
فعاليات..
ضمن ستينية اندالع ثورة نوفمبر التحريرية

خوية القائمة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعما لعالقات 
أ
تعزيزا للروابط ال

التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات المعلومات 
الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  بالجمهورية  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  ووزارة  التونسية  بالجمهورية  والتصال 
وبدعوة من جامعة قفصة حضر السيد مدير جامعة 8 ماي 1945 قالمة ندوة الجامعات الحدودية التونسية الجزائرية 
5 زائد 5 تحت عنوان »نحو إرساء فضاء موّحد للتعاون الثنائي التونسي الجزائري في مجال التعليم العالي والبحث 
التعاون  منظومة  في  للتباحث  الندوة  هذه  وقد خصصت   2014 نوفمبر   19  ،18  ،17 يام 

أ
ا قفصة  بمدينة  العلمي« 

الثنائي ودعم العمل الكاديمي المشترك بين هذه الجامعات.
وقع  بما  ومذكرا  اجتماعاتها  تواصل  ومثمنا  بالحضور  مرحبا  الندوة  شغال 

أ
ا قفصة  رئيس جامعة  السيد  افتتح   وقد 

التفاق عليه خالل الجتماعات المنعقدة بالجزائر العاصمة وسكيكدة.
التفاقيات  وتطبيق  لتطوير  واإلدارية  البيداغوجية  المواضيع  العديد من  التحاور حول  الجتماع  تم خالل  وقد 
ساتذة، وتم اختيار 

أ
المبرمة بين الجانبين التونسي والجزائري في عّدة مجالت منها التكوين وحركية الطلبة وال

المحاور  على  المصادقة  وتمت  المشاركة  طراف 
أ
ال مختلف  قبل  من  الحتياجات  تداخل  ساس 

أ
ا على  المحاور 

جنبية.
أ
تية: الشبكة المعلوماتية والتصالت، علوم الطبيعة والحياة، اللغات ال

آ
الثالثة ال

ولوية 
أ
ما فيما يخص البحث العلمي والتظاهرات العلمية فقد تم تحديد ثالث ميادين مشتركة للبحث ذات ا

أ
ا

استراتيجية تخدم مصلحة البلدين لتحقيق التطوير والتنمية وهي: التاريخ والتراث، المياه والصحة الحيوانية 
والعلوم الزراعية، الطاقات المتجددة.

طير واإلشراف المشترك للطلبة فقد تقرر بعد التداول بين مديري الجامعات التونسية والجزائرية وضع برنامج التعاون في 
أ
وبالنسبة للتا

مجال التعليم العالي وذلك بتعزيز وتبادل اإلشراف على الطلبة في إطار نفس الميادين السالفة الذكر واستغالل الموارد المادية والبشرية المتاحة 
ساتذة الباحثين.

أ
طير طلبة الماجستير والدككتوراه، والمتمثلة في استغالل مخابر البحث وتبادل الخبرات بين ال

أ
من الجانبين لمتابعة تكوين وتا

كما اتفق السادة مديري الجامعات على إنشاء موقع واب )site web( للجامعات الجزائرية التونسية المجتمعة بقفصة يتضمن جميع المعلومات والمعطيات المرتبطة بمتابعة ما 
شغال هذه المجموعة، حيث تقرر إسناد مهمة إنشاء ومتابعة هذا الموقع إلى جامعة 

أ
تقرر في التفاقية، ولتيسير الحصول وإتاحة اإلطالع على المنجزات وا

هراس وجامعة قفصة.
أ
سوق ا

سعدُت كثريا هبذا العدد من النشرية ألسباب 
كثرية، أوهلا وأكثرها إسعادا احرتامها ملواعيد 
األول.  عامها  شهر  بعد  وختطيها  صدورها 
من  لقرائها  رصدت  اليت  اجلامعة  فضاءات 
خرب  خارجها كل  ومن  اجلامعة  وسط 
ثقافيـــــة       أو  علميــــــة  فعاليــــــة  يغطي 
أو رياضية، جمسدة بذلك روح 

التواصل واالستمرارية...
النوفمربي  العدد  هذا  يف 
املتنوعة  األخبار  من  باقة 
احلــــــــــــدث  هنــــــــاك  حيـــــــث 
األكادميــــــــــــــــي،  العلمــــــــــــــي 
أحيي جلـــــــان  وباملناسبـــــة 
على  القائمني  التنظيم 
املنصات  هذه  تقدمي 
العلمية اليت توزعت 
بني كلية علوم الطبيعة 
التحكم  السياسية وخمرب  والعلوم  احلقوق  واحلياة وكلية 

املتقدم وخمرب األوتوماتيك واإلعالم اآليل. 
شأنه  من  ما  لكل  الكامل  دعمي  أؤكد  وباملناسبة    
ربط جسور متينة بني اجلامعة وحميطها اخلارجي وأقصد 
االتفاقيات اليت تربمها اجلامعة من حني إىل آخر مع 

قطاعات شىت.
  إن كل النجاحات اليت حتققها اجلامعة منوطة بااللتزام 
قنوات  على جتديد  والسهر  الدائمة  واملتابعة  والصرامة 

التواصل. وعنـــــد هذا املنعطـــــف حيـــــــق 
لنـــــا يف األخيــــر أن حنتفــــل 

بإجنازاتنـــــــا.

مدير اجلامعة يف ندوة اجلامعات احلدودية التونسية اجلزائرية 5+5
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قاملة نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

فضاءات اجلامعة
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الفضاء اإلخباري

ببالغ احلزن و األسى تلقت أسرة اجلامعة خالل شهر نوفمرب 2014 نبأ وفاة:
- السيد: بالل زمالي، )شهر أكتوبر( طالب بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.

- والدة زوج السيدة: مليكة بكاكرية، موظفة برئاسة اجلامعة.
- خالة السيدة: حكيمة شكروبة، موظفة برئاسة اجلامعة.

- جدة السيدة: عقيلة خليفة، موظفة برئاسة اجلامعة.
- عم اآلنسة: زهرة جاليلية، موظفة برئاسة اجلامعة.

      وعلى إثر هذا النبإ األليم ندعوا اهلل أن يتغمدهم برمحته الواسعة ويلهم ذويهم الصرب والسلوان.
إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون

Pour rencontrer  les étudiants sénégalais de l’université 8 Mai 1945 
Guelma l’ambassade de la République du Sénégal en Algérie a envoyé  

le 10 Novembre 2014, une mission consulaire à Guelma. La délégation est 
composée de MM. Mouhamadou SARR, 1er Conseiller, Papa Ousseynou 
NIANG, 1er Secrétaire et Babacar DRAMME, 2éme Secrétaire. 
Une allocution de bien venue a été prononcée par le Secrétaire Générale de 
l’Université. de même, un échange de point de vues entre les membres de la 
mission et les étudiants, dans un climat amical et cordial.     

Mission Consulaire du  Sénégal à 
l’Université de Guelma

لتعليمات  تنفيذا  السيد مدير اجلامعة  إنعقد إجتماع تنسيقي برئاسة       بتاريخ 16 نوفمرب2014 
السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي املنبثقة عن الندوة الوطنية لرؤساء اجلامعات يوم 27 أكتوبر 
2014 اليت تنص على ضرورة االستغالل األمثل للمؤسسات العلمية اجلامعية من خالل التفكري اجلدي 
يف إستحداث مؤسسات جديدة للتعليم العايل على غرار )مدارس، معاهد، كليات، أقسام( تتماشى 
للتكوين  إليه خالل هذا اإلجتماع من إقرتاح فتح مراكز  التطرق  والتخصصات املوجودة، وهو ما مت 
والتنبأ  اإلحتياجات،  األهداف حبسب  وتعيني  مراعاة حتديد طبيعتها  قائمني على ذلك مع  وتكليف 
بالنتائج املنتظرة من التكوين، وجتميع إمكانات التأطري لإلستفادة منها خاصة على املستويني األكادميي 
واملهين، وتوفري البىن التحتية والوسائل الضرورية للسري احلسن للتكوين مع جتسيد التنظيم اإلداري والتقين 
وإنشاء برامج تعليمية، وهذا ما سيتم إثراؤه فيما بعد من خالل الندوة اجلهوية ليتم رفعها إىل الوزارة الوصية.
كما مت اإلتفاق على فتح ختصصات جديدة ومدارس عليا، حرص مدير اجلامعة على اإلسراع  إلعداد مشاريع يف هذا الشأن.

جمال  أمهية  على  يف كلمته  اجلامعة  رئيس  أكد  البداية  يف      
االتصاالت السلكية والالسلكية يف جامعة 8 ماي 1945 قاملة، 
كون هذا الفرع هو الوحيد على مستوى الشرق الذي يستقطب 
الطلبة املتفوقني من مجيع أحناء الوطن، األمر الذي يفسر األولوية 
اليت متنحها اجلامعة هلذا الفرع، كما حث رئيس اجلامعة على أمهية 
األخرية  هذه  أن  بإعتبار  الطلبة،  تكوين  جمال  اإلتفاقية يف  هذه 
ستكون فرصة لقيام الطلبة برتبصات ميدانية كل من حمل إقامته، 
االهتمام  ذات  البحث  جماالت  يف  منها  اإلستفادة  ميكن  كما 

املشرتك.
        يف املقابل أعرب مدير املوارد البشرية التصاالت اجلزائر على 
املوارد  تطوير  إىل  يسعى  قطاعه  أن  االتفاقية، خاصة  هذه  أمهية 
البشرية والتقنية، وأن إبرام هذه االتفاقية مع اجلامعة ستكون فرصة 
من شأهنا أن تعجل هبذا التطور، كما أعرب عن متنياته بإستغالل 
هذه اإلتفاقية إستغالال أمثال لفائدة طلبة وأساتذة جامعة 8 ماي 

1945 قاملة ، وكذا موظفي إتصاالت اجلزائر.

    نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية، الثقافية والرياضية يوم 25 نوفمرب 2014 
بقاعة احملاضرات مبجمع سويداين بومجعة لقاء جواريا نشطه ممثلون عن املكتب اجلهوي 
املتعلق  اجلديد  القانون  بفحوى  التعريف  حول  أساسا  تركز  بقاملة  الوطنية  للخدمة 
باخلدمة الوطنية حبضور قرابة 150 طالب أستفادوا من الشروحات املقدمة من طرف 
املعنيني سواء ما تعلق بالتعريف باخلدمة الوطنية، واملبادئ اليت تقوم عليها كما مت توجيه 
الطلبة إىل ضرورة إجراء الفحص الطيب حىت يستفيدوا من اإلمتيازات املمنوحة واملتمثلة 
إما يف اإلعفاء أو الرجاء والتأجيل ، ليربزوا يف األخري مزايا التجنيد كحساب مدة 

التجنيد يف الرتقية ويف التقاعد، وما إىل ذلك من باقي اإلمتيازات املمنوحة.

مراسيم إمضاء إتفاقية تعاون
 بني 

جامعة 8 ماي 1945 قاملة واتصاالت اجلزائر

لقاء جواري حول الخدمة الوطنية   

« اإلجتماع التنسيقي المنعقد يوم 16 نوفمبر 2014 

مدير النشرية:
 األستاذ الدكتور حممد 

منامشة

رئيس التحرير: األستاذ عبد الغاين خشة
هيئة التحرير: مراد كودري - إميان صاويش 

-عادل فنيدس
تصميم: سعاد شالغمية
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الفضاء العلمي
  » Colloque International sur l’Hydrogéologie et la Géothermie

L’université 8 mai 1945, Guelma et la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des 
Sciences de la Terre et de l’Univers, ont organisé les 11 et 12 novembre 2014, en colla-

boration avec les laboratoires de recherche de la faculté (BEE et CZH), un premier colloque 
international sur l’Hydrogéologie et la Géothermie.
Cette rencontre a eu pour objectif de réunir le plus grand nombre de spécialistes dans le 
domaine, pour échanger les connaissances scientifiques et débattre les différentes approches 
actuelles de recherche, de prospection et de gestion pour mettre en place de nouvelles straté-
gies de développement.
La cérémonie d’ouverture du Colloque s’est déroulée le mardi matin 11 novembre 2014 à la 
salle de conférence Sassi BENHAMLA.
Plusieurs personnalités ont pris la parole durant la cérémonie d’ouverture. Elle a été entamée 
par une allocution prononcée par le Professeur BENOUARETH Djamel-Eddine, le Doyen de 
la faculté SNV/STU, suivie par celle du Président du colloque, le Docteur KACHI Slimane et 

enfin par celle du Recteur de l’Université, le Professeur NEMAMCHA Mohamed, qui a procédé à l’ouverture officielle du colloque.
D’après le président du comité d’organisation, le Docteur  KACHI Slimane, le comité d’organisation a reçu 300 résumés, après évaluation 
par le comité scientifique, seuls 108 résumés ont été retenus. 
Les activités du colloque ont porté sur 88 communications (48 orales et 40 en affiche) sur 108 sélectionnées et programmées, dont 12 parti-
cipants en provenance de plusieurs pays (Ukraine, Tunisie, Maroc et Egypte). Nous avons enregistré la présence de 25 universités et centres 
de recherches nationaux et étrangers.   
Les thèmes qui ont été abordés sont : -Hydrogéologie karstique et hydrothermalisme -Ressources en eaux et environnement -Impacts des chan-
gements climatiques sur la recharge des aquifères -Prospection, exploitation et gestion durable des ressources en eau et énergie.  
L’Université de Guelma tente de trouver des solutions pour accélérer le développement de cette énergie renouvelable dans la région et en Algérie. 
Pendant les deux jours de travaux, les quatre thèmes on été organisés sous formes de trois ateliers et les participants ont eu  droit à six com-
munications par session. A la fin de chaque session, une brève synthèse est faite par le président, suivie de débats riches. 
Enfin, par ses thèmes diversifiés et d’actualités, et les efforts déployés par les comités scientifiques et d’organisation, ainsi que tout le person-
nel de la faculté, ce premier colloque a été qualifié par tous les participants d’événement scientifique de réussi.       Journées sur les Signaux et Systèmes Atelier international sur le contrôle avancé 

L’atelier internatio-
nal sur le contrôle 

avancé (IWAC2014) 
organisé par le Labo-
ratoire de Contrôle 
Avancé et la faculté des 
sciences et de la techno-
logie rassemble des étu-
diants, des experts, des 
scientifiques et des cher-

cheurs dans un environnement collaboratif pour présenter et discuter 
de questions relatives au contrôle avancé. Il fournit une plate-forme 
pour les participants d’être en mesure de partager leurs connaissances 
et leurs expériences respectives et de développer de nouvelles idées 
pour améliorer les théories de contrôle avancé et leurs applications.
Thèmes de l’atelier : Optimisation (classique, Meta heuristique ..), mo-
délisation et identification.
Commande des systèmes (Adaptive, prédictive, robuste, commande floue, 
optimale ....). Systèmes d’ordre fractionnaire (commande fractionnaire, 
système chaotique, analyse du signal et de filtrage avec les outils frac-
tionnaires, ..), intelligence artificielle (vision par ordinateur, systèmes 
experts, et les systèmes intelligents, ...)
Objectifs de l’atelier : 
1.Mettre en valeur les activités des Laboratoires de recherche et la pro-
motion des productions scientifiques.
2.Réunir le plus grand nombre de compétences scientifiques en contrôle 
avancé pour présenter leurs travaux récents.
3.Renforcer les liens entre les différentes équipes de recherche afin d’ac-
croître la collaboration et l’échange scientifique dans le domaine.
4.Mettre en relief l’apport incontournable de contrôle avancé dans le 
développement industriel mondial.
5.Dynamiser les échanges de coopération entre l’Université de Guelma 
et des établissements étrangers (universités et laboratoires de recherche).
6.Présenter aux secteurs socio-économiques les applications du contrôle 
avancé dans différents domaines (industriel, médical, économique, …).

Le Laboratoire 
d’Automatique 

et Informatique de 
Guelma (LAIG)         
a organisé les 19-
20 Novembre 2014 
les JSS’14 (Jour-
nées sur les Si-
gnaux et Systèmes).                   

L’objectif est de rassembler les chercheurs activant dans les 
mêmes axes de recherches que ceux développés au LAIG afin 
d’échanger des idées et de créer des liens de collaborations 
inter-laboratoires.Les présentations ont porté sur les thèmes, 
relatifs aux nouvelles technologies émergentes, suivants: 
• Systèmes embarqués • Trafic Routier • Energies Renouve-
lables, • Imagerie, Biométrie et Sécurité • Télédétection • 
Nanotechnologies.Cette 8ème édition a rassemblé des cher-
cheurs de dix établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche scientifique (universités,  centres de recherche et 
écoles). Elle a été enrichie par quatre plénières présentées 
par des spécialistes. En l’occurrence :
1.Pr. A. Khellaf du CDER, Alger « Energie Renouvelable En 
Algérie : Evaluation Du Potentiel Et Exploitation Des Oppor-
tunités » 
2.Pr. A. Boutarfa de UHLB, Batna  « Les Technologies du 
Large Bande: Positionnement de la Fibre Optique et son Im-
pact en Algérie ».
3.Pr. H. Tebbikh de l’Université 8 Mai 1945, Guelma «Sys-
tèmes Embarqués et Applications à la Gestion du Réseau de 
Transport ».
4.Pr. Y. SMARA de l’U.S.T.H.B, Alger « Télédétection: Outils  
Et Applications ».
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الفضاء العلمي

     تُعدُّ اجلزائر من بني الدول اليت سلكت النهج التعددي احلزيب مثلها مثل باقي الدول العربية على اعتبار أن 
اليت يقوم عليها أي نظام دميقراطي. يف هذا اإلطار نظمت كلية احلقوق والعلوم  الركيزة األساسية  التعددية هي 
السياسية جبامعة 8 ماي 1945 قاملة يومي 23 و24 نوفمرب 2014 – امللتقى الدويل حول دور األحزاب السياسية 
السيد مدير اجلامعة  امللتقى بكلمة  ُأستهل  العربية والغربية. وقد  النظم  الدميقراطية– دراسة مقارنة بني  يف إرساء 
وضح من خالهلا الدور الذي أصبحت تلعبه األحزاب السياسية يف إرساء الدميقراطية، جاءت بعد ذلك املداخلة 

االفتتاحية لألستاذ الدكتور ) سليم كسير( من جامعة باريس والذي عاجل بالشرح دور األحزاب السياسية يف ظل الدميقراطية من 
منظورين األول نظري انطالقا من فكرة أن األحزاب هي الناطق بإسم الشعب فهي اليت تعرب عن إنشغاالته ومهومه وهو ما مييزها عن باقي النقابات ومجاعات املصاحل مدعما 
فكرته مبقولة ألحد املفكرين واليت أعترب فيها أن  -األحزاب هم أبناء الدميقراطية – أما املنظور الثاين فينطلق من فكرة أن تصبح األحزاب السياسية يف حد ذاهتا عائقا للدميقراطية 
خاصة عند دراسة اجلوانب الداخلية واخلارجية لألحزاب، وهو ما يطرح إشكاالت أخرى تتعلق باجلهات املمولة لألحزاب السياسية واليت متس مبصداقية تلك األحزاب يف التعبري 
ِلف األحزاب تعمل على نشر مبادئ  عن آرائها وهو ما يستدعي حسب املتدخلني التفكري مليا يف إجياد بديل لتلك األحزاب من شأنه أن يرتب إلجياد مؤسسات سياسية ختخَ

الدميقراطية وتكون يف منأى عن كل التأثريات الداخلية واخلارجية لتكون بذلك على أمت اإلستعداد ملواجهة الرهانات املستقبلية.

      مبناسبة األسبوع العاملي للمقاوالتية وحتت الرعاية السامية للسيد وايل والية قاملة نُظم برنامج ثري حتت شعار 
وبوشقوف كانت حمطته  الدباغ  زنايت ومحام  واد  بلدية  من  اجلزائرية( مشل كل  للمقاوالتية  اإليكولوجية  )األنظمة 
األخرية يف رحاب جامعة 8 ماي 1945 مبجمع سويداين بومجعة  نظمه مركز املقاوالتية والتنمية الدولية بالتعاون مع 
مديرية التنمية الصناعية وترقية االستثمار يوم 23 نوفمرب 2014، وقد تضمن الربنامج معرضا للمؤسسات املنشاة 
يف إطار هياكل اإلنشاء والدعم )CNAC –CCI - ANGEM -ANSEJ( بساحة اجملمع أما يف قاعة 
احملاضرات فقد برمج احلفل اخلتامي على الساعة الثانية بعد الزوال والذي استهل بكلمة السيد مدير اجلامعة بني 

فيها دور اجلامعة يف تكوين إطارات يف جمال املقاوالتية وكذا ضرورة  نشر الثقافة املقاوالتية بني الطلبة وتوفري الفرص لتبادل اخلربات وتشجيع االستثمار لبعث التنمية واملشاريع 
املنتجة، مث أحيلت الكلمة ملدير التنمية الصناعية وترقية االستثمار جاء فيها تبيان للمكانة اليت احتلتها املقاوالتية من حيث تشجيع االبتكار ودورها يف التنمية الصناعية، تلتها 

كلمة السيد وايل والية قاملة اليت أكد فيها على وجوب مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية لالستفادة منها لتجسيدها على أرض الواقع.
مث حماضرة افتتاحية ألقاها األستاذ الباحث بن قرياط عبد العزيز حتت عنوان »الثقافة املقاوالتية يف الوسط اجلامعي« علما أنه يف الفرتة الصباحية لذات اليوم برجمت حماضرة 
للدكتور رابح منامشة بعنوان »الفكر املقاواليت يف الوسط اجلامعي« وكذلك مشروع الشاب هشام فندايل  املتمثل يف موقع Coureslla.com وهي منصة اجتماعية 
على اإلنرتنت توفر لألساتذة والطلبة إمكانية إنشاء وتسيري الدروس ويف األخري مت توزيع مقررات التأهيل لفائدة أصحاب املشاريع املنتقاة يف خمتلف اجملاالت كما سلمت 
.)ANGEM( صكوك    وعتاد وتراخيص استغالل سيارات األجرة للمستفدين من مشاريع انشاء مؤسسات مصغرة يف إطار الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر

الفضــــاء الطالبــــي..

  * ندوة علمية حول ) دور اإلعالم الجواري في التحسيس بخطورة 
النادي  مع  بالتنسيق   ) الشباب  لدى  المالعب  في  العنف  ظاهرة 
 2014 نوفمبر   24 اإلثنين  يوم  اإلنسانية  العلوم  لقسم  العلمي 
شرف السيد مدير 

أ
بقاعة المحاضرات – مجمع سويداني بوجمعة – ا

هذه  عن خطورة  من خاللها  عبر  كلمة  في  إفتتاحها  على  الجامعة 
وساط المجتمع، والتي لم تعد تقتصر على المالعب 

أ
الظاهرة في ا

الميادين  إلى كافة  الشباب، فقط بل تعدته  فحسب ول على فئة 
من  الحاضرون  سار  الطرح  نفس  وفي  خرى، 

أ
ال العمرية  والفائت 

من الوطني وممثلي المجتمع المدني 
أ
عوان ال

أ
ساتذة وصحفيين وا

أ
ا

من  فمنهم  الظاهرة،  هذه  تنامي  وراء  الحقيقية  سباب 
أ
ال مبرزين 

التي  بالظروف  مرتبطة  واجتماعية  إقتصادية  سباب 
أ
ا إلى  رجعها 

أ
ا

الظروف  إلى  وعزها 
أ
ا من  ومنهم  المجتمع،  داخل  فراد 

أ
ال يعيشها 

ثرت 
أ
ا والتي  السوداء  العشرية  إبان  الجزائر  عاشتها  التي  السياسية 

سلبا على جيل بكامله، ليخلصوا في ختام الندوة التحسيسية إلى 
ضرورة لعب دور إيجابي ضد تفاقم مثل هذه الظواهر.

* نظم المككتب الولئي لإلتحاد الوطني للطلبة الجزائريين 
نشطة الطالبية تمثلت 

أ
يوم 25 نوفمبر 2014 جملة من ال

فكاهية  بصبغة  فيه  تناولت  عزوز  للطالبة  مونولوج  في 
جنبية تاله بعد 

أ
مقارنة بين عمل منظفة جزائرية ومنظفة ا

الجامعي كان عنوانها     لنادي المسرح  ذلك عرض مسرحية 
) بدون عنوان (   تناولت بطريقة هزلية الشباب في الماضي 
وحياتهم التي تتسم بالبساطة والتحفظ في المقابل شباب 
بضرورة  ضمنية  رسالة  وهي  إنفتاح  من  يعيشه  وما  اليوم 
وقد  العصرنة  مع  إيجابيا  والتفاعل  صل 

أ
ال على  الحفاظ 

الطلبة  إعجاب  الواضح من خالل   ثر 
أ
ال العرض  لهذا  كان 

صحاب العروض 
أ
خير تكريم الطلبة ا

أ
الحضور به ليتم في ال

على مثل هذه اإلجتهادات المقدمة.

لقسم  العلمي  النادي  مع  بالتنسيق  شعرية  مسيككككة 
أ
ا  *  

 24 بالمدرج رقم   2014 11 نوفمبر  العربية وذلك يوم  اللغة 
ستاذ عبد الحليم 

أ
داب واللغات بمشاركة كل من ال

آ
بكلية ال

ستاذ علي طرش من جامعة قالمة، باإلضافة إلى 
أ
مخالفة وال

– لعرافة  نزيهة   ( والطلبة  رقطان  بن  محمد  القدير  الشاعر 
زهرة غربي – مليكة بوغازي –ليلى بوعامين –حليمة لحمر 
ستاذ 

أ
ال الجامعة  ديوان  رئيس  لقى 

أ
ا كما  بوجناح(.  –رحمة 

قرب إلى الشعرية تناول فيها ضرورة 
أ
عبد الغني خشة كلمة ا

اككتشاف  إلى  الدائم  والسعي  المبادرات  هذه  مثل  تشجيع 
مسية 

أ
المواهب البداعية الجامعية. كما نوه بتنظيم هذه ال

قالمة  ولية  بهم  تعتز  شعراء  قوله-  حد  -على  حضرها  التي 
بدى 

أ
ا الكلمة  ذات  وفي  الخصوص،  وجه  على  والجامعة 

المككثف من طرف الطلبة ومشارككتهم في  سعادته للحضور 
مثل هذه الفعالية الثقافية.

إحياءا للذكرى الستون الندالع الثورة التحريرية اجمليدة نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية، الثقافية والرياضية عدة تظاهرات طالبية متثلت يف:

    « ملتقى دولي حول:  دور األحزاب السياسية يف إرساء الدميقراطية 
                  »دراسة مقارنة بني النظم العربية والغربية«  

                     

   « حتت شعار: »األنظمة األيكولوجية للمقاوالتية اجلزائرية«
                                      األسبوع العاملي للمقاوالتية


