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 الجهة المنظمة طبيعة النشاط التاريخ عنوان النشاط الرقم

 والرياضيةالثقافية  لألنشطةالمديرية الفرعية  يوم دراسي فيفري  17 ندوة فكرية حول جرائم االستعمار الفرنسي قبل وبعد الستقالل 1

 والرياضيةالثقافية  لألنشطةالمديرية الفرعية  يوم دراسي مارس  8 للمرأةاليوم العالمي احتفاالت  2

 الثقافية والرياضية لألنشطةالمديرية الفرعية  يوم دراسي مارس 16 اإلنساناليوم العالمي لحقوق  3

 كلية الحقوق والعلوم السياسية ملتقى وطني مارس  16-17 قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق 4

5 Est-ce que l’Air d’Eradication, des Hépatites Virales Coincé 09 رئاسة الجامعة + مستشفى ابن زهر يوم دراسي أفريل 

6 Tribute to AssiaDjebar  14 واللغاتكلية االدب  يوم دراسي أفريل 

 والرياضية الثقافية  لألنشطةالمديرية الفرعية  يوم دراسي فريلأ 16 يوم العلم 7

21-20 الفلسفة ورهانات المجتمع المعاصر 8  واالجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم  ملتقى دولي فريلأ  
 والدراسات المغاربيةبحاث أللمخبر التاريخ  +

9 Etat Territorial, Décentralisation et Gouvernance locale, l'Expérience 

des Pays du Maghreb 
 والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ملتقى دولي فريلأ 28-27

 والدراسات المغاربيةبحاث واألرئاسة الجامعة + مخبر التاريخ  ملتقى دولي ماي  7 الجرائم االستعمارية 10

11 Masters en Architecture, Perspectives et Objectifs 12 رئاسة الجامعة + كلية العلوم والتكنولوجيا يوم دراسي ماي 

 انشطة الثقافية والرياضية المديرية الفرعية لأل يوم دراسي ماي  19 الحركة الطالبية في الثورة التحريرية  12

13 Le Cancer du Sein 21 المديرية+رئاسة الجامعة+ مديرية الصحة والسكان + جمعية األمل  يوم دراسي ماي 

 الفرعية لألنشطة الثقافية و الرياضية

14 
طة لمتوسلتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة وا الجزائر كمدخلالمناطق الصناعية في  تأهيل

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ملتقى وطني أكتوبر 19-20 وترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات
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 الجهة المنظمة طبيعة النشاط التاريخ عنوان النشاط الرقم

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ملتقى وطني أكتوبر 21-22 إنجازات وتحديات –الملتقى الوطني الثالث: اإلنتاج السمعي البصري الجزائري  15

16  Lumière et Ere de la Transmission Numérique très Haut Débit  25 المواصالت رئاسة الجامعة+مخبر االتصاالت و  يوم دراسي أكتوبرLT 

17 Colloque international en études brachylogiques :  
Définir les Territoires de la Brachylogie 29-28 كلية األدب واللغات ملتقى دولي أكتوبر 

 والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ملتقى وطني أكتوبر 28-29 الرقابة الجبائية في الجزائر 18

 والرياضية الثقافية  لألنشطةالمديرية الفرعية  يوم دراسي أكتوبر 29 الجزائرية المجيدة ندالع الثورةال61ذكرىال 19

20 Intercultural Communication in Digital Age 04-03  كلية األدب واللغات ملتقى وطني نوفمبر 

 ملتقى دولي نوفمبر  08-09 المقاوالتية ودورها في تفعيل التسويق السياحي بالجزائر 21
 أهراسرئاسة الجامعة +جامعة سوق 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير+ 

22 Approche par Compétences dans l’Enseignement 18-17 رئاسة الجامعة+جامعةسكيكدة+بسكرة+أمالبواقي+ورقلة ملتقى دولي نوفمبر 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية ملتقى وطني نوفمبر   22-23 ومقاربات التغييرأزمة الحكم في الدول العربية: تحديات الواقع  23

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ملتقى وطني ديسمبر  07-08 -واقع رهانات وآفاق –إصالح المنظومة البنكية الجزائرية  24

25 La Bioremédiation et Bioindication 08-07  و علوم االرض و الكون والحياةكلية علوم الطبيعة  ملتقى وطني ديسمبر 

 والرياضيةالثقافية  لألنشطةالمديرية الفرعية  يوم دراسي ديسمبر  10 1960ديسمبر 11مظاهرات  26

27 Deuxième journée Nationale : Simulation et Nanomatériaux 

 
 المادة ماآللي وعلو واإلعالم كلية الرياضيات  يوم دراسي ديسمبر  10

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وطني ملتقى  ديسمبر  12-13 المجتمع االلكتروني والتنمية المستدامة في الوطن العربي 28


