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طبيعة    التاريخ عنوان النشاط الرقم

 النشاط
 الجهة المنظمة

1 Le Conte : mythes et écriture 11  كلية اآلداب واللغــات يوم دراسي جانفي 

 يوم دراسي فيفري  17 اليوم الوطني للشهيد  2
+رئاسة المديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية 

 الجامعة

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية  يوم دراسي فيفري  23 إعداد مذكرات التخرج منهجية 3

4 JSS’16) ereJournée 2016 sur les Signaux et les Systèmes (1 ere1 03  رئاسة الجامعةمخبر االوتوماتيك و االعالم االلي يوم دراسي مارس+ 

 يوم دراسي  مارس 08 احتفاالت اليوم العالمي للمرأة 5
+رئاسة المديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية 

 الجامعة

6 La Femme dans la littérature et les arts 08  كلية اآلداب واللغــات يوم دراسي مارس 

 اعية كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتم يوم دراسي أفريل 11-12 الفلسفة اليونانية والبيوإيتقا  7

 يوم دراسي أفريل 17 عيد العلم  8
+رئاسة المديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية 

 الجامعة

9 Workshop sur la Biométrique 18-17 ملتقى وطني أفريل 
+رئاسة مخبر المسائل العكسية: النمذجة، المعلوماتية و االنظمة

 الجامعة

10 Journée Nationale de néphrologie de Guelma  21  زهر  ابنرئاسة الجامعة + مستشفى الحكيم  يوم دراسي أفريل 

11 6éme JT LAIGM 2016 26 رئاسة الجامعةمخبر التحاليل الصناعية و هندسة المواد يوم دراسي أفريل+ 

21 ماي 18-أفريل  18األثري بالجزائر بمناسبة شهر التراث التراث    لية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ك يوم دراسي أفريل 26  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية   ملتقى وطني أفريل 26-27 في الجزائر والمؤسساتي للفسادالتصدي الجزائي  13

14 Les infractions urbaines  26  كلية العلوم والتكنولوجيا + رئاسة الجامعة  يوم دراسي أفريل 

 رئاسة الجامعة + مخبر التاريخ واألبحاث والدراسات المغاربية يوم دراسي ماي  07  1945ماي  08مجازر  15

 يوم دراسي ماي  19 الحركة الطالبية في الثورة التحريرية  16
+رئاسة المديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية 

 الجامعة

17 Aquaculture d’Eau Douce et Géothermale  21  رئاسة الجامعة + مديرية الصيد البحري قالمة  يوم دراسي ماي 
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 الجهة المنظمة طبيعة النشاط   التاريخ عنوان النشاط الرقم

18 
Pour une pratique de classe innovantes en FLE : Problématique du 

« savoir-faire » et du « savoir-penser » en contexte scolaire et/ou 

universitaire.  

 كلية اآلداب واللغــات يوم دراسي أكتوبر 15

91  Journée Doctorants 18 يوم دراسي أكتوبر 
 +رئاسةمخبر المسائل العكسية: النمذجة، المعلوماتية و االنظمة

 الجامعة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية ملتقى دولي أكتوبر 25-26 األمن الطاقوي بين التحديات والرهانات 20

12  يوم دراسي أكتوبر 31 الندالع الثورة الجزائرية المجيدة 62الذكرى  
 رئاسة +المديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية

  الجامعة

22  كلية الحقوق والعلوم السياسية  ملتقى وطني نوفمبر  02-03 الرقابة المرورية في الجزائر 

32  
15 years in the new millennium :the grand upheavals ;Global 

Security,Ideological conflict and Literary Expression    

09-

08-07 
 +رئاسة الجامعةكلية اآلداب واللغــات ملتقى دولي نوفمبر 

 عةرئاسة الجام+كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ملتقى وطني نوفمبر  08-09 التسيير المحلي بين إشكالية التمويل وترشيد التنمية المحلية 24

52  Workshop national sur la chimie computationnelle (WNCC 2016) 22  مخبر الكيمياء الرقمي و البنيات النانونية+رئاسة الجامعة يوم دراسي نوفمبر 

  +رئاسة الجامعةكلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ملتقى وطني نوفمبر  28-29 يجية رعاية وتأطير الشباب الجامعيأليات تفعيل دور الجمعيات في إطار إسترات 26

72  Colloque International sur « Toxicologie et Santé Humaine » 29-28  جامعة+رئاسة الكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض والكون ملتقى دولي نوفمبر 

 يوم دراسي ديسمبر  11 1960ديسمبر 11مظاهرات  28
 +رئاسةالمديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية 

 الجامعة

 ية كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماع يوم دراسي ديسمبر   13 المنهاج الدراسي في الجزائر من المقاربة باألهداف الى المقاربة بالكفاءات  29

30 
Premier séminaire sur :la simulation numérique en sciences 

Appliquées 
 ملتقى وطني ديسمبر 15

 +مخبر الرياضياتكلية الرياضيات، االعالم اآللي وعلوم المادة

 التطبيقية و النمذجة
 

 

 


