برنامج التظاهرات العلمية

لس نة **2020

كليـــــــــات +خمابر +رئاسة اجلامعة
مدير اجلامعة

1

الرقم

التاريخ

طبيعة النشاط

الجهة المنظمة

مالحظة

عنوان النشاط

1

الهجرة غير الشرعية و الية كفاحها

ملتقى وطني

كلية الحقوق و العلوم السياسية

مؤجل

2

مستقبل االمن الطاقوي في الجزائر بين استغالل الطاقة النابضة و ترقية الطاقات المتجددة

ملتقى وطني

كلية الحقوق و العلوم السياسية

مؤجل

3

االنتخابات و رهان الديمقراطية في السياق العربي

ملتقى وطني

كلية الحقوق و العلوم السياسية

مؤجل

4

سياسات جذب االستثمار االجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات في الجزائر

ملتقى وطني

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

مؤجل

5

تقييم برامج تاهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بين المتوقع و المحقق

ملتقى وطني

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

مؤجل

6

سياسات التنمية الفالحية في الدول العربية دورها في تحقيق االمن الغذائي المستدام

ملتقى دولي

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

مؤجل

يوم دراسي

كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم االرض و الكون

مؤجل

ملتقى دولي

كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم االرض و الكون

مؤجل

ملتقى دولي

كلية االداب و اللغات

مؤجل

10

Contemporary Algerian Literature

يوم دراسي

كلية االداب و اللغات

مؤجل

11

National conference academic Writing in higher education

ملتقى وطني

كلية االداب و اللغات

مؤجل

 12االمراض السيكوسوماتية  :مقاربية متعددة االبعاد

ملتقى دولي

كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

مؤجل

 13المشكالت النفسية و السلوكية عند المراهقين في الوسط التعليمي

يوم دراسي

كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

مؤجل

 14لبيوطيقا :حوار جديد بين العلم والفلسفة

ملتقى وطني

كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

مؤجل

 15مهارات التواصل في المدرسة الجزائرية

ملتقى وطني

كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

مؤجل

 16فلسفة عربية اسالمية قضايا و اشكاالت

يوم دراسي

كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

مؤجل

 17نظرية الفعل و فلسفة العلوم

يوم دراسي

كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

مؤجل

 18البحوث االكاديمية الجامعية بين جدلية المناهج الكمية و المناهج الكيفية

يوم دراسي

كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

مؤجل

 19سيكولوجية التوحد

يوم دراسي

كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

مؤجل

ملتقى وطني

كلية الرياضيات و االعالم االلي

مؤجل

ملتقى دولي

كلية العلوم و التكنولوجيا

مؤجل

7
8
9

La journée Mondiale de l'Environnement
1er Congrès international sur: l'entomologie, santé et
environnement

اللغة العربية و التعليم-واقع و طموحات

20
 21ملتقى الهندسة المعمارية

Modélisation et Simulation des Systémes

2

 22اطروحتي في  180ثانية

ملتقى وطني

رئاسة الجامعة

مؤجل

7

ماي

ملتقى وطني

رئاسة الجامعة+اذاعة قالمة

نظم

15

اكتوبر

ملتقى دولي

رئاسة الجامعة

نظم

19

اكتوبر

ملتقى وطني

رئاسة الجامعة+اذاعة قالمة

نظم

26

اكتوبر

ملتقى وطني

رئاسة الجامعة

نظم

 27ثورة اول نوفمبر 1954

29

اكتوبر

يوم دراسي

رئاسة الجامعة

لم ينظم

 28مظاهرات  11ديسمبر1960

14

ديسمبر

يوم دراسي

رئاسة الجامعة

نظم

 29االقتصاد المعرفي و االمن االنساني :تاثيرات الحتضر و تحديات المستقبل

ملتقى دولي

مخبر التنمية الذاتية و الحكم الراشد

مؤجل

 30سبل تعزيز نظام الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي

يوم دراسي

مخبر التنمية الذاتية و الحكم الراشد

مؤجل

 31انشاء المؤسسات المصغرة في الجزائر

ندوة وطنية

مخبر التنمية الذاتية و الحكم الراشد

مؤجل

 32دور االدارة االستراتيجية في تعزيز تنافسية المؤسسات االقتصادية الجزائرية

يوم دراسي

مخبر التنمية الذاتية و الحكم الراشد

مؤجل

 33جودة الحياة في العمل

يوم دراسي

مخبر الفلسفة و الدراست االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصال

مؤجل

 34وصم االعاقة النفسية

يوم دراسي

مخبر الفلسفة و الدراست االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصال

مؤجل

ملتقى وطني

مخبر الفلسفة و الدراست االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصال

مؤجل

 36اشكالية اللغة العربية في التعلم بالمدرسة االبتدائية

يوم دراسي

مخبر الفلسفة و الدراست االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصال

مؤجل

 37دور التكنولوجيات من الحد من السرقات العلمية

يوم دراسي

مخبر الفلسفة و الدراست االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصال

مؤجل

 38المستودعات الرقمية كالية للوصول الحر للمعرفة

يوم دراسي

مخبر الفلسفة و الدراست االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصال

مؤجل

 39الفلسفة لالطفال و كيفيات ادراج الفكر النقدي في برامج التعليم االبتدائي و المتوسط

ندوة دولية

مخبر الفلسفة و الدراست االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصال

مؤجل

ملتقى وطني/يوم دراسي

مخبر التاريخ لالبحاث و الدراسات المغاربية

مؤجل

 41العالقات الدولية عصر الحروب الصليبية

يوم دراسي/ندوة

مخبر التاريخ لالبحاث و الدراسات المغاربية

مؤجل

 42االوضاع االقتصادية في بالد المشرق االسالمي خالل القرنين 7-1

يوم دراسي/ندوة

مخبر التاريخ لالبحاث و الدراسات المغاربية

مؤجل

 43النظام القضائي و العقوبات الخاصة بالمسلمين الجزائريين 1962-1830

يوم دراسي/ندوة

مخبر التاريخ لالبحاث و الدراسات المغاربية

مؤجل

 23ملتقى الثامن من ماي  1945بين مفارقة عيد النصر في اوروبا و المجازر في الجزائر

24

Internationalization of Université 8 Mai 1945 Guelma
through erasmus+ projects

 25جائحة كورونا مسؤولية الجامعة ،الحجر الصحي و الضغوطات النفسية

26

INSTART Marathon : Challenge d’innovation

 35الحضور النسوي في الفضاء االفتراضي بين التكمين و الحتمية التكنولوجية

 40الوالية الثانية التاريخية دورها و مكانتها في الثورة 1962-1954

3

 44الحياة االجتماعية و الثقافية في المغرب االسالمي خالل العصر الوسيط

يوم دراسي/ندوة

مخبر التاريخ لالبحاث و الدراسات المغاربية

مؤجل

45

Journées des doctorants

يوم دراسي

مخبر المسائل لعكسية :النمذجة ،المعلوماتية و االنظمة

مؤجل

46

Journée des doctorants :Biométrie et Sécurité

يوم دراسي

مخبر المسائل لعكسية :النمذجة ،المعلوماتية و االنظمة

مؤجل

47

Journée des doctorants :Cryptographie et Protection du
contenu

يوم دراسي

مخبر المسائل لعكسية :النمذجة ،المعلوماتية و االنظمة

مؤجل

48

Journées du laboratoire

يوم دراسي

مخبر المسائل لعكسية :النمذجة ،المعلوماتية و االنظمة

مؤجل

49

12eme Journée des Thézards

يوم دراسي

مخبر الهندسة الكهربائية

مؤجل

50

13eme Journée des Thézards

يوم دراسي

مخبر الهندسة الكهربائية

مؤجل

51

Journée de formation sur les energie renouvlables

يوم دراسي

مخبر االوتوماتيك و االعالم االلي لقالمة

مؤجل

52

Journée sur les signaux et systemes

يوم دراسي

مخبر االوتوماتيك و االعالم االلي لقالمة

مؤجل

53

Journée de formation sur la Robotique

يوم دراسي

مخبر االوتوماتيك و االعالم االلي لقالمة

مؤجل

54

Séminaire National de Génie Civil et Hydraulique

ملتقى وطني

مخبر الهندسة المدنية والمياه

مؤجل

55

Chimie physique, matériaux et analyses industrielles
CPMAI2020

ملتقى وطني

مخبر الفيزياء و الكيمياء+مخبر التحاليل الصناعية و هندسة المواد

مؤجل

56

13 eme Journée Thézard

يوم دراسي

مخبر الكيمياء التطبيقية

مؤجل

57

2eme Journée Nationale

ملتقى وطني

مخبر الكيمياء التطبيقية

مؤجل

58

Atelier international sur les Télécommunications

ملتقى دولي

مخبر االتصاالت و الموصالت

مؤجل

59

Conference on Informatics and Applied Mathematics

ملتقى وطني

مخبر العلوم و تكنولوجيا االعالم و االتصال

مؤجل

ديسمبر

يوم دراسي

مخبر الدراسات القانونية البيئية

نظم

 31-30ديسمبر

ملتقى وطني

مخبر الفلسفة و الدراسات االنسانية و االجتماعية و مشكالت االعالم و االتصال+مركز ابن خلدون
لالبحاث و الدراسات االغواط+مخبر الموروث العلمي الثقافي لمنطقة تامنغست

نظم

 60ضوابط حماية البيئة في المعامالت التجارية االلكترونية
 61الثقافة الصحية و الوعي المجتمعي

28

4

