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 1 جبامعة باتنة 2016برنامج التظاهرات العلمية والتقنية امُلربجمة لسنة 

 

 التظاهرة رئيس التاريخ القســــم نوعــــها موضــــوع التظاهـــرة العلميــــة الرقم

 كهٛـــــــــــخ انؼهــــٕو اإلعاليٛخ

01 
يفٕٓيّ ٔ أثؼبدِ االلتظبدٚخ ٔ انمبََٕٛخ : انمشع االعتٓالكٙ" 

 "ٔانششػٛخ
 ٌىو دراطً

يخبز انفمه انحضبري 
 ويمبصذ انشزٌؼت

 افرٌل  26

2016 
 يحًذ انصبنح حًذي/د

 ٌىو دراطً "يتبثؼخ ٔ تمٕٚى:ثحٕث انذكتٕساِ فٙ انؼهٕو اإلعاليٛخ" 02

يخبز انؼهىو اإلطاليٍت 
ببنجشائز وٍَببت انؼًبدة 
نهذراطبث انؼهٍب وانبحث 
 انؼهًً وانؼاللبث انخبرجٍت

 يُصىر كبفً/د.أ 2016 ماي 04

03 
انجحج انؼهًٙ فٙ انذساعبد اإلعاليٛخ ٔحبربد انًزتًغ "

 "انزضائش٘
 يهتمى وطًُ

لظى انشزٌؼت و يخبز 
إطهبيبث انًغبربت فً إثزاء 

 انذراطبث اإلطاليٍت

26-27 

 2016اكتوبر
 ػبذ انمبدر بٍ حزس اهلل/د.أ

 يهتمى وطًُ "انتكبيم انًؼشفٙ ثٍٛ انؼهٕو اإلعاليٛخ ٔاإلَغبَٛخ ٔانكَٕٛخ" 04
لظى انهغت و انحضبرة 

 اإلطاليٍت

9-10 

 2016ووفمبر
 احًذ بزوال/د

 يهتمى وطًُ "األطشٔحبد انًؼبطشح فٙ انتؼبيم يغ انغُخ انُجٕٚخ انششٚفخ" 05
لظى أصىل انذٌٍ ويخبز 
انفمه انحضبري ويمبصذ 

 انشزٌؼت

23-24 

 صبنح ػظكز/د.أ 2016نوفمبر

 يهتمى دونً "انؼهٕو اإلعاليٛخ ٔيغتزذاد انٕالغ" 06

يخبز انؼهىو اإلطاليٍت فً 
انجشائز ببنتُظٍك يغ كهٍت 
انؼهىو اإلطاليٍت بجبيؼت 

 1ببتُت

07-08 

 يُصىري كبفً/د.أ 2016ديسمبر

 كهٛـــــخ ػهـــٕو انًـــبدح 

 يهتمى وطًُ انٕسشخ انٕطُٛخ حٕل انًــــبدح ٔاإلشؼبػــــبد 01

 ػهـــىو انًبدة

 ويخبـــز انبحث

LRPRIM 

10-11  

 2016أفريل 
 ػبذ انؼشٌش طٍذ./ د.أ

 ػهـــىو انًبدة  يهتمى دونً انًهتمٗ انذٔنٙ انخبيظ نهكًٛٛـــبء 02
نوفمبـــر 

2016 
 بٍ خبنذ يحًذ/ د.أ
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 كهٛخ انهغخ ٔ األدة انؼشثٙ ٔ انفٌُٕ

 يهتمٗ دٔنٙ لضبٚــــب ٔئشـــكبالد: األدة انشلًـــٙ 01
يخبز انًتخٍم انشفىي 

وحضبرة انًشبفهت 
 وانكتببت وانصىرة

18-19 

 2016أكتوبر 
 د انطٍــب بىدربــبنت.أ

02 
انًؼشفخ ٔانخطبة فٙ تبسٚخ انخمبفخ انزضائشٚخ، تكٍٕٚ انؼمم 

 تًظٓشاتّ فٙ انهغخ ٔاٜداة ٔانفٌُٕ: انخمبفٙ انزضائش٘
 نخضز بهخٍز/ د.أ 2016دٌسمبر  جًٍغ ألظبو انكّهٍت يهتمٗ دٔنٙ

 َحبنً جًبل/ أ 2016أكتوبر  لظى انهغت األيبسٌغٍت ٕٚو دساعٙ أعًبء األيبكٍ انزغشافٛخ ثًُطمخ األٔساط 03

 كهٛـــخ انحمـٕق ٔانؼهـــٕو انغٛـبعٛـــخ

01 
تفعٍل مبدأ حرٌة المىافسة فً التشرٌع الجزائري والقاوون 

 المقارن
 قسم الحقوق ملتقى دولً

12-13 

 2016أفرٌل 
 د زرارة صالحي الواسعت.أ

تزبسة ٔاشكبالد: انحٕكًخ انجٛئٛخ نهًذُٚخ انزضائشٚخ 02  ٕٚو دساعٙ 
 لظى انؼهىو انظٍبطٍت

 بٍ ٌشة ٌىطف/د 05/04/2016

 ٕٚو دساعٙ انًُبْذ انكًٛخ ٔتطجٛمبتٓب فٙ انذساعبد االعتششافٛخ 03
 لظى انؼهىو انظٍبطٍت

 وَبطً نشهــز/د 19/04/2016

 ٕٚو دساعٙ ٔالغ تذسٚظ ػهى انغٛبعخ فٙ انزضائش 04
 لظى انؼهىو انظٍبطٍت

 سٌبًَ صبنح/د.أ 15/10/2016

05 
تأحٛش انتؼذدٚخ اإلحُٛـــخ ٔأصيبد انٕٓٚخ ػهٗ ثُبء 

 ٔاعتمـــــشاس انذٔنخ فٙ ئفشٚمٛــــب
 ٕٚو  دساعٙ

 لظى انؼهىو انظٍبطٍت
 ػبذ انكزٌى هشبو/د 06/12/2016

06 
لشاءاد فٙ ٔالغ ٔ آفــــبق انظبْــــشح ٔ :رُـــٕس األحذاث

 ػالرــــٓب
 لظـى انحمـىق يهتمٗ ٔطُٙ

 ماي 04-05

2016 
 شؼجبٌ عًٛـــش/د

 لظـى انحمـىق يهتمٗ دٔنٙ انزًبػـــــبد اإللهًٛٛخ ٔ انخذيخ انؼًٕيٛــــخ فٙ انزضائــــش 07
27-

28/04/2016 
 يضٚبَٙ فشٚذح/د.أ

اططـذاو أو تفؼٛــم نحمــــٕق اإلَغــــبٌ:أصيـــخ انهزــــٕء 08  نٕشــٍ دالل/د 09/12/2016 لظـى انحمـىق ٕٚو دساعٙ 
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 كهٍت انؼهىو اإلَظبٍَت واالجتًبػٍت 

01 
 انزشائى داخم األعشح، لشاءح فٙ انٕالغ

 انتذاػٛبد ٔاألثؼبد ٔانحهٕل 
 يهتمٗ دٔنٙ

 لظى انؼهىو االجتًبػٍت

يخبز انبحث فً و

انتطبٍمبث انُفظٍت فً 

 انىطط انؼمببً

23-24  

 2016أفرٌل 

 بزكى يشوس./ د.أ

02 

 َحٕ اعتخذاو –دساعبد ٔيًبسعبد فٙ ػهى َفظ انًشٔس 

 .أفضم نهطشٚك

 

 يهتمٗ دٔنٙ

 

لظى ػهى االجتًبع  

و يخبز طٍكىنىجٍت 

 يظتؼًهً انطزٌك 

27-28 

 2016أفريل 

 

 يحًذ انهبدي رحبل غزبً./ د.أ

03 
انشػبٚخ االرتًبػٛخ نهًغٍُّٛ فٙ انزضائش ثٍٛ انٕارت 

 اإلَغبَٙ ٔانتغٛش االرتًبػٙ نألعشح
 يهتمٗ ٔطُٙ

لظى ػهى االجتًبع 

 وانذًٌغزافٍب
 

 درٌذ فبطًت/ د.أ

  يخبز انًجتًغ األطزة يهتمٗ ٔطُٙ رٕدح انحٛبح األعشٚخ ٔسٔاعت انًٕسٔث انخمبفٙ 04
 بٍ بؼطىع أحًذ ػبذ انحكٍى/ د

  يخبز األطزة انًجتًغ ٕٚو دساعٙ صٔاد األلبسة ثٍٛ انذٔافغ ٔاٜحبس 05
 انؼكزوف ػهً/د

06 
انطفم فٙ األعشح انزضائشٚخ ثٍٛ ْبرظ انحًبٚخ ٔانتشثٛخ 

 ٔانتغٛشاد االرتًبػٛخ ٔانتكُٕنٕرٛب
  يخبز انًجتًغ األطزة ٕٚو دساعٙ

 لُفىد يحً انذٌٍ/أ

07 
انجُبء انُظش٘ انًؼشفٙ ٔانجُبء انًُٓزٙ انتطجٛمٙ نكتبثخ 

 يزكشح تخّشد يبعتش
 ٕٚو دساعٙ

يخبز انذٌُبيٍبث 

 االجتًبػٍت فً األوراص
 

 درٌذ فبطًت/ د.أ

 ٕٚو دساعٙ األٚبو انذكتٕسانٛخ األٔنٗ نمغى ػهى االرتًبع ٔانذًٚغشافٛب 08
يخبز انذٌبَبيٍبث 

 االجتًبػٍت فً األوراص
 

 بىلزة كًبل/ د.أ

 ٕٚو دساعٙ ثشٔتٕكٕالد انتذخم انطجٙ فٙ حبنخ حبدث يشٔس 09
لظى ػهى انُفض وػهىو 

 انتزبٍت واألرطفىٍَب
 2016مارس 

 صبنحً حٍُفت/ د

10 
ًَبرد انتُبٔل انحذٚخخ فٙ انًًبسعخ انُفغٛخ اإلكهُٛٛكٛخ 

  ADD/ADHDنالضطشاة 
 04/05/2016 يخبز تطىٌز َظى انجىدة ٕٚو دساعٙ

 ػذواٌ ٌىطف/د

11 
انغزٍ كًإعغخ ارتًبػٛخ ثٍٛ انضٕاثط انمبََٕٛخ 

 ٔاالنتضايبد االرتًبػٛخ
 يهتمٗ ٔطُٙ

يخبز انتطبٍمبث انُفظٍت 

 فً انىطط انؼمببً

 أكتوبر 12/13

2016 
 وَبص أيشٌبٌ/ د.أ
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 ٕٚو دساعٙ انتشخٛض ٔانًًبسعخ انُفغٛخ ثبنزضائش حمبئك ٔئشكبالد 12
يخبز انتطبٍمبث انُفظٍت 

 فً انىطط انؼمببً 
06/04/2016 

 بىػىٌ طؼٍذ/ د

13 
انتٕرّٛ ٔاإلسشبد انزبيؼٙ ثٍٛ ٔالغ انتغٛٛش ٔفشص 

 انتطٕٚش
 28/04/2016 يخبز تطىٌز َظى انجىدة ٕٚو دساعٙ

 ختبع يحًذ/ أ

14 
رٕدح انٓٛئبد اإلداسٚخ ٔانٓٛئبد انؼهًٛخ فٙ انزبيؼخ 

 عإال انؼاللخ ثحج انٕضؼٛبد ٔيؼبٚٛش انتحغٍٛ: انزضائشٚخ
 يخبز تطىٌز َظى انجىدة يهتمٗ ٔطُٙ

15،16/11/

2016 
 شىشبٌ ػًبر/ أ

 يخبز بُك االختببراث يهتمٗ ٔطُٙ (تحذٚبد انكشف ٔانتشخٛض)االضطشاثبد انُفغٛخ نهطفم  15
23 ،

24/11/2016 
 بؼٍبٍ َبدٌت/ د.أ

ٍْٛ فٙ انًإعغبد 16  04/05/2016 يخبز بُك االختببراث ٕٚو دساعٙ آنٛبد ٔٔعبئم االَتمبء ٔانتٕظٛف انًُٓٛ
 ٌىطفً حذة/ د

17 
انزذٖٔ انؼهًٛخ نُظشٚبد االتظبل فٙ ثحٕث اإلػالو 

 ٔاالتظبل
 ٕٚو دساعٙ

لظى اإلػالو واالتصبل 

 وػهىو انًكتببث
19/04/2016 

 كبىر يُبل/ أ

 ٕٚو دساعٙ (..انًبْٛخ، األثؼبد، اٜحبس )تغٕٚك األفكبس  18
لظى اإلػالو واالتصبل 

 وػهىو انًكتببث
26/04/2016 

 نؼزابت صىرٌت/ أ

19 
لشاءاد ٔسؤٖ )ٔالغ انًًبسعخ اإلشٓبسٚخ فٙ انزضائش 

 (ٔتزبسة
 ٕٚو دساعٙ

لظى اإلػالو واالتصبل 

 وػهىو انًكتببث
04/05/2016 

 نىٍَض ببدٌض/ أ

20 
لشاءاد )طٕسح اإلعالو ٔانًغهًٍٛ فٙ ٔعبئم اإلػالو 

 (ٔسؤٖ
 يهتمٗ ٔطُٙ

كهٍت انؼهىو اإلَظبٍَت 

 واالجتًبػٍت

01 ،

02/06/2016 
 رحًبًَ طًٍز/ د

21 
ثٍٛ ٔالغ حمٛمٙ : انمشاءح انٕسلٛخ ٔانمشاءح اإلنكتشَٔٛخ

 ٔتحذ٘ يغتمجهٙ
 ٕٚو دساعٙ

لظى اإلػالو واالتصبل 

 وػهىو انًكتببث
05/04/2016 

 طٍذهى خبنذة هُبء/ د

 08/03/2016 لظى انفهظفت َذٔح انًشأح فٙ انخطبة انفهغفٙ انًؼبطش 22
 شزاد فىسٌت/ د

 12/04/2016 لظى انفهظفت َذٔح انتظٕف فٙ انزضائش 23
 حشبًَ يحًذ رضب/ أ

 29/04/2016 لظى انفهظفت يهتمٗ ٔطُٙ حضٕس انًشرؼٛبد انغشثٛخ فٙ انفكش انؼشثٙ انًؼبطش 24
 دواق انحبج/ د

 15/05/2016 لظى انفهظفت َذٔح يفٕٓو اإلَغبٌ فٙ انفكش انغشثٙ انًؼبطش 25
 بىانظكك ػبذ انغًُ/ د

25 
يغبًْخ انزضائشٍٚٛ فٙ انحضبسح : انزضائش ثٍٛ األيى

 ٔانخمبفخ انؼشثٛخ ٔاإلعاليٛخ
 ٕٚو دساعٙ

يخبز انذراطبث فً انتبرٌخ 

 وانثمبفت وانًجتًغ
08/04/2016 

 ببلت رشٍذ/ د
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 يؼٓذ انؼهٕو انجٛطشٚخ ٔانؼهٕو انفالحٛخ 

01 
IV

ème
 Symposium Algérien de la Recherche 

Avicole    
 يهتمى دونً

 انًؼهذ

وانجًؼٍت انجشائزٌت 

 AASAنؼهىو انذواجٍ 

26-27  

 2016أكتوبر 
 َذٌز ػهىي./ د.أ

 يؼٓذ انُٓذعخ انًؼًبسٚخ ٔانؼًشاٌ

01 

انزهغبد انذساعٛخ انتكُٕٚٛخ فٙ يٛذاٌ انُٓذعخ انًؼًبسٚخ 

 ٔانؼًشاٌ 

 نطهجـــخ انذكتـــٕساِ ٔانًبرغتٛش ٔانًبعتــــش

أٌــــبو تكىٌٍُت 
 دونٍت

 يخبز انبحث
انطفم وانًذٌُت "

 "وانبٍئت

 25/04/2016مه 

 15/05/2016 إلى 
 انذٚت ثهمبعى./ د.أ


