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 الرقم عنوان النشاط التاريخ طبيعة النشاط الجهة المنظمة

ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي دراسي يوم   01 الفلسفة و مشكالت المجتمع الراهن 30 جانفي 

ةاالنسانية و االجتماعي كلية العلوم دراسي يوم    فيفري 
السياسة االقتصادية و الثقافية الفرنسية و اثرها على المسلمين الجزائريين خالل القرن 

19 
02 

 03 اللغة الخاصة في البحث العلمي و حقول المعرفة المختلفة 12 مارس ملتقى وطني كلية االداب و اللغات

تسييرارية و علوم الكلية العلوم االقتصادية و التج دوليملتقى   السالمياالبدائل التمويلية لالنفاق الحكومي بين االقتصاد الوضعي و االقتصاد  14-13 مارس   04 

ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي دراسي يوم   05 فلسفة حقوق االنسان 13 مارس 

و المستهلك< نوني لعقود االشهار التجاري و اثرها على االقتصاد الوطنياالطار القا 14 مارس ملتقى وطني كلية الحقوق و العلوم السياسية  06 

ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي االسباب و االثار-تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري 04 افريل ملتقى وطني   07 

ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي 11-10 افريل ملتقى وطني  ، حاضر و مستقبلماضي في الجزائر علم النفس المرضي   
08 

تسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم ال 11-10 افريل ملتقى وطني  نات التمويلالصحة و تحسين الخدمات الصحية في الجزائر بين اشكالية التسيير و رها   09 

 10 العالقات الدولية:المناهج و التطبيقات دراسات المناطق في 10 افريل ملتقى وطني كلية الحقوق و العلوم السياسية

رئاسة الجامعة+المديرية الفرعية لألنشطة العلمية، 

 الثقافية و الرياضية
 عيد العلم 16 افريل دراسي يوم

11 

ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي  الهجرة و المهاجرون في العصور االسالمية 23 افريل ملتقى وطني 
12 

تسييرقتصادية و التجارية و علوم الكلية العلوم اال 25-24 افريل ملتقى وطني   13 الفساد و اثره على التنمية االقتصادية 
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30-29 اافريل ملتقى دولي كلية العلوم االنسانية و االجتماعية  الجامعة و االنفتاح على المحيط الخارجي االنتظارات و الرهانات 
41  

 15 ماي يوم دراسي كلية االداب و اللغات
Creating a Culture of Quality Improvement in Teaching and 
Learning EFL in Higher Education 

51  

رئاسة الجامعة+المديرية الفرعية لألنشطة العلمية، 

 الثقافية و الرياضية
61  1945جرائم الثامن ماي  08 ماي ملتقى دولي  

رئاسة الجامعة+المديرية الفرعية لألنشطة العلمية، 

 الثقافية و الرياضية
دراسي يوم 71  عيد الطالب 17 ماي   

24-23 اكتوبر ملتقى وطني كلية الحقوق و العلوم السياسية 81 علالديمقراطية التشاركية و التنمية المحلية في الجزائراالدوار و الفوا   

ليملتقى دو كلية االداب و اللغات  30-31 اكتوبر 
The state of Teaching and Research in Literature and Civilization 
new Realities new Perspectives and new Approches 

91  

رئاسة الجامعة+المديرية الفرعية لألنشطة العلمية، 

 الثقافية و الرياضية
دراسي يوم  20 اندالع ثورة الفاتح من نوفمبر  01 نوفمبر 

The Culture role of the University  12 15 نوفمبر يوم دراسي كلية االداب و اللغات  

4-3 ديسمبر ملتقى دولي كلية الحقوق و العلوم السياسية 22 صناعة المستقبل في السياسات العربية: نحو تفعيل الدراسات المستقبلية   

 ملتقى وطني كلية الحقوق و العلوم السياسية
رديسمب  

 
32 الخطاب التنموي في  السياسات العربية : دراسة في السياق الحضاري   06  

المديرية الفرعية لألنشطة العلمية، الثقافية و 

 الرياضية
دراسي يوم 1960ديسمبر  11مظاهرات  11 ديسمبر   24 

ةكلية الرياضيات و االعالم االلي و علوم الماد Etude des matériaux : Elaboration et Modélisation 52 17 ديسمبر ملتقى وطني   
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 الرقم عنوان النشاط التاريخ طبيعة النشاط الجهة المنظمة

  LDEBG الذاتية و الحكم  الراشد   مخبر  التنمية     01 الجزائر مابعد النفط 24 فيفري دراسي يوم 

المغاربية الدراسات و لالبحاث التاريخ مخبر دراسي يوم  ارسم  2017-1099)الصهيونية الحركة و الصليبية الحمالت بين دسالق 06   02 

 12 مارس دراسي يوم LGCH مخبر الهندسة المدنية و الري 
 سنة خالل التربص منح من استفادوا الذين االساتذة طرف من البحوث نتائج قديمت

2017 
03 

يم نتائج البحوث من طرف طلبة الدكتوراهتقد 13 مارس دراسي يوم LGCH مخبر الهندسة المدنية و الري   04 

 11eme journée d’étude 05 14 مارس دراسي يوم LGEG قالمة الكهربائية الهندسة مخبر

 

المغاربية الدراسات و لالبحاث التاريخ مخبر  
دراسي يوم  09 افريل 

 رنالق الى م7 القرن)الموحدين عهد الى الفتح من االسالمي الغرب في العلوم تاريخ

م(13  
06 

دراسي يوم LDEBGمخبر التنمية الذاتية و الحكم الراشد  العلمي البحث منهاج 09 افريل   07 

دراسي يوم االلكتروتقنية الهندسة مخبر  15 افريل 
Workshop D'Electrostatique Appliquée 

 
08 

دراسي يوم LDEBGمخبر التنمية الذاتية و الحكم الراشد   09 سات المصغرةانشاء المؤس 20 افريل 

 Journée de formation sur les énergies renouvelables 10 22 فريلا دراسي ومي LAIGمخبر االوتوماتيك و االعالم االلي

(تقييمية قراءة)الحاضر العصر الى التلقي بداية من العربي اللساني الخطاب 25 افريل دراسي يوم االدبية و اللغوية الدراسات مخبر  11 

دراسي يوم LGEG قالمة الكهربائية الهندسة رمخب  2eme workshop sur l’électrostatique appliquée 12 29 افريل 

دراسي يوم PI :MISمخبر المسائل العكسية:نمذجة، المعلوماتية و االنظمة  Journée du laboratoire PI :MIS 13 08 ماي 

دراسي يوم مخبر التحكم المتقدم  09 ماي 
8 eme journée sur le contrôle avancé  
 

14 

المواد هندسة و الصناعية التحاليل مخبر دراسي يوم     eme Journée doctorale  pour les thézard affiliés au laboratoire  15 8 09 ماي 

دراسي يوم LAIGمخبر االوتوماتيك و االعالم االلي  Journée doctorale 16 10 ماي 
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 11eme journée thézard 17 14 ماي دراسي يوم LCAبيقية مخبر الكيمياء التط

 eme Journée doctorale en télécommunications (JDT 2018) 18 6 22 ماي دراسي يوم LTمخبر االتصاالت و الموصالت 

 19 "االفاق و الواقع"الجزائر يف المستدامة التنمية و البيئة حماية اليات 03-02 اكتوبر وطني ملتقى البيئية القانونية الدراسات مخبر

مخبر  +LMAMمخبر الرياضيات التطبيقية و النمذجة 

 LABSTICالعلوم و تكنولوجيا االعالم و االتصال 
 03-04 اكتوبر ملتقى دولي

International conference on informatics systems and applied 
mathematics 

20 

 21 المامول و الواقع-الجزائر في السياحة 18 اكتوبر ملتقى وطني LDEBGمخبر التنمية الذاتية و الحكم الراشد 

 22 التجريب في النص الجزائري 24 اكتوبر دراسي يوم مخبر الدراسات اللغوية و االدبية

دراسي يوم LAIGM المواد هندسة و الصناعية التحاليل مخبر  journée thézard 23 24 اكتوبر 

25-24 كتوبر ملتقى دولي LMAMمخبر الرياضيات التطبيقية و النمذجة   
6 eme  workshop international sur les mathématiques appliquées et la 
modélisation « WIMAM 2018 » 

24 

دراسي يوم LABSTICمخبر العلوم و تكنولوجيا االعالم و االتصال   eme Journée nationale de labstic 25 7 29 اكتوبر 

المتقدم التحكم مخبر  
دراسي يوم  06 نوفمبر 

9 éme  sur le contrôle avancé 26 

 و المعلوماتية نمذجة،:العكسية المسائل مخبر

 PI :MISاالنظمة
دراسي يوم  06 نوفمبر 

Journée des Doctorats 27 

النانونية البنيات و الرقمي الكيمياء مخبر   
يدراس يوم  20 نوفمبر 

4ére Journée  thésard  sur la Chimie Computationnelle et 

Nanostructures 4ere JNCCN, 2018 
28 

قالمة الكهربائية الهندسة مخبر دراسي يوم    12eme journée d’étude 29 21 نوفمبر 

االلي االعالم و االوتوماتيك مخبر LAIG دراسي يوم  Journée sur LA Normalisation 30 22 نوفمبر 

 و المعلوماتية نمذجة،:العكسية المسائل مخبر

 PI :MISاالنظمة
دولي ملتقى  25-27 نوفمبر 

4rd international conference on signal, image, vision and their 

applications(SIVA 2018) 
31 
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دراسي يوم LCAمخبر الكيمياء التطبيقية   12eme journée  thésard 32 03 ديسمبر 

الراشد الحكم و الذاتية التنمية مخبر دولي ملتقى   ستثماراالا ترقية و الصناعية التنمية 11 ديسمبر   33 

االلي االعالم و االوتوماتيك مخبر دراسي يوم   Journée doctorale 34 13 ديسمبر 


