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مالحظةالجهة المنظمةطبيعة النشاطعنوان النشاطالرقم

مؤجلكلية الحقوق و العلوم السياسيةملتقى وطنيالهجرة غير الشرعية و الية كفاحها1

مؤجلكلية الحقوق و العلوم السياسيةملتقى وطنيمستقبل االمن الطاقوي في الجزائر بين استغالل الطاقة النابضة و ترقية الطاقات المتجددة2

مؤجلكلية الحقوق و العلوم السياسيةملتقى وطنياالنتخابات و رهان الديمقراطية في السياق العربي3

مؤجلكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسييرملتقى وطنيسياسات جذب االستثمار االجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات في الجزائر4

مؤجلكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسييرملتقى وطنيتقييم برامج تاهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بين المتوقع و المحقق5

مؤجلكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسييرملتقى دوليسياسات التنمية الفالحية في الدول العربية دورها في تحقيق االمن الغذائي المستدام6

7La journée Mondiale de l'Environnement مؤجلكلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم االرض و الكونيوم دراسي

8
1er Congrès  international sur: l'entomologie, santé et 

environnement 
مؤجلكلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم االرض و الكونملتقى دولي

مؤجلكلية االداب و اللغاتملتقى دوليواقع و طموحات-اللغة العربية و التعليم9

10Contemporary Algerian Literatureمؤجلكلية االداب و اللغاتيوم دراسي

11National conference academic Writing in higher educationمؤجلكلية االداب و اللغاتملتقى وطني

مؤجلاالجتماعية و االنسانية العلوم كليةملتقى دولياالبعاد متعددة مقاربية:  االمراض السيكوسوماتية12

مؤجلكلية العلوم االنسانية و االجتماعيةيوم دراسيالتعليمي الوسط في المراهقين عند السلوكية و النفسية المشكالت13

مؤجلكلية العلوم االنسانية و االجتماعيةملتقى وطنيحوار جديد بين العلم والفلسفة: لبيوطيقا14

مؤجلكلية العلوم االنسانية و االجتماعيةملتقى وطنيمهارات التواصل في المدرسة الجزائرية15

مؤجلكلية العلوم االنسانية و االجتماعيةيوم دراسيفلسفة عربية اسالمية قضايا و اشكاالت16

مؤجلكلية العلوم االنسانية و االجتماعيةيوم دراسينظرية الفعل و فلسفة العلوم17

مؤجلكلية العلوم االنسانية و االجتماعيةيوم دراسيالبحوث االكاديمية الجامعية بين جدلية المناهج الكمية و المناهج الكيفية18

مؤجلكلية العلوم االنسانية و االجتماعيةيوم دراسيسيكولوجية التوحد19

20Modélisation et Simulation des Systémesمؤجلكلية الرياضيات و االعالم االليملتقى وطني

مؤجلكلية العلوم و التكنولوجياملتقى دوليملتقى الهندسة المعمارية21
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مؤجلرئاسة الجامعةملتقى وطني ثانية180اطروحتي في 22

نظماذاعة قالمة+رئاسة الجامعةملتقى وطنيماي 7 بين مفارقة عيد النصر في اوروبا و المجازر في الجزائر1945ملتقى الثامن من ماي 23

24
Internationalization of Université 8 Mai 1945 Guelma 

through erasmus+ projects
نظمرئاسة الجامعةملتقى دولياكتوبر15

نظماذاعة قالمة+رئاسة الجامعةملتقى وطنياكتوبر19جائحة كورونا مسؤولية الجامعة، الحجر الصحي و الضغوطات النفسية25

26INSTART Marathon : Challenge d’innovation26نظمرئاسة الجامعةملتقى وطنياكتوبر

لم ينظمرئاسة الجامعةيوم دراسياكتوبر195429ثورة اول نوفمبر 27

نظمرئاسة الجامعةيوم دراسيديسمبر196014 ديسمبر11مظاهرات 28

مؤجلمخبر التنمية الذاتية و الحكم الراشدملتقى دوليتاثيرات الحتضر و تحديات المستقبل: االقتصاد المعرفي و االمن االنساني29

مؤجلمخبر التنمية الذاتية و الحكم الراشديوم دراسيسبل تعزيز نظام الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي30

مؤجلمخبر التنمية الذاتية و الحكم الراشدندوة وطنيةانشاء المؤسسات المصغرة في الجزائر31

مؤجلمخبر التنمية الذاتية و الحكم الراشديوم دراسيدور االدارة االستراتيجية في تعزيز تنافسية المؤسسات االقتصادية الجزائرية32

مؤجلمخبر الفلسفة و الدراست االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصاليوم دراسيجودة الحياة في العمل33

مؤجلمخبر الفلسفة و الدراست االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصاليوم دراسيوصم االعاقة النفسية34

مؤجلمخبر الفلسفة و الدراست االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصالملتقى وطني الحضور النسوي في الفضاء االفتراضي بين التكمين و الحتمية التكنولوجية35

مؤجلمخبر الفلسفة و الدراست االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصاليوم دراسياشكالية اللغة العربية في التعلم بالمدرسة االبتدائية36

مؤجلمخبر الفلسفة و الدراست االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصاليوم دراسيدور التكنولوجيات من الحد من السرقات العلمية37

مؤجلمخبر الفلسفة و الدراست االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصاليوم دراسيالمستودعات الرقمية كالية للوصول الحر للمعرفة38

مؤجلمخبر الفلسفة و الدراست االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصالندوة دوليةالفلسفة لالطفال و كيفيات ادراج الفكر النقدي في برامج التعليم االبتدائي و المتوسط39

مؤجلمخبر التاريخ لالبحاث و الدراسات المغاربيةيوم دراسي/ملتقى وطني1962-1954الوالية الثانية التاريخية دورها و مكانتها في الثورة 40

مؤجلمخبر التاريخ لالبحاث و الدراسات المغاربيةندوة/يوم دراسيالعالقات الدولية عصر الحروب الصليبية41

مؤجلمخبر التاريخ لالبحاث و الدراسات المغاربيةندوة/يوم دراسي7-1االوضاع االقتصادية في بالد المشرق االسالمي خالل القرنين 42

مؤجلمخبر التاريخ لالبحاث و الدراسات المغاربيةندوة/يوم دراسي1962-1830النظام القضائي و العقوبات الخاصة بالمسلمين الجزائريين 43
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مؤجلمخبر التاريخ لالبحاث و الدراسات المغاربيةندوة/يوم دراسيالحياة االجتماعية و الثقافية في المغرب االسالمي خالل العصر الوسيط44

45Journées des doctorantsمؤجلالنمذجة، المعلوماتية و االنظمة: مخبر المسائل لعكسيةيوم دراسي

46Journée des doctorants :Biométrie et Sécuritéمؤجلالنمذجة، المعلوماتية و االنظمة: مخبر المسائل لعكسيةيوم دراسي

47
Journée des doctorants :Cryptographie et Protection du 

contenu
مؤجلالنمذجة، المعلوماتية و االنظمة: مخبر المسائل لعكسيةيوم دراسي

48Journées du laboratoireمؤجلالنمذجة، المعلوماتية و االنظمة: مخبر المسائل لعكسيةيوم دراسي

4912eme Journée des Thézardsمؤجلمخبر الهندسة الكهربائيةيوم دراسي

5013eme Journée des Thézardsمؤجلمخبر الهندسة الكهربائيةيوم دراسي

51Journée de formation sur les energie renouvlablesمؤجلمخبر االوتوماتيك و االعالم االلي لقالمةيوم دراسي

52Journée sur les signaux et systemesمؤجلمخبر االوتوماتيك و االعالم االلي لقالمةيوم دراسي

53Journée de formation sur la Robotiqueمؤجلمخبر االوتوماتيك و االعالم االلي لقالمةيوم دراسي

54Séminaire National de Génie Civil et Hydrauliqueمؤجلمخبر الهندسة المدنية والمياهملتقى وطني

55
Chimie physique, matériaux et analyses industrielles 

CPMAI2020
مؤجلمخبر التحاليل الصناعية و هندسة المواد+مخبر الفيزياء و الكيمياءملتقى وطني

5613 eme  Journée Thézardمؤجلمخبر الكيمياء التطبيقيةيوم دراسي

572eme Journée Nationaleمؤجلمخبر الكيمياء التطبيقيةملتقى وطني

58Atelier international sur les Télécommunicationsمؤجلالموصالت و االتصاالت مخبرملتقى دولي

59Conference on Informatics and Applied Mathematicsمؤجلاالتصال و االعالم تكنولوجيا و العلوم مخبرملتقى وطني

نظممخبر الدراسات القانونية البيئيةيوم دراسيديسمبر28ضوابط حماية البيئة في المعامالت التجارية االلكترونية60

ملتقى وطنيديسمبر30-31الثقافة الصحية و الوعي المجتمعي61
مركز ابن خلدون +مخبر الفلسفة و الدراسات االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصال

مخبر الموروث العلمي الثقافي لمنطقة تامنغست+لالبحاث و الدراسات االغواط
نظم
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