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     جامعة 8 ماي 1945 
تحظى بزيارة معالي الوزير األول عبد المالك سالل
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يوم   1945 ماي   8 جامعة  استقبلت   
عبد  األول  الوزير  معايل   2013 ديسمرب   26
قاملة. لوالية  زيارته  إطار  يف  ذلك  و  سالل،  املالك 

جامعيني.  ألساتذة  وظيفية  سكنات  مفاتيح  الوزير  وسلم 
مسكنا   150 يتضمن  برنامج  عن  باملناسبة  أعلن  و 
املوجه  اجلمهورية  رئيس  لقرار  تنفيذا  إطالقه  مت  وظيفيا 
اجلامعيني. األساتذة  وعمل  معيشة  ظروف  لتحسني 

زيــارة معالــي الوزيــر األول
للجامعــة 

فضاء املستجدات اإلخبارية

تنفيذا لسياسة اإلنفتاح على العالم الخارجي المنتهجة من طرف جامعة 8 ماي 1945 قالمة تم التوقيع على 
إتفاقيتي إطار للتعاون في المجال العلمي مع كل من :

●جامعة )EVRY VAL d’Essonne( الفرنسية بتاريخ 2013/10/24 والتي تهدف 
واالساتذة  والطلبة  األساتذة  بين  فيما  التبادل  تشجيع  خالل  من  المعارف  تطوير  إلى 

الباحثين وكلها جهود مبذولة من أجل الرفع من المستوى العلمي .
والتي   2013/12/2 بتاريخ  وذلك  قالمة  لوالية  المعماريين  للمهندسين  الوطنية  ●والهيئة 
تهدف أساسا إلى تنشيط البحث العلمي وتأطير الطلبة من جهة وفي المقابل تقوم الجامعة 

بفتح فضاءاتها للمهندسين في مجال التكوين وتنظيم الملتقيات والتظاهرات العلمية .
جامعـة                                 عن  وفد   2013/11/21 بتاريخ  الجامعة  زار  اإلطار  نفس  ●وفـي 
التشاور  أجل  من  األوكرانية   )NATIONAL MINING UNIVERSITY(

والتفكير في وضع إتفاقية تعاون لتبادل المعارف بين طلبة الجامعتين .

   

«تعيين

وفاة  نبأ  اجلامعية  األسرة  تلقت  األسى  و  احلزن  ببالغ 
اثنني من أفرادها:

يوم  البيولوجيا  قسم  من  فؤاد  بوستة  الطالب   -
 .2013/12/28

اخلدمات  مبديرية  عامل  السعيد  عبداوي  الزميل  و   -
اجلامعية يوم 2014/1/10.

اجلامعية  األسرة  تتقدم  األليم  النبإ  هذا  إثر  على  و 
بأخلص التعازي و املواساة إىل عائلة الفقيدين.

إنا هلل و إنا إليه راجعون 

مديرية  رأس  على  رشيد  الدكتور شعالل  األستاذ  عني 
لألستاذ  خلفا   2013/12/2 يوم  للجامعة،  النشر 

بزازي عبد الرزاق.  
األدب  قسم  اللغات،  و  اآلداب  بكلية  أستاذ  هو  و 

العريب جبامعة 8 ماي 1945 منذ سنة 2010.

«تعزية

                          
معايل الوزير األول و الوفد املرافق له

 السيدات و السادة احلضور                                                                  
جامعة        على  ضيوفا  تنزلون  أنتم  و  أهال  حللتم 
هبذه  أسرهتا  تتشرف  اليت  و   ،1945 ماي   8
قرب  عن  تتعرفون  من خالهلا  اليت  الكرمية  الزيارة 
اليت  الكبرية  اجملهودات  على  بأنفسكم  تقفون  و 
الذي مشلته  العايل  التعليم  قطاع  الدولة يف  تبذهلا 
السيد:  اجلمهورية  رئيس  لفخامة  السامية  العناية 
ونوعا  اجلامعي كما  للتأطري  اهتماما خاصا  أوىل  الذي  بوتفليقة  العزيز  عبد 
بوضع برنامج خاص لتوظيف األساتذة و تكوينهم باخلارج، كما سهر فخامته 
على حتسني الظروف احمليطة باألستاذ الباحث مبراجعة األجور و العالوات 
ووضع برنامج سكن لفائدة األساتذة اجلامعيني. ومن هذا املقام نعتز بإشراف 
معاليكم شخصيا على توزيع الشطر األول من السكنات اخلاصة باألساتذة 
اليت أجنزت يف إطار هذا الربنامج. وال يفوتنا تقدمي آيات الشكر لكم سيدي 
الوزير األول على هذا التكرمي وعنايتكم اخلاصة اليت أبديتموها لنا من خالل 
زيارتكم الواعدة، جندد ترحيبنا بكم و بالوفد املرافق لكم، ونتمىن لكم إقامة 

طيبة يف رحاب جامعة 8 ماي 1945.

« كلمة ترحيب

ا.د حممد منامشة

سلسلة  بعقد   2014 اجلديد  العام  ُأستهل 
جلسات مفتوحة مجعت رئيس اجلامعة باألساتذة 
توقيت،              رزنامة  حسب  مستوى كل كلية  على 
و قد تضمنت يف جمملها نقاشات إلثراء الربنامج 
ضمن  يدخل  الذي   2019/2014 اخلماسي 
هتيئة  إعادة  و يف  مرة  التوسع  يف  اجلامعة  سياسة 

املرافق املوجودة على مستوى األقطاب األربعة.
املشاكل  يهم  ما  كل  األساتذة  أثار  كما 
هذه  مثنوا  و  املهنية،  و  البيداغوجية  املطروحة، 
أن  املبادرة و رحبوا هبا كتقليد جامعي من شأنه 

يقرب املسافات أكثر بني كل مصاحل اجلامعة.

« اتفاقيات
« البرنامج الخماسي 2019/2014
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« ترقيات وتهاني
تُقدم األسرة اجلامعية هتانيها اخلالصة لألساتذة اآلتية أمساؤهم إلرتقائهم إىل رتبة أستاذ التعليم العايل يف دورة 

ديسمرب 2013 متمنني هلم املزيد من اإلزدهار و التألق و هم:
- األستاذة: جيــــــــــــــرود ساسيـــــــــــة   ختصص فيزياء بكلية الرياضيات و اإلعالم اآليل و علوم املادة.

- األستاذ: موساوي عبد الكرمي   ختصص آلية بكلية العلوم و التكنولوجيا.
- األستاذ: رضاضعــــــــــة صـــــــــــاحل    ختصص الكرتونيك بكلية العلوم و التكنولوجيا.

- األستاذ: بن مـــــــــارس كمـــــــال    ختصص تاريخ إسالمي بكلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية.
- األستاذ: بن يونس عبد العزيز   ختصص بيولوجيا احليوان بكلية الطبيعة و احلياة و علوم االرض و الكون.
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شهد حقل اإلعالم تغريات متسارعة يف صناعته، وظهر على الساحة اإلعالمية مولود ومفهوم جديدين و خمتلفني 
متاما عن اإلعالم التقليدي..

وقد  بالويب.  يُعرف  وما  االنرتنت،  هبا  مرت  اليت  املعلوماتية  للثورة  نتيجة  اجلديد  اإلعالم  مصطلح  ظهر  وقد   
الفرصة للفرد يف توصيل رأيه  متكن من بسط سيطرته على الساحة اإلعالمية بقوة، باختصاره للمسافات وتركه 
و فكرته الشخصية للعامل دون رقيب فهو سريع يف نشر األفكار وعرضها يف شكل مزيج من النص   و الصوت 

و الفيديو، مما جيعل املعلومة أكثر قوة و تأثريا من غريها.
وحول هذا املضمون نظم قسم العلوم اإلنسانية امللتقى الوطين حول اإلعالم و القضايا الراهنة، يف طبعته الثانية: 

اإلعالم اجلديد: املفاهيم، األبعاد و الوظائف يومي 3 و 4 ديسمرب 2013.
وقد حرص املتدخلون على التوضيح بأن اإلعالم اجلديد حيمل متناقضني، فهو ناجح يف توفري املعلومة وعرضها 
بأسرع الطرق عرب وسائل التواصل االجتماعي )فايسبوك، تويرت، مدونات( اليت تتيح من جهة أخرى فرصة التعرف 
على اآلخرين يف أي مكان من العامل، ناهيك عن إيصال صوت املواطن إىل السلطات احمللية. و يف املقابل قد ينجر 

عنه انعدام الرقابة يف ضبط املعلومة.

اإلعالم و القضايا الراهنة/اإلعالم الجديد: المفاهيم، األبعاد و الوظائف

النظام  حول  دوليا  ملتقى   2013 ديسمرب   10 و   9 يومي  نُظم 
وقد  اجلزائري  والتشريع  الدويل  القانون  ظل  يف  البيئة  حلماية  القانوين 
أكد األساتذة الباحثون على وجود نصوص وقواعد قانونية حتمي البيئة 
نص عليها كل من الدستور والقانون اجلزائريني أما على املستوى الدويل 
فأشاروا إىل أول مؤمتر يتعلق بالبيئة والذي كان إنعقاده عام 1970 
) مؤمتر ستوكهومل ( بإعتباره أول مؤمتر دق ناقوس اخلطر حول محاية 
البيئة خاصة البيئة البحرية ناهيك عن العديد من اإلتفاقيات الدولية 
كإتفاقية برشلونة حلماية البحر، وكلها تتعلق حبماية البيئة بالرغم من 
عدم جناحها حيث أرجع األساتذة احملاضرون السبب يف ذلك إىل عدة 
عوامل إنطالقا من التعنت الكبري لبعض الدول إضافة إىل غياب إتفاقية 
شاملة يف جمال محاية البيئة لُيجمعوا يف األخري على مجلة من اإلقرتاحات متحورت أساسا حول تعميم إدراج قانون محاية البيئة يف 
الدساتري الداخلية للدول مع تفعيل دور املنظمات احلكومية واملؤسسات املالية للوصول إىل تنفيد فعلي وعملي هلذه القواعد .

شارك رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور حممد منامشة رفقة املدراء التنفيذيني لوالية 
قاملة يف فعاليات اليوم الدراسي حول تعيني املشاريع النموذجية املتعلقة بالتنمية 
املتكاملة على مستوى الفضاءات اإلقليمية لواليات مشال/شرق يوم 15 ديسمرب 

2013 بفندق سيبوس بوالية عنابة، حتت إشراف وزيرة التهيئة العمرانية 

و البيئة، و حبضور عدد من املشاركني ذوي اإلختصاص يف 
جمال التنمية اإلقليمية حيت كانت هناك مداخالت 
دارت يف جمملها حول تنفيذ مقاربة تسامهية جديدة 
من خالل دمج املشاريع النموذجية للتنمية يف شكل 
خمططات للربجمة اإلقليمية، و هي النقطة اليت فتحت 

بشأهنا ورشة عمل لتبادل األفكار حول املوضوع.

للبيئِة  يجب االعتراُف أنَّ هناك تدهوراً 
العاِم  الرأي  من شواغِل  ُيصبح  شاغاًل  أن  البد 
فالبيئُة   ، جميعاً  فيه  نشترك  تشكيالته  بكل 
رأِس  األنواِع وعلى  لحياة كل  السليمُة ضروريٌة  
القائمِة اإلنساُن، و البيئة هي األمتار التي نعيش 

عليها لتصبح مسؤولية الجميع .
ليتِّم  عقالنياً  استغاللُه  يجب  والمحيط كتراٍث 
نسيج  في  يدخل  فهو  القادمة  لألجيال  تسليُمه 
قضايانا المشتركة : الجمالية والبيئية واالقتصادية 

والسوسيوثقافية  واألخالقية.

La Journée de l’Environnement  s’est tenue le 26 novembre 2013 
à la faculté des Sciences de la Nature et de la vie et des Sciences 
de la Terre et de l’Univers, et organisée par le  Laboratoire «Bio-
logie, Eau et Environnement». Cette journée vise à la connais-
sance de quelques paramètres liés à l’environnement, à savoir 
la biodiversité, l’impact de l’Homme sur l’environnement et 
l’impact de l’environnement sur l’Homme.
Cette journée a bénéficié de la participation des 
enseignants  et des doctorants faisant leurs 
travaux de recherche sur l’environnement 
et appartenant à l’université de Guelma 
et d’Annaba. La communication plénière 
a été présenté par Dr Zerguine Karima, 
sur le théme «les aires protégées en Algé-
rie et les espèces animales et végétales 
menacées et en voie de disparition en 
Algérie». 
 

البيئة..
ملتقى دولي حول...

 النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي و التشريع الجزائري

LA JOURNEE DE L'ENVIRONNEMENT رئيس الجامعة في يوم دراسي حول البيئة بوالية عنابة

العالقة التكاملية بين اإلعالم التقليدي و اإلعالم البديل

مقتطف من كلمة رئيس الجامعة
 حول البيئة
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يومي 24 و 25 نوفمرب، و الذي تدور اشكاليته حول الساحل اإلفريقي، الذي يعد من أكثر 
املناطق اليت تشهد حالة من اإلنفالت غري املسبوق لألمن و ما خيلفه من آثار سلبية على 
األفراد و الدول على حد سواء. هذه احلالة شكلت ومازالت تشكل معضلة خطرية و تطرح يف 
نفس الوقت اشكالية التعامل معها من جهة، ودور الطرف اجلزائري يف التعاطي معها بإعتبارها 

تتاخم هذه املناطق املضطربة من جهة أخرى.
و خلص املتدخلون يف هذا امللتقى إىل أن الرهان على العامل اخلارجي لتوفري األمن رهان 

خاسر، و أن التنسيق الوطين و اإلقليمي و بناء اجلهود داخليا هي احلل لتحقيق األمن.

و  املاضي  بني  و  اآلثار  و  التاريخ  بني  جيمع  مهم  النقود  موضوع 
إمنا  و  فقط،  االقتصادية  للتعامالت  وسيلة  تكن  ومل  احلاضر، 
و  كذلك،  اإلسالمية  للقيم  حاملة  و  الثقافية  للتعامالت  وسيلة 

باحلضارة  تأثروا  آسيا  و  أوروبا  يف  التجارة  غرف  ممثلي  أن  جند  من اإلسالمية عليه 
خالل مجعهم للنقود اإلسالمية بكوهنا سفرية هلا يف التعامل مع الشعوب األخرى.

األستاذ  املغاربية  الدراسات  و  لألحباث  التاريخ  خمرب  مدير  مداخلة  كانت  املنطلق  هذا  من 
الدكتور حممد شرقي اليت اُفتتح هبا امللتقى الوطين حول النقود اإلسالمية نشأهتا و تطورها 
مبجمع  احملاضرات  بقاعة   2013 ديسمرب  و16   15 يومي  االقتصادية  و  التارخيية  وأمهيتها 

سويداين بومجعة.
و قد تطرق الباحثون خالل امللتقى إىل أمهية دراسة النقود اإلسالمية لدى الباحث يف ميدان 
اليت حتوي معلومات  املكتوبة  الوثائق  اآلثار كوهنا تصنف ضمن  التاريخ و 
و  الدينية  الناحية  امللتقى  تناول  و  زمنية حمددة.  فرتة  تغطي  تارخيية واضحة 
مالمح  فقد محلت  العريب،  اىل  البيزنطي  النمط  من  بانتقاهلا  للنقود  املذهبية 
77ه و  بن مروان سنة  امللك  يد عبد  تعريبها على  منذ  العقيدة اإلسالمية 
القرآين، كما سجل عليها  االقتباس  التوحيد و  اليت متثلت يف نقش شهادة 
الشعارات اخلاصة باملذاهب االسالمية املختلفة. ومرت عملية تعريب النقود بثالث مراحل 
بدءا باملرحلة اهلجرية )74-72ه( اليت استمر فيها التعامل بالنمط البيزنطي للنقود مع اظافة 
الكتابة العربية )الشهادتني(، ليتم يف املرحلة الثانية )77-74ه( تداول أول مسكوكات أموية 
حتمل التاريخ على الظهر و صورة امللك على الوجه. تليها املرحلة الثالثة )79-77ه( مت فيها 

التخلص من الرسومات و االعتماد على الكتابة العربية االسالمية.

 النقود اإلسالمية سفيرة عند مختلف
 الشعوب

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL, 
IMAGE, VISION AND THEIR APPLICATIONS 

 نحو خطة علمية متكاملة إلصالح تعليم اللغة
 العربية

المقاربـــة األمنيـــة الجزائريـــة في منطقــة                                         
الساحــل اإلفريقــي

 يوم دراسي حول مظاهرات 11 ديسمبر
1960 

الفرعية  املديرية  نظمت 
الثقافية  العلمية،  لألنشطة 
الرياضية مبشاركة متحف  و 
دراسيا  يوما  قاملة  اجملاهد 
 11 مظاهرات  حول 

ديسمرب 1960.
اسُتهل مبداخلة رئيس قسم 
بورغدة  الدكتور  التاريخ 
متحورت  واليت  رمضان، 
جبهة  بني  الصِّراع  حول 
احلكومة  و  الوطين  التحرير 
الفرنسية و الظروف اليت متخضت عنها مظاهرات 11 ديسمرب 1960 و اىل أي مدى أثرت 

يف الثورة اجلزائرية.
 كما حتدث أعضاء مجعية املالق )MALG( عن الدور الفعال  الذي لعبته اجلمعية يف مساندة 
الثورة ، كما حتدث امللحن اجلزائري »مصطفى سحنون« عن املشوار الطويل الذي مر به نشيد« 
قسما » ليصل إىل صيغته احلالية علما أنه كان عضوا يف الفرقة الفنية جلبهة التحرير الوطين أيام 
الثورة. و كانت اخلامتة باستعراض شهادات حية لكل من أخت الشهيد) باجي خمتار( وابنة 

الشهيد ) عبدي مربوك( عن خصال و مناقب الشهيدين. 

-PPPPle Laboratoire des Problèmes Inverse: Modélisation, Informa؛
tion et Systèmes (PI:MIS) a organisé les 18,19,20 novembre 2013 
le deuxième séminaire international sur le Signal, l'Image et la 
Vision et leurs Applications (SIVA), en collaboration avec une 
grande élite d'experts et spécialistes locaux et internationaux 
dans ce domaine, Ce séminaire a mis en lumière les plus impor-
tantes nouveautés en matière de traitement du signal et images, 
en abordant les plus importants domaines d'application. 

اللغات  و  اآلداب  بكلية 
حول  وطنيا  ملتقى  نُظم 
األدب  و  اللغة  تعليمية 
ديسمرب   3 و   2 يومي 
2013 عنوانه:      تعليميـة 
و  النحـو  و  الصـرف 
بيـن   – األدبيـة  النصـوص 

الواقـع و النهـج األمثـل - 
امللتقى  مضمون  ركز  وقد   
بوصفها  التعليمية  على 
استثمارا  للمعطيات النظرية 
الوظيفية  التطبيقات  يف 
للعملية البيداغوجية هبدف تطوير طرائق تعلم اللغة و تعليمها عن طريق انتهاج أسلوب التعليم 
التفاعلي ملا له من أثر بالغ يف تنمية مهارة التذوق األديب لدى الطالب من خالل مشاركته يف 

األنشطة العلمية و حل املشكالت لبناء رؤية خاصة ملا يتعلمه.
و تطرق املتدخلون إىل تعليمية املسائل الصرفية و النحوية و النصوص األدبية بإعتبارها قضايا 

شائكة و معقدة.
بني  التنسيق  أساسا على ضرورة  االقرتاحات متحورت  من  إىل مجلة  امللتقى  هناية  وخلصوا يف 
البحثني لضبط مادة واضحة تساعد على رفع املستوى و إجياد حلول و بدائل ممكنة وفق نظرة 

استشرافية تعززها خطة علمية متكاملة إلصالح تعليم اللغة العربية.

لإلعالم  اجلامعي  باملركز 
ندوة  متت  التشغيل  حول 
وآلياته  التشغيل  فرص  حول 

الوكالة  من  كل  مبشاركة 
االستثمار  لتطوير  الوطنية 

›ENDI‹ و الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ›ENSEJ‹ مع طلبة اجلامعة. حيث 
خصص يوم 17 نوفمرب 2013 لطلبة كلية علوم الطبيعة و احلياة و علوم األرض و الكون،   
و 18 نوفمرب 2013 لطلبة كلية اآلداب و اللغات. فيما خصص يوم 9 ديسمرب 2013  لطلبة 
كلية العلوم االقتصادية و التجارية   و علوم التسيري، و يوم 10 ديسمرب2013 لطلبة كلية 

العلوم اإلنسانية و االجتماعية.
و كانت الندوة فرصة إلظهار الدور الذي تلعبه كل من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،   

و الوكالة الوطنية لدعم  و تشغيل الشباب يف إتاحة الفرص للشباب اجلامعي على وجه  
هلا  يسمح  أكادميي  بتكوين  تتمتع  اليت  الفئة  باعتباره  التمويل  على  احلصول  اخلصوص يف   

بتجسيد مشاريع ذات قيمة على أرض الواقع تتيح بدورها مناصب شغل لفئات أخرى.

آلياتـه و  التشغيـل  فـرص  نـدوة حـول 

نُظم خالل شهر نوفمبر ملتقيان علميان: 
:Faculté des Sciences et Technologieبكلية الحقوق و العلوم السياسية:


