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فضاءات اجلامعة
نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

سيك ــون شه ـ ــر نوفمب ـ ــر الق ـ ـ ـ ــادم،
بداي ــة أخـ ــرى تتجــدد فيها العزائم
وتُشح ــذ فيهـا اهلمم وذلك بربط
احلاضر باملستقبل واجتاه اجلميـع
حن ــو بنـاء متيـن لوطــن
قـ ــوي .يف هـ ــذا اإلطـار
كان العم ــل منصبـ ـ ـ ــا
علـ ـ ـ ـ ــى تنشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
فعــاليات كث ـ ـ ـ ــرية
جتـ ـ ـ ـ ـ ــدد النب ـ ـ ـ ـ ــض
عل ـ ـ ـ ــى مست ـ ـ ـ ــوى
كل فض ـ ــاءات
ا جلا مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك
موا عي ـ ـ ـ ـ ـ ــد
علمية كثرية ،وأنشطة ثقافية ورياضية
انطلقت منذ الثامن والعشرين من هذا
الشهر لتستمر إىل هناية شهر نوفمرب
القادم لتكون الذكرى الستون حدثا بارزا
يثبت ختطينا مراحل مهمة من حياة الدولة
املستقلة حنو انطالقات أخرى نسجل هبا
دائما وجودنا وخصوصيتنا ومسايرتنا لكل
جديد وحديث .ولعل امللتقى الوطين
الثاين حول عوملة احلوكمة ومشروع اجملتمع
االلكرتوين دليل على هذا االجتاه يف طرح
البدائل املعاصرة إلصالح اخلدمة العمومية.

وقد كانت هناك وقفة مع كاتب ياسني يف
ملتقى دويل يقرب إىل الطلبة بعدسة مكربة
أعمال األديب اجلزائري.
هذا العدد حافل باألنشطة والفعاليات املختلفة
الذي الننسى من خالله أن نشجع كل
املبادرات الكفيلة خبلق احلركية املنتجة على كل
األصعدة.

قاملة

1945

مبناسبة حلول الذكرى الستون الندالع الثورة التحريرية اجمليدة ،وتزامنا مع حلول السنة اهلجرية اجلديدة
 1436هـ  ،يسر األستاذ الدكتور حممد منامشة مدير جامعة  8ماي  1945قاملة  ،أن يتقدم إليكم بأحر
التهاني وأطيب األماني مبناسبة هاتني الذكريني العزيزتني على قلوبنا .
أعادمها اهلل علينا باخلري واليمن والربكات واالزدهار والتقدم

» احتفاليـة الذكـرى الستـون النـدالع الثـورة التحريريـة نوفمبـــــر 1954
» Colloque International:
ETUDES KATEBIENNES
»«Une esthétique de la Modernité et une épistémologie

» امللتقــى الوطنــي الثانــي حــول:

عوملـــة احلوكمـــة ومشـــروع اجملتمـــع اإللكرتونـــي

Bienvenue sur le site de l’Université 8 Mai 1945 Guelma
dans sa nouvelle interface mise en ligne depuis 2 Octobre 2014

www.univ-guelma.dz

»»»»»»

جامعة  8ماي  1945قاملة ،نهج  19ماي  ،1956ص.ب ،401:قاملة  ،24000الجزائر،
الهاتف ،037 26 05 07:الفاكسwww.univ-guelma.dz,037 26 05 08 :

الفضاء اإلخباري

» اإلجتماع التنسيقي المنعقد يوم  2أكتوبر 2014
برئاسة السيد رئيس اجلامعة نوقشت العديد من النقاط اليت تعلقت أساسا باالتفاق على جدول
أعمال خاص باجمللس العلمي للجامعة ،كما تناول االجتماع ضبط جدول أعمال برنامج اليوم الدراسي
حول البيداغوجيا املقرتح من طرف ممثلي األساتذة .كما تطرق أيضا إىل وضعية التسجيالت باملاسرت
خالل املوسم اجلديد  ، 2015/2014ووضعية املوظفني الراغبني يف مزاولة الدراسة اليت مت اإلمجاع بشأهنا
على مجلة من الشروط الواجب توفرها يف املرتشح قبل التقدم بأي طلب ملزاولة الدراسة.

Conventions

اليـــوم البيداغوجـــي

بتاريخ  14أكتوبر  2014على الساعة الثانية بعد الزوال بقاعة
احملاضرات الساسي بن محلة .نُظم يوم دراسي حول البيداغوجيا
حبضور رئيس اجلامعة ونوابه ،العمداء ونواهبم ،األمناء العامون مسؤويل
التخصصات والطاقم البيداغوجي للجامعة واألساتذة ومسؤويل
املكتبات وهذا باملشاركة الفعالة لنقابات األساتذة قُ ّدم من خالله
جمموعة من العروض دارت يف جمملها حول اجلانب البيداغوجي متناولة
بالدراسة النقاط التالية :
 -1عملية سريورة اإلمتحانات.
 -2تسيري ومراقبة شهادة اإلبراء البيداغوجي.
 -3منحة األداء البيداغوجي.
 -4تسيري تربصات الطلبة يف الوسط املهين ومشاريع هناية الدراسة.
 -5الوسائل املادية للجامعة.
 -6ظروف العمل وعالقته وتقييم العمل الشخصي للطالب.
 -7تنظيم عملية اإلشراف.
كما فتح النقاش إلثراء هذه النقاط وتسجيل اآلراء واملقرتحات اليت
ركز عليها املتدخلون.
وقد ُسجل يف هذا اليوم التفاعل الكبري واالستحسان ملثل هذه املبادرة
من طرف اجلميع.
لتثمني نتائج هذا اليوم الدراسي حول البيداغوجيا نصبت جلنة صياغة
املقرتحات حتت رئاسة األستاذ الدكتور صاحل العقون نائب رئيس
اجلامعة للبيداغوجيا لتكون أرضية عمل لكل الفاعلني يف اجملال
البيداغوجي باجلامعة.

PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE
)L’UNIVERSITE 8 MAI 1945 (Guelma

Et

)L’UNIVERSITE DE LIMOGES (France

Objectifs de l’accord:

1- Etablissement de liens préférentiels, Scientifiques et pédagogiques.
2- Organisation d’actions pédagogiques.
3- Initiation et développement de projets de recherche communs.

Journée de formation sur:
»«Techniques de l’Ingénieur

اجمللــس العلمــي للجامعــة

إنعقد اجمللس العلمي للجامعة بتاريخ  16أكتوبر  2014على
الساعة التاسعة صباحا بقاعة اجللسات برئاسة اجلامعة تناول
بالدراسة جممل النقاط التالية:
 -1تنصيب اجمللس العلمي اجلديد.
 -2حوصلة السنة اجلامعية .2014/2013
 -3برنامج التظاهرات العلمية لسنة .2015
 -4حوصلة حول اإلتفاقيات املربمة يف سنة  2014وتفعيلها.
 -5ترقية فرع اإلتصاالت إىل مصف معهد وطين أو مدرسة
وطنية عليا.
 -6ترقية فرع اآلثار إىل قطب إمتياز.
ليتم يف األخري التطرق إىل جمموعة من املتفرقات.
مدير النشرية:
األستاذ الدكتور حممد
منامشة
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العدد الثامن

L

e Centre de Recherche sur l’Information Scientifique
et Technique (CERIST), en collaboration avec la Bibliothèque Centrale (Université 8 mai 1945-Guelma) ont organisé le 19 octobre 2014 une Journée de formation sur l’utilisation de la base de données «Techniques de l’Ingénieur»,
animée par Monsieur Fawaz Miled, responsable du développement export chez les éditions Techniques de l’Ingénieur.
Cette Journée a eu pour objectif de développer les recherches
documentaires et bibliographiques.

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 أكتوبر  2014نبأ وفاة:
 عم اآلنسة :صفية درغال ،موظفة برئاسة اجلامعة. والد السيد :عبد الرزاق عجابي ،موظف برئاسة اجلامعة.وعلى إثر هذا النبإ األليم ندعوا اهلل أن يتغمدهم برمحته الواسعة ويلهم ذويهم الصرب
والسلوان.
إنــا هلل و إنــا إليــه راجعــون

العدد الثامن

أكتوبر 2014

الفضاء العلمي

:» الملتقى الوطني الثاني حول

عولمة الحوكمة ومشروع المجتمع االلكتروني

2014  أكتوبر14 و13 شهدت قاعة احملاضرات مبجمع سويداين بومجعة يومي

فعاليات امللتقى الثاين حول «عوملة احلوكمة ومشروع اجملتمع اإللكرتوين» من
تنظيم قسم العلوم اإلجتماعية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية الذي
 مداخلة قيمة ركزوا38  جامعة وطنية ألقيت فيه15  أستاذ من52 حضره
،خالهلا على الدور البارز اليت أصبحت تلعبه املعلومات يف الوقت الراهن
وتأثرياهتا مباشرة على احلكومات اليت حاولت االستفادة منها من خالل
 وقد،وضع خمططات وطنية لتطويرها واستثمارها مواكبة بذلك عصر السرعة
جتسد ذلك عرب مشاريع االنتقال من الشكل التقليدي املألوف للحكومات
 و يف املقابل بات االنتشار الرهيب لتقنيات املعلوماتية وتغلغلها يف،إىل شكل احلكومة اإللكرتونية
، وجناح تطبيقها على أرض الواقع،األوساط البشرية يؤكد أمهية موضوع األمن املعلومايت الوطين بوصفه األداة الفعالة لضمان محاية مشروع احلكومة اإللكرتونية
خاصة مع التطور الكبري يف املعرفة لدى مستخدمي الشبكة العنكبوتية الذي أضحى يشكل هتديدا آخر أصطلح على تسميته بالقرصنة اإللكرتونية والشبح الذي
 وهو ما يستدعي وضع نظم محاية وتأمني للبيانات واملعلومات وهي املساعي اجلاهدة اليت تبذهلا، وهاجسا أمنيا يتحدى قيام احلكومة اإللكرتونية،يهدد العامل
 وتشرف على العملية جلنة وطنية. وذلك بإدخال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف مجيع امليادين،جل الدول ومن بينها اجلزائر للوصول إىل عصرنة احلكومة
تسمى باللجنة اإللكرتونية املخول هلا رقمنة كل املصاحل العمومية على اعتبار أن مفهوم احلوكمة حسب تدخالت األساتذة ال يقتصر على اجلوانب االقتصادية
. وقد أمجع احلضور يف األخري على أمهية العنصر البشري يف تفعيل مفهوم احلوكمة. بل يهتم بأنظمة احلكم املختلفة خاصة يف الدول النامية،واالجتماعية فحسب
 اليت،ويف هذا الصدد صرح األستاذ الدكتور زغالمي من جامعة اجلزائر مؤكدا على أن امللتقى يعاجل أحد أهم املشكالت اليت يعرفها العامل وهي العوملة والرقمنة
:نسفت بالقواعد التقليدية وأحدثت ثورة عارمة يف كل امليادين وهنا يتجلى مشكل إدارة وتسيري العامل الذي يغلب عليه الطابع املعلومايت ومنه نكون أمام معادلة
 يف القيام بعملية انتقائية وذلك للتأقلم-حسب رأي األستاذ-  هويتنا ومصرينا واحلل يكمن،كيفية التعامل والتصدي ومواجهة انعكاسات العوملة على ثقافاتنا
. إخل.... مع خصائصنا وميزاتنا الثقافية والسياسية
أما الدكتور فاتح دبيش من جامعة قاملة فقد ركز على أمهية امللتقى الذي يهدف حسب نظره إىل نقل فكرة اجملتمع اإللكرتوين من السياق العلمي األكادميي إىل
.السياق الواقعي املتعلق بإصالح اخلدمة العمومية والقضاء على البريوقراطية

Laboratoire des Problèmes Inverses: Modélisation, Information et Système ‘PI:MIS’
L

e laboratoire des Problèmes
Journée Scientifique du laboratoire
Inverses, Modélisation, Infora Sécurité Biométrique a fait l’objet d’une journée
mation et Systèmes (PI:MIS) de
scientifique et atelier organisé par le laboratoire
l’Université 8 mai 1945 de GuelProblèmes
Inverses: Modélisation, Information et Sysma, a été créé en 2011.
La problématique fondamen- tème ‘PI:MIS’ de l’université de Guelma au profit des étutale des recherches dévelop- diants de doctorat de troisième cycle de l’option ‘Signaux
pées dans ce laboratoire dirigé et Images Biométriques’, et ce, le 21 octobre 2014. Elle a
par le Professeur Abdelhani été animée par Imed BOUCHRIKA, Phd. de l’Université de
Southampton (Royaume Uni) en Electronique et InformaBOUKROUCHE, est centrée
sur les thématiques de recherche ci-après, développées tique spécialiste en biométrie de démarche et surveillance .
Ces systèmes biométriques, ont la faculté d’être capable de
par 30 chercheurs repartis en quatre (4) équipes :
déterminer
automatiquement l’identité d’un individu par la
Image et vision, vision stéréoscopique, imagerie médicale, signaux non stationnaires, analyse de signaux mesure de l’un ou de plusieurs de ses caractères biologiques.
biomédicaux, surveillance environnementale, la bio- Plusieurs types de ses caractères peuvent être utilisés, entre
autres les caractères physiologiques: visage, empreinte, iris,
métrie et la modélisation.
voix,
ADN et les caractères comportementaux: la façon de
Ces thèmes sont développés en privilégiant :
marcher, de signer, la dynamique de la frappe sur un clavier…
- L’analyse des signaux biomédicaux.
etc. En sécurité biométrique, quelques modalités
- La biométrie.
sont préférées à d’autres selon le contexte
- Les problèmes Inverses cas 1D, 2D et 3D.
de l’application.
Le laboratoire PI:MIS organise tous
Les participants ont présenté leurs
les deux ans une conférence interexposés dans des thématiques vanationale (SIVA ’2011 et SVA’2013)
riées :
et des journées scientifiques
- Biométrie de démarche: La ma(cinq journées à ce jour). A
nière dont nous marchons.
l’issue de cette animation scien- Techniques biométriques multitifique 15 articles scientifiques
modales avançées.
ont été publiés, 49 participaReconnaissance automatique
tions à des conférences avec acte
par les signaux des veines de
ont été enregistrées et 2 Habilitapaume des mains.
tions Universitaires et 3 thèses de
- Système Biométrique Multimodal.
doctorat ont été soutenues. Le P:MIS
- Un aperçu sur la biométrie de l’oreille.
compte à son actif 2 projets nationaux de
Quelques
méthodes pour la reconnaissance
recherche PNR et 4 CNEPRU.
du visage.
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العدد الثامن

L

2014 أكتوبر

الفضاء العلمي
احتفالية الذكرى الستون الندالع الثورة التحريرية

1954 نوفمبر

» وحتت شعار «نوفمبر الحرية،إحياءا للذكرى الستون الندالع الثورة التحريرية اجمليدة
نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية احتفالية خاصة باملناسبة بالتنسيق
. بقاعة احملاضرات جملمع سويداين بومجعة2014  أكتوبر29 مع متحف اجملاهد لوالية قاملة يوم
َّ مت االفتتاح بكلمة األستاذ الدكتور حممد منامشة اليت
أكد من خالهلا على أننا شعب يقرأ التاريخ لرييب
أبناءه على احلق ويغرس فيهم بذرة احلب والعدالة ليكربوا على حب هذا الوطن وغرس ثقافة االستمرارية
 بعدها مت عرض فيلم قصري «حكاية نوفمبر» أنتجه نادي.اليت يسعى إىل توريثها إىل أجيال املستقبل
 مث األستاذ الدكتور حممد شرقي الذي قدَّم حماضرة بعنوان «دور ومكانة، قاملة1945  ماي8 الفنون البصرية
الوالية التارخيية الثانية للثورة اجلزائرية» مربزا من خالهلا الدور اهلام والبارز الذي لعبته منطقة الشمال القسنطيين يف دعم الواليات
.األخرى إبان ثورة التحرير الكربى
 سلوى نصراوي وراضية بوطاروس يف الوقت نفسه كانت هناك ورشة مفتوحة لنادي الرسم ممثلة يف الطالبني،مت فسح اجملال لقراءات شعرية للطالبات مىن مناعي
. ليتم يف األخري تكرمي املشاركني يف اإلحتفالية من هيئات رمسية وأساتذة وطلبة.محزة معاوي وفاطمة عثامنية

» Colloque International:

S

Etudes Katébiennes
«Une esthétique de la Modernité et une épistémologie»

ous le haut patronage de M. le Wali de la wilaya de Guelma, et, en collaboration avec l’Association de Promotion
du Tourisme et d’Action Culturelle, l’université 8 Mai 1945
– Guelma a organisé les 27 et 28 Octobre 2014 à la Salle
de conférence Sassi Benhamla, un colloque international :
« Etudes Katébiennes une esthétique et une épistémologie ».
Ont participe, à cette manifestation scientifique, des enseignants chercheurs de Tunisie. On note, en effet, la participation de Mohamed Akrimi de l’université de Sfax. Des enseignants chercheurs algériens ont aussi apporté des
éclaircissements sur Outre Mme Simon Rachida, de l’université Hadj Lakhdar de Batna, quatre enseignants du
département des Lettres et Langue Française de l’université 8 mai 1945, ont contribué à éclaircir d’autres aspects
de l’écriture katébienne, notamment, Melle Hamadi Meriem, Maizi Monce, Ait Kaci Omar et Belhasseb Messaoud.
D’autres enseignants ont apporté des Contributions, notamment, la traduction des textes Katébiennes en arabe et en
d’autres langues étrangères. Le journaliste Hmida Layachi, auteur aussi d’un livre sur Kateb Yacine, a, de sa part,
éclairci certains aspects relatifs aux circonstances de l’émergence de l’œuvre de l’auteur. Il faut noter, particulièrement, la participation, singulière, de M. Benamar Mediene, ami et compagnon du poète Kateb, dans une allocution
émouvante. Enfin, des contributions écrites ont été lues à l’ouverture du colloque, dont celle de M. Patrick Voisin, de
l’Université de Pau, France, et celle de M. Saïd Boutadjine, traducteur en arabe du roman Nedjma.

...نشاطات الطلبة

، نظمت املديرية الفرعية لألنشطة العلمية،مبناسبة االحتفاالت بالذكرى الستون لثورة نوفمرب اجمليدة
:الثقافية والرياضية
. فرق على مستوى الكليات8  ضمت2014  أكتوبر28  إىل غاية23  دورة يفكرة القدم ابتداء من-1
 على الساعة التاسعة صباحا انطالقا من ساحة الطالب2014  أكتوبر28  ماراطون يوم-2
باجملمع القدمي بإجتاه جملس قضاء قاملة مرورا مبجسم الشاللة مث مدرسة ضباط الصف للمعتمدية
. طالبة20  طالب منهم85  وكان عدد املسجلني يف هذا املاراطون.وصوال إىل نقطة اإلنطالق

2014 أكتوبر

العدد الثامن
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