكرى
الرجال الذين كتبوا تاريخ
الجامعة تنعي ببالغ األىس
والحزن  ،وال ِّرضا والتسليم
بقضاء الله وقدره املجاهد
وااألديب والديبلومايس الدكتور
(محمد سعيدي) الذي
وافته املنية ،سائلني
املوىل عزوجل أن يـمن
عىل الفقيد بالرحمة
والغفران وأن يسكنه جنة
الرضوان ويلهم ذويه الصرب
والسلوان».

يل أن أعلمكم بأن سنة  2015قد أعتمدت
كسنة دولية للضوء و تكناوجيات الضوء
من طرف اليونسكو حيث جاء يف إعالن
االمم املتحدة ماييل «  ...سيحتـفل يف عام
 2015بذكرى سلسلة مميزة من االحداث
الهامة التي اقرتنت بتحديد الخصائص
الفيزيائية للضوء والتي يعود تاريخها إىل
 1000سنة  ...عىل نرش األعامل العظيمة
إلبن الهيثم بشأن البرصيات خالل العرص
الذهبي لإلسالم  ،وعدة أعامل ملشاهري
كرث  ....وسيوفر اإلحتفال يف عام 2015
مبدى أهمية هذه األحداث ،فرصة هائلة
لإلضطالع بأنشطة يف مجال التعليم
وبناء القدرات يف أنحاء العامل وبخاصة
افريقيا».

 1945نظمت خالل االيام القلية املاضية
فعاليات املدرسة املوضوعاتية الثانية
حول املوارد البرصية والضوئية من  5اىل
 12سيتمرب .2014

«Ecole Thématique MOP - Guelma

2014 : Matériaux pour l’Optique et la
»Photonique du 5 au 12 septembre 2014

من تنظيم شبكة ميكرو و نانو تكنولوجيا
الضوئيات أو ما يعرف بشكبة .Nour 21
وعىل الصعيد البيداغوجي ،فإننا نشري
أوال إىل أن عملية التسجيالت للسنة
الجامعية الجديدة  2015/2014قد متت
يف ظروف جد حسنة تعكس املجهودات
املبذولة لتسهيل هذه العملية عىل حاميل
البكالوريا الجدد.
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e Laboratoire de Mathématiques Appliquées et de Modélisation a organisé le 24 et 25
Septembre 2014 le 4èm Workshop International sur les Mathématiques Appliquées et
la Modélisation «WIMAM’2014». Cette manifestation a eu pour objectif de familiariser
les jeunes chercheurs à la recherche, leur donner plus d’horizons en leurs montrant des
thèmes assez diversifiés et de permettre aux participants de rendre leur idées accessibles
aux chercheurs de différentes disciplines. Toutefois, le développement d’une recherche
scientifique de qualité qui tient compte tout à la fois, des directives, des besoins nationaux et des incitations et préoccupations universelles est tout aussi primordial.
Cet événement a réuni 48 chercheurs algérien et étrangers en Mathématiques
Appliquées.
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اإلجتماع التنسيقي المنعقد يوم  17سبتمبر 2014

مدير اجلامعة تضمن جدول أعماله
 20اجتماع تنسيقي حتت رئاسة السيد
موسم اجلامعي  2015/2014وكذا
إنعقد بتارخ  17سبتمرب 14
حول وضعية الدخول اجلامعي بالنسبة لل
مجلة من النقاط املهمة متحورت
صادقة على املوقع اإللكرتوين اجلديد اخلاص باجلامعة و بعض املتفرقات .خول اجلامعي لتفادي أي تأخري يف
امل يف كلمة مدير اجلامعة الرتحيبية تنويه بضرورة وضع تاريخ حمدد للد إلثراء النقطة املتعلقة بوضعية الدخول
جاءحاق بالدروس من طرف الطلبة بعد ذلك فسح اجملال لعمداء الكليات مشلها هذا احملور كما مت احلديث عن
االلت عي  2015/2014حيث مت التطرق للعديد من النقاط املهمة اليت شأهنا التفعيل أكثر واستثمارها لصاحل
اجلام
صاية اليت أكد السيد رئيس اجلامعة على ضرورة إجياد صيغ وإجراءات من سجيالت اخلاصة باملاسرت حيث مت
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تسجيل صريورة العملية علىعرض تفصيلـي من طـرف األستاذ في
كون مع بداية شهر أكتوبر ويف نفس
ـد للجامعـة تـم تقديـم
اجلدي يف انتظار اإلعالن النهائي عن احللة اجلديدة اليت سيكتسيها واليت ست على تقدمي مقرتحات ملموسة تصب
ات مع احلرص
املوقع
السياق مت التأكيد على ضرورة االهتمام باملواقع اخلاصة بالكلي ماع من طرف السيد رئيس اجلامعة.
الوطنية والعاملية ،ليتم بعدها رفع االجت
هي باقي فضاءات اجلامعات األخرى
معة عرب فضاء إلكرتوين يضا

يف جمملها يف إيصال صورة اجلا

»

اتفاقيات

قامت جامعة  8ماي  1945قالمة بإبرام إتفاقية شراكة مع الوكالة
الجامعية للفرانكفونية وذلك بتاريخ  25سبتمبر  2014تدخل في
إطار مشروع تقييم مغاربي لعدة جامعات مغاربية حيث تتعهد
الوكالة من خاللها بتقديم كامل الدعم لمشاريع التقييم الذاتي
للجامعات األعضاء في المشروع المغاربي للتقييم الذاتي.

Visite d’une délégation de l’Université
8 Mai 1945 Guelma à l’Université de
Strasbourg

Composé de Messieurs :
- ABDAOUI Mohamed : Vice recteur chargé de planification,
développement et orientation
- BOUKHAROUBA Nasreddine: Secrétaire Général de l’université
- FEDDAOUI Said: Chef de service de la coopération et des
échanges interuniversitaires.
Objet de la mission :
Mise en place d’un programme de formation au profit du personnel administratif et technique dans les domaines suivants :
- Informatique et Réseaux.
- Bibliothèque.
- Laboratoires Scientifiques.
- Cadre de Vie de l’étudiant.
- Management d’équipe.

مدير النشرية:
األستاذ الدكتور حممد
منامشة
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رئيس التحرير :األستاذ عبد الغاين خشة
هيئة التحرير :مراد كودري  -إميان صاويش
 سعاد شالغمية  -عادل فنيدستصميم :سعاد شالغمية

الدخــــول الـــجـــامـــعـــي 2015/2014

متت عملية التسجيالت للسنة اجلامعية اجلديدة  2015/2014يف ظروف جد حسنة
تعكس اجملهودات املبذولة لتسهيل هذه العملية على حاملي البكالوريا اجلدد  ،ويف هذا
الشأن فإن عدد الطلبة اجلدد الذين مت تسجيلهم جبامعة قاملة من حاملي شهادة البكالوريا
 2014قد بلغ عدد الذكور  779طالبا بنسبة % 27.37و عدد اإلناث بلغ  2067طالبة
بنسبة  % 72.62مبجموع كلي  2864طالب يتوزعون على  7كليات .
وفيما خيص الطلبة املقبولني يف السنة األوىل ماسرت بعنوان السنة اجلامعية  2015/2014فبلغ
عددهم  2214مرتشحا ،مت قبول  1534طالب  ،بنسبة .% 69.29
أما على صعيد التاطري بالنسبة لالساتذة فسجل  803أستاذ يف خمتلف الرتب بنسبة 28.39
 %أستاذ  ،يف مصف االستاذية و  % 71.61أساتذ صنف (أ) و (ب) .بنسبة تاطري تقدر بــ:
أستاذ لكل  21طالب .
كما مت فتح  41منصب جديد بعنوان سنة  2014لفائدة االساتذة املساعدين (ب) لريتفع
بذلك عدد االساتذة اىل  844أستاذ و  791موظف جبامعة قاملة .
بالنسبة للفروع واالختصاصات اجلديدة املعتمدة بعنوان السنةاجلامعية :2015/2014
 -1طـ ــور الليسانس :ختصص واحد يف فرع االتصاالت السلكية والالسلكية {تسجيل
وطين ،قطب امتياز}والذي نطمح يف املستقبل القريب اىل ترقيته اىل مصف مدرسة عليا .
 -2ط ـ ــور الم ــاست ــر 11:اختصاص جديد و  2مراجعة مبجموع  13اختصاص.
 -3في مـ ــرحـ ـلــة ما بعد التـ ــدرج :فتح تكوينات يف الطور الثالث أي الدكتوراه { }Dمن
تكوين  LMDيف  5اختصاصات مبجموع  22منصب  .حدد تاريخ املسابقة يوم السبت 4
أكتوبر .2014
و فيما يخص المنش ـ ـ ــاءات التي في طريق اإلنجاز:
 اإلنطالق قريبا يف إجناز القطب اجلديد بسعة  6000مقعد بيداغوجي و 3000سرير. إجناز  150مسكن وظيفي لفائدة األساتذة يف إطار الربنامج اخلاص لفخامة رئيساجلمهورية املوجه للقطاع.
 دراسة و إجناز مركز جهوي للتوثيق التقين و العلمي. إجناز قاعدة تقنية للتحاليل الفيزيوكميائية. إجناز مرىب حيوانايت. إجناز بيت بالستيكي. إجناز خزان ماء باجملمع اجلديد. إعادة قرمدة البنايات اجملمع القدمي (الشطر الثاين). إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية للمجمع القدمي.و بالنسبة للتجهيزات التي في طريق اإلنجاز:
 اقتناء جتهيزات خاصة باملكتبة املركزية اجلديدة ( 800مقعد). اقتناء جتهيزات خاصة مبخابر البحث املعتمدة مؤخرا. اقتناء جتهيزات علمية جديدة لتأهيل األعمال التطبيقية للمخابر البيداغوجية. اقتناء أجهزة اإلعالم اآليل لتعزيز فضاءات األعمال التطبيقية لألقسام.ببالغ احلزن و األسى تلقت أسرة اجلامعة خالل شهر سبتمرب  2014نبأ وفاة:
 عم السيد :محمد الزين عيساوي ،نائب مدير اجلامعة مكلف بالتكوين العايل يف الطورالثالث والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العايل فيما بعد التدرج.
 جدة السيد :كريم العقون ،طالب بكلية احلقوق والعلوم السياسية. خال السيد :عادل فنيدس ،موظف برئاسة اجلامعة.وعلى إثر هذا النبإ األليم ندعوا اهلل أن يتغمدهم برمحته الواسعة ويلهم ذويهم الصرب والسلوان.

إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون

سبتمرب 2014

الفضاء العلمي

»

المدرسة الموضوعاتية الثانية حول المواد البصرية والضوئية
قالمة 2014

مبناسبة السنة الدولية للضوء وتكنولوجيات الضوء  2015نظمت
كل من شبكة نور 21والوكالة املوضوعاتية للبحث يف العلوم
والتكنولوجيا للمديرية العامة للبحث العلمي وبالتعاون مع
جامعة  8ماي  1945قاملة دورة تكوينية لفائدة طلبة
الدكتوراه ملدة أسبوع إبتداءا من  6إىل غاية  12سبتمرب
 2014أشرف عليها أساتذة وباحثون أجانب وجزائريون يف
ميدان الضوئيات والبصريات ومن أهداف هذه الدورة إطالق
الشبكة املرتبطة مبجالت البحث من تكنولوجيا املعلومات
واإلتصال  ،اجملاالت الطبية  ،علم األحياء واجملاالت العسكرية
والفضائية والسيارات والطريان وإعداد بيئة مالئمة يف جمال الضوئيات
وتعزيز الشراكة والتعاون الوطين والدويل.
Recteur de l’Université 8 mai 1945 Guelma :

L

ors de son intervention pour l’ouverture officielle des travaux de la deuxième école thématique dédiée aux matériaux pour l’optique et la photonique (MOP 2014), Monsieur
le Recteur de l’Université de Guelma a souligné l’importance
de s’organiser en réseau pour donner plus d’efficacité et de
visibilité à la recherche scientifique en Algérie. Il a notamment félicité le réseau NOUR 21 qui a su se maintenir alors
que d’autres réseaux créés au même moment n’ont pas eu le
même développement.

األستاذ الطاهر توام :

حسب ما جاء يف كلمة األستاذ الطاهر توام من جامعة باجي خمتار عنابة أن
الغاية احلقيقية من املدرسة هو مجع اخلربات املتخصصة يف أحباث املواد املستعملة
يف الضوئيات والفتونيات من خالل التطبيقات املتخصصة يف جماالت احلياة
كما أعتربها يف نفس الوقت فرصة بالنسبة لطلبة الدكتوراه للتكوين من أجل
كسب أفكار قابلة للتطبيق على املستوى االقتصادي واالجتماعي ناهيك
عن إنشاء مشاريع مشرتكة مع الباحثني اجلزائريني الذين شهد هلم األجانب
بالكفاءة العالية وهو ما يبني املستوى العايل للمحاضرين يف هذه الدورة
حسب رأي األستاذ لينوه يف األخري إىل املستوى العايل للتنظيم من خالل
اإلمكانيات املتوفرة والطاقم املشرف الذي ميتاز باالحرتافية والنوعية.
Professeur Azzedine Boudrioua :

L

e Professeur Azzedine Boudrioua de l’université de paris XIII ( France) , a souligné
que d’importantes activités ont été prévus
à cette occasion pour informer la communauté internationale sur ce défi du 21
éme siècle que représente la technologie
de la lumière « une grande cérémonie est
prévus à Alger dans ce contexte, au cour
du mois d’avril 2015 , pour lancer cette
manifestation ,ainsi qu’une « caravane de la
lumière » soutenue par des conférences et des expositions
dans plusieurs universités et lycées à travers le pays ,a-t-il expliqué .
Selon le même université , il est également prévus un colloque international sur « la
lumière et les photons en Algérie » sous l’égide de l’université d’Alger et qui sera consacré aux contribution scientifique des savants arabes et musulmans ,à leur tète le savant
IBN EL Haithem.

»

تعيين

عني األستاذ الدكتور وهاب نعمون بصفة عميد كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،يوم  28سبتمبر
 2014خلفا لألستاذ الدكتور خير الدين معطى اهلل.
وهو أستاذ بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
جبامعة  8ماي  1945منذ سنة  ،1990كما تتقدم األسرة
اجلامعية بتمنياهتا بالشفاء العاجل لألستاذ الدكتور خير
الدين معطى اهلل.
سبتمرب 2014

تتقدم األرسة الجامعية بأجمل التهاين و التربيكات إىل الزميل
مراد كودري و ذلك مبناسبة املولود الجديد الذي سمي عىل بركة الله

*نرباس*

ألف مربوك جعله الله من مواليد السعادة ،وقرة عني لوالديه.

العدد السابع
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جامعة  8ماي  1945ختضع إىل تقييم خارجي من طرف خرباء أوروبيني

حل بجامعة  8ماي  1945قالمة يوم  24سبتمبر  2014وفد أوروبي تترأسه مديرة المكتب المغاربي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية ()AUF
متكون من  4خبراء أوروبيين في مجال الجودة في التعليم العالي من فرنسا ،بلجيكا والمجر.
وتأيت عملية التقييم هذه بعد انضمام جامعة قاملة يف
 2013إىل املشروع املغاريب للتقييم الذايت الذي يضم 3
جامعات جزائرية «قاملة ،بومرداس ،وهران» و 3جامعات
مغربية و 4جامعات تونسية ،وقد سطر هلذا الغرض برنامج
التقييم الذايت الداخلي الذي أج ِري من طرف اللجنة احمللية
للتقييم الذايت كالتايل:
 -1تكوين خرباء مقاربة يف التقييم واجلودة.
 -2اعتماد مرجعي للتقييم حيث اعتمدت مرجعية
 Aqiumedللتقييم الذايت للمؤسسات املغاربية العضو يف
املشروع.
 -3تنظيم تقييم داخلي من طرف مكونات األسرة اجلامعية
(أساتذة -طلبة -عمال -باحثني) عن طريق سرب
اآلراء ،وميس تقييم اجملاالت التالية :التكوين -البحث-
احلوكمة -احلياة داخل احلرم اجلامعي) -نُظم هذا التقييم
يف شهر ماي .2014-
 -4تقدمي تقرير حول نتائج التقييم الداخلي يف شهر
جويلية  2014إىل الوكالة الوطنية للفرنكوفونية.
 -5تقييم خارجي من طرف خرباء أجانب من خالل
EYRAS
برنامج مدقق ميس كل جماالت التقييم ومدى تطابقها
phe COMM
Mr Christo
France
مع أهداف واسرتاتيجية املؤسسة.

MARTIN

Mr Arnaud

France

I

EBRECZEN

Mr Peter D

Hongrie

POIVRE

Mr Philippe LE

Belgique

*برنامج اخلربة:

عمليات التقييم اخلارجي تأيت بعد تفحص اخلرباء للتقرير املقدم من طرف
اجلامعة واحلامل لنتائج التقييم الذايت خالل عملية التقييم ،برجمت اللجنة احملاور
التالية:
 لقاء خاص مع رئيس اجلامعة. لقاء خاص مع اللجنة احمللية للتقييم الذايت للجامعة. معاينة ميدانية للمصاحل اإلدارية -البيداغوجية -التعاون -املوارد البشرية-Mm Cristina ROBALO-CORDEIRO
Potugal
املوارد املالية.
 معاينة ميدانية لعينة من الكليات :اختريت كلية علوم الطبيعة واحلياة علوماألرض والكون ،وكلية احلقوق والعلوم السياسية.
 معاينة ميدانية لعينة من خمابر البحث ،خمرب الكيمياء التطبيقية وخمرب اهلندسةالكهربائية.
 لقاء مع طاقم اإلدارة موسع إىل ممثلني من أساتذة وعمال وطلبة. لقاء مع املتعاملني والشركاء اخلارجيني للجامعة من مؤسسات اقتصادية وإدارية. تقدمي تقرير شفوي أمام طاقم إدارة اجلامعة.Mr Abdelkader EDDOUD

Algérie
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