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الرقم

موضــــوع التظاھـــرة العلميــــة

01

الملتقى الدولي الخامس للكيميـــاء

القســــم

نوعــــھا

التاريخ

رئيس التظاھرة

نوفمبـــر
2016

أ.د /بن خالد محمد

كليـــــة علـــوم المـــادة
ملتقى دولي

علـــوم المادة

كليـــــــــــة العلــــوم اإلسالمية

1

01

" القرض االستھالكي :مفھومه و أبعاده االقتصادية و القانونية
والشرعية"

يوم دراسي

02

"بحوث الدكتوراه في العلوم اإلسالمية:متابعة و تقويم"

يوم دراسي

03

"البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية وحاجات المجتمع
الجزائري"

ملتقى وطني

04

"التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية واإلنسانية والكونية"

ملتقى وطني

05

"األطروحات المعاصرة في التعامل مع السنة النبوية الشريفة"

ملتقى وطني

06

"العلوم اإلسالمية ومستجدات الواقع"

ملتقى دولي

مخبر الفقه الحضاري
ومقاصد الشريعة
مخبر العلوم اإلسالمية
بالجزائر ونيابة العمادة
للدراسات العليا والبحث
العلمي والعالقات الخارجية
قسم الشريعة و مخبر
إسھامات المغاربة في إثراء
الدراسات اإلسالمية
قسم اللغة و الحضارة
اإلسالمية
قسم أصول الدين ومخبر
الفقه الحضاري ومقاصد
الشريعة
مخبر العلوم اإلسالمية في
الجزائر بالتنسيق مع كلية
العلوم اإلسالمية بجامعة
باتنة1

 26افريل
2016

د/محمد الصالح حمدي

 04ماي 2016

أ.د/منصور كافي

27-26
اكتوبر2016

أ.د/عبد القادر بن حرز ﷲ

10-9
نوفمبر2016
24-23
نوفمبر2016

د/احمد بروال
أ.د/صالح عسكر

08-07
ديسمبر2016

أ.د/منصوري كافي

كلية اللغة و األدب العربي و الفنون
01
02
03

األدب الرقمـــي :قضايــــا وإشـــكاالت
المعرفة والخطاب في تاريخ الثقافة الجزائرية ،تكوين العقل
الثقافي الجزائري :تمظھراته في اللغة واآلداب والفنون
أسماء األماكن الجغرافية بمنطقة األوراس

مخبر المتخيل الشفوي
وحضارة المشافھة
والكتابة والصورة

19-18
أكتوبر 2016

أ.د الطيــب بودربــالة

ملتقى دولي

جميع أقسام الكلّية

ديسمبر 2016

أ.د /لخضر بلخير

يوم دراسي

قسم اللغة األمازيغية

أكتوبر 2016

أ /نحالي جمال

ملتقى دولي

كليـــة الحقـوق والعلـــوم السيـاسيـــة
01

الحوكمة البيئية للمدينة الجزائرية :تجارب واشكاالت

يوم دراسي

02

المناھج الكمية وتطبيقاتھا في الدراسات االستشرافية

يوم دراسي

03

واقع تدريس علم السياسة في الجزائر

يوم دراسي

04

قسم العلوم السياسية
قسم العلوم السياسية
قسم العلوم السياسية

ملتقى وطني

قسـم الحقـوق

06

الجماعـــــات اإلقليمية و الخدمة العموميــــة في الجزائــــر

ملتقى دولي

قسـم الحقـوق

07

أزمـــة اللجــــوء:اصطـدام أم تفعيــل لحقــــوق اإلنســــان

يوم دراسي

قسـم الحقـوق

05

2

تأثير التعددية اإلثنيـــة وأزمات الھوية على بناء
واستقـــــرار الدولة في إفريقيــــا
جنـــوح األحداث:قراءات في واقع و آفــــاق الظاھــــرة و
عالجــــھا

يوم دراسي

قسم العلوم السياسية

2016/04/05

د/بن يزة يوسف

2016/04/19

د/وناسي لزھــر

2016/10/15

أ.د/زياني صالح

2016/12/06

د/عبد الكريم ھشام

-08
2016/04/09
-27
2016/04/28
2016/12/09

د/شعبان سميـــر
أ.د/مزياني فريدة
د/لوشــن دالل

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
01

الجرائم داخل األسرة ،قراءة في الواقع
التداعيات واألبعاد والحلول

ملتقى دولي

قسم العلوم االجتماعية ومخبر
البحث في التطبيقات النفسية
في الوسط العقابي

02

الرعاية االجتماعية للمسنّين في الجزائر بين الواجب
اإلنساني والتغير االجتماعي لألسرة

ملتقى وطني

قسم علم االجتماع
والديمغرافيا

03

جودة الحياة األسرية ورواسب الموروث الثقافي

ملتقى وطني

مخبر المجتمع األسرة

د /بن بعطوش أحمد عبد الحكيم

04

زواج األقارب بين الدوافع واآلثار

يوم دراسي

مخبر األسرة المجتمع

د/العكروف علي

يوم دراسي

مخبر المجتمع األسرة

أ/قنفود محي الدين

يوم دراسي

مخبر الديناميات االجتماعية
في األوراس

أ.د /دريد فاطمة

07

األيام الدكتورالية األولى لقسم علم االجتماع والديمغرافيا

يوم دراسي

مخبر الدياناميات االجتماعية
في األوراس

أ.د /بوقرة كمال

08

بروتوكوالت التدخل الطبي في حالة حادث مرور

05
06

09
10
11
12
13

3

الطفل في األسرة الجزائرية بين ھاجس الحماية والتربية
والتغيرات االجتماعية والتكنولوجيا
البناء النظري المعرفي والبناء المنھجي التطبيقي لكتابة
مذكرة تخ ّرج ماستر

نماذج التناول الحديثة في الممارسة النفسية اإلكلينيكية
لالضطراب ADD/ADHD
السجن كمؤسسة اجتماعية بين الضوابط القانونية
وااللتزامات االجتماعية
التشخيص والممارسة النفسية بالجزائر حقائق وإشكاالت
التوجيه واإلرشاد الجامعي بين واقع التسيير وفرص
التطوير
جودة الھيئات اإلدارية والھيئات العلمية في الجامعة
الجزائرية :سؤال العالقة بحث الوضعيات ومعايير التحسين

24-23

أ.د /.بركو مزوز

أفريل 2016

أ.د /دريد فاطمة

يوم دراسي

قسم علم النفس وعلوم
التربية واألرطفونيا

مارس 2016

د /صالحي حنيفة

يوم دراسي

مخبر تطوير نظم الجودة

2016/05/04

د/عدوان يوسف

ملتقى وطني

مخبر التطبيقات النفسية في
الوسط العقابي

 13/12أكتوبر
2016

يوم دراسي

مخبر التطبيقات النفسية في
الوسط العقابي

2016/04/06

د /بوعون سعيد

يوم دراسي

مخبر تطوير نظم الجودة

2016/04/28

أ /ختاش محمد

ملتقى وطني

مخبر تطوير نظم الجودة

/11/15،16
2016

أ.د /وناس أمزيان

أ /شوشان عمار

14

االضطرابات النفسية للطفل )تحديات الكشف والتشخيص(

ملتقى وطني

مخبر بنك االختبارات

،23
2016/11/24

15

آليات ووسائل االنتقاء والتوظيف المھني ْين في المؤسسات

يوم دراسي

مخبر بنك االختبارات

2016/05/04

د /يوسفي حدة

16

الجدوى العلمية لنظريات االتصال في بحوث اإلعالم
واالتصال

يوم دراسي

قسم اإلعالم واالتصال وعلوم
المكتبات

2016/04/19

أ /كبور منال

17

تسويق األفكار )الماھية ،األبعاد ،اآلثار (..

يوم دراسي

قسم اإلعالم واالتصال وعلوم
المكتبات

2016/04/26

أ /لعرابة صورية

يوم دراسي

قسم اإلعالم واالتصال وعلوم
المكتبات

2016/05/04

أ /لونيس باديس

ملتقى وطني

كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية

،01
2016/06/02

يوم دراسي

قسم اإلعالم واالتصال وعلوم
المكتبات

2016/04/05

د /سيدھم خالدة ھناء

21

المرأة في الخطاب الفلسفي المعاصر

ندوة

قسم الفلسفة

2016/03/08

د /شراد فوزية

22

التصوف في الجزائر

ندوة

قسم الفلسفة

2016/04/12

أ /حشاني محمد رضا

23

حضور المرجعيات الغربية في الفكر العربي المعاصر

ملتقى وطني

قسم الفلسفة

2016/04/29

د /دواق الحاج

24

مفھوم اإلنسان في الفكر الغربي المعاصر

ندوة

قسم الفلسفة

2016/05/15

د /بوالسكك عبد الغني

25

الجزائر بين األمم :مساھمة الجزائريين في الحضارة
والثقافة العربية واإلسالمية

يوم دراسي

مخبر الدراسات في التاريخ
والثقافة والمجتمع

2016/04/08

د /باقة رشيد

18
19
20

4

أ.د /بعيبن نادية

واقع الممارسة اإلشھارية في الجزائر )قراءات ورؤى
وتجارب(
صورة اإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم )قراءات
ورؤى(
القراءة الورقية والقراءة اإللكترونية :بين واقع حقيقي
وتحدي مستقبلي

د /رحماني سمير

