برنامج التظاهرات العلمية لسنة 2014
الرقــم
1
2

الـتاريــخ

عنـــوان النشـــــــــاط
Journée sur le Contrôle Avancé
Journée Thésards de Génie électrique

3

eme

3

Journée Doctorale

الجهـــة المنظمـــة

الــطبيعـة

15

فيفري 2014

يوم دراسي

مخبر التحكم المتقدم LABCAV

24

فيفري 2014

يوم دراسي

مخبر الهندسة الكهربائية LGEG

1

مارس 2014

يوم دراسي

مخبر األتوماتيك واإلعالم اآللي

مارس 2014

ملتقى وطني

كلية الحقوق و العلوم السياسية

12

مارس 2014

يوم دراسي

هيئة المهندسين المعماريين

15

أفريل 2014

يوم دراسي

رئاسة الجامعة+المديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية

مخبر التحاليل الصناعية و هندسة المواد LAIGM

16

أفريل 2014

يوم دراسي

والرياضية

22 - 21

أفريل 2014

ملتقى وطني

كلية الحقوق و العلوم السياسية

22

أفريل 2014

يوم دراسي

مخبر البيولوجيا ،الماء والمحيط LBEE

23 - 22

أفريل 2014

ملتقى وطني

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

4

ائر-ي04
03
الوصاية اإلدارية على الهيئات الالمركزية اإلقليمية في التشريع الجز

5

يوم دراسي حول الهندسة المعمارية

LAIG

رئاسة الجامعة +كلية العلوم والتكنولوجيا

6

Journée Thésard

7

ندوة فكرية حول عيد العلم

8

إشكالية المجتمع المدني والتنمية السياسية في الجزائر

9
10

Journée des Thésards en Biologie

المقاوالتية و تفعيل التسويق السياحي في الجزائر
اآلثار االجتماعية والنفسية لوسائل االتصال وتكنولوجياته

11

الحديثة على األسرة الحضرية

28 - 27

أفريل 2014

ملتقى دولي

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

12

األدب والمنهج 05

30-28

أفريل 2014

ملتقى دولي

كلية اآلداب واللغات

13

المثقف والثورة  ..الواقع والرهانات

30 - 29

أفريل 2014

ملتقى دولي

مخبر التاريخ لألبحاث والدراسات المغاربية

14

Journée Doctorants

29

أفريل 2014

يوم دراسي

15

Journée d’étude

30

أفريل 2014

يوم دراسي

Journée de Biodiversité et Conservation de l'Environnement
16
en Algéri

5

ماي 2014

يوم دراسي

08-juil

ماي 2014

ملتقى دولي

مخبر المسائل العكسية :النمذجة ،المعلوماتية و
األنظمة
مخبر المسائل العكسية :النمذجة ،المعلوماتية و
األنظمة
مخبر البحث و المحافظة على المناطق الرطبة
LRCZH
رئاسة الجامعة+مخبر التاريخ لألبحاث والدراسات

17

ذكرى مجازر  8ماي 1945
Deuxième Journée Doctorale en
"Télécommunications "JDT2014

12

ماي 2014

يوم دراسي

19

ماي 2014

يوم دراسي

20

1er Journée, Master - Thésard en chimie.

19

ماي 2014

ملتقى وطني

21

Journée Doctorale

31

ماي 2014

يوم دراسي

18

المغاربية
مخبر االتصاالت LT
رئاسة الجامعة+المديرية الفرعية لألنشطة العلمية

19

ندوة فكرية حول ذكرى عيد الطالب

الثقافية والرياضية
مخبر الكيمياء الرقمي والبنيات النانونية LCCN
مخبر األتوماتيك واإلعالم اآللي LAIG

LCA مخبر الكيمياء التطبيقية

يوم دراسي

2014 جوان

5

LMAM مخبر الرياضيات التطبيقية والنمذجة

يوم دراسي

2014 جوان

12

يوم دراسي

2014 جوان

22

مخبر العلوم وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال
LABSTIC

8eme journée thésard

4eme Journée Thésards en Mathématiques

eme

3

Journée Nationale de Labstic

22
23
24

مدرسة موضوعاتية
Université 8 mai 1945 Guelma + Agence
Thématique de Recherche en Sciences et
Technologie + Réseau Micro et Nano
Technologies Photoniques - Nour 21

Ecole Thématique MOP - Guelma 2014

2014 سبتمبر

05-déc

Matériaux pour l’Optique et la Photonique
eme

LMAM مخبر الرياضيات التطبيقية والنمذجة

ملتقى دولي

2014 سبتمبر

25 - 24

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
مخبر العلوم وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

ملتقى وطني

2014 أكتوبر

14 "- 13
الملتقى الوطني األول حول " عولمة الحوكمة ومشروع المجتمع االلكتروني

LABSTIC

ملتقى دولي

2014 أكتوبر

15 - 13

يوم دراسي

2014 أكتوبر

21

ملتقى دولي

2014 أكتوبر

28 - 27

 المعلوماتية و، النمذجة:مخبر المسائل العكسية
األنظمة
 كلية اآلداب واللغات+ رئاسة الجامعة

4

25

Workshop International sur les Mathématiques Appliquées et la

26
27

Conférence Internationale sur les Nouvelles Technologies
28 Informatiqu

Journée de laboratoire

29

Etudes Katebiennes : Une Esthétique de la Modernité
30 et une Epi

رئاسة الجامعة+المديرية الفرعية لألنشطة العلمية

31

32
34
35
36
38
39
40
41

ندوة فكرية حول ثورة أول نوفمبر
International Workshop on Advanced Control
""IWAC 2014
Journée 2014 sur les Signaux et les Systèmes
)2014 (JSS'14

دور األحزاب السياسية في إرساء الديمقراطية :مقارنة بين
النظم العربية والغربية
العالقات االقتصادية للعالم االسالمي في العصر الوسيط

4eme Journée des Thésards
4eme Journées Doctorales en Informatique de
Guelma

Journée d’étude de laboratoire
Mini Workshop National sur la Chimie
Computationnelle et Nano-Chimie.
MWNCCNC'2014

29

أكتوبر 2014

يوم دراسي

الثقافية والرياضية
مخبر التحكم المتقدم + LABCAVكلية العلوم و

04 - 03

نوفمبر 2014

ملتقى دولي

التكنولوجيا

20 - 19

نوفمبر 2014

يوم دراسي

مخبر األتوماتيك واإلعالم اآللي LAIG

24 - 23

نوفمبر 2014

ملتقى دولي

كلية الحقوق و العلوم السياسية

1

ديسمبر 2014

ملتقى وطني

مخبر التاريخ لألبحاث والدراسات المغاربية

3

ديسمبر 2014

يوم دراسي

مخبر الهندسة الكهربائية LGEG
مخبر العلوم وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

04 - 03

ديسمبر 2014

ملتقى وطني

LABSTIC

7

ديسمبر 2014

يوم دراسي

مخبر التحاليل الصناعية و هندسة الموادLAIGM

09-août

ديسمبر 2014

ملتقى وطني

oct-09

ديسمبر 2014

ملتقى وطني

10

ديسمبر 2014

يوم دراسي

مخبر الكيمياء الرقمي والبنيات النانونية LCCN

رئاسة الجامعة+كلية العلوم االقتصادية و التجارية

42
43

التنمية الصناعية و ترقية االستثمار في الجزائر

ندوة فكرية حول مظاهرات  11ديسمبر

وعلوم التسيير+مديرية الصناعة و المناجم

رئاسة الجامعة+المديرية الفرعية لألنشطة الثقافية و
الرياضية

44
45
46
47
48

األمن المائي  :تشريعات الحماية و سياسة اإلدارة
First National Conference on Renewable
Energy Technologies and Applications
""Women as Self ; Women as Other
a
multdisciplinary conference on female identities

Modélisation, Simulation et Science
Journée Nationale sur la Chimie et ses
Applications

14-15

ديسمبر 2014

ملتقى دولي

مخبر الدراسات القانونية و البيئية LEJE
مخبر الهندسة الكهربائية+LGEGرئاسة

16-15

ديسمبر 2014

ملتقى وطني

16 - 17

ديسمبر 2014

ملتقى دولي

17

ديسمبر 2014

يوم دراسي

18

ديسمبر 2014

يوم دراسي

الجامعة+كلية العلوم و التكنولوجيا
كلية اآلداب و اللغات

كلية الرياضيات و اإلعالم اآللي و علوم المادة
مخبر الكيمياء التطبيقية LCA

