مجلة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران
رقم  - 11 :جويلية 6112

 -1الحدث

الفهرس

 .1الحدث

 المدرسة تكرم نجبائها من الطلبة األساتذة:
نظمت المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران يوم الخميس  32جوان 3102
حفال تكريميا على شرف الطلبة النجباء من األساتذة وهم يمثلون آخر دفعة من
خريجي المدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي سابقا ؤ والتي تحولت الى المدرسة
الوطنية المتعددة التقنيات .الخمس ( )50نجباء المكرمين هم أساتذة تعليم ثانوي في

 .6التظاهرات العلمية
 .3اللقاءات و الزيارات
 .4النشاطات
.5التكوين في إطار
التوظيـــــــــــف
 .2رسائل التخرج
 .7االجندة

التخصصات التالية :علوم في زيائية ،رياضيات ،إعالم آلي ،مناجمنت صناعي و لغة
فرنسية.
الدفعة األخيرة ألساتذة التعليم التكنولوجي للسنة الجامعية  5502-5500تتكون من
 342متخرج.
للتذكير فإن المدرسة الوطنية ألساتذة التعليم التكنولوجي أنشئت سنة  0795في إطار
التعاون بين الجزائر واليونيسكو لتكوين أساتذة تعليم ثانوي في التخصصات
التكنولوجية لصالح وزارة التربية والتعليم في بادئ األمر  ،ثم وابتداءا من 0777
كلفت بتكوين أساتذة التعليم اإلبتدائي والمتوسط في العلوم الدقيقة والمناجمنت واللغات
 ،وهو ما يدخل في إطار خلق عالقة بين الوسط الجامعي والمهني .
ال مدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي لوهران تكون بحلول شهر جوان 5502
الفائت قد مر عليها  62سنة من الوجود قدمت خاللها  8129أستاذ متخرج من
مختلف التخصصات والمستويات

 المدرسة تكرم نجبائها من الطلبة األساتذة:

 Leaderالممم ذي ركمممز علمممى إعمممداد وصمممناعة أ شمممية التناضمممح
العكسي وهو ما جلب اهتمام الطلبة المهندسين والدكاترة.
الهمممدف ممممن همممذو النمممدوة التعريمممف بهمممذا التخصممم "تهليدددة ميددداا
البهدددددر" المتممممموفر علمممممى مسمممممتوي المدرسمممممة الوطنيمممممة المتعمممممددة

نظمت المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران يوم الخميس
 32جوان  3102حفال تكريميا على شرف الطلبة النجباء من
األساتذة وهم يمثلون آخر دفعة من خريجي المدرسة العليا ألساتذة
التعليم التكنولوجي سابقا ؤ والتي تحولت الى المدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات .الخمس ( )50نجباء المكرمين هم أساتذة تعليم
ثانوي في التخصصات التالية :علوم فيزيائية ،رياضيات ،إعالم
آلي ،مناجمنت صناعي و لغة فرنسية.
الدفعة األخيرة ألساتذة التعليم التكنولوجي للسنة الجامعية -5500
 5502تتكون من  342متخرج.
للتذكير فإن المدرسة الوطنية ألساتذة التعليم التكنولوجي أنشئت سنة
 0795في إطار التعاون بين الجزائر واليونيسكو لتكوين أساتذة
تعليم ثانوي في التخصصات التكنولوجية لصالح وزارة التربية
والتعليم في بادئ األمر  ،ثم
وابتداءا من  0777كلفت
التعليم
أساتذة
بتكوين
اإلبتدائي والمتوسط في
العلوم الدقيقة والمناجمنت
واللغات  ،وهو ما يدخل في
إطار خلق عالقة بين الوسط
الجامعي والمهني .
المدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي لوهران تكون بحلول شهر
جوان  5502الفائت قد مر عليها  62سنة من الوجود قدمت خاللها
 8129أستاذ متخرج من مختلف التخصصات والمستويات.

 -6التــــــظاهـــرات العلـــــــمية


ندددددوة تددددوم تهليددددة ميدددداا البهددددر ددددن طر دددد التنا دددد

العكسي:
نظمممم مخبمممر البحمممل فمممي تكنولوجيممما البيئمممة وبالتعممماون مممم دائمممرة
الفيزيممماء والكيميممماء للمدرسمممة الوطنيمممة المتعمممددة التقنيمممات بممموهران
ددددوم  30أفر دددد  3102بقاعممممة المحاضممممرات بالمكتبممممة تالحيممممت
بخلممموف بالمدرسمممة ،نمممدوة حمممول "تهليدددة ميددداا البهدددر دددن طر ددد
العكسي".
التنا
 BWCوهمممو طمممرف
نشمممط همممذو النمممدوة الممممدير التنفيمممذي لممم
شممريف فممي تكمموين مهندسممين متخصصممين فممي تحليممة ميمماو البحممر ،
DOW Algerie
والممممممدير التقنمممممي للمجموعمممممة العالميمممممة

التقنيممممات بمممموهران علممممى المسممممتوي المممموطني والعممممالمي ،وإ هممممارو
للقطممممماه المهنمممممي والسوسممممميو اقتصمممممادي وهمممممذا ل ممممممان إدمممممماج
المهندسين المتخرجين بسرعة في عالم الشغل.

 .3اللقــــــاءات و الزيــــــــارات
 ز دددددارة مسدددددلوم رفيدددددو المسدددددتو للتعددددداون التكنولدددددوجي
والصنا ي الفرنسي جزائري
فممممي إطممممار المقاربممممة بممممين المدرسممممة الوطنيممممة المتعممممددة التقنيممممات
والقطاعممممات العاملممممة و انفتاحهمممما علممممى العممممالم فممممي المجممممال العلمممممي

والتقني،إسمممممتقبلت يممممموم الثالثدددددا  08أفر ددددد 3102السددددديد جدددددون
لددددو س ليفدددداتر مسددددلوم رفيددددو المسددددتو للتعدددداون التكنولددددوجي
والصدددددنا ي الفرنسدددددي -جزائدددددرير المممممذي قمممممدم محاضمممممرة بقاعمممممة
المحاضممممممرات بالمكتبممممممة تحممممممت عنمممممموان  ":التغيددددددرات العلميددددددة
والتكنولوجيدددددة الكبدددددر للخددددددمات فدددددي العدددددال ر مدددددا هدددددي مكاندددددة
التعاون الفرنسير الجزائري".
السمممميد جممممون لممممويس ليفممممات حامممممل لممممدكتوراو دولممممة فممممي العلمممموم
اإلقتصمممممادية  ،وصممممماحب كتابمممممات كثيمممممرة آخرهممممما بشمممممهر نممممموفمبر
 5500تحت عنوان ":إصنو أتسن لكي تعيش أتسن".
النممممدوة كانمممممت ف مممماءا للتبمممممادل بمممممين األسمممماتذة البممممماحثين والطلبمممممة
والدكاترة وأي ا المؤسسات ذات الصلة م المدرسة.

أممما خممالل الفتممرة المسممائية فقممد تممم التباحممل مممن أجممل تنظمميم يمموم دراسممي
للتقريممب المدرسممة والجامعممة بالمؤسسممة واإلدارات المحليممة فممي بدايممة
خريف  5502بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران .
 دددرا ددددا
التقنيات

تخصصمممممممممات (اإللكترونيف،األوتوماتيمممممممممف  ،اإللكترووتيكنيمممممممممف،
الهندسمممممة الميكانيكيمممممة ،الهندسمممممة  ،المناجمنمممممت) ثممممممان مشممممماري
لمؤسسات مبدعة.

ومميددددز لعمدددام المدرسددددة الوطنيددددة المتعددددددة

فمممي إطمممار المقاربمممة بمممين المدرسدددة والقطددداس السوسيوإ تصدددادي،
نظممممت المدرسمممة الوطنيمممة المتعمممددة التقنيمممات بممموهران وبالتعممماون
مممم بنددد  ،BNP PARIBAS EL-DJAZAIRيممموم 09
أفر ددددد  3102أبممممموا
مفتوحممممة علممممى البنممممف
بقاعممممممممة المممممممممؤتمرات
بمكتبمممممممممممة تالحيمممممممممممت
بخلوف.
افتمممممممممممتح البرنمممممممممممام
بمممممممممالتعريف وتقمممممممممديم
الخممممممدمات المتنوعمممممممة
التممي يعرضممها البنممف  ،ثممم بعممد ذلممف تممم فممتح معممرض خمماب بالبنممف
علممى مسممتوي المكتبممة أيممن تممم شممرم وتوجيممب العمممال والطلبممة نحممو
الخمممدمات التمممي يعرضمممها البنمممف لصمممالحهم  ،الطلبمممة كمممانوا ملحمممين
على ضرورة فتح المجال لهم إلجراء تربصات في البنف.

 .4النشـــــــاطــــــات
 وم دراسي في إطار مشروس " "Tempus Porfire
إحت ممنت قاعمممة المحاضممرات بمممدائرة المناجمنممت يممموم دراسممي فمممي
 "Tempusددددددوم  13مدددددداي
إطددددددار مشددددددروس " Profire
.3102
اليممممموم الدراسمممممي كمممممان حمممممول
اإلبممممداه والمقاو تيممممة ،ونشممممطب
السمممممممادة األسممممممماتذة :عمممممممماري
صمممالم المممدين سمممفيان  ،عمممريس
عبممممممد القممممممادر ،خيمممممماط سممممممليم
والسيدة حداد حفيظة.
األسممممماتذة المحاضمممممرين كمممممانوا
قممد تممابعوا تكوينمما فممي مدرسممة المناجمنممت لقرونوبممل بفرنسمما حممول
اإلبمممداه والمقاو تيمممة التمممي أصمممبحت تشمممكل محمممل اهتممممام الخبمممراء
فمممممي السمممممنوات األخيمممممرة ورهانممممما للمؤسسمممممات وللمممممرا بين فمممممي
إنشائها.

التكممممموين شمممممهد مشممممماركة واسمممممعة لخبمممممراء ومتخصصمممممين ممممممن
الممممداخل والخممممارج  ،وهممممذا لمسمممماعدة الطلبممممة إلنجمممماز مشمممماريعهم
المبدعة.
لجنمممة مناقشممممة المممممذكرات كانممممت مكونمممة مممممن أسمممماتذة باإلضممممافة
إلممممى خبممممراء مممممن المؤسسممممات الممممذين أبممممدوا إعجممممابهم باألعمممممال
المنجزة من طرف الطلبة واستعدادهم مساعدتهم إلنجازها.
وممممن المنتظمممر أن يمممتم تكمممريم حممماملي همممذو المشممماري خمممالل شمممهر
أكتوبر  5502وا ستماه إلى تجربتهم الميدانية.
 إجتمددددددداس مجلدددددددس اادارة للمدرسدددددددة الوطنيدددددددة المتعدددددددددة
التقنيات بوهران وم  38جو لية 3102
إجتممممممم مجلممممممس إدارة المدرسممممممة الوطنيممممممة المتعممممممددة التقنيممممممات
بمممممموهران يمممممموم  38جوليددددددة  3102بقاعممممممة السمممممممعي البصممممممري
بالممممممدرة الوطنيمممممة المتعمممممددة التقنيمممممات بممممموهران تحمممممت اشمممممراف
البروفيسمممممور العربمممممي شممممماهد ،ممثمممممل وزيمممممر التعلممممميم العمممممالي و
البحمممممل العلممممممي و رئممممميس جامعمممممة وهمممممران  0أحممممممد بمممممن بلمممممة.
وح ممممممممر اإلجتممممممممماه ممثلممممممممي القطمممممممماه السوسيوإقتصممممممممادي،
األع اء المنتخبين من األساتذة والعمال والطلبة.
جدول األعمال لهذا اليوم تمحور حول:
 تقممممديم عممممرض مفصممممل مممممن طممممرف المممممدير حممممولالنشمممممممماطات البيدا وجيممممممممة ،العلميممممممممة و اإلداريممممممممة
بعنوان السنة الجامعية .5502-5500
 الموافقة على الحسابات المالية لسنة .5500 عمممرض ميزانيمممة 5502و مخطمممط المممموارد البشمممرية.5502
 عممممممممرض لمشمممممممماري ميزانيممممممممة التسمممممممميير (-5509.)5507-5502
مدي تنفيذ توصيات مجلس اإلدارة للمدرسة السابق.

"تكددددددو ن المهندسددددددين ر سددددددا األ مددددددام"ر تخددددددر

الدفعددددة الرابعددددة  FIEللمدرسددددة الوطنيددددة المتعددددددة التقنيددددات
بوهران

إجتمددددددددداس المجلدددددددددس العلمدددددددددي للمدرسدددددددددة بتدددددددددار

12جو لية .3102

فمممي إطمممار برندددامك تكدددو ن  FIEالمممذي همممو تكممموين بالتعممماون مممم
جامعممممة  ، INSA DE LYONأنجممممز الطلبممممة مممممن عممممدة

إجتمممممم المجلمممممس العلممممممي للمدرسمممممة الوطنيمممممة المتعمممممددة التقنيمممممات
بممموهران يممموم  12جو ليدددة  3102بقاعمممة السممممعي البصمممري لمكتبمممة
تالحيت بخلوف .جدول األعمال لهذا اللقاء دار حول:

 تقيمممميم السممممنة الجامعيممممة  5502-5500مممممن الجانممممبالبيدا وجي ،العلمي ،و العالقات الخارجية.
 سممير الورشممات األربعممة المعتمممدة مممن قبممل المجلممسالعلمي المنعقد في جويلية:
*إعممادة هيكلممة الممدوائر فممي إطممار المدرسممة الوطنيممة
المتعممممممممددة التقنيممممممممات بمممممممموهران وتماشمممممممميا ممممممممم
التخصصات الموجودة لتطويرها.
* مراجعمممممممة و تكييمممممممف التكممممممموين مممممممم متطلبمممممممات
المحيط السوسيوإقتصادي.
*معممممايير التقيممممميم المتواصممممل بالتعممممماون ممممم خليمممممة
ضمممممممان النوعيممممممة للمدرسممممممة الوطنيممممممة المتعممممممددة
التقنيات بوهران.
*التفكيمممممر فمممممي إعمممممادة مراجعمممممة معمممممايير القبمممممول
للتخصصممممات بعممممد النجممممام فممممي ا متحممممان المممموطني
لدخول المداس الوطنية.
تقممممديم عممممروض التكمممموين الجديممممدة الخاصممممة بالمهندسممممين للسممممنةالجامعية .5502-5509
الجددددددددددددددائزة المغاربيددددددددددددددة للطالدددددددددددددد المهنددددددددددددددد

"ingénieuses 2016"3102
فممممي إطممممار اإلعممممالن عممممن الجددددائزة المغربيددددة للطالدددد المهنددددد
 " 3102لتثمممممممممين المسمممممممممار الدراسممممممممي والمهنمممممممممي للشمممممممممبا
المهندسممممممين مممممممن تنظمممممميم  CDEFIو
 ، AUFالجممممائزة كانممممت مممممن نصمممميب
الطالبدددة بلبورصدددبر نة طالبدددة بالسدددنة
الخامسدددددددددددة هندسدددددددددددة ميكانيكيدددددددددددة
بالمدرسددددددددددة الوطنيددددددددددة المتعددددددددددددة
التقنيددددات بددددوهران،وهممممي عبممممارة عممممن
إقاممممممممة مجانيمممممممة ببممممممماريس لتحصممممممميل
الجائزة يوم  08ماي  3102بمقر . AUF
الطالبمممة بلبوشصمممبرينة مسمممجلة بالسمممنة امسدددة هندسدددة ميكانيكيدددة
تخصدددص تصدددنيو وتح مممر بمممالموازاة مممم ذلمممف ماسمممتر فمممي نفمممس
التخص بدائرة الميكانيف.
نشممماط الطالبمممة يفممموا تفرقهممما الدراسمممي إذ أنهممما ع ممموة ناشمممطة فمممي
النشمممماط الجمعمممموي كونهمممما ع ممممو مؤسممممس ومسممممؤولة اإلتصمممممال
والعالقممممات الخارجيممممة فممممي نممممادي MechanicalActivities
Clubللمدرسمممة الوطنيمممة المتعمممددة التقنيمممات ،وع ممموة فمممي جمعيمممة
وهران للروبوتيف والذكاء الصناعي ORIA
إجتمدددددداس تنسدددددديقي لفددددددت ماسددددددتر دولددددددي متخصددددددص

 PPIEVبالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران
فممممي إطممممار إتفاقيممممة التعمممماون
المم مممممماة بممممممين المدرسددددددة
الوطنيددددة المتعددددددة التقنيددددات
لدددوهران ومدرسدددة لدددي مدددين
لسددددانتيتيان بفرنسددددا  ،سمممميتم
فممممممممممتح ماسممممممممممتر دولممممممممممي

متخصممممم فمممممي مجممممممال التنميمممممة الدائمممممممة لصمممممالح المؤسسممممممات
واإلدارات العمومية إبتداءا من سبتمبر .5502
عنمممموان هممممذا الماسممممتر "سياسددددةرتكنولوجيا وتمو دددد المشددددار و
المبد ة لصال اا تصاد األ ضر".
EMSE
هممذا الماسممتر يجم م بممين عممدة أطممراف مشمماركة وهممي
Senghor
(فرنسمممممممما) و ( ENPOالجزائممممممممر ) ،جامعممممممممة
( Alexandrieمصر) ،و .ONG R 20-MED
وقممممد تممممم عقممممد اجتممممماه تنسمممميقي يمممموم  32مدددداي 3102بالمدرسممممة
الوطنيممممة المتعممممددة التقنيممممات بمممموهران لمناقشممممة شممممروط وكيفيممممات
سمممير همممذا الماسمممتر المممذي ممممن المنتظمممر أن يبمممدأ مممم بدايمممة الموسمممم
الجامعي .5509-5502
هممممذا الماسممممتر يممممدخل فممممي إطممممار تطمممموير عالقممممات الشممممراكة بممممين
:المدرسة-المؤسسة-والشركاء الدوليين.



صالون الطال و اآلفاق الجد دة " طوة"

في إطار صالون الطال و اآلفاق الجد دة " طوة" الذي نظم في
طبعتب الثانية من  10إلى 18
ماي  3102بمركز ا تفاقيات
بوهران محمد ابن احمد،
المدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بوهران على رار
 25مؤسسة جامعية جزائرية و
أجنبية سجلت مشاركتها لهذا
الحدث الذي عرف تدفق كبير
للطلبة الشبا الجزائري و الذي جاء بهدف اإلجابة على تساؤ تهم
و طرم انشغا تهم و كذا دعمهم في تنفيذ مشاريعهم المهنية.


األلعاب الجامعية الر ا ية الوطنية

فممممي إطممممار تنظمممميم الطبعددددة  02لأللعدددداب الجامعيددددة الر ا ددددية الوطنيددددة
التمممي تزامنمممت مممم دددوم الطالددد  08مددداي  ،نظممممت و يمممة وهمممران همممذا
الحمممممدث الرياضمممممي الكبيمممممر ،
وهمممذا تحمممت الرعايمممة السمممامية
لممممممممموزارة التعلممممممممميم العمممممممممالي
والبحممممممممممل العلمممممممممممي ووزارة
الشمممممبا والرياضممممممة ،خممممممالل
الفتممممرة الممتممممدة مممممن  04الددددى
 31ماي .3102
وقممممد تممممم تعيممممين السمممميد مممممدير
المدرسمممممة الوطنيمممممة المتعمممممددة
التقنيمممممات بممممموهران منسمممممق الرسممممممي لهمممممذو األلعممممما وبالتعممممماون مممممم
الفيديراليممممة الوطنيممممة لجلعمممما الجامعيممممة ،مديريممممة الشممممبا والرياضممممة
لو يمممممة وهمممممران الرابطمممممة الرياضممممممية للرياضمممممات الجامعيمممممة لو يممممممة
وهران،مممممممدراء الخممممممدمات الجامعيممممممة وأي مممممما المؤسسممممممات الجامعيممممممة
للو يمممة  ،كمممل همممذو األطمممراف سممماهمدت فمممي إعمممداد وإنجمممام البرنمممام
المسطر لجلعا .
شممماري فمممي همممذو األلعممما  0182مشممماري ممثلمممين سمممتة ( )52رياضمممات
كانممممممممممممممممممممت حاضممممممممممممممممممممرة بهممممممممممممممممممممذو الممممممممممممممممممممدورة وهمممممممممممممممممممممي
:الجيدو،ألعابالقوي،كرةالقدم،كرةالسلة،كرة اليد وكرة الطائرة.

وقمممد تمممم افتتمممام همممذو األلعممما دددوم  02مددداي  3102باإلقاممممة الجامعيمممة
بلقايممممد  6وبح ممممور السمممميد والممممي و يممممة وهممممران ،مسممممؤولين محليممممين
وممممممدراء المؤسسمممممات الجامعيمممممة لو يمممممة وهمممممران  ،رئممممميس الفيديراليمممممة
الرياضية الجامعية وممثلين عن مديرية الشبا والرياضة لو ية .
األلعا الجامعية الرياضية تمت في روف جيدة ومالئمة .
حفمممل اإلختتمممامتددد دددوم  08مددداي  3102بجامعمممة العلممموم والتكنولوجيممما

 تصممممميم وتركيممممب وتطبيممممق الرقابممممة قويممممة جديممممدة  PIDلمحممممريذي تيار متواصل ،نو ر أتمد بتاريخ .5502/52/05
الفيز ا والكيميا
 تخصددددص– الفيز ددددا و تطبيدددد الطبقددددات الر يقددددة و المددددواد
الصلبة: .
 -المسمممماهمة النظريممممة لدراسممممة الخصممممائ

الهيكليممممة واإللكترونيممممة

ممممن البرنمممام النمممووي العراقمممي ممممن دون ضمممغوط ،با ددددة بدددد
الصمد ر بتاريخ5502/50/50
تمممم ثير ال ممممغط علممممى الملكيممممة الهيكليممممة ،والبصممممرية واإللكترونيممممةلCdoرمناصر موسى  ،بتاريخ .5502/52/00

محمممممد بوضممممياف بمممموهران  ،وح ممممرو السدددديد وز ددددر التعلددددي العددددالي
والبهدددل العلمدددي ،والمممي و يمممة وهران،والمسمممؤولين المحليمممين وممممدراء
المؤسسات الجامعية للجهة الغربية للوطن .

 .5التكوين في إطار التوظيـــــــــــف


 تخصددددص– دراسددددة المددددواد بددددالطرق الطيفيددددة االكترونيددددة و
الفوتونية:
 دراسممممة تمممم ثير اإلشممممعاه علممممى أداء الخاليمممما الشمسممممية ،سددددما ينالطاهر ر بتاريخ.5502/52/07
الهندسة المدنية

تكو ن األساتذة الباتثين الجدد:

قامممممت المدرسددددةالوطنية المتعددددددة التقنيددددات بددددوهران بتو يممممف
ثمانيدددة ( )19أسممماتذة بممماحثين بعنممموان سمممنة  3102حمممائزين علمممى
شمممهادة المممدكتوراو وقمممد اسمممتفاد همممؤ ء األسممماتذة المتربصمممين ممممن
برنام تكوين حسب ما ين عليب القانون حول :
 التشري الجامعي تقنيات اإلعالم واإلتصال الممارسات البيدا وجية الجديدة نظام LMD الهندسة البيدا وجيةبرنمممام التكممموين انتهمممى يممموم األربعممماء  19جدددوان 3102و قمممد تمممم
تقديم شهادات كفاءة لجساتذة المتربصين.

 تخصص -د مومة و صيانة هياك األسا :
 دراسممممممة همممممماون مصممممممنوعة مممممممن الرواسممممممب المجروفممممممة لسممممممدبوحنيفيمممممة إلصمممممالم أسممممماس سمممممطحي ،بو نددددداتي

سدددددوميةر

بتاريخ.5502/52/05
 حمايممة هياكممل األسمماس ضممد الميمماو الجوفيممة الملوثممة :تطبيممق إلممىمنطقة ح رية ،بلهبري نعيمة ،بتاريخ .5502/52/05
الهندسة الميكانيكية
 تـــــخصص :الميكاني الهيو ة للغرسات :

برنممممام التكمممموين يمتممممد علممممى مممممدي سداسممممي واحممممد ومقسممممم إلممممى
ندوات بمعدل  50ساعات كل أربعاء انطالقا من  56فيفري.

 تحليممممل ا سممممتقرار األبعمممماد للحشممممو األسممممنان  ،تافرا ددددا ددددال ،بتاريخ.5502/56/59

.6منــــــــا شة رسائــــــاللتخـــــــــر

-توصممميف ونمذجمممة سممملوي كسمممر ا سممممنت العظمممام ،جياللمممي بمممن

 المــــــــــــــاجستير

فرج ،بتاريخ .5502/56/06
الهندسة الكهربائية

 تخصص -تشخيص وتهك المهركات

الكهربائية:

 دراسممة ومراقبممة ممامو مممن تمموربين الريممام علممى أسمماس كتلممةالمغناطيس الدائم ،كراكاله منام بتاريخ . 5502/52/50
 التتبممم فمممي الوقمممت الحقيقمممي نقطمممة الطاقمممة القصممموي ممممن عمليمممةتوليد ،ماز معتزبتاريخ.5502/52/50

تحليمممل الممممواد السممملوي لصمممناعة األطمممراف الصمممناعية العمممابرة،ديدان قادة ،بتاريخ .5502/56/06
المحاكممماة والنمذجمممة ممممن تشممموو فمممي بدلمممة األسمممنان ،مختمممار بمممنونان طاهر ،بتاريخ .5502/50/50
ر ا يات  /إ الم ألي

 التـــــــــــــــــأهي الجـــــــامعي

 تـــــخصص :تهسينر المعادالت التفا لية الجزئية و
التطبيقات :
 بيانمممممممات الحمممممممدود اسمممممممتكمال باسمممممممتخدام طريقمممممممة المصمممممممن ،براهيمي رر ف  ،بتاريخ.5502/52/50
دراسممة المعمماد ت التفاضمملية التشمممغيلية مممن الدرجممة الثانيممة نممموهبي اوي الشكل ،موف تمزة ،بتاريخ .5502/52/50
فممممي التعممممميم مممممن طريقممممة نيمممموتن لحممممل المعمممماد ت التفاضممممليةوأنظمة عدم تطبيق ،فرتاوي مهمد ،بتاريخ .5502/52/05

الهندسة الكهربائية
 تـــــخصص :الهندسةالكهربائية:
 توصيف ونمذجة لمتغاير ذي قطبين و الترانزستور المزدوج)(TBdHلتصميم الدوائر عالية السرعةر بون بيد ميلود،
بتاريخ.5502/56/52
تكيف التحكم العصبي القوي لفرن المقاومة الكهربائية ،الكبير بدالقادر  ،بتاريخ .5502/50/05
فيز ا  /كيميا

الماناجمنت
 تخصص -مناجمنت اابداس و التنافسية الصنا ية :
التقمممممممار  :الجامعمممممممة ،المؤسسمممممممة  :دراسمممممممة حالمممممممة جامعمممممممة
مستغانمبو زة كر مةر بتاريخ .5502/52/02

 تـــــخصص :فيز ا :
 الخصائ ال وئية والميكانيكية للمواد  A1Bi ، GaBiو .InBi.تطبيق الشبكات الممتازةر ارور تفيظةر بتاريخ
.5502/50/06
هيكل وتشكل أسطح المواد أشبب بالموصالت وأكاسيد تتميزبال وئيات التحليل الطيفي وا لكترونية واأليونية ،بصهراوي
فتيهة  ،بتاريخ .5502/50/56

 الدكتـــــــــــــوراا لــــــــوم
الهندسة الميكانيكية
 تـــــخصص :الهندسة الميكانيكية:
دراسمممة رقميمممة لالحتراقفيالنظاممممالحرج،بدددن منصدددور بدددد الكدددر
 ،بتاريخ.5502/52/50
الهندسة الكهربائية
 تـــــخصص :الهندسة الكهربائية:
 دراسة الكهربائية من الثنائيا تشوتكي بناء على المواد متناهيةالصغر ، ،داوي مصطفى أمين ،بتاريخ ..5502/56/52
 -الدراسممممات

السمممملوكية

شممممبب ترمممممو إلكترونيممممة لثنائيمممما

 .7األجـــــــــــــندة
-

وررة م حول تنفيذ التدريب في صناعة البالستيف يزم
عقدو يوم  55أكتوبر .5502

-

ندوة توم المهاكاة في الو ت الهقيقي المقرر في الفترة
الممتدة ما بين  56و  50نوفمبر  5502من قبل قسم الهندسة
الكهربائية.

-

اجتماس منسقيCATIالمقرر إجراؤها في  55أكتوبر . 5502

تشوتكي،تفاتي بد القادر ،بتاريخ.5502/59/05
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