
  باتنــــة –بجامعة الحاج لخضر  2009برنامج التظاهرات العلمية والتقنية لسنة 
  رئيس  التاريخ القسم نوعها موضوع التظاهرة العلميةالرقم

اللجنة المنظمة
   )رئيس القسم(الهاتف

 والبريد االلكتروني
  آليــــــــــــــــة الحقــــــــــــــوق

ائل اإلعالم وأثره تغطية أخبار الجريمة عبر وس  01
  على سلوك الفرد

يوم 
  دراسي

اإلعالم 
  واالتصال

أفريل  13
2009  

سهام ./ أ
  بوزيدي

033867701 

يوم   النظام القانوني للصفقات العمومية  02
  دراسي

العلوم 
 القانونية

أفريل  14
2009  

فريدة ./ د
  مزياني 

033866933 

الذآرى الستون التفاقيات جنيف األربعة   03
  ت الجديدةوالمتغيرا

يوم 
  دراسي

العلوم 
 القانونية

أفريل  07
2009  

رقية ./ د
  عواشرية

033866933 

جمعيات حماية المستهلك ودورها في ترشيد   04
  االستهالك

يوم 
  دراسي

العلوم 
 القانونية

مارس  08
2009  

دليلة ./ د
  مبارآي

033866933 

 ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين   05
  ري بين التقييد واإلطالقفي التشريع الجزائ

يومان 
 دراسيان

العلوم 
 القانونية

28 – 29 
  2009أفريل 

  عمار./ د
  رزيق 

033866933 

 العدالة الجنائية بين عصرنة النصوص   06
  وموازين القوى

يوم 
  دراسي

العلوم 
 القانونية

ماي  03
2009  

خير الدين ./ د
  شمامة

033866933 

لمتغيرات أخالقيات العمل اإلعالمي في ظل ا  07
  العالمية الجديدة

يوم 
  دراسي

اإلعالم 
  االتصال

مارس  10
2009  

  محمد ./ أ
  قارش 

033867701 

يوم   آيف تكون إعالميا ناجحا؟  08
  دراسي

اإلعالم 
  واالتصال

ماي  05
2009  

رحيمة ./ د
  عيساني

033867701 

  آليــــــــــــــــة الطـــــــــب
09 4èmes Journées Internationales 

de Pneumologie  
 : األيام الدراسية الدولية الرابعة حول

 األمراض الصدرية

  
يومان 
 دراسيان

  
  الطب

20 – 21 
  ماي 
2009  

  
عبد المجيد / د.أ

  جبار

  
033854565 

 

10  La 7ème Journée de pharmacie 
"La Journée de Pharmacologie" 

يوم 
  دراسي

جوان  03  الصيدلة
2009  

نادية ./ د
  قرينات

033854066 

  آلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية
األسرة بين مقاصد الشريعة اإلسالمية ومواثيق  11

 حقوق اإلنسان
ملتقى 
 دولي

 28- 27-26 الكلية
2009أفريل  

 033862831سعيد فكرة./ د.أ

  آليـــــــــــة الهندســـــــــة
12  Conférence Internationale sur les 

Systèmes Electroniques - CISE 09  
ملتقى 
  دولي

  26-25  اإللكترونيك
 2009أآتوبر 

نورالدين ./ د.أ
  بوقشال

033805494  
cise09@univ-batna.dz 
conferencecise09@yahoo.fr 

13 Journée d'étude  
sur la biomécanique 

يوم 
  دراسي

نوفمبر  22  الميكانيك
2009  

حمودي ./ د
  مزوز

033812143 

14 Workshop on IT complex 
distributed systems  

 30- 29-28اإلعالم اآللي ورشات
 2009ديسمبر

نصر الدين / د
 بن عباس

033868942  
 

15 Journées Nationales de Mécanique  أيام
  دراسية

  16- 15-14 نيكالميكا
2009ديسمبر 

عبد القادر ./ د
  ميحي

033812143 
jenm_2009@yahoo.fr 

  آليــــــــــــــــــة العــــلوم
16 Deuxième Colloque International 

sur la Chimie – CIC-2/2009 
ملتقى 
 دولي

 آلية العلوم 
مخبرو

LCCE 

01-02 -03  
 2009ديسمبر 

  الطاهر / د.أ
  بن دايخة

033868946  
cic2@univ-batna.dz 
cic2batna@yahoo.fr 

17 La gestion intégrée  
des ressources en eau 

ملتقى 
 دولي

علوم األرض 
 LRNATمخبر

10-11 -12 
2009نوفمبر 

محمد رضا ./ د
  مناني

Tel : 030 36 32 66 
Fax : 033 86 23 29 
Gire.batna09@gmail.com 

 آلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
 قراءات حديثة في التنمية: جزائرياالقتصاد ال  18

  
ملتقى 
  وطني

العلوم 
  االقتصادية

12-13 
 2009ديسمبر 

عيسى ./ د
  مرازقة

033870303  
eseminaire2009@ya

hoo.fr 
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  رئيس  التاريخ القسم نوعها موضوع التظاهرة العلميةالرقم
اللجنة المنظمة

   )رئيس القسم(الهاتف
 والبريد االلكتروني

  آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
19 L'Ecole Doctorale Algéro-

Française réforme  
et/ou coopération universitaire 
 مدرسة الدآتوراه الجزائرية الفرنسية

 "أو تعاون جامعي/إصالح و"

 
ملتقى 
  دولي

 
  مدرسة 
  الدآتوراه

 فرنسية -

  
08 – 09 

 2009نوفمبر 
  

 
  سمير  /د

  عبد الحميد

  
033815207  

edafbatna@gmail.com 

ملتقى  العالج النفسي بين التكوين والممارسة  20
 مغاربي

 11-10  علم النفس
 2009نوفمبر 

نورالدين ./ د
  جبالي

030385782  

ملتقى الثورة الجزائرية في الكتابات العربية واألجنبية  21
  دولي

التاريخ وعلم 
  اآلثار

26-27 
 2009أآتوبر 

سليمان  /.أ
  قريري

033866558  

  معهد الوقاية واألمن الصناعي
22  Cinquièmes Journées Scientifiques 

Nationales sur l’Environnement  
JSNED5 - 2009 

  وطنية الخامسة حول البيئة األيام العلمية ال

 
ملتقى 
  وطني

 
معهد الوقاية 

واألمن 
 الصناعي

 
03 – 04 

 2009جوان 

 
نورالدين ./ د.أ

  بورمادة 

 
033868977  

Jsned5_2009@yahoo.fr  

 الجـــــــــــــامعـــــــــــــــــــة
23 Journée d’étude sur :  

« Le système L.M.D. et l’assurance 
qualité-évaluation d’étape» 

وضمان . د.م.نظام الـ ل: "يوم دراسي حول
 "الجودة في التعليم العالي

 
 

يوم 
  دراسي

 
 

رئاسة 
  الجامعة

 
 

جويلية  06
2009  

 
 

  حسان./ د
 صمادي

  033818270: الهاتف
  033818728: الفاآس

 
vr-recacms@univ-

batna.dz 

24 Deuxièmes Journées Nationales 
d'Etudes et d'Information  

sur le Partenariat Université-
Environnement Socio-Economique 
 :األيام الوطنية الدراسية واإلعالمية الثانية حول

 الشراآة بين الجامعة والمحيط "
 "قتصادياالجتماعي واال

 
 

ملتقى 
  وطني

 
 

رئاسة 
  الجامعة

 
 

06-07 
 2009ديسمبر

 
 

صالح ./ د.أ
 بوبشيش

  033818270: الهاتف
  033818728: الفاآس

 
jnei.partenariat09@yahoo

.fr 
 

vr-recacms@univ-
batna.dz 

25 La sécurité routière: état de l'art  
et état des lieux dans les pays  

du Maghreb dans le cadre du projet  
ESTEEM - 7ème programme cadre – 

commission Européenne 

ملتقى 
 دولي

رئاسة 
  الجامعة

جوان  09-10
2009 

فارس ./ د.أ
 بوباآور

workshop_batna2009
@univ-batna.dz 

 
workshop_batna2009

@yahoo.fr  
Centre de Recherche pour le Transport et la  

Logistique (CTL) Sapienza, Université de Rome 
– Italie  

  Pour nous contacter: لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ 
 نيابة مديرية 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 

   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/service-relationV1/Accueil.html 
 .Fax/الفاآس .Tél/  الهاتف Faculté – الكليـــة
  Médecine  033851392  033861920    –الطب       
  L'ingénieur 033815454  033815454    –الهندسة   

  Sciences  033868946  033868946    –العلوم      
033868971  

  Droit 033864503  033864503       –الحقوق     
 العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

Sciences Economiques et Gestion 033860620  033860620  

  Lettres et sciences Humaines 033860308  033860308  - اآلداب والعلوم اإلنسانية 
  يةالعلوم االجتماعية والعلوم اإلسالم

Sciences Sociales et Sciences Islamiques 033862831  033860664  

  Institut d'hygiène et de sécurité Industrielle  033868977  033868977 - معهد الوقاية واألمن الصناعي 
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