
  2007برنامج التظاهرات العلمية والتقنية لسنة 
العديد من التظاهرات العلمية في صيغة ملتقيات دولية ووطنية  2007تعقد على مدار سنة 

  :وأيام دراسية وندوات بيداغوجية آما هو موضح في الجدول التالي
  

 التاریخ القسم نوعها موضوع التظاهرة العلمية
 

رئيس اللجنة المنظمة

  آليــــــــــــــــة الحقــــــــــــــوق
دراسة  – التنمية السياسية في العالم العربيواقع 

 حالة الجزائر
ملتقى 
 دولي

العلوم 
 السياسية

نوفمبر  25-26
2007 

  صالح زياني /د

الصراع والحوار بين الحضارات في عالم ما بعد 
  الحرب الباردة

ملتقى 
 وطني

العلوم 
 السياسية

نوفمبر  10-11
2007 

 جندليعبد الناصر   /د

العلوم يوم دراسي  مضامينها وسياقاتها: الهندسة السياسية
 السياسية

 أفريل  04
2007 

  جحيشيوسف /  أ

أآتوبر  22 الحقوقيوم دراسي  العدالة الجنائية الدولية
2007  

  حسين قادري. د

  آليــــــــــــــــة الطـــــــــب

Orthopédie - Traumatologie  ملتقى
 دولي

العلوم 
 الطبية

13 
 2007جوان

الهاشمي مخلوفي/ د.أ  

Rencontres internationales sur l'hygiène 
hospitalière et épidémiologie des 

infections nosocomiales 

ملتقى 
  دولي

العلوم 
  الطبية

نوفمبر  15- 14
2007 

  حسين بونسر/ د.أ

2èmes Journées Auressiennes de 
pneumologie 

يومين 
  دراسيين

العلوم 
  الطبية

 ماي 14-13
2007  

  عبد المجيد جبار/ د.أ

5ème Journées nationales de Pharmacie  يوم  
  دراسي

جوان  06 الصيدلة
2007  

نادية قرينات/ د  

  آلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية

ملتقى    تجدید الخطاب اإلسالمي
  دولي

  
  الكلية

نوفمبر  18-20
2007  

  سعيد فكرة/ د.أ

  أيام مارس العالمي ودور المرأة في التغيير  8مناسبة 
  ةدراسي

العلوم 
 اإلسالمية

  مارس  08
2007 

سعيد فكرة/ د.أ  

يومان   األسرة المسلمة وتحدیات وسائل اإلعالم الحدیثة
  دراسيان

العلوم 
 اإلسالمية

مارس  12-13
2007  

  رحيمة عيساني/ د

  اإلصالح الجامعي
  نموذجا في العلوم اإلسالمية LMDنظام 

  أيام
  ةدراسي

العلوم 
 اإلسالمية

  ماي 20-21
2007 

  سعيد فكرة/ د.أ
  منصور آافي/ د.أ

  أيام  األسرة والتحوالت االجتماعية في األلفية الثالثة
  ةدراسي

العلوم 
 االجتماعية

أفريل  16-17
2007  

  مولود سعادة/ د

يومان طرق تحفيظ القرآن الكریم بين األصالة والمعاصرة 
  دراسيان

أصول 
  الدين

 أآتوبر  30-31
2007  

  حسين شرفة/ د

حقوق اإلنسان في اإلسالم والقانون الدولي 
  اإلنساني لحقوق اإلنسان

يومان 
  دراسيان

 04 – 03  الشريعة
  2007ديسمبر 

 عبد القادر عبد السالم/ د

  الهندســـــــــةآليـــــــــــة 
15ème Ecole LINUX et Logiciels 

Libres  
دورة 
  تكوينية

اإلعالم 
  اآللي

   جويلية 07
2007  

 نصر الدين بن عباس/ د

أيام  األیام الوطنية الدراسية للميكانيك
  دراسية

  نوفمبر 20- 19  الميكانيك
2007  

  عبد القادر ميحي/ د



  

  
  

  Pour nous contacter  -یرجى االتصال بـ المعلومات  لمزید من
  

:نيابة مدیریة الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية  

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

  لميةمصلحة التنشيط واالتصال والتظاهرات الع
Tél: 033 81 59 37        -     Fax: 033 81 52 49 

Email : vr-recacms@univ-batna.dz 
 

http://www.univ-batna.dz/service-relationV1/Accueil.html 

  آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
يوم   والجامعة الجزائري المسرح

  دراسي
اللغة 

العربية 
  وآدابها

  ديسمبر 12
2007  

  صالح لمبارآية/ د

سعي  أمالمعرفة العولمة بحث عن زمن التثاقف في 
  للهيمنة

ملتقى 
  دولي

  14-13 أقسام الكلية
2007نوفمبر   

  عبد المجيد عمراني/ د.أ

يومين  .العالج النفسي في الجزائر بين التكوین والممارسة
  دراسيين

 28-27 علم النفس
  نوفمبر
2007  

  نورالدين جبالي/ أ

 آليــــــــــــــــــة العــــلوم
Colloque International 

Sur la Chimie
ملتقى 
  دولي

 22- 21-20  الكيمياء
2007نوفمبر   

  الطاهر بن دايخة/  د.أ

 آلية العلوم االقتصادیة وعلوم التسيير
ملتقى  واستدامة التنمية في الجزائرالتنافسية الصناعية 

  دولي
أقسام الكلية 
بمشارآة  

مخبر 
الدراسات 

االقتصادية  
للصناعات 
  المحلية

  
04-05  

  نوفمبر
2007  

  عيسى مرازقة/ د

  معهد الوقایة واألمن الصناعي
Journée scientifique sur les 

problèmes environnement et 
développement durable 

  
يوم 
  دراسي

 
 

 المعهد

  
جوان  05

2007 

  حسين بن عبيد/ أ

 الجـــــــــــــامعـــــــــــــــــــة
ملتقى  الهندسة البيداغوجية

  دولي
  

  الجامعة
02-03  

ديسمبر
2007  

  موسى زيرق/ د
صالح بوبشيش/ د  



 
.Fax/الفاآس.Tél/  الهاتف Faculté – الكلية
 Médecine  033851392 033861920 -الطب 
 L'ingénieur 033815454 033815454 –الهندسة 

 Sciences 033868946 033868946 -العلوم 
 Droit 033864503 033864503 –الحقوق 

  یة وعلوم التسييراالقتصادالعلوم 
Sciences Economiques et Gestion  

033860620 033860620 

  والعلوم اإلنسانية اآلداب
Lettres et sciences Humaines 

033860308 033860308 

  اإلسالميةالعلوم العلوم االجتماعية و
Sciences Sociales et Sciences Islamiques

033862831 033860664 

 Institut - معهد الوقایة واألمن الصناعي
d'hygiène et de sécurité Industrielle  

033868977 033868977 

  
 


