فضاءات اجلامعة

العدد السادس
جويلية 2014

نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة
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في الثال ــث مــن شهــر جويليـة كــان حفـل اختتــام
السنة الجامعيـة  ،2014/2013حيث ُسلمت
الجوائز ألوائل الطلبة ،وُك ّرم األساتذة ذوي الرتب
العليا.
وقد ألقينا كلمة حصرنا فيها كل االحصائيات
فيما يخص األساتذة والطلبة في تسجيالت
الماستر والدكتوراه ،ومناقشات الدكتوراه التي
تمت خالل السنة ،والمنح بالخارج القصيرة
والطويلة المدى ووضعنا بين يدي الحضور كل ما
أنتجته الجامعة وما تتطلع إليه .
لقد انتهت السنة الجامعية بكثير من الجد
والسعي وراء التجديد والتغيير بدء بطرح هذه
النشرية الشهرية التي بلغت عددها السابع وكان
االهتمام منصبا كذلك على تجديد موقع الجامعة
هندسة ومحتوى .لتشمل سياسة التغيير كثير من
الفضاءات ،وذلك لتجديد الهواء الذي تتنفسه
رئة الجامعة .
وفي هذا الشهر نستقبل أعدادا جديدة من
المنتسبين للجامعة الحاصلين على شهادة
الباكالوريا ليستهلكوا كل جديد طرحناه بالقبول
والرضى .فكل ما فكرنا فيه وحاولنا تجسيده في
الواقع هو خدمة للجميع بما يتناسب مع روح
العصر والحداثة .
أتمنى لكم عطلة سعيدة وعودة أقوى في سنة
جامعية جديدة.
.

انعقد اجتماع تنسيقي يوم االثنين  30جوان 2014
بقاعة االجتماعات برئاسة الجامعة ،خصص لدراسة مشروع
موقع الواب الجديد للجامعة وذلك بحضور نواب رئيس
الجامعة  ،األمين العام للجامعة وعمداء الكليات .
قدم الفريق التقني المكلف بالمشروع اقتراح الهندسة
الجديدة للموقع  ،وقد تطرق الحضور إلى التفاصيل
الخاصة بالمحتوى وسياسة النشر الرقمي على موقع
الجامعة  ، www.univ-guelma.dzليتفق
الحضور على إنجازه في أقرب اآلجال وتعويض الموقع
القديم مع مواصلة التفكير وإثراء المحتوى كل في مجال
تخصصه.
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مدير النرشية:
األستاذ الدكتور محمد منامشة

2

العدد السادس

رئيس التحرير :األستاذ عبد الغاين خشة
هيئة التحرير :مراد كودري  -إميان صاويش
 سعاد شالغمية  -عادل فنيدستصميم :سعاد شالغمية

ببالغ احلزن و األسى تلقت أسرة اجلامعة خالل شهر جوان  2014نبأ وفاة:
 والد السيد :محمد المنصف سريدي ،أستاذ بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية.وعلى إثر هذا النبإ األليم ندعوا اهلل أن يتغمده برمحته الواسعة ويلهم ذويه الصرب

والسلوان.

إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون

جويلية 2014

الفضاء العلمي

قائمة األساتذة الذين متت ترقيتهم إىل رتبة
أستاذ تعليم عالي

حفل اختتام السنة الجامعية 2014/2013
نُظم بتاريخ  3جويلية  2014بقاعة احملاضرات الساسي بن محلة حفل إختتام السنة اجلامعية 2014/2013
والذي عرف حضور عدد كبري من الطلبة رفقة أوليائهم واألساتذة وحبضور األسرة اإلعالمية وممثلني عن
السلطات العسكرية واملدنية يتقدمهم السيد وايل والية قاملة حيث أفتتح احلفل بكلمة السيد مدير اجلامعة
واليت رحب من خالهلا جبميع احلاضرين شاكرا هلم تلبية الدعوة مشريا إىل اإلهتمام الكبري الذي يوليه مسؤولوا
الوالية لقطاع التعليم العايل بالوالية  ،وحمييا يف نفس الوقت األسرة اجلامعية من أساتذة ،طلبة وموظفني
على اجملهودات الكبرية يف سبيل إجناح املوسم اجلامعي والذي كان حافال بالنشاطات العلمية والبيداغوجية
والذي إن دل على شئء إمنا يدل على اجملهودات الكبرية اليت تبذهلا اجلامعة كل سنة من أجل الرقي بالبحث
العلمي من خالل توفري اجلو املناسب خاصة للطالب اجلامعي بإعتباره حمور العملية التعليمية وتوفري مجيع
اإلمكانيات املادية والبشرية األخرى ال لشيء إال لتكوين طلبة أكفاء قادرين على االندماج يف احلياة العملية
بكل سهولة ليتم بعدها تقدمي حوصلة من طرف السيد مدير اجلامعة تعرب حقيقة عن مستوى التطور اليت
تعيشه اجلامعة حيث خترج من اجلامعة  4106طالب منهم  29طالب حامل لشهادة ليسانس كالسيكي،
 2936طالب ليسانس  LMDو  1141طالب ماسرت ،يؤطرهم  811أستاذ مبختلف الرتب.
كما قام بتقدمي التهاين لكافة أعضاء األسرة اجلامعية وإىل كافة الشعب اجلزائري واألمة اإلسالمية بتزامن
حلول الشهر الفضيل شهر رمضان مع حلول الذكرى  52لعيدي االستقالل والشباب ليقدم بعدها هتانيه
اخلالصة لألساتذة الذين مت ترقيتهم والطلبة املتفوقني ليشرع بعدها مباشرة يف عملية توزيع اجلوائز بدءا
باألساتذة وإنتهاءا بالطلبة املتوفقني ليعلن بعدها عن اإلختتام الرمسي للموسم اجلامعي .2014/2013

الكلية

القسم
الهندسة المدنية والري

العلوم والتكنولوجيا

الهندسة اﻹلكتروتقنية
واألوتوماتيك
الهندسة الميكانيكية

الرياضيات
علوم المادة

علوم الطبيعة والحياة وعلوم
األرض والكون

البيﺌة وهندسة المحيﻂ

علوم الطبيعة والحياة
البيولوجيا

العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير

العلوم االقتصادية
العلوم التجارية

الحقوق والعلوم
السياسية

العلوم السياسية

اآلداب واللغات

اآلداب واللغة الفرنسية
التاريﺦ و اآلثار

العلوم اﻹنسانية
واالجتماعية

العلوم االجتماعية

جويلية 2014

اوﻏيدني وفاء
موساوي عايدة
ناجم عبد القادر
مدور سامي
قيدوشي هشام

مواد وهندسة الطرائق  :هندسة كيميائية
مواد وهندسة الطرائق :مواد ومعالجة السطوح
هندسة الوسائﻂ
إعالم آلي أكاديمي
المعادالت التفاضلية الجزئية
احتماالت و تطبيقات
كيمياء فيزيائية و تحليلية
فيزياء المادة المكثفة
صحة ،ماء و محيﻂ :ميكروبيولوجيا المحيﻂ
التنوع البيولوجي وبيﺌة المناطق الرطبة
أمراض النبات وصيدلة نباتية

يخلف فاطمة
بليلي أحمد
سريدي زكرياء
هميلي محمد
دردار نجم الدين
قوارطة اسماء
طبولة عبد الحميد
عمراوي ربيع
حراث مريم
كيران أمينة
زرقين كريمة

بيولوجيا جزيﺌية وخلوية :علم المناعة المعمقة
بيولوجيا جزيﺌية وخلوية :البيولوجيا الجزيﺌية للكائنات
الالحقيقية النواة
نوعية المواد واألمن الغذائي

AMOUZOU TETE
YAOVI

صالح صالح هاجر
شيباني وردة

حزام نوال
منيجل بسمة
بن رمضان هشام
قوادري سامية
بوجالل ناصر
حالسي اميرة
بهلول سمية
أوريسي سهام
حدادة فريد
مرابﻂ عبد الرزاق
قروي سميرة

مالية المﺆسسات
إدارة مالية
مقاوالتية و تنمية د ولية
تقنيات اﻹعالم واالتصال في المﺆسسة
تم ويل التنمية
نقود ومﺆسسات مالية
تس ويق بنكي
تقنيات البيع وعالقة الزبون
تجارة دولية
منازعات إدا رية
قانون أعمال
تنﻈيم سياسي وإداري  :الحوكمة المحلية والتنمية
السياسية واالقتصادية
عالقات دولية و دراسات أمنية
تحليل الخطاب

عياش نصيرة
حمودة بالل

لغة ،أدب و حضارات إنجلوف ونية

صالح صالح نعيمة

أدب فرنسي
علم اآلثار :علم اآلثار القديم
تاريﺦ :تاريﺦ عام
علوم اﻹعالم و االتصال :تكنولوجيا اﻹعالم و االتصال
و المجتمع
علم االجتماع :علم اجتماع التنﻈيم و العمل
علم النفس :علم النفس االجتماعي
تخطيﻂ و تنمية اجتماعية

زنات وداد
بلوطار مريم
منصر حسين

بوكلوة عادل

بوستة اسماء
العيادي احالم
بركاني فايزة
جاللة ال ويزة

اﻹلكترونيك واالتصاالت
السلكية والالسلكية
الهندسة اﻹلكتروتقنية
واألوتوماتيك
الهندسة الميكانيكية
هندسة الطرائق
اﻹعالم اآللي
الرياضيات
علوم المادة

البيﺌة وهندسة المحيﻂ

علوم الطبيعة والحياة

البيولوجيا

علوم التسيير

العلوم االقتصادية
العلوم التجارية

حقوق

العلوم السياسية
اللغة واألدب العربي
اآلداب واللغة االنجليزية
اآلداب واللغة الفرنسية
التاريﺦ و اآلثار

العلوم اﻹنسانية
واالجتماعية

العلوم اﻹنسانية

أنﻈمة االتصاالت السلكية والالسلكية
أنﻈمة إلكترونية
حماية و مراقبة الشبكات الكهربائية
شبكات كهربائية
تحكم وتشخيص األنﻈمة الصناعية
صيانة صناعية

KONARE ISSA

اآلداب واللغات

اللغة واألدب العربي
اآلداب واللغة االنجليزية

طرقات ومنشﺂت فنية

DIALLO ADA

الحقوق
والعلوم السياسية

حقوق

ري وتقنية المياه

DIANE ADAM

العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير

علوم التسيير

تصميم وحساب المنشﺂت

ADEOSSI ROMEO

1

ساسية جيرود

فيزياء

2

صباح شطيبي

فيزياء

3

صالح العقون

هندسة ميكانيكية

4

عبد الرفيق نمامشة

هندسة الطرائق

5

شريف ﻏياط

تسيير

6

رشيد شعالل

أدب عربي

7

عبد الكريم موساوي

آلية

8

صالح رضاضعة

إلكترونيك

9

عبد العزيز بن يونس

بيولوجيا الحيوان

10

كمال بن مارس

تاريﺦ إسالمي

قائمة الطلبة أوائل الدفعات «ليسانس » LMD

الهندسة المدنية والري

علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض والكون

الرياضيات واﻹعالم اآللي
وعلوم المادة

اﻹعالم اآللي

هياكل

الرياضيات واﻹعالم اآللي
وعلوم المادة

هندسة الطرائق

شهادة الماستر في تخصص

بوعزيز ساعد

القسم

االسم واللقب

شهادة الليسانس في تخصص
ري حضري

العلوم والتكنولوجيا

اﻹلكترونيك واالتصاالت
السلكية والالسلكية

قائمة الطلبة أوائل الدفعات «ماسرت»

الطالب

الكلية

الرقم

العلوم اﻹنسانية

العلوم االجتماعية

التخصص

هندسة مدنية

الطالب

HISSEIN MAHAMAT
ADOUM
MBAINAISSEM
SAMBIM DANBE

دخان محمود مهدي
عياش منال
لباد توفيق

جيوتقني
اتصاالت سلكية والسلكية
إلكترونيك
حماية و مراقبة الشبكات الكهربائية
شبكات كهربائية
آلية
صيانة التجهيزات الصناعية

نمامشة بشير
بوعالق يحي
بوعالق عبد المجيد

هندسة الطرائق
متعددة الوسائﻂ و تكنولوجيا اﻹعالم و االتصال
أنﻈمة اﻹعالم
رياضيات تطبيقية :احتماالت و إحصاء
رياضيات تطبيقية :تحليل
تحليل عددي
فيزياء
كيمياء فيزيائية

دعمﺶ سارة
بورصاص حسينة
بن حميدة عبد اﷲ
قرارة كميلة
جغوط منال
عواودة مريم
بن يوب دنيا
مجدوب آمنة

علم البيﺌة و محيﻂ

TOURE
ARHAMATOULAYE
ISMAIL

بيوتكنولوجيا نباتية
علوم و إنتاج حيواني
مناعة بيولوجية
بيوكيمياء و بيولوجيا عضوية

نويوات شويطر حنان
عالل وهيبة
بالح هاجر
جريبي سليمة

KEITA DJATA

KAOUNDA SEINGUE
LEVY

هيدروجيولوجيا
بيوكيمياء وميكروبيولوجيا تطبيقية

جبار سارة

محاسبة
فحص و مراقبة التسيير
مالية
تسيير المﺆسسات
تسيير الموارد البشرية
اقتصاد و تسيير المﺆسسات
مالية و بنوك
تس ويق و تجارة دولية
تس ويق و استراتيجية تجارية

بوضياف نعيمة
معاوي فاطمة
رزق اﷲ نرجس
بوطاروس أحالم
بوشمال فاتح
شحاط مروة
بوعﻈم وليد
سعداوي آمنة
فريعن سمية

ميكروبيولوجيا عامة

بوطغان إيمان

قانون خاص
قانون عام
قانون أعمال
مﺆسسات دستورية و إدارية
عالقات دولية
تنﻈيم سياسي و إداري
أدب عربي
لغة عربية
لغات ،آداب و حضارات إنجليزية

نجوعي سالف
خاليفية بشرى
زباش لمياء
مسيود سناء
حمام فوزي
لطرش رندة
لعرافة نزيهة
بلخيري آمنة
حيمورة كوثر

لغة تطبيقية
علم اآلثار :آثار قديمة
تاريﺦ :تاريﺦ عام
علوم اﻹعالم و االتصال :اتصال
علم المكتبات
علم النفس :علم النفس العيادي

شليحي يمينة
مشطري نجوى
بوتيرة رمزي
قاسمي هناء
مارس سهيلة
بلعابد ريمة

علم االجتماع :علم اجتماع التنﻈيم و العمل
علم االجتماع :خدمة اجتماعية

ﻏويلة جهاد

صمودي هناء

العدد السادس
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التسجيالت األولية الخاصة بحاملي شهادة
2015/2014 البكالوريا الجدد للسنة الجامعية

إنطلقت عملية التسجيالت األولية بالنسبة للطلبة اجلدد واليت وضعت هلا رزنامة تبدأ من
 أوت إىل2  وتنتهي بعملية التسجيالت النهائية واليت ستكون من2014  جويلية6 تاريخ
 تعطى من خالهلا فرصة للطلبة اجلدد من أجل إختيار التخصصات2014  أوت7 غاية
األنسب هلم مع العلم أن هذه العملية قد سخرت هلا مجيع اإلمكانيات املادية والبشرية
الالزمة إلجناحها وقد شهدت العملية يف يومها األول إقبال كبري من طرف الطلبة الراغبني
يف التسجيل والذين عربوا عن إرتياحهم الكبري للسري احلسن للعملية وتوفر مجيع الظروف
واإلمكانيات سواء مادية أو بشرية خاصة العدد املعترب لألساتذة املؤطرين واملوجهني هلذه
العملية والذين سامهوا بقدر كبري يف توجيه الطلبة اجلدد إىل تعريفهم مبجمل التخصصات
: خاصة منها اجلديدة واملوضحة من خالل اجلدول التفصيلي التايل

Domaine de formation

Filière de formation

011- Technologies
Sciences et Technologies
012- Architecture et Urbanisme
F23- Télécommunications
Sciences de la Matière
D02- Sciences de la Matière
Mathématiques et Informatique
D03- Mathématiques et Informatique
Sciences de la Nature et de la Vie
D04- Sciences de la Nature et de la Vie
Sciences de la Terre et de l'Univers
051- Géologie
Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales 061- Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales
071- Droit
Droit et Sciences Politiques
072- Sciences Politiques
082- Langue Anglaise
Lettres et Langues étrangères
084- Langue Française
091- Sciences Humaines
Sciences Humaines et Sociales
095- Sciences Sociales
Langue et Littérature Arabes
121- Langue et Littérature Arabes

Laboratoire de Contrôle Avancé (LABCAV)
L

e laboratoire de Contrôle Avancé est une entité de recherche spécialisée dans le domaine du contrôle
avancé des systèmes pour développer des lois de commande innovantes. Il a été créé par arrêté ministériel du 3 Avril 2013.
Ses activités sont animées par quatre équipes de recherche composées de 18 chercheurs. Le laboratoire
est sous la direction du Docteur Boudjehem Djalil.
Les compétences du Laboratoire s’étendent sur un large domaine de thèmes entrant dans le cadre du
contrôle avancé où ses objectifs peuvent être récapitulés comme suit : Développement des outils mathématiques d’optimisation afin d’assurer des modèles plus précis.Synthèse, implémentation et réalisation des
contrôleurs robustes.Robustification d’une classe des contrôleurs standards afin d’augmenter la marge de
robustesse.Élaboration des modèles plus précis basés sur les équations différentielles d’ordre fractionnaires.
Développement et synthèse des lois de commandes pour les systèmes fractionnaires.
Parmi les objectifs aussi ciblés par le laboratoire de contrôle avancé, la formation des jeunes chercheurs, la valorisation des
travaux réalisés au sein des équipes de recherche, la diffusion scientifique, le transfert des technologies vers l’industrie.
Dans le plan des activités scientifiques, trois (3) projets de recherche de type CNEPRU sont inscrits dans le laboratoire.
Le laboratoire a organisé une journée de travail interne sur le contrôle avancé, et organisera un atelier international sur le
contrôle avancé «International Workshop on Advanced Control (IWAC 2014)» les 3- 4 novembre 2014.
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