
  

  نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون التنشيط 
  واالتصال والتظاهرات العلمية

  2006    لسنة  المبرمجةالتظاهرات العلمية والتقنية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   موضوع التظاهرة العلمية نوعها الكلية القسم   رئيس التظاهرة التاريخ  لالتصال
Tel : 033.86.06.20
Fax :033.86.06.20

العلوم االقتصادية وعلوم   العلوم االقتصادية   ر فارسبوباكو  2006 ديسمرب
  التسيري

 
  ملتقى دويل 

    اخلدمة العمومية والتنمية املستدامة
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Tel : 033.85.13.92
033.86.19.20 

Fax :033.85.13.92
        033.86.19.20  

  ماي
  جوان

2006  

  
 بونصر

  
  الطب

  
  كلية الطب

ورشتني كل 
  يف أسبوعمنهما

Séminaire de formation en 
méthodologie de recherche des 
enseignants hospitalo 
universitaire
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Tel : 033.85.13.92
033.86.19.20 

Fax : 033.85.13.9
        033.86.19.20 
Dépt pharmacie 

Tel : 033.85.40.66 
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  قرينات

  
  

 الصيدلة 

  
  
 لطبكلية ا

  
  

 ملتقى وطين 

gestion du risque médicamenteux 
depuis sa fabrication jusqu’à son 
utilisation

  
  

04 
 

Tel :033.86.03.08
Fax :033.86.03.08

Dept Histoire  
Tel :033.86.65.58
Fax :033.86.65.58 

كلية اآلداب والعلوم   التاريخ  زرمان حممد  2006 ماي 7
  االنسانية

 
  راسييوم د

 
 45 ماي 8يوم دراسي حول حوادث 

05 
  

Tel :033.86.28.31
Fax :033.86.06.64 

العلوم االجتماعية   العلوم اإلسالمية  فكرة سعيد 2006 أفريل16
  والعلوم اإلسالمية

 06  اهلوية وحتديات العوملة الثقافية  يوم دراسي

Tel :033.86.28.31
Fax :033.86.06.64
Dept Sc sociales 
Tel :033.81.76.39 

العلوم االجتماعية   العلوم االجتماعية   فكرة سعيد  2006ماي 
  والعلوم اإلسالمية

  ملتقى وطين 
األسرة والتحوالت االجتماعية يف األلفية الثالثة 
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Tel : 033.86.89.77
Fax :033.86.89.77 

04 -05  
 2006جوان 

معهد الوقاية واألمن   بن عبيد حسني  HSE (Hygiène, Sécurité et ملتقى وطين  معهد الوقاية واألمن 
Environnement)   
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Tel :033.81.54.54
Fax :033.81.54.54

Dept 
électrotechnique
Tel :033.80.54.94  

  
6-7 -8  

 2006نوفمرب 

  
نصرالدين نايت 

  السعيد

  
 اإللكتروتكنيك

  
 كلية اهلندسة

  
 ملتقى دويل 

Conference on electrical engineering    
  ملتقى حول اهلندسة اإللكترونية 
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Tel :033.86.8946 
Fax :033.86.89.46

 
نوفمرب 23- 20

2006 
  

  
 بن فرحي السعيد

 
أقسام الفيزياء 

  والكيمياء 

 
  العلوم 

 
  ملتقى دويل 

امللتقى الدويل األول حول الفيزياء الكيميائية 
  للمواد العضوية واملعدنية

La physico-chimie des matériaux
 organiques et minéraux 
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Tel :033.86.03.08
Fax :033.86.03.08

Dept Histoire 
Tel :033.86.65.58
Fax :033.86.65.58 

04 -06 
  2006نوفمرب

 
  مسعود مزهودي

 
  التاريخ

كلية اآلداب والعلوم 
  االنسانية

 
  ملتقى دويل

ل الثورة التحريرية يف عاميها األو
  1956-1954والثاين
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Tel :033.86.28.31
Fax :033.86.06.64 

2006ديسمرب  العلوم االجتماعية   العلوم اإلسالمية  
  والعلوم اإلسالمية

   ملتقى دويل
  جتديد اخلطاب الديين 
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Tel :033.81.54.54
Fax :033.81.54.54
Dept mécanique 
Tel :033.81.21.43 

 

 
  2007أفريل 

 
 القادرميحي عيد 

 
  امليكانيك 

 
  كلية اهلندسة 

 
األيام الدراسية 
 الوطنية الرابعة 

 
  األيام الوطنية الدراسية للميكانيك

  
15

  
 


