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كلية العلوم االنسانية و االجتماعيةندوة علميةفيفري21التربية األسرية بين الماضي و الحاضر7
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كلية الحقوق و العلوم السياسيةملتقى دوليديسمبر89االمن االنساني في العالم العربي48
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53INSTART TALK16القطب المحترف+ رئاسة الجامعة ملتقى وطنيديسمبر

54
واقع اللغة العربية في شبكات التواصل االجتماعي و اثره في االمن 
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كلية الحقوق و العلوم السياسيةملتقى وطنيديسمبر18
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يوم دراسيجانفي15االستثمار في تربية المائيات1
مخبر الحفاظ على +مديرية الصيد البحري لوالية قالمة+رئاسة الجامعة

المناطق الرطبة

2Journée des doctorants30-29النمذجة، المعلوماتية و االنظمة:مخبر المسائل العكسيةيوم دراسيافريلPI:MIS

3
Conference on Informatique and Applied 

Mathematics
LABSTICمخبر العلوم و تكنولوجيا االعالم االلي و االتصاليوم دراسيجوان13-12

4
Premier seminaire sur la chemie Appliquée 

et la modélisation Moléculaire
LCCNمخبر الكيمياء النانونية +LCAمخبر الكيمياء التطبيقية ملتقى وطنيسبتمبر26

5
International conference on applied 

Mechanics and Materials
LMANMمخبر الميكانيك التطبيقية للوسائل الحديثة ملتقى دولياكتوبر9

6
االتجاهات البحثية في علوم االعالم و االتصال في الجزائر و 

الظواهر االتصالية الجديدة بين النمطية و االستحداث
ملتقى وطنياكتوبر15

مخبر الفلسفة و الدراسات االنسانية +كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصال
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7

6 Workshop International sur les 

Mathématiquées et la Modélisation 

"WIMAM"

LAMAMمخبر الرياضيات التطبيقية والنمذجة ملتقى دولياكتوبر24-23

ملتقى دولياكتوبر28-29فلسفة الكوني و خصوصية الثقافة8
مخبر الفلسفة و الدراسات االنسانية +كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصال

9
Conference on Innovative Trends in 

Computer Science                 
LABSTICمخبر العلوم و تكنولوجيا االعالم االلي و االتصالملتقى دولينوفمبر21-20

101ere journée Nationale 13مخبر الكيمياء التطبيقية يوم دراسينوفمبرLCA

11journée du laboratoire12النمذجة، المعلوماتية و االنظمة:مخبر المسائل العكسيةيوم دراسينوفمبرPI:MIS

مخبر التنمية الذاتية و الحكم الراشدملتقى وطنينوفمبر27السياحة في الجزائر الواقع و المأمول12

1312eme journée Thézard 3مخبر الكيمياء التطبيقيةيوم دراسيديسمبرLCA






