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 1 جبامعة باتنة 2018 برنامج التظاهرات العلمية والتقنية امُلربجمة لسنة 

  

 

 كلٍـــــــــــح العلــــىم اإلسالهٍح

01 
 قضاًا ألاظشة اإلاعلمت في ضىء ؤصىل ومقاصذ

عاث العشبُت عت ؤلاظالمُت والدشَش  الشَش
عت ملخقى دولي  الكلُت وقعم الشَش

15-16/ 

11/2018 
 عبذ القادس بً خشص هللا/ د.ؤ

02 
ت في الذساظاث القشآهُت  ؤلاظهاماث الجضائٍش

ؤعالمها ومعاإلاها 
ًىم دساس ي 

قعم اللغت والحضاسة 

ؤلاظالمُت 
ظشخان بً خمِغ . د 2018

03 
عت  ظاهشة ؤلاعخذاء على ألاطفال في اإلاجخمع الجضائشي في ضىء الشَش

والقاهىن 
عت ًىم دساس ي  د مععىد فلىس ي .ؤ 2018قعم الشَش

عه   04 د عِس ى بىعكاص .ؤ 2018قعم ؤصىل الذًً ًىم دساس ي الخفعحر ومىهجُت جذَس

 كلٍح اللغح و األدب العرتً و الفٌىى

زغذودج رٌاب  /د.أ   ملخقى وطني الذراساخ اللغىٌح فً الجسائر تارٌخها أعالهها هصادرها 01

هحوذ زرهاى /د.أ ملخقى وطني  الوذرسح االستشرالٍح الفرًسٍح فً الجسائر 02

أحوذ جاب اهلل / د.أ21/11/2018 و 20 ملخقى وطني  الىسائط االلكتروًٍح ودورها فً تطىٌر أسالٍة تمذٌن الذرش الغىي واألدتً فً الورحلح الجاهعٍح 03

جوال سعادًح /د. 23/10/2018 و22 ملخقى وطني  (التحمك، الذراسح، الفهرسح )األدب الجسائري 04

عس الذٌي صحراوي / د.أ 16/10/2018 و15 ملخقى وطني تٍاراخ التحذٌث للذرش اللساًً فً الجسائر  05

هحوذ زرهاى / د.أ 27/06/2018 ًىم دساس ي السرلاخ العلوٍح فً الىسط األكادٌوً  06

 جوال ًحالً/أ  05/12/2018 ًىم دساس ي  غٍح  يالوعالجح الوعلىهاتٍح للغح االهاز 07

 عثذ العسٌس فضالً  . أ 31/10/2018 ًىم دساس ي  ظاهرج الضعف اللغىي فً الىسط الطالتً الجاهعً األسثاب والحلىل 08

هعور حجٍج /د.أ 26/11/2018 ًىم دساس ي  (التٌظٍر والتطثٍك)الخطاب الٌمذي الجسائري الحذاثً 09

 أ  د هتمذم الجاتري 07/11/2018 ًىم دساس ي  تحىالخ الٌص الذراهً هي الوكتىب إلى الورئ 10
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 كلٍـــح الحمـىق والعلـــىم السٍـاسٍـــح

ع  01  ؤمال مىظاوي / د 08/03/2018 قعم الحقىو  ملخقى دولي آلُاث مكافدت حشائم الفعاد في الدشَش

ت الخاصت 02 حن كألُخحن لخطهحر اإلالكُت العقاٍس  عالوة هىام/ د 16/04/2018 قعم الحقىو  ملخقى وطني " الترقُم والخدقُق العقاٍس

03 
ت غحر  الحماًت القاهىهُت للعىن الاقخصادي مً اإلاماسظاث الخجاٍس

 ". الجزيهت

 ًىم دساس ي
 07/11/2018 قعم الحقىو 

 حلُلت مصعىس / د

جي/ د 06/03/2018 قعم الحقىو  ًىم دساس ي عقىد الخعمحر ودوسها في الخىظُم العمشاوي 04  عبذ هللا لعٍى

05 
عُت والخىفُزًت على  آلالُاث الشقابُت اإلاخبادلت بحن العلطخحن الدشَش

 2016ضىء الخعذًل الذظخىسي لعام 

 ًىم دساس ي
 08/03/2018 قعم الحقىو 

 خىان مفخاح/ د

 دالل لىشً/ د 20/02/2018 قعم الحقىو  ًىم دساس ي الىظم الاهخخابُت 06

07 
الخدكُم الخجاسي الذولي في 

 الجضائش

 ًىم دساس ي

 25/04/2018 قعم الحقىو 
 ظلُم بشحر/ د

 بلقاظم خامذي/ د 30/05/2018 قعم الحقىو  ًىم دساس ي الىاقع واإلاإمىل "الذفع الالكترووي في الجضائش  08

09 
ض كألُت لدعُحر اإلاشافق العمىمُت بحن خخمُت الخىحه الاقخصادي  الخفٍى

 وجششُذ الاهفاو العام

 ًىم دساس ي
 20/04/2018 قعم الحقىو 

 مدمذ ألاخضش بً عمشان/ د

اوي/ د.أ 22/02/2018 قعم الحقىو  ًىم دساس ي جإثحراث الخىحه الاقخصادي الجذًذ على الىظام القاهىوي لإلداسة اإلادلُت 10 ذة مٍض  فٍش

 فاجً صبري ظُذ اللُثي/ د 3/05/2018-2 قعم الحقىو  ملخقى وطني جدذًاث جدقُق ألامً الطاقىي في الجضائش 11

م هشام/د 25/04/2018 قعم العلىم العُاظُت ملخقى وطني ؤحهضة دعم الدشغُل بالجضائش ودوسها في دعم الخىمُت اإلادلُت 12  عبذ الكٍش
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13 
ظُاس ي - جدلُل ظىظُى: واقع العُاظاث الاحخماعُت في الجضائش

 واقخصادي لصىاعت القشاس الخىمىي الاحخماعي

 ًىم دساس ي
 18/02/2018 قعم العلىم العُاظُت

 البلي مععىد/د

14 
ألاصىل، : الُىم الذساس ي اللاوي خىل الفكش العُاس ي الجضائشي 

 الاهخماماث والخإثحراث

 ًىم دساس ي
 27/02/2018 قعم العلىم العُاظُت

 بً ظعُذ مشاد/د.ؤ

 بً ظعُذ مشاد/د.ؤ 06/03/2018 قعم العلىم العُاظُت ًىم دساس ي مىهجُت بعذاد البدىث العلمُت في خقل العلىم العُاظُت 15

 بً ظعُذ مشاد/د.أ 11/03/2018 قعم العلىم العُاظُت ًىم دساس ي ججشبت العمل البرإلااوي في الجضائش 16

كُت 17  صغذاس عبذ الحق/د.أ 14/04/2018 قعم العلىم العُاظُت ًىم دساس ي العُاظت اإلاخىظطُت للىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 بً ظعُذ مشاد/د.ؤ 09/04/2018 قعم العلىم العُاظُت ًىم دساس ي الخإثحراث والىخائج: ألادب والعُاظت 18

بً ظعُذ مشاد /د.ؤ 15/04/2018 قعم العلىم العُاظُت ًىم دساس يقشاءة في ألاظباب، اإلاعاساث والىخائج ": الشبُع العشبي 19

كىاش ي عخُقت /د 18/04/2018 قعم العلىم العُاظُت ًىم دساس ي ،ؤثش التهذًذاث البُئُت على ألامً ؤلاوعاوي 20

 كلٍـــح العلىم االلتصادٌح والتجارٌح وعلىم التسٍٍر

    ملخقى وطني الىمى الاقخصادي والخلىث البُئي 01

ت الاقخصادًت والىمزحت –علم الاقخصادًحن  02     ًىم دساس ي الىظٍش

ل ؤلاظالمي في دعم الخىمُت الاقخصادًت  04     ملخقى وطنيدوس الخمٍى
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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ل  مخبر الخطبُقاث الىفعُت ًىم دساس ي الخطشف العىُف وظبل الىقاًت مىه 01  كشبال مخخاس/ ؤ 2018ؤفٍش

بُت مهاساث بعذاد وجقذًم وسقت بدلُت في ماجمش علمي 02 ل  مخبر الخطبُقاث الىفعُت وسشت جذٍس  بً فلِغ خذًجت/ د.ؤ 2018ؤفٍش

 ملخقى دولي آلُاث الخذخل والخكفل: الصذمت في الىضعُاث ؤلاوعاهُت 03
مخبر ظُكىلىحُت 

ق  معخعملي الطٍش
 صالخي خىُفت/ د 07/03/2018

04 
 ًىظفي خذة/ د 08/01/2018 مخبر  الاخخباساث الىفعُت ًىم جدعِس ي (الطبعت اللاهُت) واقع وجدذًاث –التربصاث اإلاُذاهُت 

05 
 ؤلادمان على اإلاخذساث في اإلاجخمع الجضائشي 

 بحن واقع الكشف والدشخُص وطشائق العالج والخكفل
 القص صلُدت/ د 13/03/2018-12 مخبر  الاخخباساث الىفعُت ملخقى وطني

فت/ د 07/12/20178-06 مخبر  الاخخباساث الىفعُت ملخقى وطني مشكلت اإلاصطلح والقُاط: الشفاهُت وهىعُت الحُاة في الجضائش 06  بً غزفت شٍش

ت بحن سهان الجىدة وجدذًاث الىاقع 07 ش هظم الجىدة ملخقى وطني ؤلاصالخاث في اإلاىظىمت التربٍى  / 2018ماي  مخبر جطٍى

08 
 البدث العلمي في الجضائش مً خالل اإلاخابش البدلُت الجامعُت 

 ظاال اإلاماسظت والخفعُل
 ملخقى وطني

ش هظم الجىدة  مخبر جطٍى
 / 2018ؤكخىبش 

09 
م الزاحي اإلااظس ي    ؤظغ ومعاًحر الخقٍى

 وضمان الجىدة في الجامعت
ش هظم الجىدة ملخقى دولي  مخبر جطٍى

 / 2018دٌعمبر 

ت 10 ش هظم الجىدة ًىم دساس ي بشكالُت معاًحر جصيُف الجامعاث الجضائٍش ل  مخبر جطٍى  / 2018ؤفٍش

 سخماوي ظمحر/ د 21/02/2018-20 قعم الاعالم والاجصال ملخقى وطني الاعالم العُاحي 11

12 
 :واقع العمعي البصشي في الجضائش

 قشاءاث وسئي وججاسب
 مجاوي بادٌغ/ د 08/03/2018 قعم الاعالم والاجصال ملخقى وطني

13 
ت اإلاعلىماث  آلُاث وطشائق ؤلاجاخت : معماٍس

 بحن حعذد الفئاث وجىىع الخذماث
 ظُذهم خالذة هىاء/ د 23/04/2018-22 قعم الاعالم والاجصال ملخقى دولي

 مىال كبىس / د 03/05/2018 قعم الاعالم والاجصال ًىم دساس ي الىاقع وآلافاو: دساظاث ألافالم  14



 

 

5 

 

 

 

15 
يي وألاثشي   الذساظاث اإلاخىظطُت في الجضائش بحن البدث الخاٍس

 ألاوساط ؤهمىرحا
خ وآلاثاس ملخقى وطني  / 19/04/2018-18 قعم الخاٍس

16 
مت مً ظاال اإلافاهُم بلى : علم الاحخماع الاهدشاف والجٍش

 اإلاقاسباث البُيُت

مخبر  الذًىامُاث  ًىم دساس ي

 الاحخماعُت في ألاوساط
 بُمُمىن كللىم/ د 20/02/2018

ت في سظالت الذكخىساه 17  جىظُف اإلاقاسبت الىظٍش
يُت مخبر  الذًىامُاث  دوسة جكٍى

 الاحخماعُت في ألاوساط
 بىقشة كمال/ د.ؤ 14/03/2018

 ؤخالقُاث البدث العلمي 18
يُت مخبر  الذًىامُاث  دوسة جكٍى

 الاحخماعُت في ألاوساط
 بىقشة كمال/ د.ؤ 18/04/2018

19 
 الحماًت الاحخماعُت للمعىحن 

 بحن الىاحب ؤلاوعاوي والخغُحر الاحخماعي لألظشة
 ملخقى وطني

مخبر  الذًىامُاث 

 الاحخماعُت في ألاوساط
ذ فطُمت/ د 01-02/10/2018  دٍس

20 
الضبط الاحخماعي في ألاوساط مً خالل التراث 

 العىظُىؤهثروبىلىجي الكىلىهُالي

مخبر  الذًىامُاث  ًىم دساس ي

 الاحخماعُت في ألاوساط
 ظعادة مىلىد/ د.ؤ 17/10/2018

 هعهذ الهٌذسح الوعوارٌح والعوراى

 دًب بلقاظم. د  اإلاخبر ملخقى وطني العماسة والبِئت 01


