
  باتنــــة –بجامعة الحاج لخضر  2014برنامج التظاهرات العلمية والتقنية لسنة 
 التظاهرة رئيس التاريخ القسم نوعها موضوع التظاهرة العلمية الرقم

 كليـــــــــــة الطــــــب

10 
Pathologies Génétique constitutionnelles ou acquises 

Réalités et perspectives 
دوليملتقى   

   الطب

 GRIASمخبر 
 أكتوبر  03-03

4332 
 بلعلوي غنية./د.أ

10 Les Antiviraux صورية طبال./ د.أ 4332أكتوبر 18 الطب ملتقى دولي 

10 
Diagnostic et prise en charge des infections rencontrées  

au cours des neutropénies 
 سعيديمهدية ./ د.أ 4332أكتوبر  الطب يوم دراسي

10 
12èmes Journées nationales de pharmacie 

"Les molécules bioactives et leur application et prise en charge de la 

douleur aiguée" 
 الصيدلة أيام دراسية

 جوان 32-30
4332 

 نادية قرينات./ د.أ

 كليــــــــــــــــــة التكنولوجيا

10 
3ème Conférence Internationale en génie industriel  et productique 

(ICIEM-14 International Conference on Industrial Engineering and 

Manufacturing) 
 الهندسة الصناعية ملتقى دولي

ماي  33-30
4332 

 ليلى حياة موس./ د.أ

10 Les 6èmes journées doctorales – JD’2014 موسكنزة نادية ./ د 4332 جوان16 الصناعيةالهندسة  يوم دراسي 

10 La 8ème conférence Internationale en Génie Electrique الكهرباء التقنية ملتقى دولي 
أكتوبر  42-42

4332 
 مالك بوحركات./ د.أ

18 
La 3ème Conférence Internationale sur les Systèmes Electroniques 

CISE’14 
 الجمعي عرعار./ د 0100مؤجل  االلكترونيك ملتقى دولي

10 
International workshop on mechanical structures and materials 

IWMSM 2014 
 توفيق وطاس./ د.أ 4332أكتوبر  30 الميكانيك ملتقى دولي

01 
Journée d’étude sur la performance de la Biomécanique au service 

du corps humain 
 ملتقى دولي

 4330مؤجل من 
 الميكانيك

31-31  
 حمودي مزوز./ د.أ 4332نوفمبر

11 0ères Journées internationales sur l’aéronautique 
 ملتقى دولي

 4330مؤجل من 
 الميكانيك

ديسمبر  32-32
4332 

 كمال زيداني./ د.أ

00 Journée d’études sur la productique رابح  مانعة./ د 0100مؤجل  الميكانيك يوم دراسي 

 ومـــــــــكليــــــــــــــــــة العل

00 
5èmes Ateliers Itinérants Maghrébins 

de Simulation Numérique 
 ملتقى مغاربي

 +الرياضيات 
LTM+LEDPA+ 

LAMIE 

فيفري  42-41
4332 

 أحمد زروق مقران/ األستاذ

00 
2ème Workshop International sur le magnétisme et les 

Nanomatériaux Magnétiques 
 علوم المادة ملتقى دولي

 سبتمبر 32-40

2014 
 ساسي مساعدي./ د.أ

 عبد الرحيم قيتوم./ د

00 
L‘aménagement du territoire, la gestion des risques et la sécurité 

civile «Systèmes complexes territoriaux à risque : de la vulnérabilité 

à la résilience des territoires » 

 ملتقى دولي

 4330مؤجل من 
 أكتوبر LRNAT 31-32مخبر 

4332 
 مهدي قالة./ د.أ

 ملتقى دولي (3102 - 0.ك.د.م) للكيمياء الرابع الدوليالملتقى  00

الكلية ومخبر 

الكيمياء وكيمياء 

 LCCEالمحيط 

 أكتوبر41 -40

4332 
 الطاهر بن دايخة./ د.أ

 سليمان زعيم./ د 4332أفريل  42 الفيزياء يوم دراسي فيزياء الجسيمات األولية وحقيقة توحيد القوى األربعة 00

 كليــــــــــــــــــة اآلداب واللغــــــات

 ملتقى دولي بالغة النص الجديد 08
 اللغة العربية

 خبر الشعريةم
أفريل  42-03

4332 
 عبد هللا العشي./ د.أ

00 
3ème séminaire international sur la littérature Magrébine 

d’expression Française - A l’épreuve du nouveau siècle millénaire - 

des perspectives et des écritures 

 ملتقى دولي

 

 اللغة الفرنسية

 SELNoM مخبر
نوفمبر  31-32

4332 
 السعيد خضراوي./ د.أ

01 
Pour une didactique contextualisée en Algérie: 

Enjeux, état des lieux et perspectives 
 ملتقى دولي

 اللغة الفرنسية

مخبر البحث 
LIDFLE 

نوفمبر  40-40
4332 

 مانعة قاواو./ د.أ

 سمير عبد الحميد./ د.أ

 ملتقى وطني -التحقيق والدراسة  –التراث األدبي المغربي  00
 مخبر الموسوعة

 الجزائريةالميسرة
مارس  33-33

4332 
 محمد زرمان./ د.أ

 اللغة العربية ملتقى وطني “اإلبداع الشعر  نموذجا” -دب النسو  الجاائر  األ 00
 ماي06-07

4332 
 محمد زرمان./ د.أ

00 Neurosciences  et apprentissage de langues  دراسييوم  سليمة عمراني./ د 4332مارس  30 اللغة الفرنسية 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

 صالح بوبشيش./ د.أ 0100مؤجل  الكلية ملتقى دولي الجامعة وتأهيل الموارد البشرية في ظل التحول نحو مجتمع المعرفة 00

 الكلية ملتقى وطني اإلنسانية واالجتماعيةالهندسة البيداغوجية في ميدان العلوم  25
 أفريل  33-30

4332 
 صالح بوبشيش./ د.أ

 العلوم اإلنسانية ملتقى وطني الكتابة الفلسفية في الجاائر 00
 أفريل   28-29

4332 
 عبد المجيد عمراني./ د.أ

27 
 خالل فترة االحتالل الفرنسياالنتلجنسيا الجاائرية 

 مواقفمرجعيات و
 العلوم اإلنسانية وطنيملتقى 

ماي  31-32
4332 

 الجمعي الخمري./ د.أ

 مولود سعادة./ د.أ 0100مؤجل  العلوم اإلجتماعية ملتقى وطني جريمة القتل في المجتمعات في طور التحول 08



 التظاهرة رئيس التاريخ القسم نوعها موضوع التظاهرة العلمية الرقم

 مصطفى عوفي./ د.أ 4332مارس  33 العلوم اإلجتماعية يوم دراسي البيئة االجتماعية والصحة االسرية 00

 فاطمة دريد./ د 4332 أفريل  43 العلوم اإلجتماعية يوم دراسي البناء المعرفي والبناء المنهجي التطبيقي إلنجاز مذكرة تخرج ماستر 01

00 
مطلب –تصور وممارسة الهوية لدى الشباب الجاائر  في ظل رهانات الكونية 

 الخصوصية الثقافية كسبيل لتعايا الحوار الحضار 
 كلثوم بيمون./ د 4332مارس   32 اإلجتماعيةالعلوم  يوم دراسي

 موسى رحماني./ أ 0100مؤجل  العلوم اإلنسانية يوم دراسي األوراس التاريخ والثقافة 00

 الكاملة سليماني./ د 4332ماي  30 العلوم اإلجتماعية يوم دراسي العمل غير الرسمي بين الممارسة والقانون 00

 مقالتيصحراوي ./ د.أ 4332أفريل  44 العلوم اإلسالمية يوم دراسي فقه االسرة النوازل الطبية المعاصرة في 00

 العلوم اإلنسانية يوم دراسي قراءة في الواقع، التداعيات، األبعاد والحلول-الجرائم داخل األسرة الجاائرية 35
 أكتوبر 32-30

 بركو مزوز./ د 4332

 عبد القادر بن حرز هللا./ د.أ 0100مؤجل  العلوم اإلسالمية يوم دراسي االصول النظرية والواقع العلميفقه األولويات في النوازل المعاصرة بين  00

 كليـــة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

00 
 التحديات والحلول – النقل الحضر  بالجاائر

Le transport urbain et la mobilité urbaine durable en Algérie :  

Les défis et les solutions 

 ملتقى دولي
مخبر + الكلية 

 إمداد-نقل-إدارة
 اكتوبر 32-30

 فارس بوباكور./ د.أ 4332

 كليـــة الحقـوق والعلـــوم السيـاسيـــة

نوفمبر  30-34 الحقـوق ملتقى دولي تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجاائر  والقانون المقارن 08
4332 

 الواسعة زرارة صالحي./ د.أ

أفريل  42-40 الحقـوق ملتقى وطني الضوابط القانونية لحرية الرأ  والتعبير في طل قانون اإلعالم الجاائر  الجديد 00
4332 

 حفصية بن عشي./ د

 عمار رزيق./د 4332فيفري  الحقـوق ملتقى وطني ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في التشريع الجاائر  بين اإلطالق والتقييد 40

 دالل لوشن./ د 4332فيفري  41 الحقوق يوم دراسي شكل قانوني لمحاوالت التحول الديمقراطي: التعديالت الدستورية 41

 عبد الوهاب مخلوفي./ د 2014 إعالم واتصال يوم دراسي المعامالت التجارية االلكترونية وحماية المستهلك 42

 عبد القادر دراجي./ أ 4332أفريل  الحقوق يوم دراسي القضائي في تطوير القانوندور االجتهاد  43

 شمامة خير الدين./ د 2014 الحقوق يوم دراسي (0101جوان  00–ما  00كمباال )المؤتمر االستعراضي لميثاق روما  44

 عادل زقاغ./ د 4332مارس  32 السياسيةالعلوم  ندوة الواقع الراهن للحقل على ضوء التجارب العالمية: علم السياسة 45

 معهد علوم البيطرة والعلوم الفالحية

00 3ème symposium international des sciences avicoles العلوم البيطرية ملتقى دولي 
43-44 
 نذير علوي/ .د.أ 4332اكتوبر

 معهد الهندسة المدنية والر  والهندسة المعمارية

 الهندسة المعمارية ملتقى دولي La Ville et l’enfant –المدينة والطفل  00
 أكتوبر 26-42

4332 
 بلقاسم الديب./ د.أ

 معهد الوقاية واألمن الصناعي

08 Matériaux et procédés environnementaux  المعهد ملتقى دولي 
 ديسمبر 08-09

4332 
 رشيد اسماعيل./ د

00 
1ère Conférence Internationale sur la Sûreté Interne d’Etablissement 

– CISIE1 - 2014 
 ليليا باحمد./ د.أ 0100مؤجل  المعهد ملتقى دولي

01 
11èmes Journées Scientifiques Nationales sur l’Environnement et 

Développement Durable – JSNEDD’11-2014 «Protection de 

l’Environnement et Développement Durable » 

 المعهد ملتقى وطني
جوان  30-31

4332 
 حسين بن عبيد./ د

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

00 
جودة التكوين والمناهج في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بين لغة 

 التبني وسياسة التجسيد

 ملتقى دولي

 
 المعهد

نوفمبر  30-31
4332 

 السعيد يحياوي./ د

 ملتقى وطني الرياضة والطفل 52

مخبر  &المعهد 

علوم وتكنولوجيا 

 النشاط التربوي

 33-ماي 03

 4332جوان 
 عبد المالك معلم./ أ

 محمد نقاز./ أ 4332أفريل  30 التربية الحركية يوم دراسي التربية الحركية في خدمة الطفل 53

54 Secourisme dans l’éducation physique et sportive مصطفى علي حساني./ أ 4332ماي  31 التدريب الرياضي يوم دراسي 

 التربية الحركية يوم دراسي الطبعة السادسة –تدريس التربية البدنية والرياضية بالمقاربة بالكفاءات  00
 نوفمبر 41

4332 
 مهدي سحساحي./ أ

 التدريب الرياضي يوم دراسي الهوائية في التدريب الرياضيالقدرات  00
ديسمبر  33

4332 
 محمد عرافة./ أ

 

  



 Pour nous contacter -----   لمايد من المعلومات يرجى االتصال بـ : 

 نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية

Vice Rectorat des Relations Extérieures, la Coopération,de l'Animation, la Communication et des Manifestations Scientifiques 

 مصلحة التنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية

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

 
 .Fax/الفاكس .Tél/  الهاتف Facultés et Instituts – الكليات والمعاهد

 Médecine 300203024 300241230    –كلية الطب       

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

Faculté des Sciences Humaines, Sociales et Sciences Islamiques  
300214203 300213112 

 Faculté de Technologie  033814587 033815123    –كلية التكنولوجيا   

 Faculté des Sciences 300212221 300212221    –كلية العلوم      

 Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300212030 300232001  -كلية الحقوق والعلوم السياسية

 Faculté des lettres et des langues 033860308 033860308  -كلية اآلداب واللغات 

 والتجارية وعلوم التسيير االقتصاديةكلية العلوم 

Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion 
033870303 033860620 

 معهد الوقاية واألمن الصناعي

Institut d'hygiène et de sécurité Industrielle 
033864367 300212211 

 معهد الهندسة المدنية والر  والهندسة المعمارية

Institut de Génie Civil, de l’Hydraulique et d’architecture 

033869919 

 

033861650 

 معهد علوم البيطرة والعلوم الفالحية

Institut des Sciences Vétérinaires et des Sciences Agronomiques 
033861717 033861717 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

Institut des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
033869855 033869855 
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