
   باتنــــة –بجامعة الحاج لخضر  2013لتظاھرات العلمیة والتقنیة لسنة األولي لرنامج الب
  

 التظاھرة رئیس التاریخ القسم نوعھا موضوع التظاھرة العلمیة الرقم
  كلیــــــــــــــــــة الـــطـــب

01 Séminaire International sur la Gestion  
des risques infectieux  نوفمبر  21-20  الطب  دوليملتقى

2013  
حسین ./ د.أ

  بونصر

02 Les journées Internationales  
sur la maladie du Crohn جمال معلم./ د  2013نوفمبر   الطب  ملتقى دولي  

03  11ème Journée nationale de pharmacie 
"Pharmacie industrielle ; enjeux et perspectives" جوان  06  الصیدلة  ملتقى وطني

  نادیة قرینات./ د  2013

 كلیــــــــــــــــــة التكنولوجیا

04  Workshop International de l’aéronautique  نوفمبر 26-25  المیكانیك  ملتقى دولي 
  كمال زیداني./ د.أ  2013

05  Journée d’études international de l’énergie دیسمبر  11  المیكانیك  ملتقى دولي
2013  

محمد سي  ./د.أ
  عامر

06  Journée d’étude nationale en mécanique – JENM’13 عبد القادر ./ د.أ  2013نوفمبر   المیكانیك  یوم دراسي
  میحي

07  Journée d’étude en biomécanique حمودي مزوز./ د  2013أكتوبر   المیكانیك  یوم دراسي  
 ومـــــــــكلیــــــــــــــــــة العل 

08  Quatrième Colloque International sur la Chimie 
(CIC-4 - 2013) الكلیة ومخبر الكیمیاء وكیمیاء   ملتقى دولي

 LCCEالمحیط 
نوفمبر  19-21

2013  
الطاھر بن ./ د.أ

  دایخة
09  La Gestion Intégrée des ressources en eau رضا مناني./ د.أ  2013أكتوبر   علوم األرض والكون  ملتقى دولي  

10  Biotechnologie des molécules bioactives  
et pathologie cellulaire أكتوبر  21-20  علوم الطبیعة والحیاة  ملتقى وطني

  مولود یحي./ د.أ  2013

  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والعلوم اإلسالمیةكلیــــــــــــــــــة 

أفریل  29-28  العلوم اإلسالمیة  ملتقى دولي  فقھ المواطنة في الفكر اإلسالمي  المعاصر  11
2013  

صالح ./ د.أ
  بوبشیش

  ملتقى وطني  حوادث المرور بین سلوك مستعملي الطریق وتنظیم المرور  12
مخبر سیكولوجیة مستعملي 

   الطریق
  قسم العلوم االجتماعیة 

أفریل  24-25
2013  

محمد الھادي ./ د.أ
  رحال غربي

زائر بعد خمسین سنة من األبحاث والدراسات التاریخیة في الج 13
ماي  09-08  شعبة التاریخ –العلوم اإلنسانیة   ملتقى وطني  - محطة لالعتبار والتقییم –االستقالل 

  سلیمان قریري./ د  2013

14  
  :الملتقى األول حول راھن جودة الجامعة في طبعتھ الثالثة

وضعیة جودة الجامعة الجزائریة في ضوء المنظومة التشریعیة "
  "الجامعیة

مخبر تطویر نظم الجودة في   ملقى وطني
  مؤسسات التعلیم العالي والثانوي

أفریل  21-22
2013  

العربي / د.أ
  فرحاتي

مسارات التكوین في كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والعلوم   15
جانفي   23  الكلیة  یوم دراسي  "بین الواقع والمأمول" -اإلسالمیة 

2013  
صالح / د.أ

  بوبشیش

  ویم التحصیل العلمي للطالب الجامعيتق  16
أفریل  22-21  الكلیة  یوم دراسي دراسة حول االمتحانات واالختبارات

2013  
العربي ./ د.أ

  فرحاتي

 مخبر البحث المجتمع واالسرة  یوم دراسي  التقنیات المنھجیة للبحث في العلوم االجتماعیة  17
مصطفى ./ د.أ  201  3فیفري قسم العلوم االجتماعیة

  عوفي

فیفري  27 الكلیة  یوم دراسي  "الواقع واآلفاق" - التكوین في الماستر  18
  صالح بوبشیش/د.أ  2013

 مارس 13  العلوم اإلنسانیة  یوم دراسي  اإلعالم وعالقتھ بالمحیط  19
  محمد قارش./ د  2013

  مخبر العولمة وحوار الحضارات  یوم دراسي  مساءلة لألسس الفلسفیة للعلمانیة  20
  االنسانیةقسم العلوم 

أفریل  24-25
2013  

موسى بن ./ د
  سماعین

 كلیــــــــــــــــــة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

نوفمبر  12-11  الكلیة  ملتقى دولي سیاسات االنفتاح االقتصادي والنمو بدول جنوب المتوسط  21
2013  

ھارون ./ د.أ
  الطاھر

  عیسى مرازقة./ د



 التظاھرة رئیس التاریخ القسم نوعھا موضوع التظاھرة العلمیة الرقم

  اآلداب واللغـــــــات كلیـــــــــــــة

22  
La littérature Magrébine d’expression Française - 
Stratégies et expériences Scripturales chez Amine 

ZAOUI , Driss CHRAIBI et Rachid BOUDJEDRA 

 ملتقى دولي
أفریل  23 – 22 اللغة الفرنسیة 

2013 
السعید ./ د.أ

  خضراوي

ماي  13-12 اللغة العربیة ملتقى دولي  ین الممارسة الفنیة واالشتغال اللغويالترجمة األدبیة ب  23
محمد زبادیة./ د.أ  2013  

مارس  05-04 مخبر التراث األدبي والفكري ملتقى وطني  واقع وآفاق –الشعر الشعبي المغاربي   24
معمر حجیج./ د.أ 2013  

25  Current Trends in foreign Language Teaching and 
learning - Flexibility – Creativity - Innovation ماي  14-13  اللغة االنجلیزیة ملتقى وطني

أمال بھلول./ د 2013  

26  Antihumanisme et anticatholicisme au siècle des 
Lumières فیفري  21  اللغة الفرنسیة یوم دراسي

2013 
طارق بن ./ د

 زروال
 ـاسیـــةكلیـــة الحقـوق والعلـــوم السی

المشاركة السیاسیة للمرأة في ظل اإلصالحات الراھنة بالدول   27
  أحمد بنیني./ د  2013أفریل   الحقـوق  ملتقى دولي  المغاربیة

  ملتقى وطني  آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة  28
الواسعة ./ د  2013أفریل  الحقـوق

  صالحي 

ریع الجزائري ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین في التش  29
  ملتقى وطني  بین اإلطالق والتقیید

  عمار رزیق./د  2013ماي  الحقـوق

اإلعالم والرأي العام في العالم العربي بین التحدیات والرھانات   30
  ملتقى وطني  المختلفة

أفریل  10-09 إعالم واتصال
  ھدى حمدوش./ د  2013

جوان  11 –ماي  31كمباال (المؤتمر االستعراضي لمیثاق روما   31
2010(  

شمامة خیر ./ د  2013أفریل   الحقوق یوم دراسي
  الدین

  أثار تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة على الفرد والمجتمع  32
 إعالم واتصال یوم دراسي

  بادیس لونیس./ أ  2013جانفي  13

قراءة في تجارب بعض الدول  –اإلعالم الغربي والقضایا العربیة   33
  الغربیة

 إعالم واتصال اسيیوم در
  سمیر رحماني./ أ  2013مارس  04

التأمین على البطالة كآلیة من آلیات حمایة العمال األجراء الفاقدین   34
  لمناصب عملھم

 إعالم واتصال یوم دراسي
  الواسعة صالحي ./ د  2013ماي  09

  )الدراسة واإلشكاالت( تالمتعلق باالنتخابا 01/12القانون العضوي   35
 إعالم واتصال يیوم دراس

  أمال موساوي./ د  2013جانفي  23

  المعامالت التجاریة االلكترونیة وحمایة المستھلك  36
 إعالم واتصال یوم دراسي

عبد الوھاب ./ د  2013مارس 
  مخلوفي

  دور االجتھاد القضائي في تطویر القانون  37
 یوم دراسي

عبد القادر ./ أ  2013أفریل   إعالم واتصال
  دراجي

  وم البیطرة والعلوم الفالحیةمعھد عل

38 Protection des végétaux: Amélioration des 
techniques de lutte Phytosanitaire ومخبر البحث  العلوم الفالحیة  ملتقى دولي

LATPPAM 
نوفمبر  10-12

2013 
ملیك  ./ د.أ

  لعماري 

39 1er séminaire sur l’analyse des problèmes 
agronomiques dans les régions arides et semi-arides  نوفمبر  07-05 العلوم الفالحیة  ملتقى دولي

  عمر حلیتیم./ د.أ  2013

  معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

االتجاھات الحدیثة في تدریس التربیة البدنیة والریاضیة بین منطق  40
نوفمبر  09-08  المعھد  ملتقى دولي التجدید وواقع التنفیذ

  السعید یحیاوي./ د 2013

  عبد المالك معلم./ د 2013مارس  14  المعھد  یوم دراسي الیوم الدراسي الخامس حول تدریس التربیة البدنیة بالمقاربة بالكفاءات 41

الیوم الدراسي الثاني حول  اإلسعافات األولیة في علوم وتقنیات  42
مصطفى علي ./ أ 2013فیفري  28  المعھد  یوم دراسي یةمقاربة تطبیق -النشاطات البدنیة والریاضیة 

  حساني
  عبد النور إدیر./ أ 2013ماي  30  المعھد  یوم دراسي الریاضة والطفل 43

في میدان  SPSSتطبیق برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة  44
مبر سبت 12-10  المعھد  أیام تكوینیة  علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

  منیر علوي./ أ 2013

  معھد الھندسة المدنیة والري والھندسة المعماریة

45  Enjeux de l’eau à l’orée du 21ème siècle مارس  10  الري یوم دراسي
  علي فورار./ د.أ  2013



 التظاھرة رئیس التاریخ القسم نوعھا موضوع التظاھرة العلمیة الرقم

 –في الھندسة المعماریة . د.م.أیام دراسیة حول نظام التكوین ل  46
  الواقع واآلفاق

 لمعماریةالھندسة ا یوم دراسي
 
  

  بلقاسم دیب./ د.أ  

47  L’habitat, paysage et transport 

 
 
 یوم دراسي
 

بوجمعة ./ د    الھندسة المعماري
  عیشور

  الجامعة

48  
Les Quatrièmes Journées Nationales d'études et 

d'information sur le partenariat Université - 
Environnement Socio-économique 

« Idées innovantes et créneaux porteurs » 
 الطیب بوزید./ د  2013دیسمبر   رئاسة الجامعة  ملتقى وطني

  
 

 لمزید من المعلومات یرجى االتصال بـ : 
 نیابة مدیریة الجامعة للعالقات الخارجیة والتعاون والتنشیط واالتصال والتظاھرات العلمیة
Vice Rectorat chargé des Relations Extérieures, la Coopération,  

de l'Animation, la Communication et des Manifestations Scientifiques 
 مصلحة التنشیط واالتصال والتظاھرات العلمیة

Tél: 033 81 82 70        -     Fax: 033 81 87 28     -      Email : vr-recacms@univ-batna.dz 
http://www.univ-batna.dz 

 
 .Fax/الفاكس .Tél/  الھاتف  Facultés et Instituts – الكلیات والمعاھد

  Médecine  033851392  033926405    –كلیة الطب       
  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والعلوم اإلسالمیة

Sciences Sociales et Sciences Islamiques 033862831  033860664  

  Technologie 033815454  033815454    –كلیة التكنولوجیا   
  Sciences  033868946  033868946    –كلیة العلوم      

  Faculté de Droit et des Sciences Politiques 033864503  033818557  -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  Faculté des lettres et des langues 030362796  030362796  -كلیة اآلداب واللغات 

 والتجاریة وعلوم التسییر االقتصادیةكلیة العلوم 
Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion 033870303 033860620 

  ناعيمعھد الوقایة واألمن الص
Institut d'hygiène et de sécurité Industrielle 033868977  033868977  

 معھد الھندسة المدنیة والري والھندسة المعماریة
Institut de Génie Civil, de l’Hydraulique et d’architecture 

033869919 
033869312  

033869919 
033869312  

 معھد علوم البیطرة والعلوم الفالحیة
Institut des Sciences Vétérinaires et des Sciences Agronomiques 033861717  033861717  

  معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة
Institut des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 033869855 033817931 

  


