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الرقم

القســم

50

الحقــوق

55

العلوم السياسية

50

علم النفس

52

اتصال

التغيير بين االستراتيجيات اإلعالمية و الممارسات
االتصالية للمواطنين

50

علم اجتماع

البيئة و متغيرات العصر

50

علم النفس

50

تاريخ

نـــوع
التظاهــرة

التاريــخ

كـليــة الحــقــوق والـعلـــوم السـياسيــة
اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري و

ملتقى وطني

اجتهاداته في المادة االنتخابية
سياسات الدفاع و األمن في مواجهة الظاهرة
اإلرهابية الجديدة في المنطقة العربية

 50و  50ماي
5500

ملتقى دولي

 52و  50نوفمبر
5500

كليــة العلــوم االجتمــاعيــة والعلــوم اإلنسانيــة
واقع و أفاق الممارسات النفسية و الوظائف
التنظيمية المكتسبة للصبغة السيكولوجية في

ملتقى وطني

5500

المؤسسة االقتصادية الجزائرية

العنف ضد األفراد المستضعفين
(شيوخ  ،نساء  ،أطفال)
الوقائع التاريخية في الوالية التاريخية الثانية أثناء
حرب التحرير

 05و 00فيفري

ملتقى وطني

 00و  00أفريل
5500

ملتقى وطني

 55و  50أفريل
5500

ملتقى وطني

أفريل 5500

ملتقى دولي

أكتوبر 5500

كـليـــة اآلداب واللـغـــات
58
09

اللغة و األدب
العربي
اللغة و األدب
العربي

الشعرية في التراث النقدي العربي القديم

يوم دراسي

 50مارس 5500

اللسانيات و انفتاحها على الواقع

يوم دراسي

 00أفريل 5500

1

00

اللغة و األدب
العربي

علم المصطلح و الدراسات اللسانية و األدبية

ملتقى وطني

 05و  00ماي
5500

11

األدب العربي

األدب الجزائري في المهجر

ملتقى وطني

نوفمبر 5500

02

اللغات األجنبية

LA TRANSCULTURALITE ET LITERATURE

ملتقى وطني

ديسمبر 5500

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
03

الكلية

إعداد و مناقشة مذكرة الماستر

يوم دراسي

فيفري 5500

04

العلوم االقتصادية

التوجيه فيما بعد القاعدة المشتركة

يوم م دراسي

ماي 5500

15

الرياضيات

16

PETROCHIMIE

17

PETROCHIMIE

18

GENIE -CIVIL

كليــــة العــــلـوم
أيام دولية للرياضيات التطبيقية )(JIMA’5500
-المعادالت التفاضلية المجردة-

ملتقى دولي

نوفمبر 5500

كــليــة التـكـنولوجـيا
EAU, MENACE DES RESSOURCES ET
BIOTECHNOLOGIE ; CONSTATS ET
PERSPECTIVES
JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT
» « JME’5500
-La recherche FEMININE EN
ENVIRONNEMENTCONSTRUCTION AND PROJECT
» MANAGEMENT « ICCPM

يوم دراسي

 08مارس 5500

ملتقى وطني

 50و  52جوان
5500

ملتقى دولي

 58إلى  05سبتمبر
5500
 50و05
نوفمبر5500

19

MECANIQUE

LA MAINTENANCE ET LA SECURITE
INDUSTRIELLE

ملتقى دولي

50

GENIE
ELECTRIQUE

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LE GENIE
ELECTRIQUE
« Sous le parrainage des 03 labos ELT ELN ET
» AUTO

ملتقى دولي

 00إلى  08نوفمبر
5500

51

PETROCHIMIE

»RISQUE ET ENVIRONNEMENT « CIRE’5500

ملتقى دولي

 50و  55ديسمبر
5500

2

