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 فرحات عباس - 1سطيف جامـعة

الجامعة المكلفة بالعالقات  مديرية  نيابة

 تصالاإل، التنشيط ، التعاون ، الخارجية 

 والتظاهرات العلمية

ضمن قائمة الباحثين األكثر تأشيرا حسب فهرس "ألبير  فرحات عباس 1جامعة سطيف من األستاذة زايدي زبيدة 

 تزامنا مع الذكرى الثانية لرحيلها. 2023دوجر" العلمي لسنة 

، تم 2023لسنة  (Alper-Doger Scientific Index) تبعا للتصنيف الصادر عن فهرس "ألبير دوجر العلمي"

فرحات  1باحثين جزائريين األكثر استشهادا، من بينهم األستاذة الراحلة زايدي زبيدة من جامعة سطيف  10تضمين 

 .2022نوفمبر  15، إذ يأتي هذا التصنيف تزامنا مع الذكرى الثانية لرحيلها التي حصدت املرتبة الثانية وطنياعباس، 

ميم والهندسة املعمارية، عة، الفنون، التصالزراتخصصا من بينها:  11فهرس "ألبير دوجر العلمي" ويشمل 

، القانون، العلوم الطبية والصحية، والتكنولوجيا، التاريخ، الفلسفةواإلدارة، االقتصاد، التعليم، الهندسة األعمال 

جامعة  19300فرعا، موزعين على  256، مقسمة إلى العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية، وغيرها من املجاالت األخرى 

 دولة. 216ول العالم، ينتسبون إلى ح

كانت  باعتبارها  ،في هيئات عاملية الصعيد العالميبعضوية  ضفرتتجدر اإلشارة إلى أن األستاذة الراحلة قد 

عضو الجمعية الدولية لدراسة AACR، عضو الجمعية األمريكية ألبحاث السرطان(IEA) الرابطة الدولية لألوبئةفي عضو 

للتميز في الدراسات  جائزة طومسون روترز  كما حازت على، .(ACE) كلية األمريكية لعلم األوبئةسرطان الرئة عضو ال

 .2013الطبية سنة 

بغزارة في التأليف والبحث العلمي، إذ تشمل اهتمامتها البحثية  األمراض زبيدة  زايدي  الراحلة  تميزت األستاذة

حظيت األستاذة وقد غير املعدية، والسرطان، والتبغ، وصحة املرأة، وصحة املسنين،  وأمراض القلب واألوعية الدموية...

 88مي للمرأة املوافق لـ: فرحات عباس،  بمناسبة اليوم العال 1بتكريم من طرف جامعة سطيف  الباحثة زايدي زبيدة

خالل األسبوع العلمي  ميدالية االستحقاقبكرمت أيضا من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كما  2020مارس 

 اليوم تخطت األستاذة زايدي زبيدة نظير أبحاثها العلمية حيث ، 2021الوطني األول الذي انعقد في الجزائر في ماي 

 .  Google Scholar  العالم في ا عبراستشهادا علمي 75000

سنة نوفمبر  15في كورونا ه جراء فيروس نيدة رحمها هللا وأسكنها فسيح جناتوفيت األستاذة القديرة زايدي زب

بذلك في دعم  ومزال تساهم بشكل مستمر، وقد ساهمت، لكن تبقى بصمتها البحثية وانجازاتها العلمية تحيي أثرها 2020

 وطنيا وعامليا. فرحات عباس 1ف تصنيف جامعة سطي
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