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تعزیة وترحّم

تلقت أسرة جامعة باجي مختار عنابة نبأ وفاة كل من:

السید: مناد نورالدین –أستاذ- یوم 

السیدة: بركاني نفیسـة –عاملة نظافة بنیابـة المدیریة 

2011/04/04للدراسات العلیا- یوم 

الســـــــــــــــــــــــید :مراد عالّم –عون إداري- یوم 

.2011/04/26

السید: زلفى عبد السالم

السیدة: بوساحة المولودة :طوارف 

فالذین عرفوھم یحـــتفظون لهم بـــالذكرى الطیّبـــة والنیة 

الحسنة والتواضع واإلخالص في العمل٬ فقـد تركوا فراغا 

واسعا بین األصدقاء واألھالي٬ فال ینسونهم أبدا.

ونقاســـمهم الیوم آالم الفراق ككل العائالت واألصدقـــاء٬ 

ونرجو من هللا العلي القـدیر أن یتغمّدھم برحـمتھ ویسـكنهم 

فسیح جنانھ. 

ومن جهة أخرى٬ تقــدّم األســـرة الجامعیة أخلص تعازیها 

للزمالء الذین فقدوا أحـد ذویهم٬ فلألسـتاذ: كمال علوي من 

قسم الهندسة المیكانیكیة٬ الذي فقد والدیھ٬و لألستاذ حماني 

محمد الصغیر من قسم التعدین الذي فقد والدتھ٬ وللسیدات: 

غنیة ودلیلة ونوال وجندوبـــــي نوال وســــــعودي فاطمة 

الزھراء و میهوب ملیكة وللســـید قـــادري٬ الذین فقــــدوا 

أمهاتهم٬ وللسـید: جفال الذي فقــد والده٬ وللســیدة خروف 

فتیحة والسید مراد اللذان فقدا والدتهما. 

فنسـأل هللا القـدیر أن یرحـمهم جمیعا ویتقـبّل مثواھم تقبــال 

� وإنا إلیھ راجعون.  حسنا٬ ویسكنهم جنات عدن٬ فإنا 

2011/03/10

.

Puisse ALLAH Le Tout Puissant leur accorder Sa 

Miséricorde et les accueillir dans Son vaste paradis

A ALLAH nous appartenons et à Lui nous retournons.
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انتقاء العناصر الفعّالة من الجالیة الجامعیة٬ وبتضافر الجهود وتجدید البنیة المناسبة للمنشآت وخلق المصالح 

المالئمة من أجل مردود أفضل.

خلق عالقة متبادلة بین النسیج االقتصادي والجامعة من خالل الشراكة المتعددة التخصصات على المسـتوى 

الجهوي أو الوطني أو الدولي من أجل ضمان تطوّر تكنولوجي متناسق. 

إنجاز عالقــات تعاون وشــراكة دولیة من خالل انفتاح الجامعة على العالم٬ وتكثیف التبـــادل البـــیداغوجي 

EMPIوالعلمي٬ مثل عالقات شمال-جنوب (اتفاقیة جامعة باجي مختار -عنابة- مع  من فرنسـا) وكذلك عالقـات 

EMIGجنوب-جنوب (اتفاقیة جامعة باجي مختار -عنابة- مع  من النیجر).

تحـفیز وتشـجیع٬ وتیســیر العالقــات المباشــرة بــین الباحــثین من خالل حــضور الملتقــیات والمؤتمرات 

والمحاضرات في جامعة باجي مختار -عنابة- وخارجها من الجامعات العالمیة.

المشـــاركة في نجاح صیرورة تطوّر البحـــث المفید من خالل موضوعات التجدید٬ و الشــــراكة موافقــــة 

السـترتیجیة البـالد .كما سـطّرتھ المدیریة العامة للبحـث العلمي والتطوّر التكنولوجي عبــر البــرنامج الوطني 

للبحث٬ من خالل توقیع المشاریع المعتمدة في جامعتنا. وتجدر اإلشارة إلى تضافر جهود جلّ األساتذة الباحثین 

مشروعا للبحث البرنامج الوطني للبحوث في دورتھ الوطنیة الثانیة.   193 قد كلّل باعتماد

ال تخفي جامعة بـاجي مختار عنابـة طموحـها لتكون قطبـا جامعیا -وبـامتیاز- في میدان علوم البحــار٬ وھذا من 

خالل إنشاء "معهد جامعي للبحار"٬ فهي تبذل جمیع جهودھا وكفاءاتها حتى یتحقق ھذا المشروع. 

فأنا واثق كل الثقـة في كفاءات زمالئنا الباحــثین الذین لم یدخروا جهدا في تفعیل طاقــات كل اإلطارات من أجل 

ازدھار أكثر ورفع رایة تطوّر البحث الفعّال عالیة من أجل وطننا.

فلنعمل جمیعا لرفع ھذا التحدي

رفـــــــع التحــــــدي
سطّرت جامعة باجي مختار -عنابة- حـركات وأحـداثا متعددة لضمان السـیر 

والعلمیة والثقافیة واالجتماعیة. منها ما تحقّق ومنها ما  الحسن للمهام اإلداریة

ھو قید اإلنجاز٬ ومنها ما ھو في اآلفاق. 

یهدف تحـدّینا -الشـریف- ھذا٬ إلى جعل الجامعة قـاطرة تقـود قــوى المجتمع 

بـرمتھ. ومن البـدیهي٬ أن یعتمد النجاح الحــق بــالدرجة األولى على الجهود 

المحـلیة المتوفرة٬ ویكفي فقـط حسـن اســتغالل٬ وتفعیل٬ واســتنهاض الهمم 

والقیّم الجوھریة الكامنة٬ كما حقّقها بـعض زمالئنا األسـاتذة الباحـثین في نیل 

الجوائز الممیّزة والتشـــریفات الفخریة٬ فتثمین الجهود وتحســــین الظروف 

المهنیة واالجتماعیة لذویها ال شكّ أنھ سیثمر نتائج مفیدة٬ ویضمن االحترافیة 

المهنیة الفعّالة. ولرفع ھذا التحدي٬ یحسن أن نركّز على النقاط اآلتیة:

 

األستاذ الدكتور عبد الكریم قاضي
رئیس الجامعة



االفتتاحیة

العدد

2011جوان 

أحداث و قرارات

ملف خاص: مدیریة النشر

الملتقیات

النشاطات العلمیة و العالقات الخارجیة

مواعید سنویة

انفتاح على المجتمع والعالم



أحداث و قرارات

 
اجتماع مجلس إدارة الجامعة

في إطار نشـاطاتھ الداخلیة من أجل التطوّر والتكوین 
مســـتوى البـــناء والتشـــیید أو التكوین والتنظیم٬ فهناك  والبحـث٬ اجتمع مجلس اإلدارة لجامعة بـاجي مختار 

مشاریع كثیرة في طور اإلنجاز٬ منها ما ھو قید التسلیم  2011عنابــــة في دورتھ العادیة یوم  أفریل  على  07

2011في سنة ونذكر منها: الســاعة التاســعة صباحــا٬  وبــعد كلمة الترحـــیب 

  4000 مقـــعدا بـــیداغوجیا في القـــطب الجامعي والثناء٬ أعطى السـید: أ.د. عبـد الكریم قــاضي مدیر 
البوني مخصصا لكلیة الحقوق.جامعة بـاجي مختار عنابـة الكلمة للسـید: أ.د. محــمد 
نمامشـة رئیس المجلس اإلداري٬ الذي رحّب بـدوره 

بالحـــضور أعضاء المجلس مقـــدما جدول األعمال   4000 مقــعدا بـــیداغوجیا في القـــطب الجامعي 
البوني مخصصا لكلیة الطب. المقترح الذي تناول مناقشة النقاط اآلتیة:

إنجاز مطعم مركزي بالقطب الجامعي البوني. . 2010  تقویم تنفیذ میزانیة  .1
إنجاز مركّب ریاضي بسیدي عمار.   . 2011  دراسة مشاریع میزانیة  .2

أما المشاریع المسجّلة حالیا فنذكر منها: 3 .  مناقشة القانون الداخلي للجامعة 
) سریرا.2000 إنشاء إقامتین جامعیتین بألفي ( 4.  مناقشة الحصیلة البیداغوجیة والبحث.

1500 ( إنشاء إقامة جامعیة بـألف وخمسـمائة (  5. تقدیم المشاریع التي في طور اإلنجاز.
سریرا.

6.  تقدیم مشروع إعادة تنظیم الجامعة.
إنشاء مكتبة مركزیة بالقطب الجامعي البوني.

إنشاء مدرسة وطنیة علیا للمناجم والمعادن.

إنشاء مدرسة تحضیریة للعلوم والتكنولوجیا.

) مخبرا للبحـث٬ منها خمسـة 40 إنشاء أربعین (

) مخبـرا بســیدي عمار٬ وخمســة 25 وعشـرون (

) مخبرا بالقطب الجامعي بالبوني. 15 عشرة (

2014/2011وفي إطار المخطط الخماســي  ســـجلت 

جامعة باجي مختار عنابة البرامج اآلتیة: 

إنشاء قـطب جامعي جدید بسـعة ثمانیة آالف  ونلفت االنتبــاه إلى أن المشــاریع المســـطّرة في 
) مقـعدا بـیداغوجیا خاصا بـكلیة اآلداب 8000 ) جدول األعمال أخذت حظا كبیرا من المناقشة واإلثراء٬ 
واللغات.  ومدى أھمیتها في التطور السـریع لجامعة بـاجي مختار 

عنابة٬ وفي ھذا الصدد یمكن أن نلخّص مناقشة النقطتین 
4000 ( إنشـاء إقـامتین جامعیتین بحـجم أربــعة آالف (

األخیرتین والمتعلّقتین بتقدیم المشاریع في طور اإلنجاز 
سریرا. 

و مشروع إعادة تنظیم الجامعة:

مشاریع في طور اإلنجاز

تعیش جامعة بـاجي مختار عنابــة توســعا ھائال إن على 
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الصفحة 
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إعادة تنظیم الجامعة
كلیة علوم المادة. كما درس مجلس اإلدارة مشـــــروع إعادة تنظیم الجامعة 

 كلیة علوم الطبیعة والحیاة.حــیث رأى أن جامعة بــاجي مختار عنابــة ســتتكوّن من 
)كلیات٬ وھذا لیس  ) كلیات بـدال من سبـعة ( 07عشـر( 10

كلیة الریاضیات واإلعالم اآللي.
من أجل رفع جامعة بــــاجي مختارعنابــــة لتســـــتجیب   

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. للمقـــاییس الدولیة مثل كل الجامعات الكبـــرى في العالم٬ 

كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر و التجارة.ولكن لتتالءم مع التخصصات الجدیدة بــعد تطبـــیق نظام 
LMD( )٬ ولهذا اقـــترح المجلس تشـــیید الكلیات اآلتیة:

كلیة الطب. 
كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة.

وقُبِل ھذا االقـــتراح بـــاإلجماع٬ ویمكن تقـــدیمھ لوزارة 
التعلیم العالي والبحــث العلمي من أجل إنجاز اإلجراءات كلیة اآلداب واللغات.

الخاصة بالمؤسســـات وفق مرســـوم یحـــدّد إعادة تنظیم  كلیة العلوم والتكنولوجیا.
الجامعة. 

كلیة علوم األرض.

 .6
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الصفحة 
04

وفي البـدایة٬ افتتح السـید مدیر الجامعة الجلسـة منوھا  في إطار االنشــــغال واالھتمام بتقــــریب العالقــــات 

بــأھمیة الفهم الجید للمقــرر المذكور سابقــا٬ والســیر  والتشـــاور والحـــوار المباشـــر بـــین مصالح المالیة 

الحســـن لتنفیذه٬ وتفادي لكل غموض أثناء تطبیقــــھ٬  ومســـؤولي جامعة بــــاجي مختار عنابــــة من جهة٬ 

بعدھا أخذ السید المراقب المالي الكلمة لعرض الشـرح  والمراقــب المالي لوالیة عنابـــة من جهة أخرى٬ دعا 

الضروري للنصوص وكیفیة تطبیقها٬ وكذلك أسـالیب  مدیر الجامعة ھذا األخیر لجلســــــــــــــــــة عمل یوم 

تنفیذھا.  2011أفریل ٬ على الساعة  18

وكانت المناقشـة التي عقبـت ھذا الشــرح والتقــدیم جدّ المرحوم السید "قالتي" في البـهو التكنولوجي لمخابـر 
مثمرة٬ كما طرحـــت عدة انشـــغاالت تتعلّق بـــطرق البحــث٬ حــیث حــدّد جدول األعمال الرئیســي لتنفیذ 
. المؤرّخ یوم  10إجراءات المقرر الرئاسـي رقـم  التطبیق٬ حـیث وضّح السـید المراقـب المالي الخطوط 236
٬ والمتعلّق بــــتنظیم المعامالت  2010 أكتوبــــر  الضروریة لذلك مؤكّدا على مثابــــــرتھ في حــــــدود 08
اإلمكان٬ بـالتعاون والتدخل عند الضرورة أو حـصول التجاریة العامة. وحـضر ھذه الجلســة إلى جانب مدیر 
بـعض الصعوبـات٬ وبـعدھا رفع الســید مدیر الجامعة الجامعة والمراقب المالي لوالیة عنابـة٬ كل من رئیس 
الجلسـة شـاكرا الحــضور الكریم٬ ومذكرا إیاھم بعقــد الدیوان٬ واألمین العام للجامعة٬ ونواب مدیر الجامعة٬ 
جلسات أخرى إذا تتطلّب األمر ذلك. ورئیس القـــــطاع المالي٬ والســـــادة عمداء الكلیات٬ 
والســــیدات والســـــادة األمناء العامون لدى الكلیات٬ 

ومدیرة النشــر٬ والســیدات والســادة مدیرو المخابــر 

والبحـث٬ والسـیدات والسـادة رؤسـاء المصالح المالیة 

لدى الكلیات٬ والسـیدات والسـادة مســؤولو المكتبــات 

لدى الجامعة.

العاشرة صباحا٬ بمدرج 

العمومیة) تثبیت العالقة من اجل رفع الغموض أثناء التنفیذ (الصفقات 

أحداث و قرارات
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الصفحة 
05

أحداث و قرارات

2011في یوم  من شهر أفریل  أصدر أ.د. عبد الكریم قاضي مدیر جامعة بـاجي مختار-عنابـة  قـرارا یحـمل رقـم  14

) یقضي بإنشاء لجنة السكن یرأسها السید موساوي عبد هللا وتتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم: 2011/84(م/

1.  ورداشي لحباسي-أستاذ- إ ع ع ج

2.  عقون مبروك-عامل- إ ع ع ج

3.  بولقرون ھادیة-أستاذة- إ ع ع ج

4.  زموري السعید-عامل- إ ع ع ج

5.  بن یوسف صالح-رئیس مصلحة

6.  سواحي عبد الحمید-أستاذ- ن و ا ت ع

7.  حماني محمد الصغیر-أستاذ- ن و ا ت ع

8.  عثمان عائشة-أستاذة- ن.و.أ.م.ع.ط

9  .فارح لطفي-أستاذ- ن.و.أ.م.ع.ط

إنشاء لجنة السكن:

/ انقســــم  / ونلفت االنتبـــاه إلى أنھ منذ. 2011في إطار تطویر جامعتنا٬ ومن أجل تنظیم جیّد وتیسیر  05 16

) إلى ثالث فصائل٬ یرأس كل واحدة منها  ) CRSICTأعمال مدیر جامعة بـاجي مختار –عنابـة- أ.د. "عبــد 

مسؤول خاص٬ وھي: الكریم قــــــــاضي" اتُخِذت عدّة إجراءات لبـــــــــناء 

) منها: )CRSICT 1.  فصیلة الـ" " ویرأســـــها الدكتور :توفیقWEB

صاري. -تعیین د/ "محـمد فوزي حــركات" منسقــا لدى مركز 

2.  فصیلة الشبكات ویرأسها السید: بالل دنداني.الشبــــــــكات واألنظمة اإلعالمیة والتواصل والتعلیم 
) خلفا للسیدعمار بودور. CRSICTالمرئي٬ (

3.  فصیلة التعلیم عن بـــعد ویرأســـها: د/ حســــین 

شغیب.

فتهانینا لزمالئنا األساتذة الذین عیّنوا حـدیثا لتولي ھذه 

المسؤولیات٬ مع تمنیّاتنا لهم بـالتوفیق والنجاح في ھذه 

المهام٬ واألمل یحدونا لتحسـین ھذه الخدمات ویصبـح 

التواصل عن بـــــــعد جدّ  راق ومتخصصا یتّســـــــم 

باحترافیة المهنة الفعّالة. د. محمد فوزي حركات

واألستاذ "محمد فوزي حـركات" 

دكتور في النـظام اآللـي ومعالجـة 

اإلشــــــــارة. متخرّج من المعهد 

الوطني المتعدد العلوم لمنطقــــــة 

"لوران" (فرنســـا). وھو أســـتاذ 

باحــــــــث من درجة أســـــــــتاذ 

محاضر"أ" في قسم اإللكترونیك.

CRSICTإعادة ھیكلة 
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الصفحة 
06

أحداث و قرارات

إنشاء لجنة آداب و أخالقیات المهنة الجامعیة:

25جريدة أخبار جامعة باجي مختار -عنابة          العدد 

في إطار اآلفاق الهادفة إلى حـفظ حقــوق التألیف والنزاھة الثقــافیة واألمانة العلمیة والبــیداغوجیة٬ جاء ھذا االھتمام 

لیضع لجنة جامعیة بــــــمواصفات عالیة٬ ولها من المســــــوغات العلمیة والبــــــیداغوجیة ما یؤھلها لذلك. ففي یوم 

٬2011/06/23 نصّب السید مدیر الجامعة أ.د.عبد الكریم قاضي لجنة  "آداب وأخالقیات المهنة الجامعیة".

 وبعد الترحیب بالحاضرین ركّز السید مدیر الجامعة أ.د.عبـد الكریم قـاضي على المهمة النبـیلة التي تنظر ھذه اللجنة 

من أجل الحـفاظ على صورة جامعتنا شـریفة مشرقـة ال تكدّرھا شائبــة أو نابــیة٬ وضمان اســتمراریة نافعة لألجیال 

القادمة. 

) جرى تنصیب لجنة  "آداب وأخالقیات المهنة الجامعیة" التي تتكوّن من: / 2011وطبقا لنصوص القرار رقم (م/ 66

األعضاء الدائمون:

األستاذ: الزین نواصر /كلیة الطب.

األستاذ: عبد الغاني مصالحي/ كلیة العلوم.

األستاذ: بشیر مرزوق/ كلیة علوم المهندس.

األستاذ: مسعود منتري/ كلیة الحقوق.

األستاذ: الفاضل دراجي/ كلیة علوم األرض.

األستاذة: نسیمة عیالن/ كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة. 

األستاذ: محمد صاري/ كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر.

األستاذ: رشید سعید/ كلیة الطب.

األعضاء المستخلفون:

األستاذ: علي حاجي كلیة علوم المهندس.

األستاذة: فضیلة سحري/ كلیة الحقوق.

األستاذ: محمد بونوالة/ كلیة علوم األرض.

2011/06/27وبناء على االنتخابات التي جرت یوم:  عیّن األستاذ مسعود منتري رئیسا للجنة المذكورة آنفا. 



على سَمْتِ االعتراف بالجمیل٬ وتعبیرا عن ثنائنا للذین عملوا بكل جد وإخالص وتواصل-كل حسب مسـتواه- من 

أجل تشـــــیید ھذا الصرح العلمي والبـــــیداغوجي٬ الذي یهدف إلى تطوّر ونجاح مدیریة النشـــــر٬ ومجلّتي: العلوم 

والتكنولوجیا "سـانتاز" و "التواصل"٬ منذ نشـأتهما٬ ومن أجل أن یأخذ التغییر دینامكیة جیّدة تحــت شــعار "ال طاولة 

٬ أن یخصص ملفا بـهذا العدد- "أخبـار جامعة  2011شاغرة"٬ قرر الفریق الحالي الذي أخذ المشـعل منذ شـهر فیفري 

عنابة"- لعرض السیرة التاریخیة لمدیریة النشر. 

السابقــتین٬ وســیّر شبــكة اإلنترنت 

السید: مختار سالمي٬ وأشـرف على 

رســـــالة الجامعة و المطبـــــوعات 

الجامعیة الســادة: عز الدین شــیلیة٬ 

محــمد كراكبـــي٬ وعمار بـــودور. 

وتكفّلت بــأمانة المدیریة الكاتبــتان: 

نفیســـة حـــولي٬ وغنیة بـــن جدید٬ 

وظهرت في ھذه الفترة عشـرة أعداد 

من رســــالة الجامعة٬ وما یقــــارب 

العشـــرین مطبــــوعة جامعیة٬ كما 

ظهـرت أعـداد أخـرى مــن مجلّتــي 

العلوم والتكنولوجیا"سـانتاز" ومجلة 

التواصل في ثوبهما الجدید. 

ولنبـــدأ بــــظهور العدد صفر (0) من مجلة العلوم 

اإلنســانیة واالجتماعیة "التواصل" في شـــهر جویلیة 

٬ وھو العدد الذي أرفق بنشـــر العدد األول  1995عام 

من مجلة العلوم والتكنولوجیا "سانتاز" في شهر جوان 

. فالمجلّتــان مــن الصنــف المتعــدد  1996مـن عـام 

التخصصات٬ تمركزتا في نیابـــــة المدیریة للتخطیط 

وتوجیھ المعلومات٬ بإشراف السید حسین زاوي. 

ثم أوكلت المدیریة للســید: إبــراھیم بــن لخلف حــیث 

اشـتغل بـالتعاون مع فریق تحــریر تكوّن من الســیدة: 

أنیسة بوخمیس٬ والسادة: أحمد بـن نخلة٬ عبـد الرزاق 

بــن موناح٬ الســـعید بودبـــان٬ عبـــد العزیز دغمان٬ 

الساســــي أوشـــــفون٬ في مجلة العلوم والتكنولوجیا٬ 

والسیدة فضیلة سحـري٬ والسـادة: فؤاد بوقـطة٬ میلود 

بركاوي٬ محمد صاري٬ عبـد المجید حـنون٬ في مجلة 

التواصل.

2000وفي عام  اسـتفادت الجامعة من مدیریة للنشـر٬ 

وأوكلت لها مهام أخرى إلى جانب تحـــــریر المجلّتین 

المذكورتین٬ وھي إنتاج المطبــــــــــوعات الجامعیة٬ 

ورسالة الجامعة٬ وتسییر شبكة اإلنترنت.

حیث أوكلت مهمة اإلدارة إلى السید: عبد الحـمید عبـد 

الرحمن٬ كما كلف السید بشیر رجال مدیرا للمجلتین 
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 أما فریق تحریر مجلة التواصل فلم یعرف أي تغییر.

 وعادت مسـؤولیة رســالة الجامعة -"أخبــار جامعة 

بــاجي مختار عنابــة"- و المطبــوعات الجامعیة إلى 

األستاذ لخضر بولنوار والسید أحمد حابس. 

 أ.د. زھیة حجوب دغمان

إلى جانب األھداف المسطّرة منذ تأسیس مدیریة النشر٬ وھي:

§اإلخبار عن حیاة الجامعة وسیاسة التسییر ومختلف التظاھرات العلمیة والبیداغوجیة

§ إمكانیة نشر المنتوج البیداغوجي الخاص باألساتذة ووضعھ تحت تصرّف الطلبة

§نشر المنتوج العلمي من خالل مجلّتي الجامعة المعروفتین 
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وتكفّلت بـــأمانة المدیریة كل من الســــیدات: ســــلمى 

خروبـــي كاتبـــة للمدیریة٬ نجاة جوتني كاتبـــة لمجلة 

العلوم والتكنولوجیا"ســانتاز"٬و كلثوم بـــعلي كاتبـــة 

لمجلة التواصل٬واآلنسة أوذاینیة سلوى معالجة ترتیب 

النصوص اإلعالمیة ٬ والســـــــــیدان: علي لعجیمي٬ 

وناصر شــــــــــاوي كاتبــــــــــان متعددي الخدمات. 

بـعد عام من تنصیب األسـتاذ الدكتور عبـد الكریم قـاضي على رأس جامعة بـاجي مختار عنابـة٬ وذلك منذ شــهر فیفري 
٬2010 تعیّن فریق جدید لحمل مشعل التناوب وحمولة نشاطات مدیریة النشر٬ ویتكوّن ھذا الفریق الجدید من: األسـتاذة 
الدكتورة: زھیة حــــــــجوب دغمان مدیرة للنشــــــــر٬ واألســــــــتاذة الدكتورة: نادیة عریبــــــــي مدیرة لمجلة العلوم 
والتكنولوجیا"سانتاز" مع فریق تحریر یتكوّن من السـیدات والسـادة األسـاتذة: لیلى بـدیار٬ إلهام جلیط٬ لخضر بـولنوار٬ 

رابح لعور٬ محمد فوزي غراب٬ نذیر فارح.

إلى یومنا ھذا(   2011 -  ) فریق تحریر مجلة “سانتاز”فیفري
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أ.د. قدور بوخمیس

(2007 - 2003)

2007 في الفترة الممتدة بـــین  - عرفت  2003

مدیریة النشــر عددا من الوجوه الجدیدة٬ حـــیث عیّن 

السید: قدور بوخمیس مدیرا للنشر٬ والسید: محمد 

أ.د. لخضر تیفوتي

(2011-2007)

عبــــد الصمد قــــالتي مدیرا 

لمجلـة العلـوم والتكنولوجیــا 

"سـانتاز"٬ والسـید: مســعود 

منتــــري مدیـــــرا لمجلـــــة 

التواصــل٬ وتكـــوّن فریـــق 

التحریر من السـیدتین: أنیسـة 

بــوخمیس٬ ولویزة زویوش٬ 

والســــــادة: لخضر تیفوتي٬ 

عالوة شیبـــــــــــاني٬ ناصر 

2007ومـن عـام  إلـى غایـة 

2011شـــهر فیفري من عام  

تكوّن الفریق من الســــــیدات 

والســـادة األســـاتذة: لخضر 

تیفوتي مدیرا للنشــــر٬ كمال 

شـــــاوي مدیرا لمجلة العلوم  

والتكنولوجیا "سـانتاز"٬میلود بـركاوي مدیرا لمجلة 

التواصل٬ وكوّن السـادة األسـاتذة: نور الدین عوف٬ 

حسـین سیسـاوي٬ نورالدین ســلطاني٬ والســیدتان: 

أنیسة بوخمیس٬ و لویزة زویوش فریقا لتحریر مجلة 

العلوم والتكنولوجیا "ســــانتاز"٬ كما كوّن الســـــادة 

األساتذة: أمیر الساعد٬ بشیر إبریر٬ فضیلة سحري٬ 

سیف اإلسـالم شـویة٬ محـمد صاري فریقـا لتحـریر 

مجلة التواصل٬ وھم الذین ضمنوا استمراریة تسییر 

مدیریة النشر.

فبــــــفضل تكریس ھذه الجهود المثابـــــــرة٬ وھذه 

التضحــیات المخلصة من طرف ھؤالء األشــخاص 

طیلة سـتة عشـرة ســنة٬ وبــفضل زمالئنا األســاتذة 

الباحــــثین تكوّن ھذا الفضاء العلمي الذي ال ینفذ٬ إن 

على مســـتوى المقــــاالت العلمیة أو المطبــــوعات 

البیداغوجیة٬ فأضحـت مدیریة النشـر مركزا حقیقـیا 

للعلم والمعرفة في جامعة باجي مختار عنابة٬ حقیقـة 

22إن مدیریة النشـــــــر وصلت إلى العدد  من مجلة 

26العلوم والتكنولوجیا٬ والعدد  من مجلة التواصـل٬ 

24والعدد  من رســــــــــــالة الجامعة٬ ووصل عدد 

67المطبوعات البیداغوجیة إلى  مطبوعا في مختلف 

التخصصات٬ كما وصل عدد المقــــاالت في مجلّتي 

381"التواصل" و"الســــانتاز" إلى مقــــاال لألولى 

315و مقاال للثانیة.  
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خریسـي٬ محــمد لعبــیز٬ بشــیر مرزوق٬ نور الدین 

سـلطاني٬ نور الدین عوف٬ حســین سیســاوي٬ أمیر 

السـاعد٬ عبـد المجید حـنون٬ محـفوظ بــن عصمان٬ 

محـمد الصغیر بـعلي٬ عبـد هللا ساقـور٬ محــمد مانع٬ 

میلود بــــركاوي٬ لخضر بوكحـــــیل٬ والشـــــریف 

حمزاوي.
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اإلحاالت:  

)٬ جامعة باجي مختار –عنابة.  - ) ٬ 12011.  مجلة التواصل٬ من العدد 0 إلى العدد  1995 26

)٬ جامعة باجي مختار –عنابة. - ) ٬ 22011.  مجلة العلوم والتكنولوجیا٬ من العدد 1 إلى العدد  1996 22

)٬ جامعة باجي مختار – عنابة.  - ) ٬ 32011.  رسالة الجامعة٬ من العدد 0 إلى العدد  2000 24

     .( 42011.  المسؤولون السابقون في مدیریة النشر٬ شهادات واستجوابات٬ (
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فإنّ الفریق الجدید یتطلّع بكل طموح إلى:

üتفریع المجلّتین المتعددي التخصصات إلى مجالّت جدّ متخصصة

üترقـیة النوعیة والمسـتوى العلمي للمجالّت والمطبـوعات البـیداغوجیة التي تنشـرھا المدیریة لتســتجیب 

للمواصفات العالمیة للمنشورات الدولیة

üتنشر المجلتین المذكورتین آنفا على شبكة األنترنیت

üضمان انتظام المجلتین وتحسین محرّراتهما 

نعتمد على اإلرادة الحسنة لضمان خلود هذه المهام، واألعمال المشتركة، 
مع ضمان االنشغال األخالقي وأدبيات المهنة.

تشهد جامعة باجي مختار –عنابة- في الوقـت الراھن تحقـیق مشـاریع واسـتثمارات ھامة ٬ تدعمت بمدرسـة جدیدة٬ 

ENSMMونقـصد بـذلك "المدرسـة الوطنیة العلیا للمناجم والتعدین" ( ) وتعیّن أ/د. "حسـان شــادلي" مدیرا لهذه 

" ٬ والمدرســـــة الوطنیة للكیمیاء  VIالمدرســــة٬ وھو مهندس دولة ودكتور في التعدین٬ خرّیج جامعة "بـــــاریس 

م.   1985"بباریس"٬ ویعمل أ.د. "حسان شادلي" أستاذا باحثا في قسم التعدین وھندسة المواد منذ 
ومن اھتماماتھ في البحث العلمي: المساحـات٬ التكسـیة٬ التآكل٬ والمواد٬ اسـتغالل 

الفضاءات المختلفة٬ وھو مدیر ألطروحـات متعددة٬ وعضو ورئیس عدة مشـاریع 

)٬ ولھ منشورات ومقـاالت وطنیة ودولیة٬ كما  CNEPRUفي البحوث العلمیة٬ (

اشتغل األسـتاذ الدكتور "حسـان شـادلي" رئیسـا للقسـم٬ ثم نائبـا لرئیس القسـم مكلّفا 

بالدراسات العلیا والبحث العلمي.

ونتقدم إلیھ –بهذه المناسبة- بأحـر التهاني وأسـمى عبـارات االمتنان٬ مع تمنیّاتنا لھ 

بـالتوفیق والنجاح في تسـییر ھذا المَعْلَم العلمي الذي سیصبـح شــریكا مفیدا لجامعة 

أ.د. حسان شادليباجي مختار-عنابة-

تجسید مشروع المدرسة الوطنیة العلیا للتعدین والمناجم
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الملتقیات

نظمت كلیة الحقـوق بـمجمع ابـن بـادیس –سـیدي عاشـور- بـالتعاون مع مخبـر 

الدراسات القانونیة المغاربیة ملتقى دولیا حول "اتفاقـات الشـراكة بـین االتحـاد 

األوربي والدول المغاربـیة: حـصیلة وآفاق في إطار عولمة االقـتصاد"٬ وبـعد 

االسـتماع للنشـید الوطني٬ رحّب السـید مدیر الجامعة أ.د. عبـد الكریم قــاضي٬ 

بالحـضور الكریم٬ ودعا إلى المشـاركة الموسـعة في مثل ھذه الملتقـیات العلمیة 

التي تهتم بدراســة الواقــع العلمي٬ والقــانوني في رحـــاب الجامعة الجزائریة. 

وحضر الملتقى مجموعة كبیرة من األساتذة الباحثین٬ والدارسین لواقع العالقـة 

بـین االتحـاد األوربـي والدول المغاربــیة٬ من مختلف األقــطار التي تنتمي لهذا 

اإلقـــلیم الدولي منها الجمهوریة الجزائریة٬ والجمهوریة التونســــیة٬ والمملكة 

المغربـیة وفرنسـا٬ وإیطالیا٬ وإسبــانیا٬ وألمانیا٬ ودارت جل المداخالت حــول 

أھمیة الموضوع المطروق٬ كما قسمت أعمال الملتقـى إلى ورشـات تناولت كل 

ورشة جانبا من الموضوع٬ وأفردت توصیات الملتقى حـیزا كبـیرا ألھم النقـاط 

المدرجة في الملتقــى٬ و ألحــت على ضرورة االســتمرار في دراســة مثل ھذه 

الجوانب الهامة التي تخدم العالقة بین ھذه األقطار مع الطرف اآلخر في العالم.

الصفحة 

الملتقى الوطني األول: االلتــزام والنص األدبي

نظّم قسـم اللغة العربــیة وآدابــها –جامعة عنابــة – الملتقــى الوطني األول في: 

االلتــزام والنص األدبـي٬ بإشـراف مخبـر "األدب الحـدیث" وبالتنسـیق مع كلیة 

 A.B.Iاآلداب والعلوم اإلنسـانیة واالجتماعیة٬ وبـالتعاون مع مؤسســة ٬ وفندق 

. بمسـمع "عبــدالكریم بــزاز"٬ بالقــطب  2011میموزة. یومي: أفریل  24/23 

الجامعي البوني.

وحـضره مجموعة كبـیرة من األسـاتذة الباحـثین من مختلف 

جامعـات الـوطن منهـا: جامعـة الجزائـر٬ جامعــة وھــران٬ 

جامعة البــویرة٬ جامعة قســنطینة٬ جامعة ســكیكدة٬ جامعة 

قالمة٬ جامعة الطارف٬ والجامعة المنظمة (عنابـة). ونوّھت 

مداخالت الســادة األســاتذة الباحـــثین بقـــیمة االلتـــزام في 

الدراسـات األدبـیة ونصوصها المختلفة٬ كما توجهت بـعض 

المداخالت في ثنایا بحـــثها إلى الجانب التطبیقـــي لدراســـة 

االلتــزام محدّدة أبعاده ومفاھیمھ. 

وخلص الملتقى إلى عدة توصیات كان من أبـرزھا الحـث 

على التعاون المثمر بـین الباحـثین في ھذا المیدان وجعلھ من 

أقطاب الدراسات األدبیة المعاصرة. 
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الملتقى الولي حول:اتفاقات الشراكة بین اإلتحاد االوربي والدول المغاربیة:
2011 ”حصیلة وآفاق في إطار عولمة اإلقتصاد “ یومي  افریل  18/17



التكوین العالي في علم المكتبات: اشكاالت تدریس و تقویم التكنولوجیا الحدیثة

الصفحة 
12

الملتقیات
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النشاطات العلمیة والعالقات الخارجیة

نظمت كلیة اآلداب والعلوم اإلنسـانیة واالجتماعیة –مصلحــة الدراســات العلیا- الملتقــى األول للباحــثین 

ماي  وقسمت ھذا البرنامج على النحو اآلتي:  / 2011الشباب أیام 7/   21 14

 . 2011 اللغة العربیة وآدابها یوم 7 ماي 

 . 2011 اللغات األجنبیة یوم  ماي  14

. 2011 العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة یوم  ماي  21

الملتقى األول للباحثین الشباب في :

تناول فیھ الباحثون التعریف بموضوع أطروحـاتهم٬ وأھم اإلشـكاالت التي یرون دراسـتها٬ 

مع تحـدید أھم اآلفاق التي یصبـو إلیها بحـثهم٬ وحـضر ھذه العروض األسـاتذة المؤطرون٬ 

وبعض أساتذة األقسام المعنیة وجانبا ھاما من أساتذة أقسـام الكلیة٬ ودارت المناقشـات حـول 

التصورات المقترحــة وكیفیة تنظیم أجزاء األطروحــة المقـــدمة٬ ونال ھذا العمل التقـــدیر 

واالستحسان مما شجّع مصلحة الدراسات العلیا في الكلیة على تثمین كل الجهود المبذولة في 

ھذه التظاھرة العلمیة الخالصة٬ ونبّهت السیدة نائبـة العمید للدراسـات العلیا بـالكلیة األسـتاذة 

الدكتورة: "لطیفة قـــــــــاضي" إلى الدور الهام الذي تهدف إلیھ ھذه العملیة العلمیة في تذلیل 

صعوبات البحث األكادیمي وتیسیر سبل إنجاز الرسائل واألطروحـات المنتظرة٬ وال یكون 

ذلك إالّ بالتعاون والحوار الفكري والعلمي بین الباحثین والمؤطرین. 

الصفحة 
13

فتحت كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة أبوابها لتالمیذ الثانویات تحت شعار "تالمیذ الیوم طلبة المستقبل"٬ حیث جالوا 

في أطراف الكلیة متعرفین على أقسامها وتخصصاتها٬ ورافقهم في ذلك الطاقم اإلداري والعلمي للكلیة برئاسة السـید عمید الكلیة 

أ.د. فؤاد بوقطة٬ وتساءل التالمیذ الزائرون عن كیفیة االلتحاق بفروع الكلیة٬ واالنتساب إلیها بعد اجتیاز امتحان البـكالوریا٬ كما 

تسـاءل الطلبـة عن طریقـة التدریس وعدد األفواج وعدد السـنوات التي یتخرّج بـعدھا الطالب حـامال شـهادة اللیسـانس في النظام 

)٬ وبعدھا خرج الزوار متفائلین بمستقبل واعد.  L M Dالجدید (

كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة أبوابها لتالمیذ الثانویاتأبواب مفتوحة على 
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8

قوّة الجناح بالقوادم والخوافي٬ وعمل الرماح باألسـنة 
والعوالي٬ واقـــتناء المناقــــب والمناصب باحــــتمال 
المتاعب٬ في ســــیاق ھذا التیار المفعم بالعبـــــر وفي 
مجرى ھذا السیل الزاخر بـأعمالك أیّتها: األم واألخت 
والزوجة والبـنت٬ نزف إلیك أسـمى عبــارات الحــب 
والتقـدیر واالحـترام٬ فعاودتك السـعود ما عاد عیدك٬ 
واخضرّ عودك٬ فعاد الســـــــرور إلیك في ھذا العید٬ 
فالدنیا بـعینیك تُنْظر٬ وبالسـعود تبــشّر٬ ففي ھذا الیوم 

الســعید٬ أقــامت جامعتنا حــفال بــهیجا لتكریم المرأة  
ونشـــــــــاط٬ فكانت المرأة في جامعتنا تمثیال لما ذكر  العاملة في عیدھا األغر٬ فهنّأ مدیر الجامعة أ.د. عبـــد 
أبومنصورمحـمد الثعالبـي في كتابـھ سحـر البـالغة و  الكریم قــاضي والوفد المرافق لھ مجموعة من نســـاء 

سر البراعة : الجامعة من مختلف الشرائح واألعمار. 
فمن األستاذة إلى الكاتبة إلى الطالبـة٬ إلى األم العاملة٬ 

فلو كان النساء كمثل ھذي متمنیّنا لهن مزیدا من الرفعة٬ ومن المراكب أبـــهاھا٬       
ومن قطاعات الجامعة أنماھا٬ حـیث أثبـتن جدارتهن٬                               لفضلت النساء على الرجال

والتحــلّي بــروح المســؤولیة٬ واإلخالص في العمل٬ 
 

والتفاني في بذل كل ما ھو جدیر بهذه الجامعة من جد 

وما التأنیث السم الشمس عیب 
 وال التذكیر فخر للهالل

مواعيد سنوية

الصفحة 
14

 


16

في ذكرى ھذه االحتفالیة العلمیة المزدوجة٬ نظّمت مدیریة النشـر بـجامعة -بـاجي مختار عنابـة- معرضا لبـیع الكتاب 

البیداغوجي٬ فكان اإلقبالعلیھ كبـیرا منذ عرض وتصفیف ھذا المنتوج العلمي البـیداغوجي٬ كما استحسـن الطالب ھذا 

العمل فاعترفوا بــجمیل مدیریة النشــر منذ اإلعالن عن إقــامة ھذا المعرض ببــهو العرض واالستقبــال في القــطب 

الجامعي بالبوني٬حیث أكّدت مدیرة النشر "أ.د. زھیة حجوب" على بقاء الكتاب محرابا وحیدا٬ ودائما یلوذ بـھ الطالب 

ویعود إلیھ في أوقات دراسـتھ٬ وبـخاصة المرجع البـیداغوجي الذي یعتبـر ضرورة ال مناص منها في البحـث العلمي٬ 

كما أعلمت السیدة المدیرة القائمین علیھ بتزوید الطالب بجمیع المعلومات الخاصة بـمدیریة النشـر وعناوین المؤلّفات 

البیداغوجیة المتوفرة لدیها٬ وتیسیر سبیل اقتناء الكتاب خدمة للطالب ورفعة للعلم والمعرفة.   
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الصفحة 
15

والدولیة٬ كما عرضوا جداول أعمال المخبــر منذ  
التأسیس إلى یوم 

والبحــوث البـــیداغوجیة التي تبـــرھن على الجد 
والنشاط في جمیع تخصصات المخبر.

الناس ھذا مثمنین الجهود العلمیة 

المخابرأبواب مفتوحة على 

نظمت كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة واإلنسانیة 
أبوابــا مفتوحــة على المخابـــر التي تنتمي إلیها٬ 
وأطلع الســــادة األســــاتذة – مدیرو المخابــــر- 
الحضور الكریم على نشاطات المخبـر في النشـر 
وإقامة الملتقیات وعقدالمؤتمرات العلمیة الوطنیة 

وبـعدھا سـمى الحـاضرون مدرج البـهو التكنولوجي باسـم 

األسـتاذ الدكتورالمرحـوم: "محـمد عبــد الصمد قــالتي"٬ 

اعترافا للرجل بـالتفاني في بــناء صرح العلم والمعرفة في 

رحاب الجامعة الجزائریة٬ رحم هللا الفقـید رحـمة الشـهداء 

والعلماء٬ وأسكنھ فسیح جنانھ. 

فـي مثـل ھــذا الیــوم األغــر الجدیــد٬ 
واألوان الســــــــــعید٬ سُنّة االعتراف 
بـالجمیل٬ والتذكیر بمحاسـن األعمال. 
وللمُشـــرِف على ترتیب مراســـیم ردّ 
االعتبــار وتنزیل الناس منازلهم حــق 
التقبـیل والتشــریف٬ فهو یوم تكریم إن 
أخلّ بـھ األولیاء عدّ ھفوة٬ وإن مُنع من 
الرؤســـــاء حســـــب جفوة٬ وجامعتنا 
برعایة مدیرھا أ.د. عبد الكریم قاضي  

وطاقـمھ اإلداري والتربـوي قــرنت ھذا 
الیوم بـــــــــــالرفعة وتمام المنة ودرجة 
التشــــریف٬ فوزّعت الهدایا وأعلت من 
شـرف العامالت والعمال٬ مكاثرة فضل 
مردودیة الذین یثابرون بـكل جد ونشـاط 
في بـــناء صرح ھذه الجامعة التي تزداد 
تألّقا٬وتقـــــــدما في رحـــــــاب التطور 
الحــــــــضاري٬ ومواكبــــــــة النهضة 

االجتماعیة بكل مستویاتها. 

   1
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مواعيد سنوية
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الصفحة 
16

 ھؤالء العامالت والعمال –كل حســـب تخصّصھ ومیدانھ- كونت ھذه الجامعة بســواعد

الرحبة خلیة نحل٬ نرتشف منها شرابـا سـائغا مختلف األلوان متعدد التصانیف٬ فكرّمت 

األســتاذة واألســـتاذ٬ ونالت ید العطاء العاملة والعامل٬ مع عقـــد العزم على المثابـــرة 

والمواظبة على ما ینفع رواد ھذا الفضاء الشریف –الجامعة-.



55بمناسبة مرور الذكرى الخامسة والخمسین( ) على عید 

الطالب٬ نظمت رئاسة الجامعة مسیرة احتفالیة شارك فیها: 

الســــید مدیر الجامعة٬ األمین العام للجامعة٬ ممثل الســــید 

الوالي٬الســــــــلطات المدنیة والعســــــــكریة٬ نواب مدیر 

الجامعة٬الســیدة مدیرة النشـــر٬ عمداء الكلیات ونوابـــهم٬ 

رؤساء األقسام ونوابـهم٬ مدیرو الخدمات الجامعیة٬ مدیرو 

اإلقــامات الجامعیة٬ رؤســـاء المخابـــر العلمیة٬ رؤســـاء 

أرواح الشــــهداء الطالب الذین تركوا مقــــاعد الدراســــة  المجالـس العلمیـة للكلیـات٬ رئیـس الخدمـات االجتماعیــة٬ 

مفضلین الشــهادة في سبـــیل هللا والوطن عن شـــهادة العلم  الســادة المســـاعدین لنواب مدیر الجامعة٬ النواب العامون 

والمعرفة٬ وبــــــــــعد ذلك تال ممثل الشــــــــــؤون الدینیة  للكلیات٬ مسؤولو المكتبات٬ رؤساء اللجان العلمیة٬ رؤسـاء 

واألستاذ.د.جمال مانع -عمید كلیة االقتصاد- كلمة ذكّر فیها  الخدمات العامة٬ رؤساء اتحـاد الطالب وممثلوھم٬ رؤسـاء 

الحـضور بقـیمة ھذه المناسبــة ومدى عمق ھذه الذكرى في  النوادي العلمیة.

الذاكرة الوطنیة والجامعیة٬ وبـــعدھا توجّھ الوفد إلى حـــي 

البـنات حـیث أسـدل مدیر الجامعة وأعضاء الوالیة السـتار 

عن التســمیة الجدیدة لهذا الحــي وھي"حــي حسیبــة بـــن 

بـوعلي" كما توجّھ الوفد الرسمي إلى حي "السیفوس" سابقا 

وأســدل الســتار عن التســمیة الجدیدة وھي " حـــي زیغود 

یوســف"٬ وبــعدھا عاد الوفد إلى مقـــر رئاســـة الجامعة٬ 

وتواصلت االحتفاالت الطالبیة مخلّدة الذكرى بإقـامة حـفل 

ثقافي تتبارى فیھ جهود  الطلبة علما وإبداعا.

وتجمع كل المدعوین بمقــر رئاســـة الجامعة٬ مكونین وفدا 

تقدمتھ فرقة الكشـافة اإلسـالمیة عازفة لحـن المجد والخلود 

لشهداء الثورة البررة.ثم اتجھ الوفد نحو ساحة الطالب حیث 

یوجد النُصب التذكاري المخلّد للذكرى٬ أین عزف النشـــید 

الوطني٬ في خشـوع وإجالل ترحــما على أرواح الشــهداء 

الطاھرة٬ ثم وضع الســـید مدیر الجامعة أ.د. عبــــد الكریم 

قـاضى والسـید ممثل الوالي إكلیال من الزھور ترحـما على 

مواعيد سنوية

   1
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٬ عقدت  2011في العاشر من شهر أفریل من عام 

جلسة عمل بطلب من سـعادة القـنصل العام الفرنسـي 

مع مدیر الجامعة٬ بمقـر رئاسـة الجامعة٬ وحـضرھا 

كل من : 

-السید مدیر الجامعة.

-سعادة القنصل العام الفرنسي.

-السـید مدیر المركز الثقـافي الفرنسـي بــمدینة 

عنابة.

وخصص جدول األعمال لـــ: التحــــــضیر لتنظیم 

األسبوع الثقافي الجزائري الفرنسي بمدینة عنابة. 

وأعرب سعادة القنصل العام الفرنسـي ومدیر المركز 

الثقافي الفرنسي بعنابة عن رغبتهما في تحـضیر ھذه 

التظاھرة الثقـافیة بــالتعاون مع جامعة بــاجي مختار 

بعنابة٬ كما رغبا في عقد الدورة الثالثة "للسینما تحـت 

النجوم" في ثانویة "بــــیار ماري وكوري" بــــمدینة 

عنابة.

ودار الحـوار -بـعد ذلك- حـول تنظیم وتحــضیر ھذه 

التظاھرة٬ حیث تطرق الحضور إلى النقاط اآلتیة:

-موافقــة مدیر "المدرســـة التحـــضیریة لالقـــتصاد 

والتســییر" الســید "بــن عصمان" على أن تكون ھذه 

29التظاھرة في األیام الممتدة من  إلى  جوان مـن  23

 . 2011العام الجاري 

-أما عن المساعدات الخارجیة الخاصة بهذه التظاھرة 

فستكون من :

·  الشركة الوطنیة للخطوط الجویة الجزائریة.

· الشركة العامة.

· شركة فورتیال.

· وآخرون.

أما عن األفالم التي ستبث فیجب أن تكون مصرّح بها 

ومعتمدة من الســـــــلطات الجزائریة (و.ز.ت.ع.ب.ع) 

ووزارة الثقافة. 

ü   سـتنظّم ھذه التظاھرة بـالتعاون مع (ج.ب.م.ع) 

و (م.ث.ف) بعنابــة٬ تحــت الرعایة الســـامیة لوالي 

 .والیة عنابة ورئاسة الجامعة

ü   ستحــــمل ھذه التظاھرة شــــعارا وملصقــــات 

إشـهاریة منجزة من طرف الموارد البشـریة التابــعة 

 .للوالیة والجامعة

ü تكفّل الســـید مدیر (م.ث.ف) بعنابـــة بمتابـــعة 

اإلجراءات الضروریة والرســـمیة لدى الســــلطات 

الجزائریة من أجل إقــــــــــامة ھذه التظاھرة العلمیة 

والثقافیة

ورفعت الجلســـــة في الیوم والتاریخ المذكور أعاله٬ في 

 . 16:30حدود الساعة 

.

إنفتاح على المجتمع و العالم

تنظیم األسبوع الثقافي الجزائري-الفرنسي في مدینة عنابة 
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