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اجتماع أول عبـيد بـن الطاهر الدكتور األستاذ الجامعة مدير السيد ترأس
وذلك سبتمبـر شـهر تنصيبه منذ 2012 أكتوبر 02 يوم العلمي للمجلس
خصصت حـيث لخضر، الحاج بمجمع المقاوالتية لدار االجتماعات بقاعة
وكذا الجامعة وسياسـة العلمي المجلس أعضاء على للتعرف المحاور كل
الجامعية والبحثية العلمية للمؤسسة المستقبلية ورؤيته سياسته عن لإلعالن
االفتتاحية كلمته في طالب حيث متطور، وبيداغوجي علمي سبيل رسم بغية
(الكليات الجامعة هياكل من هيكل بكل الخاصة والبيانات المعطيات بتقديم

البحث). ومراكز والمخابر والمعاهد
على عبـيد بـن الطاهر الدكتور األسـتاذ الجامعة مدير السيد أشرف كما
08 يوم وذلك 2012 سنة من األخير للثالثي الثاني العلمي المجلس اجتماع
حـيث المقـاوالتية لدار االجتماعات بقاعة أيضا والمنعقد 2012 أكتوبر
الماسـتر مرحلة من االنتقال مشروع لمناقشة اليوم هذا جلسات خصصت

ل.م.د. بنظام الدكتوراه مرحلة إلى
األسـتاذ باتنة لجامعة السابق للمدير تكريمي حفل االجتماع هذا تخلل وقد
والحاضرين العلمي المجلس أعضاء كافة أبدى حيث زيرق موسى الدكتور
في بـالعمل له وامتنانهم شكرهم لخضر الحاج لجامعة السابقين المدراء من
القسط كان فيما الجامعية. المصالح خدمة في وصديقا داعما فيها كان فترة
مرحـلة من االنتقـال وآليات بشروط خاصا االجتماع محاور من األكبر
في ل.م.د نظام سـير بقـانون يتعلق فيما الدكتوراه مرحـلة إلى الماستر
للدكتوراه المعتمدة للمشـاريع المفصل التقـديم فبـعد الجزائرية، الجامعة
النقـاش باب فتح تم الوزاري القانون عليها نص والتي 2013 لسنة ل.م.د
إلى االجتماع ملف وينقـل الجلسـة ترفع أن قبل للحاضرين والتساؤالت

الوصية. للوزارة تسلمه بدورها والتي الشرق لجامعات الجهوية الندوة
بـمركز 2012 أكتوبر 24 بتاريخ العلمي للمجلس آخر اجتماع عقد تم كما
الكليات عمداء نواب شملت موسعة بصيغة سابقا) (المحافظة العلمي البحث
القضايا وطرح انشغاالتهم لمناقشة األقسام ورؤساء المعاهد مدراء ونواب
المشـاورات بعد الجامعة مدير السيد تقدم وقد للدراسة، العالقة البيداغوجية

في للبت الشخصية شـأنهابرؤيته من لها حلول واقتراح المشاكل هذه
يضمن والذي الجديد النظام مع تتماشى علمية مستويات تقديم ضمان

للبالد. التنموية والميادين األقطاب كافة على االنفتاح

 





الذي الجامعة مجلس اجتماع لخضر الحاج بمجمع الجامعة برئاسة االجتماعات بقاعة انعقد
المجلس، أعضاء كافة وحـضره السابق الجامعة مدير زيرق موسى الدكتور األستاذ ترأسه

مايلي: أعماله جدول تضمن وقد 2012 سبتمبر 10 يوم وذلك
.2013-2012 الجديدة الجامعية للسنة التحضير -

الجامعية. السنة افتتاح لحفل التحضير -
فسديس. لقطب الجزئي لالنتقال االستعداد -

وما االجتماع لمحـاور طرح شـكل في الجامعة مدير للسـيد بكلمة كانت االجتماع بداية
مديرية، بـكل الخاصة والنقاشات للمداخالت بعدها المجال فاتحا سابقة، نتائج إليه توصلت
وإداراتهم، لمصالحـهم التابعة اللجان به قامت عما المفصل بتقريره مسؤول كل تقدم حيث

حدى. على كل وتقارير وتحاليل
الفرق بـين والتنسـيق والمديريات المصالح مختلف بين التواصل بتشجيع كذلك وأوصى
وتناسـق اتصال لضمان المعاهد ومدراء الكليات وعمداء األقسام رؤساء وبين البيداغوجية
التنظيمي الهيكل فروع مختلف بــين البـيداغوجية العملية وتنظيم المسـؤولين مهام في
كمسؤول زيرق" "موسى الدكتور األستاذ الجامعة لمدير اجتماع آخر هذا كان وقد للجامعة،

باتنة. جامعة رأس على أول
الدكتور األسـتاذ الجامعة مدير برئاسـة 2012 نوفمبـر 14 يوم انعقد آخر اجتماع وفي
دورية اجتماعات بـرمجة حـتمية عن اللقاء خالل حديثه استهل والذي عبيد" بن "الطاهر
وجوب إلى أيضا يتطرق أن قبــل ومسـؤوليها الجامعة هيكلة على أكثر للتعرف ومكثفة
نتائج لبحث وكذا تشاورية دورية لقاءات تنظيم مع مهامها لتحديد الشراكة لجنة مع االجتماع
والتبـادل الخارجية بالعالقـات المكلف نائبـه من بمتابعة االتفاقيات هذه إليه توصلت ما
العلمي بالبحـث المكلف الجامعة مدير نائب وأتبـعه سابقة اتفاقيات بنود وتفعيل والتعاون،
إلى لرفعها العلمي البحـث مشـاريع تقـديم بتسريع فيها طالب بمداخلة الجامعي والتأهيل
-2012 الجامعية للسنة المعتمدة الماجستير لمشاريع التطرق يغفل لم كما الوصية، الوزارة

فيها. االمتحانات إجراء مواعيد حددت والتي 2013
برئاسـة االجتماعات بقـاعة والمقام الجامعة لمجلس ثالث اجتماع وفي الصدد، نفس وفي
محـاضر إرسـال وجوب إلى الجامعة مدير السيد تطرق 2012 ديسمبر 17 يوم الجامعة
وضمان االدراة عمل لتسهيل وذلك الجامعة، إدارة إلى والكليات المعاهد مجالس اجتماعات
هذه عمل صورة ولتحسـين الضغط وتخفيف المختلفة والهياكل المصالح بين فيما التنسيق
تم التي النقـاط ضمن ومن .2012 لسنة اإلضافية المالية الوضعية مناقشة تم كما الهيئات،
العادية دورته في اإلدارة ومجلس للجامعة العلمي للمجلس التحــضير أيضا إليها التطرق
التظاهرات بـرنامج إلى أيضا التطرق وتم االجتماع هذا تاريخ من يومين بعد انعقد والذي

آنفا. مبرمج هو كما استالمها المزمع والمشاريع 2013 لسنة العلمية
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يوم لخضر الحـاج بمجمع المقاوالتية بدار االجتماعات بقاعة انعقد
أشرف والذي باتنة جامعة إدارة مجلس اجتماع 2012 ديسمبر 20
بــمعية خرايفية الدين نور الدكتور األسـتاذ المجلس رئيس عليه

باتنة. جامعة مدير عبيد بن الطاهر الدكتور األستاذ

اللجنة أعمال جدول حـول عرضا الجامعة مدير السـيد قدم البداية في
التالية: المحاور تضمن والذي المجتمعة،

والهياكل؛ البيداغوجيا -
العلمي؛ والبحث العليا الدراسات -

بالخارج؛ والتكوين والتعاون العلمية التظاهرات -
الجامعية؛ الخدمات -

2012؛ لسنة التوظيف عمليات -
2012؛ لسنة اإلضافية الميزانية مشروع -

.2013 لسنة الميزانية مشروع -
كل عن بـعرضموسـع الجامعة مدير السيد تقدم المفصلة، أوراقه وفي
وذلك لخضر، الحـاج جامعة تحققـها تزال وال حققتها التي االنجازات
بدعم الجامعة وتمد كبيرا تقدما ترسم التي البيداغوجية الهياكل من انطالقا
الجامعي، الوسـط في والرقـي النمو واستمرارية استقرار لضمان قوي
على المتحـصلين من جديدا طالبا 9806 التحاق تحصي اليوم ذا فهاهي
59239 بـاتنة بجامعة الطلبة عدد إجمالي ليصبح 2012 بكالويا شهادة
المتخرجين عدد بـلغ وقد والكالسيكي)، ل.م.د (نظامي التدرج في طالبا
للظفر اإلمكانيات كامل الجامعة لهم وفّرت ،2012 سنة في طالبا 9109
مقــعد 40000 الـ يفوق ما على تحـتوي فالجامعة تكوين، بـأفضل
2000 و مؤخرا المفتتح فسديس قطب بها تدعم 22000 منها بيداغوجي
الطلبـة من الهائل العدد هذا تأطير على ويشـرف بريكة؛ بملحقة مقعد
12 و (بروفيسـور) العالي التعليم أستاذ 189 منهم دائما أستاذا 1920
على ويشـرف "أ"، قسـم محاضرا أستاذا 228 و جامعيا استشفائيا أستاذ
متعاقدا. و398 دائما 1127 منهم موظفا 1525 االدارية شؤونهم تسيير
بحـث مخبـر 52 على تحتوي جامعتنا فان العلمي البحث يخص وفيما
إلى بـاإلضافة بـاتنة، جامعة من الباحثين خيرة عليها ويشرف يؤطرها
من ونذكر مختلفة مجاالت في ومراكز أخرى مخابـر العتماد سـعيها
المنصة مشـروع وكذا التأريخ في للبحث الوطني المركز مشروع بينها:

في للمسـاعدة البحث ووحدة Plateau Technique المشتركة التقنية
158 تحـصي كذلك وهي المكثفة، للحسابات ومركز الطبي التشخيص

.PNR مشروع و100 CNEPRU مشروع
وتهيئتها جديدة ودوريات بعناوين المكتبة تدعيم قضية الى التطرق تم كما
تخص التي تلك خاصة العلمية، المراجع على المتزايد للطلب تحسبــا
إلى الجامعة وتســعى والتكنولوجيا، العلوم كميداني المتجددة الميادين

.Wifi الـ بتكنولوجيا أقطابها كامل تغطية
المنجزة العلمية التظاهرات عن تقـريرا الجامعة مدير السيد قدم وقد هذا
عددها بلغ دراسية وأيام علمية وورشات ملتقيات تضم والتي 2012 سنة
2013 لسـنة المعتمدة تلك وكذا دولية، صبغة ذات 08 منها تظاهرة 21
ذات 14 منها علمية تظاهرة 46 عددها بـلغ والتي األولي برنامجها في
23 عددها بـلغ والتي والشراكة التعاون اتفاقيات عن ناهيك دولي، طابع
للجامعة واالجتماعي االقـتصادي المحـيط في مؤسسـات مع اتفاقـية
بتقديم تسمح والتي الجامعات بين وتبادل تعاون اتفاقية 25 إلى باإلضافة
كما جامعتنا، وأسـاتذة طلبة لفائدة المستويات أعلى على التكوين فرص
والدبلوماسـيين األجانب المسؤولين من العديد زيارة باتنة جامعة شهدت
قـنصل مع آخرها كان جامعتنا مع والتبادل التعاون عجلة دفع إطار في
المتحـدة والواليات فلسـطين دولتي وسـفيري عنابـة بقنصلية فرنسا

بالجزائر. األمريكية
حـيث بنودها؛ مختلف حول مستفيضا نقاشا االجتماع محاور عرفت وقد
كما الجامعية، المؤسسة وطبيعة لخصوصية نظرا طويال وقتا استغرقت
تلك خاصة المتبقية المشاريع انجاز وتيرة بتسريع المجلس أعضاء طالب
وان خاصة الشـروط، دفتر في مبين هو كما فيها االنجاز مدة انتهت التي
ماليا بـعضهما عن منفصلتين جامعتين إلى تقسيمها أعتاب على جامعتنا

وإداريا.
بـعد الثانية العادية دورته في باتنة جامعة إدارة مجلس اجتماع اختتم وقد

محاوره. على األعضاء مصادقة
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الجامعة برئاسـة االجتماعات بقـاعة 2012 سبتمبـر 23 األحد يوم صبيحة تم
خلفا عبيد بن الطاهر الدكتور األستاذ باتنة لجامعة الجديد للمدير الرسمي التنصيب
من التنصيب عملية تمت وقد زيرق، موسى الدكتور األستاذ األسبق الجامعة لمدير
السـيد وبحضور العلمي، والبحث العالي التعليم لوزارة العام األمين السيد طرف

الجامعة. مجلس وأعضاء باتنة والية والي
الفيزياء أسـتاذ عبيد بن الطاهر الدكتور األستاذ الجديد المدير مهام تسليم وأثناء

العام األمين السـيد شـكر العاصمة، بالجزائر الزوار باب بجامعة
موسى الدكتور األستاذ السابق المدير العالي التعليم لوزارة

ســنوات طيلة المبـذولة مجهوداته كل على زيرق
وللصالح للجامعة خدمة بـاتنة لجامعة ترأسـه

على ستقع التي المسؤولية إلى نوه كما العام.
الطاهر البروفيسـور الجديد المدير عاتق
في والسـداد التوفيق له متمنيا عبـيد بن

الجامعة. أمور تسيير

    
   

لألستاذ تكريم حفل 2012 أكتوبر 08 االثنين يوم باتنة جامعة أقامت
باتنة. لجامعة السابق المدير زيرق موسى الدكتور

بـدار االجتماعات بقـاعة التكريمي والحـفل االستقبال جرى وقد
وذلك صباحا، العاشرة الساعة على لخضر الحاج بمجمع المقاوالتية

عبـيد بـن الطاهر الدكتور األستاذ للجامعة الجديد المدير إشراف تحت
وبعض وإطاراتها أساتذتها من والعديد الجامعة مجلس أعضاء وبحضور
العباسـي) محمد واألستاذ نواصر العايش (األستاذ لها السابقين المدراء
واألســـرة الثالث الجامعية الخدمات ومدراء األمة مجلس من ونواب

المحلية. اإلعالمية
فيها رحب عبيد بن الطاهر الدكتور األستاذ ألقاها بكلمة كانت الحفل بداية
األسـرة من أهله وسـط يكون أن يتشرف أنه إلى فيها وأشار بالحضور
في خدمته على زيرق موسـى الدكتور لألسـتاذ الشـكر وقدم الجامعية
االستقرار دعائم إرساء في لواجباته مدركا كان وأنه سنوات لعدة الجامعة
في به نعمل وتقليدا سنة التكريمي اللقاء هذا يكون أن أتمنى وقال والتقدم،
والتي بـمداخالتهم الحاضرين لجميع المجال ذلك بعد ليتيح مناسبة، كل
وشكرهم باتنة جامعة لترأسه عبيد بن الدكتور لألستاذ مهنئة جميعها كانت

زيرق موسـى الدكتور لألستاذ
وسـهره وأمانته صدقـه على
المثلى وطريقته الدؤوب وعمله
كان حين الجميع مع التعامل في
مديرا ثم ومســؤوال مدرسـا
فخرهم عن أعربوا كما للجامعة،
العلمية بـالمنجزات واعتزازهم
له وتمنوا باتنة، لجامعة ترأسه خالل أنجزت التي والهيكلية والبيداغوجية

المستقبلية. حياته في والنجاح التوفيق
هذا واعتبر الحضور، جميع شكر جهته من زيرق موسى الدكتور األستاذ
إخالص بـكل للجامعة ترأسـه خالل عمل انه وقال طيبة، التفاتة التكريم
الوطني، المستوى على الجامعات وأوائل أكبر إحدى لتكون وثقة ووعي
يخَرج صرحـا الجامعة تبقى لكي األطراف جميع بين التنسيق على وأكد
لتبقى مكتسباتها وعلى عليها الحفاظ ويجب والباحثين والمفكرين العلماء

العام. للصالح خدمة
المديرين رفقـة عبـيد بن الطاهر الدكتور األستاذ قدم الحفل ختام في و
درع وكذا زيرق موسـى الدكتور لألستاذ وعرفان تقدير شهادة السابقين
المدخل أمام جماعية صورة وأخذ الحـاضرين تصفيقات وسط الجامعة

المقاوالتية. لدار الرئيسي

Installation du nouveau recteur
En date du Dimanche 23 septembre 2012, un nouveau
recteur de l’université de Batna a été installé. Il s’agit en
l’occurrence du professeur BENABID Tahar en remplacement du
professeur ZEREGMoussa. L’installation officielle a été effectuée par Mr
le secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et en présence deMr le wali de la wilaya de Batna ainsi
que les memebre du conseil de l’université.
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جامعـة نظمـت
عدة 2012 أكتوبر و21 18 ،17 أيام باتنة
الدكتور األسـتاذ عليها أشـرف لقـاءات
مع للجامعة الجديد المدير عبيد" بن "الطاهر
بقـاعة العمال وكذا الطلبـة ثم األسـاتذة

لخضر الحـاج بـمجمع الكبرى المحاضرات
من الجماعي العمل إلى الرامية لسياسته تطبيقا

واحد. هدف اجل
بين االنفتاح سياسة لترسيخ اللقاءات هذه جاءت
ففـي الجامعة؛ داخل الهياكل ومختلف اإلدارة
تتسـم مؤسسـتنا أن الجامعة مدير أكد البـداية
بـه تسـعى الذي األمر وهو والتميز باألصالة
واقتدار، وثقة بقوة العالمية اآلفاق إلى لالنطالق
ذلك اجل ومن الدولية المسـتويات أرقى والى
العلمي الهيكل يحــتاجه ما كل بـتوفير تعهد

هذه لتحقـيق وإمكانيات شـروط من الجامعي
األهداف.

بأن عبيد بن الطاهر الدكتور األستاذ أضاف كما
هيئة أعضاء من مميزة بنخبــة تتميز الجامعة
من اختيارهم يتم إداري طاقم من وكذا التدريس
اسـتعدادهم خالل ومن وخبـراتهم مؤهالتهم
الجامعة مدير أكد كما للجامعة، األفضل لتقـديم
للحفاظ الضوابط من العديد تطبيق ضرورة على
أهمية على ركز كما العلمية، المكاســب على
الهيئات ومختلف الجامعة بــين االتفاقـيات

والدولية الوطنية واالجتماعية االقـــتصادية
وتخريج الطلبــة تكوين اسـتمرارية لضمان
وفي العمل لســوق عالي بمسـتوى كفاءات

المتعددة. مجاالته
مجال بـفتح أيضا الجامعة مدير السيد تعهد وقد
بـكل الجامعية األسرة انشغاالت وطرح النقاش
الجامعة تجعل التي السبـل أنجع لبحث أطيافها
ألجله، أنشــئت والذي المناسـب مكانها في
لقـاءات لعقـد الحقة أيام تحديد إلى باإلضافة

مماثلة. دورية


 

السابع الدولي الملتقى التكنولوجيا كلية برمجت
الهندسـة قسـم نظمه الذي الكهربائية للهندسة
أكتوبـر و10 09 يومي مدار على الكهربـائية
الحـاج بـجامعة العلمي البحث بمركز 2012
الجامعة، مدير السـيد بحـضور وذلك لخضر،
وباحـثين وأساتذة القسم، ورئيس الكلية، وعميد
وخارجـه، الوطـن داخل من االختصاص في
لهذا الممولين بعض مساهمة ومع القسم، وطلبة
الوالئي، الشعبـي المجلس وهم: الدولي الملتقى
والتطوير العلمي للبحــــث العامة المديرية
الموضوعاتية الوكالة ،DGRSDT التكنولوجي

، والتكنولوجيا العلوم في للبحـــث
والتجهيزات لألدوات الكريم عبد قرفي مؤسسة
كـــ: الخاصة المؤسسات وبعض المكتبية،

بر مخا
LSTE.LEB العلمية: البحث

دريد، السـعيد الدكتور األسـتاذ الملتقى رئيس
رحبا كلمتهما خالل من التكنولوجيا كلية وعميد
لكل شـكرهما عن أعربا كما الحاضرين، بكافة
الدعم توفير على سـهر الذي باتنة جامعة طاقم
أسهمت التي الخدمات وجميع والمعنوي المالي
الشـكر بجزيل تقدما كما الملتقى، هذا إنجاح في
العلمية أعمالهم خالل من أسـهموا الذين كل إلى

التكنولوجي. والرقي العلمي النمو إلثراء
الطاهر الدكتور األستاذ الجامعة مدير السيد أما
التظاهرة هذه أشغال افتتاح إعالنه وقبل عبيد بن
العلمية، النشاطات من النوع هذا بارك العلمية،
المسـاهمة على والقائمين الفاعلين كل شكر كما

الملتقى. هذا انجاز في
طرف من قبولها تم مقالة 108 انتقاء تم وقد هذا

تم حيث والدولية، الوطنية العلمية اللجنة أعضاء
عبر وعرضي شفهي، بشكل وعرضها تقديمها
متنوعة علمية ورشـات تنظيم وكذا ملصقـات
األســاتذة فيها قـدم كاملين يومين مدار على
األكاديمية األوسـاط من والخبـراء والباحثون
والطاقـة الهندسـة فروع شتى في والصناعية
اآلالت حــول وافية شروحـات الكهربـائية
الكهربـائية، الماكينات في والتحكم الكهربائية،
إلكترونيك وكذا الكهربـائية، الطاقـة وشبكات
المشاركون وخلص المتجددة. والطاقات القوى

هامة. توصيات إلى الملتقى اختتام في

ATRST

LEA، LAMSM

ETP-RIHANI, LUCKYSTART, LABIB-
TOURS, SF/S-IMPEX, ENTEC

,

مع لقاءات ینظم الجامعۀ مدیر
الطلبۀ - العمال - األساتذة
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قسـم وبإشراف Auresanté الجامعية الجمعية مع بالتعاون الطب كلية قامت
الوطنية الدراسـية األيام بـتنظيم بباتنة الجامعي بالمستشفى الدموية األمراض
وذلك l'hémostase primaire عنوان: تحت الدموية األمراض حول األولى

لخضر. الحاج لجامعة العلمي البحث بمركز 2012 أكتوبر 21 و 20 يومي
قسـم من أطبـاء وكذا بـاتنة جامعة أساتذة من العديد التظاهرة فعاليات حضر
فليس بـن التهامي الجامعي بالمستشـفى المعدية واألمراض األمراضالدموية
في التركيز تم حـيث الوطنية، المستشـفيات مختلف من المشاركين عن ناهيك
ما أحـدث على للتعرف التظاهرات هذه مثل عقد أهمية على االفتتاحية الكلمات
بـين التعاون جسور لمد وكذا المختلفة الطبية التخصصات في العلم إليه وصل
ومختلف الصحـية والمراكز والعسـكرية الجامعية والمستشفيات الطب كليات

والدولية. المحلية الهيئات
محـاضرة شكل في مداخلة سعيدي" "مهدية الدكتورة التظاهرة لرئيسة كان وقد
حصص أربعة إلى تقسيمها عن أعلنت ثم الدراسية، األيام بمحاور عامة تعريفية
صيغة في محـاضرات إلى باإلضافة الثاني اليوم في وحصتين األول اليوم في

بينها: من كان مواضيع عدة تضمنت وقد ملصقات؛
-Purpuras thrombopéniques auto-immuns idiopathiques
المرضى تصيب التي واألوبـئة األمراضالدموية حول مجملها في دارت حيث
على منها يظهر ما خاصة المصاب حـالة تبـين التي األعراض مختلف وكذا
اإلحـصائيات آخر إلى وباألرقـام مداخالتهم في المناقشون تطرق كما الجلد،
بـتنظيم وتلزمنا الخطر ناقـوس دق توجي والتي باألمراضالمذكورة الخاصة
الكشـف أيضا شانها من والتي الدورية الطبيب زيارة على للحث توعية حمالت

األوضاع. تفاقم قبل المرضية الحاالت عن المبكر
نذكر التظاهرة بـعنوان المرتبـطة المواضيع بعض الدراسية األيام شملت كما

منها:
-Diagnostic biologique de la maladie de Willebrand.
-Purpuras thrombopénique-thrombotique : de la
physiopathologie à la thérapie ciblée.
-Les troubles de l'hémostase et chirurgie buccale plaidoirie
pour les procédures locales.
-Le temps d'occlusion plaquettaire sur PFA-100 TM.
من ملصقـات عبر عرضها تم والتي لبعضالمشاركين مداخالت إلى باإلضافة
بها اختتمت والتي الوطنية الدراسية األيام يومي مدى على حصص ثالث خالل

الدراسية. األيام فعاليات

Pathologie de l'hémostase primaire

     
FOIE ET DIABETE

الجامعية والجمعية الجامعي المستشـفى مع بالتنسيق الطب قسم عقد
السـكري وداء الكبد حول دولية علمية أياما AURES SANTE
األستاذ الجامعة مدير السيد رعاية تحت foie et diab te:بعنوان
01 يوم وذلك الطب قسـم رئيس وبرئاسة عبيد بن الطاهر الدكتور
اإلسـالمية العلوم بـكلية المحـاضرات بقـاعة 2012 ديسمبـر
وأخصائيين باحـثين بحضور وذلك اإلنسانية، والعلوم واالجتماعية
الدفلى، عين الجزائر، سطيف، باتنة، غرار على الوطن جامعات من
، فرنسـا من أجانب أخصائيين وكذا وزو تيزي ، بـجاية قسنطينة،
التظاهرة لرئيس كانت االفتتاحــية الكلمة وسويسـرا. وايطاليا،
المطروح الموضوع أهمية على فيها ركز روابحـية سمير الدكتور
هذا أن إلى وأشـار الدراسية، األيام هذه مثل عقد أهمية وإلى للنقاش
مثل تنظيم في الطب كلية تلعبـه الذي الدور إطار في يدخل الحدث
الكشـــف إلى يهدف العلمي اليوم هذا أن وأكد التظاهرات، هذه
العلمي البحث مجال في الحديثة واألبحاث المعطيات على والتركيز

. والسكري أمراضالكبد بين والروابط
أربـع إلى مقسـمة الدولي الدراسـي اليوم هذا محـاور كانت وقد

من: كل حصصشملت
السكري. مرضى لدى الكبد تلف -
الجزائر. في و الكبد التهاب -
السكري. ومرضى الكبد التهاب -
السكري ومرضى الكبد سرطان -

هذا في الدائم التواصل وجوب إلى المختصين جميع أشــار وقـد
ومحاولة الميدان، هذا مستجدات عن أكثر للحديث بينهم فيما المجال

المرضى. تواجه التي المشاكل مختلف عن اإلجابة
كامل يوم مدار على مطولة نقـاش حلقـات التظاهرة وشهدت هذا
بـاب وفتحـت والمشاركين الحضور معلومات إثراء في ساعدت
يومية علمية وممارسات هامة بتوصيات الخروج في لتساهم الحوار

. بالمرضى خاصة

è

B C
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العلمي والبحــث العالي التعليم وزير معالي افتتح
فعاليات جيار الهاشـمي السـيد والرياضة والشبيبة
المقـامة الجزائرية الجامعة على المفتوحة األبواب
المعارض بقـصر 2012 جويلية 20 إلى 09 بين
الموعد في باتنة جامعة كانت أين العاصمة بالجزائر
"الذاكرة شـعار حمل الذي المعرض في بمشاركتها
جسد وقد االستقالل. خمسينية بمناسبة واالنجازات"
التعريف فعاليات ضمن أقـيم الذي المعرض شعار
الجامعة تقــريب أهمية الوطنية؛ بــالجامعات

الجامعات كل بمشاركة مرافقها بمختلف والتعريف
وحـتى الوطنية والمعاهد العليا المدارس وبـعض
التعليم وزارة طرف من المعتمدة البحـث مخابـر

العلمي. والبحث العالي
الوزارة تنظيمه على أشرفت الذي المعرض وشمل
المنتجات لمختلف عديدة عرض أجنحــة الوصية
العلمية والمجالت كالكتب والبحــــثية العلمية

من العديد وكذا الجامعية والمطويات والنشــريات
الجزائرية، الجامعات وورشات مخابر أبحاث نتائج
العلمي والبحث العالي التعليم وزير معالي أكد حيث
نشـاطات لتنفيذ جاءت المفتوحة األبواب فرصة أن
وخلق الدائم التواصل ضمان أجل من وكذا مشتركة
التعليم مؤسسـات مختلف بـين تربط بحثية شبكات
محـيطها من الوسط خارج شركاء مع وحتى العالي
التعليم وزارة أن ويذكر واالقـتصادي. االجتماعي
المعلومة إيصال لضمان الدعوة بتعميم قامت العالي
شـهادة ولحـاملي عموما المجتمع طبقـات لكافة
فرصة كانت إذ خاص، بوجه 2012 لسنة البكالوريا
العلمية المؤسسـات مختلف على قرب عن للتعرف
للنشاطات وكذا لفعالياته نجاحا القى الذي األمر وهو

له. المصاحبة

 
 2012

الممتدة الفترة في بباتنة لخضر الحاج جامعة نظمت
التسـجيالت 2012 جويلية 30 غاية إلى 09 بين
لهم سخرت حيث 2012 بكالوريا لحاملي الجامعية
هذا إلنجاح والبشـــرية المادية اإلمكانيات كافة
السـيد وتأطير إشراف تحت الهام السنوي الحدث

زيرق. موسى الدكتور األستاذ الجامعة مدير
09 من امتدت والتي األولى الفترة خصصت وقـد
أين األولي بالتســجيل والخاصة جويلية 13 إلى
لملء البـكالوريا شـهادة على متحصل كل يتقدم
فروع (10) عشرة باختيار ويقوم الرغبات بطاقة
آليا المتصل المركزي الحاسـوب بواسطة متاحة
وقـد العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة بموقع
األبــواب تنظيم األولي التسـجيل فترة شـملت
والمعاهد الكليات بمشاركة الجامعة على المفتوحة
مديرية ونيابـات الجامعية الخدمات مديريات وكذا
ومنشـورات مطويات عرض خالل من الجامعة
ومختلف الجامعة لهياكل تعريفية وملصقـــات
الشهادات وكذا للتكوين المتاحة والفروع المسارات

لخريجيها. باتنة جامعة تمنحها التي
انطلقـت قـد التسـجيل تأكيد مرحلة وكانت هذا
إلى 14 من بداية وذلك األولي التسجيل بعد مباشرة
الجدد البـكالوريا شهادة حاملو قام أين جويلية 16
التأكيد مع األكثر على الواحد الميدان اختيار بتحديد
مرحـلة عقـب وتأتي المختار، االختصاص على

في يوفقـوا لم الذين للطلبـة الطعون فترة التأكيد
في جويلية، 24 إلى 22 بـين تمتد والتي االختيار
والمسابقـات االختبـارات فترة تحـديد تم حـين
التي التخصصات في للدخول االنتقـاء ومرحـلة
في والتسـجيل الدخول كمسابقـة ذلك تسـتوجب
البــدنية النشـاطات وتقـنيات علوم تخصص
جويلية 26 إلى 23 بـين ما الفترة في والرياضية

.2012
التسـجيل إلى الموالية المرحلة في الطلبة ويصل
للجامعة االنتساب شهادات على والحصول النهائي
إلى 26 من بـداية فيها التسجيالت انطلقت والتي
بطاقة على الحصول حتى 2012 جويلية 30 غاية
عبـر يتم الذي البـيداغوجي والتسـجيل الطالب
الـ فاق عددا ســجلت والتي المعنية األقســام

عديدة. وميادين تخصصات في طالبا 11000
الطلبة تسجيل مع الجامعية التسجيالت تزامنت وقد
الجامعية الخدمات مديريات بـمختلف المقـيمين
التي الجامعية والمنحـة النقـل ملف إلى باإلضافة
30 إلى 14 من بـداية فيها التسجيالت فترة امتدت

.2012 جويلية

  


جامعة سخرت
لخضر الحـاج
الوسائل جميع
الماديــــة
ية لبشــر ا و

هامش على برمجتها تمت والتي المفتوحة األبواب لتنظيم
إلى 09 بين الممتدة الفترة في وذلك الجامعية التسجيالت

.2012 جويلية 20
الدكتور األسـتاذ الجامعةاألسبق مدير السيد أشرف وقد
هذه لمجريات الحسـن السير ضمان على زيرق موسى
ومديريات مصالح مختلف فيها شـاركت والتي المناسبة
الجامعية الخدمات مديريات إلى بـــاإلضافة الجامعة
وتوضيحـات شروحـات تقـديم خاللها تم وقد الثالث،
ومنشـورات ومطويات ملصقات خالل من الجدد للطلبة
التخصصات مختلف على االطالع في تســــاعدهم
كبير قدر على والحصول الجامعة تحتويها التي والهياكل
الوسـط في االندماج على المساعدة وكذا المعلومات من

الطالبية. الفئة لهذه جديدا فضاءا باعتباره الجامعي
بالعالقـات المكلفة الجامعة مديرية نيابـة شاركت وقد
مطويات بتقــديم بــها الخاص الجناح في الخارجية
ومراحـل ل.م.د نظام وحول بالجامعة تعريفية وبطاقات
وإعالم توجيه على أشـرفت كما أطواره بـين االنتقال

التسجيل. مراكز مختلف إلى الطلبة
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ترحـما صمت دقيقة والوقوف الوطني السالم فبعد
بـن "الشاذلي األسبق الجزائري الرئيس روح على
بكلمة الحفل انطلق فياللي" "مختار والمجاهد جديد"
لكافة شـكره عن فيها ر عـب الجامعة مدير ألقـاها
السـيد بـاتنة والية والي رأسهم وعلى الحاضرين
إلدارة ـديره تـق عن أعرب كما مازوز؛ حسـين
لهم دعمه على وأكد مســتوياتها بـكافة الجامعة
واإلدارية العلمية األنشـطة ممارسـة من لتمكينهم
وتطوير لتنمية جديدة دفعة إضفاء شـأنها من والتي
العلمية المهارات لصقــل وكذا ـاتنة ـب جامعة

لخريجيها.

كلمة بإلقـاء اتنة ـب والية والي السـيد قام ذلك بعد
لألسـرة تحـفيزية عبـارات تضمنت بالمناسبـة
الجديد الجامعة لمدير تهانيه قـــدم كما الجامعية
التوفيق له متمنيا عبـيد بن الطاهر الدكتور األستاذ
االفتتاح على ذلك بعد ليعلن إليه الموكلة المهمة في

.2013-2012 الجامعي للموسم الرسمي

للدكتور محـاضرة على االحـتفالية اشـتملت كما
بمناسبـة التاريخ قسـم رئيس قـريري" "سليمان
السـيادة اسـترجاع وذكرى االستقـالل خمسينية
الخمسـون "الذكرى عنوان: حملت والتي الوطنية
عدد االستقالل" ونتائج الثورة أهداف بين لالستقالل
جيل دمها ـق التي التضحيات وأكبر أهم خاللها من
من مطلقة وحرية عيشكريم أجلضمان من الثورة

والغد. اليوم ألجيال ونعيم رخاء

ثالث شـملت التي التكريمات سلسلة انطلقت بعدها
"أســتاذ" رتبـة إلى المجازون األسـاتذة فئات:
أســــــتاذا؛ 52 وعددهم ''Professeur"

    
  

لخضر الحاج جامعة احتفلت
الجامعية السنة بافتتاح

إشراف تحت 2013-2012
الطاهر الدكتور األستاذ مديرها
والي السيد وبحضور عبيد بن
مسؤولي وكذا باتنة والية
والمدنية العسكرية السلطات
الشعبي المجلس من وأعضاء
وكذا األمة ومجلس الوطني
الوالئي الشعبي المجلس

جرت حيث الجامعية، واألسرة
االثنين يوم االحتفالية فعاليات
بقاعة 2012 أكتوبر 15
الكبرى. المحاضرات
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أ" قسـم محـاضر "أستاذ رتبة إلى ترقيتهم تمت الذين واألساتذة
وكذا أســـتاذا 50 وعددهم ''Maitre de conférence A''
ودولية وطنية وتكريمات جوائز على المتحــصلين األسـاتذة

وهم: (04) أربعة وعددهم
"متحـصل إلكترونيك تخصص جفال فيصل الدكتور األستاذ .1

عربي". باحث ألحسن شومان الحميد عبد جائزة على
"متحصل ميكانيك تخصص عامر سي محمد الدكتور األستاذ .2
عن الذاتية للســـير Who's who in the world جائزة على

العلمية." البحوث أحسن
على "متحـصل بيطرة تخصص علوي نذير الدكتور األستاذ .3

الكندية". بمونريال ومعرفي بحثي إنتاج أفضل جائزة
"الحائز إلكترونيك تخصص الديب بن توفيق الدكتور الطالب .4
التكنولوجيا". في باحث دكتور طالب ألحسن وطنية جائزة على

    
 

باالستشــراف المكلف االول الوزير لدى الدولة كاتب أشـرف
البحث منارات تكريم على مصيطفى بشير الدكتور واإلحصائيات
لفندق المحـاضرات بقـاعة أقـيم حفل خالل الجزائر في العلمي
شـرف على 2012 أكتوبر 06 يوم العاصمة بالجزائر األوراسي
واألستاذة باتنة بجامعة الميكانيك قسم من عامر" سي "محمد األستاذ
بالحـراش التقـنيات متعددة الوطنية المدرسة من بلحانش" "نعيمة

بالعاصمة.
ومشــاريع مجهودات على وعرفانا تقـديرا الخطوة هذه وجاءت
والذي العلمي البحـث ميادين وتنمية تطوير في الجزائريين الباحثين
وقد للوطن، واالجتماعي االقتصادي والتطور التقدم عجلة يدفع بدوره
رئيس فخامة وباســـم انه االفتتاحــية كلمته في الدولة كاتب ثمن
تحسـين إلى مسـعاهم في الجزائريين الباحثين يشجعون الجمهورية

تأكيده مع الوطنية التنمية في توظيفها ثم وتطويرها االقتصادية المعلومة
من تحـتويه لما االستشـرافية النظرة على الباحثين تركيز وجوب على
كل لمنحـت بيدي األمر كان "لو خطابه في قال حيث وتوجهات تغييرات
صكا البالد تطوير في ساهم باحث كل وسنمنح ذهبا؛ وزنه جزائري عالم

بياض". على
عدة حقـق قـد كونه عامر" سي "محمد الدكتور األستاذ تكريم تم وقد

مجال في علمية ونتائج نشاطات
البحـث مخبر ويدير الميكانيك؛
الصناعية الطاقوية األنظمة في
آنفا حــظي وقــد LESEI
كجائزة عالمية دولية بتكريمات

"Who's who in the world"
من العديد وأطر وشـارك ،2012 سنة للباحثين الذاتية للسير

والدولية. الوطنية العلمية والتظاهرات الندوات
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عيد بخمسـينية االحـتفال إطار في
لخضر الحاج جامعة تقف االستقالل
عظيمة صروحا تمتلك وهي بشموخ
الوطنية المصاف أول إلى بها قفزت
في الجهد أبـدا تدخر وال والدولية
والعلمية البيداغوجية وسائلها تطوير
العلمي بـنتاجها للرقـي واإلدارية
القائمة العالمية السوق لمنطق خدمة
فضال العلمية والجودة المنافسة على
المجتمع تنمية في مســاهمتها عن

المحلي.
جويلية 05 يوم شـاركت وقـد هذا
مـن الجامعة هياكل مختلف 2012
فـي الجامعة ومعاهد وكليات ادراة
عيد لخمسينية الموافقة االحتفالية هذه
عديدة علمية بمشـاريع االستقـالل
مستوى عرضعلى أجنحة في تتمثل
والتي لها المخصصة المقــطورة
حـيث بـاتنة مدينة شـوارع جابت
جناح في المقـطورة أجنحـة تمثلت
يضم حيث التجريبية بالسيارة خاص
قسـمين إلى مجزئة نموذجية سيارة
أعضاءها مختلف قسم كل عبر تظهر
جناح ومكوناته، المحــرك خاصة
طرف من منجزة للروبوت مشاريع
عدة في شاركت والتي الجامعة طلبة
ألواح إلى باإلضافة دولية، مسابقات
فيها يتم والتي السـيارات كهربـاء

المتحكمة الكهربائية اللوحة عرض
تحـوي كما السـيارة، كهرباء في
خاصة تجهيزات أيضا المقــطورة
الري: قســــم بمخابــــر
على تحـتوي (التوربـينات)والتي
أو سائل لتحريكه يستخدم دوار جهاز

والبخار، كالماء متحرك غاز
طاقـة تحـويل على يعمل حـيث
لتحـريك حركية طاقة إلى الدوران
الكهربـائية كالمولدات الري آالت
هذه وتســتعمل الماء، ومضخات
مراوح لتحـريك كذلك التوربـينات
محـرك في مهما جزءا وتعد السفن
الزراعيـة العلـوم جناح الطائرة،
مختلف على يحـتوي والبـيطرية:
توصلت التي الزراعية البحوث نتائج
بـها تسعى والتي باتنة، جامعة إليها
في والريادة التميز تحقـــيق إلى
وخدمة العلمي والبحــث التدريس
في الزراعية المجاالت في المجتمع
واألخالقـية الثقـافية القـيم إطار

إكساب إلى باإلضافة واالجتماعية،
والبحـثية التعليمية المهارات الطلبة
في الحديثة المعارف منظومة ضمن
والقدرة الزراعية التخصصات شتى
وتعزيز واالبـتكار المنافسـة على
التنمية في المعهد مســـــاهمة
تطوير عبر واالجتماعية االقتصادية
العلمي والتقـدم الزراعي القـطاع
الطاقــة جناح البـيئة، وحـماية
تحـويل كيفية ويتضمن الشمسـية:
كهربـائية طاقة إلى الشمسية الطاقة
أفضل تعتبـر إذ للبـيئة، صديقـة
الطاقـة مجال في الواعدة التقـنيات
طاقـة تسـخر التي وتلك المتجددة
التحـويل يعتبـر حـيث الشـمس
لإلشـعاعات المباشـر الحـراري
عبـر كهربـائية طاقة إلي الشمسية
وهو متطورة تقـنية الشمسية الخاليا
باعتبــارها إسـتراتيجية صناعة
و المستقبــل في للطاقـة مصدراً
المحافظة في األكبر األثر له سيكون

التقــليدية الطاقــة مصادر على
مجاني مصدر أنه إلى بــاإلضافة
أو مخلفات أي منه ينتج وال ونظيف
تطوير إلى الجامعة وتسعى أخطار،
جناح المجال، بهذا الخاصة البحوث
الطاقـة مولد يضم الطاقة: مولدات
التوربـينات طريق عن الكهربائية
إذ الهولندية الطريقـة على الهوائية
سـرعة تحويل على باألساس تعتمد
في كهربـائية طاقة تولد التي الهواء

الكهربائية. المدارات
بـاتنة مدينة سطرت المناسبة وبهذه
بــرنامجا الوطن مدن غرار على
حيث شوارعها، مختلف في احتفاليا
األلوان من جميلة حــلة اكتسـت

. واألعالم الزاهية الوطنية
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الغابات حرائق من الحد ورشاتحول
المتوسط البحر منطقة في

في البشـرية اليد وإسهام المناخية التغيالتغيرات
الغابـات؛ في الحـرائق واندالع البيئي التوازن
في السريعة التدخالت أن إلى االهتمام وموجهين
في للتحـكم األساسي العامل هي الحريق حاالت
في المواطنين مشـاركة إلى بـاإلضافة الوضع
والذي الحـرائق حـوادث عن والتبليغ اإلعالم
المناطق في خاص وبـوجه مكافحتها في يساعد
توعية حــمالت تنظيم خالل من وكذا النائية،
خاصة ودولية وطنية خطط ووضع وتحسـيس
توفير عبر الغابات وتهيئة االستعجالية، بالحاالت
نشـوب حالة في التدخل عمليات لتسهيل مسالك
المركز مدير عليه أكد الذي األمر وهو حـرائق

. بكتالونيا التقني الغابي
عرضة مدى إلى التطرق تم أخرى محـاور وفي
أكثر الغابـات حرائق إلى المتوسط حوض دول
لتيارات الدائم الممر تعتبـر حـيث غيرها، من
جافة مناطق كونها إلى باإلضافة الساخنة الهواء
شكل في ومتصلة مترابطة واسعة بغابات وتتسم
في حـدث بـما استشـهدوا وقد جبلية، سالسل
إلى شـمالها من باتنة بغابات المنصرمة الصائفة
منها كبـيرة مساحـات تعرضت حيث جنوبها،
كالفسـتق مثمرة أشـجار على تحـتوي والتي
لم كما مهولة حـرائق إلى آريس بأعالي والتوت
أودت التي الكارثة هذه من بـوعريف جبل يسلم
والتي الوالية بجبـال النادرة الفصائل من بالعديد

في أعاليها إلى استطالعية بجولة المشاركون قام
األضرار على الوقـوف أجل من ميدانية زيارة
حـيث عليها أتت التي الحـرائق بها تسببت التي
بــها أثرى التي االستشـارات من اسـتفادوا

الميدانية. الخرجات هذه األلمان المشاركون
الورشــات فعاليات المشـاركون اختتم وقـد

كـ: هامة بتوصيات
أصبحـت والتي الغابـية الثروة على الحفاظ -
الرعوية األراضي توســــيع أجل من تنتهك

والفالحية.
بطابـع سنويا علميا ملتقى الورشات هذه جعل -

متوسطي. دولي
الغابـية بالثروة تضر التي المشاكل استشراف -

فاعلة. بحلول ومواجهتها
نشرها ينبغي التي الممارسات وتكييف تطوير -

بها. والمشاركة

البـيطرة بـمعهد الفالحية العلوم قسم نظم
المديرية مع وبالتنسـيق الفالحية والعلوم
للزراعة العالمية والمنظمة للغابـات العامة
عنوان: تحت علمية تظاهرة "الفاو" والتغذية
Ateliers sur les incendies des"
forêts dans la région
و 04 و 03 أيـام "méditerranéenne
المحـاضرات بقـاعة 2012 ديسمبر 05

لخضر. الحاج بمجمع الكبرى
والمدير بـاتنة والية والي السـيد فبحضور
الغابـات في خبـراء وكذا للغابـات العام
المتوسط حوض دول مختلف من والحرائق
واسبــانيا واليونان فرنســا غرار: على
ألمانيا وبمشاركة والمغرب ولبنان والبرتغال
تعريفية بمحاضرة الورشات أشغال افتتاح تم
للطاقة مصدرا باعتبارها الغابات أهمية حول
قيمة من وترفع الدخل في تساهم وكذا والغذاء
وإذا المتوسـطية، للدول االقتصادي الميزان
كافة على بالسـوء يعود فهذا سلبـا تأثرت

المذكورة. القطاعات
سبـل لتعزيز فرصة الملتقـى هذا ويعتبـر
في والخبراء المشاركين بين والتعاون التبادل
المتوســطية والنبـاتات الغابـات مجال
االفتتاحية المحاضرة كانت حيث خصوصا؛
دول في الغابية للثروة المفصل العرض حول
المستدامة التنمية في مساهمتها حوضومدى
محـاور تطرقـت وقد المجاالت، شتى في
غطاء كونها الغابات وظائف أهم إلى أخرى
البــيئي التوازن على يحــافظ طبـيعي
الفصائل لبـــعض وموطن وااليكولوجي
للبشـرية ميراثا تعتبر كما النادرة، الحيوانية
بـعض المشـاركون استعرض ثم جمعاء،
الجزائر في بالغابـات الخاصة اإلحصائيات
%70 هكتار، مليون 240 على تتربع والتي
اإلبرية األوراق ذات األشجار أصناف منها

الورقيات. من و%30
تأثير مدى أيضا المداخالت استعرضت وقد
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الجارية السنة من األخير الثالثي في إدارية وتغييرات تعيينات عدة باتنة جامعة شهدت
يلي: ما شملت والتي 2012

والتنشيط والتعاون الخارجية بالعالقات مكلفا الجامعة لمدير نائبا بوزيد الطيب الدكتور تعيين -
العلمية. والتظاهرات واالتصال

اإلسـالمية والعلوم واالجتماعية اإلنسـانية العلوم لكلية عميدا بوبشيش صالح الدكتور تعيين -
بتبسة. التبسي العربي لجامعة مديرا عين الذي فكرة سعيد الدكتور لألستاذ خلفا

والعلوم البـيطرية العلوم بـمعهد التغذية تكنولوجيا لقسـم رئيسا فحلول جمال األستاذ تعيين -
الفالحية.

للبحـث الوطني للصندوق المالي التسـيير بخلية مكلفا مسؤوال لوهابي جمال األستاذ تعيين -
الجامعة. مستوى على التكنولوجي والتطوير العلمي

العلوم. بكلية الرياضيات لقسم العلمية للجنة رئيسا قجيبة سعيد األستاذ تعيين -
والعالقـات العلمي والبحث التدرج بعد بما مكلفة مساعدة مديرة حمزي رشيدة األستاذة تعيين -

الصناعي. واألمن الوقاية بمعهد الخارجية
اآللي اإلعالم بـرامج ومتابعة انجاز بخلية مكلفا مسؤوال عباس بن الدين نصر األستاذ تعيين -
على التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث الوطني للصندوق واإلداري المالي بالتسيير الخاصة

الجامعة. مستوى
العلوم. بكلية اآللي اإلعالم لقسم العلمية للجنة رئيسا زيداني المجيد عبد األستاذ تعيين -

خالل عبـيد بـن الطاهر الدكتور األستاذ الجامعة مدير السيد ناقش
لوالية الوالئي الشعبي للمجلس العادية الدورة فعاليات في مشاركته
عالميا علميا بحثيا مشروعا 2012 أكتوبر 16 بتاريخ والمنعقد باتنة
المروري والضغط النقل لمشكلة وناجعة فعالة حلول إيجاد شأنه من

العالمية. المدن بكبرى
ضغطا تعاني أصبحت التي باتنة مدينة نموذج في المشروع ويبحث
والمسـمى المشـروع هذا يعتبر حيث المرورية، الحركة في رهيبا
مدن في بحوثها طبقت التي المشاريع أنجح من "TRUST "تريست
ويضم الجنوبية، وأمريكا وآسيوية أوروبية دول في عديدة ومناطق
والصين األوروبـي االتحـاد دول من الباحـثين من كبـيرا عددا
متخصصين باتنة جامعة في ممثلة والجزائر والبرازيل وسنغافورة
الحـضري النقـل مشـاكل في يبحثون والطرقات، النقل مجال في
من تشـتكي التي الكبـرى للمدن مستقبـلية مخططات ويرسمون

واالزدحام. المروري الضغط
مدير صرح حـيث النقـل مجال في بباحثين باتنة جامعة وتشارك
عنق من الخروج وهو رئيسـا هدفا رسمت جامعتنا بأن باتنة جامعة
من مطلقـة ومسـاندة دعما القى ما وهو واالزدحام الضغط مشكلة
هذا أن واعتبـر الدعم كامل بتقديم وعد الذي باتنة والية والي سيادة
والتي الوطني العلمي البحث عجلة دفع شانه من المشاريع من النوع

باتنة لمدينة واالجتماعية االقتصادية التنمية تحرك .بدورها

الهاشـمية بالمملكة والمقامة شومان" الحميد "عبد مسابقة شهدت
فئة في جفال فيصل الدكتور باتنة جامعة مرشح تتويج األردنية
أعلنت حيث 2011 لعام الشبان العرب للباحثين الهندسية العلوم
من نسخة باتنة جامعة تلقت حيث ،2012 جوان 20 يوم النتائج

لألستاذ. تشجيعية رسالة رفقة التحكيم لجنة قرار
هذا على الهندسـة كلية من جفال فيصل الدكتور حـاز وقد هذا
مجال في العديدة وبحــوثه العلمي إنتاجه لغزارة وذلك الفوز
باإلضافة الشمسي، التتبع وأنظمة النانومترية المركبات دراسة

العالمية. العلمية الكتب وتأليف العلمي البحث بين مزجه إلى
للباحـثين شـومان" الحميد عبد "مؤسسة جائزة شملت وقد هذا
تضمنت عديدة مجاالت في أخرى وكتابات بحوث تتويج العرب
والعلوم والتربـوية النفسـية والعلوم الكيمياء هي: فئات سـتة
الجغرافيا تتخللها اإلنسانية العلوم وكذا البيئة وعلوم البيولوجية
تخصص عن ناهيك والفلسفة واآلثار وآدابها واللغات والتاريخ
بـاتنة جامعة فيها ظفرت والتي الهندسية والعلوم الطبية العلوم

بحث. أحسن بجائزة

     

      

اهللا ذمة في الحميد عبد شوقي األستاذ

عبيد" بن "سكينة األستاذة

عثامنة سعيدة الموظفة

هذا إثر وعلى ،2012 أوت 16 يوم الحـميد عبـد شوقي األستاذ تعالى اهللا رحمة إلى انتقل
التعازي بـأخلص الجامعة مدير السـيد رأسـها وعلى الجامعية األسرة تتقدم الجلّل المصاب

وأحبابه. أهله وكافة وذويه الفقيد لعائلة المواساة وأصدق
القـدماء األساتذة من ويعتبر الفيزياء تخصص في أستاذ اهللا، رحمه الحميد عبد شوقي األستاذ
مارس1992. 15 في الميكانيكية الهندسة في محاضر أستاذ رتبة على تحصل باتنة بجامعة

عبيد بن سكينة األستاذة وفاة نبأ الجامعية األسرة تلقت وقدره اهللا بقضاء ومؤمنة خاشعة بقلوب
يتقـدم الجلل المصاب هذا إثر وعلى ،2012 أوت 26 يوم الصناعي واألمن الوقـاية قسم من
من راجين التعازي بأخلص الفقيدة عائلة إلى الجامعية األسرة وباسم باسمه الجامعة مدير السيد
لها منصب أول عبـيد بـن سكينة األستاذة شغلت جناته. فسيح يسكنها أن وجل عز المولى

أ". قسم "محاضر أستاذ برتبة ،2003 نوفمبر 02 يوم لخضر الحاج بجامعة

22 يوم عثامنة سـعيدة السـيدة وفاة نبأ لخضر الحاج جامعة أسرة تلقت واألسى الحزن ببالغ
فيفري 23 مواليد من البحـث بوحـدة البـيانات حفظ عون موظفة الزميلة ،2012 ديسمبر
الجامعية األسـرة وباسـم باسـمه الجامعة مدير السيد يتقدم المصاب هذا إثر وعلى ،1971

جنانه. فسيح واسكنها روحها اهللا تغمد الفقيدة، ألهل بأخلصالتعازي
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