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 الرقم عنوان النشاط التاريخ طبيعة النشاط الجهة المنظمة

دراسي يوم كلية االداب و اللغات  Teching English as Foreign Language at Algerian University  01 14 فيفري 

ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي دراسي يوم  االكلينيكية الممارسة في النفسية االختبارات و المقاييس 15 فيفري   02 

العلمية،  لألنشطةرئاسة الجامعة+المديرية الفرعية 

 الثقافية و الرياضية
دراسي يوم  03 اليوم الوطني للشهيد 19 فيفري 

 كلية االداب و اللغات
06و05 افريل ملتقى دولي  

Pratiques pédagogiques innovantes et socio-didactiques des 
discours contextualités en classe de FLE :quelles(s)postures(s) 
méthodologique(s) entreprendre entre le « dire » et « l’agir » en 
classe de langue(s) 

04 

 05 المنظمات الدولية في الواقع العالمي: دراسة في المأسسة و االداء 10 افريل لتقى وطنيم كلية الحقوق و العلوم السياسية

ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي  
دراسي يوم  06 (بوعطفان قلعة و النشمة لموقعي ميدانية زيارة)القديمة الفترة في كالمة اثار و تاريخ 16 افريل 

ألنشطة العلمية، رئاسة الجامعة+المديرية الفرعية ل

دراسي يوم الثقافية و الرياضية  07 عيد العلم 16 افريل 

ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي  
دراسي يوم  08 المكتبات اقعمو مع التفاعل و التواصل شبكات 2,0 الويب عبر المكتبية الخدمات تنشيط 18 افريل 

ة+ مخبر التاريخ كلية العلوم االنسانية و االجتماعي

ألبحاث و الدراسات المغاربيةل  
االنتداب( الفكرالمغاربي)الخصوصية والتجديد في الملتقى الدولي الثاني للفلسفة: 23-24 افريل ملتقى دولي  

09 

تسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم ال دراسي يوم  ع الممارسةحات و واقالنظام المالي المحاسبي بعد ست سنوات من التفعيل :بين الطمو 24 افريل   
10 

ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي دراسي يوم  تيوم اعالمي حول شعبة علم المكتبا 25 افريل   11 
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تسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم ال  25-26 افريل ملتقى وطني 
نهيار اسعار المؤسسات االقتصادية الجزائرية و استراتيجيات التنويع االقتصادي في ظل ا

 النقط
12 

ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي  
سيدرا يوم  

 
ةالمصادر الرقمية في البيئة التعليمية و البحثي 02 ماي  

13 

رئاسة الجامعة+المديرية الفرعية لألنشطة العلمية، 

 الثقافية و الرياضية
االجنبية في الكتابات الجزائرية و 1945جرائم الثامن ماي  07 ماي ملتقى دولي  14 

رئاسة الجامعة+المديرية الفرعية لألنشطة العلمية، 

 الثقافية و الرياضية
دراسي يوم  15  عيد الطالب 18 ماي 

ةكلية الرياضيات و االعالم االلي و علوم الماد  28 سبتمبر ملتقى دولي 
Colloque International En Informatique Et Mathématiques 
Appliquées « CIIMA  2017 » 

61  

71 الحماية الجزائية للضحية في التشريع الجزائي  03 اكتوبر ملتقى وطني كلية الحقوق و العلوم السياسية  

81 فنون تدريس الفلسفة و اسسها 10 اكتوبر يوم دراسي ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي  

ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي دراسي يوم   المجتمع الصحة و االعاقة 16 اكتوبر 
19 

ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي دراسي يوم  02 دور االعالم في التعريف بالتراث و المعالم التاريخية 19 اكتوبر   

تسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم ال  24-25 اكتوبر ملتقى دولي 
 المقاوالتية و دورها في تطوير القطاع السياحي

 
12  

22 المتاقص في النص االدبي الجزائري 24-25 اكتوبر ملتقى دولي كلية االداب و اللغات  

31-30 اكتوبر ملتقى دولي كلية الحقوق و العلوم السياسية جية الجزائر و افريقيا من دعم الحركات التحررية الى بناء شراكات استراتي   
32  

مية، رئاسة الجامعة+المديرية الفرعية لألنشطة العل

 الثقافية و الرياضية
دراسي يوم  اندالع ثورة الفاتح من نوفمبر المحيدة 31 اكتوبر 

42  
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52 اليات الحماية الدولية و الوطنية للطفل  08 نوفمبر ملتقى وطني كلية الحقوق و العلوم السياسية  

تسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم ال السالميادائل التمويلية لالنفاق الحكومي بين االقتصاد الوضعي و االقتصاد الب 20-21 نوفمبر ملتقى دولي   26 

ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي دراسي يوم   27 نوفمبر 
اليات تفعيل اتصال التنظيمات لدعم مشاركة الجمهور في اتخاذ القرار )الجامعة 

 الجزائرية نموذجا(
27 

راسيد يوم كلية العلوم و التكنولوجيا 05-03 ديسمبر  82 ايام الدكتوراه في الهندسة المعمارية   

ةكلية العلوم االنسانية و االجتماعي لوسيطةالممارسات الجنائزية في حوض المتوسط من ما قبل التاريخ الى الفترة ا 04-05 ديسمبر ملتقى دولي   29 

 ملتقى وطني كلية الحقوق و العلوم السياسية
رديسمب  

 
موي في  السياسات العربية : دراسة في السياق الحضاري  الخطاب التن 06  03  

المديرية الفرعية لألنشطة العلمية، الثقافية و 

 الرياضية
دراسي يوم 1960ديسمبر  11مظاهرات  11 ديسمبر   31 

ةكلية الرياضيات و االعالم االلي و علوم الماد  17 ديسمبر ملتقى وطني 
2 éme Séminaire National sur la Simulation Numérique dans les 

Sciences Appliquées, SNSA 2-2017 
32 
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 الرقم عنوان النشاط التاريخ طبيعة النشاط الجهة المنظمة

LGEG دراسي يوم   قالمة مخبر الهندسة الكهربائية   éme Journée de Thésard 01 9 11 افريل 
مخبر التاريخ لألبحاث  ة+كلية العلوم االنسانية و االجتماعي

 و الدراسات المغاربية
االنتداب( الفكرالمغاربي)الخصوصية والتجديد في الملتقى الدولي الثاني للفلسفة: 23-24 افريل ملتقى دولي  02 

دراسي يوم مخبر التاريخ لألبحاث و الدراسات المغاربية  25 افريل 
ى المسلمين الجزائريين خالل القرن السياسة االقتصادية و الثقافية الفرنسية و اثرها عل

19 
03 

مخبر المسائل العكسية:نمذجة، المعلوماتية و 
 PI :MISاالنظمة

 16 ماي دراسي يوم
Journée pour Doctorat LMD Signaux et Image Biométrique 
invitation d’un conférencier 

04 

دراسي يوم LCAمخبر الكيمياء التطبيقية   éme Journée de Thésard  05 10 25 ماي 

 Journée de formation sur les énergies renouvelables 06 02 جويلية دراسي يوم االوتوماتيك و االعالم االليمخبر 

 éme Journée doctorale en télécommunications (JDT’2017) 07 5 30 سبتمبر دراسي يوم LTمخبر االتصاالت و الموصالت 

واد مخبر فيزياء الم L2PM دراسي يوم  Journée de Thésard 08 15 نوفمبر 

LGEG مخبر الهندسة الكهربائية قالمة  دراسي يوم   Journée de Thésard meé 10 09 21 نوفمبر 

دراسي يوم LBEEمخبر البيولوجيا، ماء و محيط   Journée Santé et Environnement 10 21 نوفمبر 

علوماتية و مخبر المسائل العكسية:نمذجة، الم

 PI :MISاالنظمة
دراسي يوم  Journée Sciences du Laboratoire  11 21 نوفمبر 

وطني ملتقى LCCNمخبر الكيمياء الرقمي و البنيات النانونية   22 نوفمبر 
1ére Journée National sur la Chimie Computationnelle et 

Nanostructures 1ere JNCCN, 2017 
12 

 

 LDEBGبر التنمية الذاتية و الحكم الراشد مخ
وطني ملتقى  28-27 نوفمبر 

La compétitivité des petites moyennes industries algériennes à la 

lumière des changements internationaux et régionaux 
13 
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20-71 ديسمبر ملتقى دولي LTمخبر االتصاالت و الموصالت   
Algerian Summer Scool On Signal Processing And Its 
Applications(A3SPA)"Signal processing for telecommunication" 

14 
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