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                              2017 ةـــــة العلميـــــامة األنشطـــرزن                                                                     

  الكلية نوع النشاط عنوان النشاط  التاريخ
04-05/04/2017  ملتقى دولي الطفولة المعنفة 

 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 إعالم والثورة   2017اؤجل إلى نهاية شهر أكتوبر 

2017نوفمبر     واقع وآفاق على االجتماع العربي 

2017ديسمبر   ملتقى وطني األلقاب في المجتمع الجزائري 
2017ديسمبر   يوم دراسي ظاهرة االختطاف في الجزائر 

2017أكتوبر   1961إحياء ذكرى حوادث أكتوبر    

2017نوفمبر   1954إحياء ذكرى نوفمبر  

2017ديسمبر   1961ديسمبر  11مظاهرات  

2017نوفمبر   االلكتروني في المكتبات الجامعيةالبوابة الوطنية للتوثيق  

 ي ـــم العالــوزارة التعلي
 يـث العلمـوالبح

 
 2البليدة  ةــجامع

 لونيسي علي 
نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية 

والتعاون والتنشيط واالتصال 
 والتظاهرات العلمية 
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2017ديسمبر   تجربة التعددية في قطاع السمعي البصري في الجزائر 

العمل السياحي وتنمية المورد البشري بين الخصوصيات  2017نهاية نوفمبر 

 المحلية والتجارب الدولية
دارة الموارد  مؤتمر دولي  مخبر التنمية التنظيمية وا 

 يوم دراسي  العالقات العامة في المؤسسة الجزائرية 2017مارس  البشرية
 يوم دراسي المقاربات النظرية في الفكر اإلداري الحديث 2017أفريل 
 يوم دراسي سياسة التشغيل في الجزائر  2017ماي 
 محاضرة علمية نظرية الخواء االجتماعي/ المؤسسة الجزائرية نموذجا 2017أفريل 
 يوم تكويني المنهجية المعتمدة في إعداد الرسائل العلمية 2017أفريل 

SPSS  2017ماي  02 التدريب على    دورة تكوينية 
الثالثاء السوسيولوجي: النظرية العلمية في الحقل المعرفي  2017ماي  09

 السوسيولوجي
 ندوة علمية

2017أفريل  19-20 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية  ملتقى دولي اإلبداع والتميز في االقتصاد والتمويل اإلسالمي 
  وعلوم التسيير

 
مخبر التنمية االقتصادية والبشرية في 

 الجزائر

2017ماي  08-09 االستثمار في الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة في  

 الجزائر

2017أكتوبر  08-09 التنافسية من منطلق الموارد البشرية كمصدر لتفعيل الميزة  

 استراتيجي " دراسة تجارب"

2017نوفمبر  20 – 19 التسويق الرياضي: تحسين ألداء المؤسسات االقتصادية  

 وصناعة الحترافية المؤسسات الرياضية

2017مارس  19- 18 قانون الصفقات العمومية بين تجسيد الرشادة في االنفاق  

العاموتجديد آليات الرقابة على المال   
 ملتقى وطني

2017أفريل  27- 26  الجباية والمحاسبة بين التقارب واالختالف 

2017جوان  07-08 مدخل تحسين األداء للموارد البشرية في المؤسسات  

 االقتصادية

2017نوفمبر  06 -05 دور التسويق االجتماعي في مكافحة اآلثار السلبية الناجمة عن  

بالجزائرالفوارق االجتماعية   

2017سبتمبر  19- 18  آليات ترقية النفقات االجتماعية للدولة حالة الجزائر 

2017ديسمبر  05 -04  تنمية الموارد البشرية في ظل االقتصاد الرقمي 
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2017 ماي 09 -08 آليات تفعيل وسائل تدخل الجماعات المحلية لتحقيق التنمية  

-دراسة تجارب بعض الدول-المستدامة   
مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها  ملتقى دولي

 في تحقيق التنمية
2017ديسمبر   Interculturalité dans l’enseignement de l’italien 

langue 2 dédie aux  apprenants arabophones 
واللغات كلية اآلداب ملتقى دولي  

2017نوفمبر  09و 07-08   Les littéracies universitaires : de l’analyse à la 

reformulation. Méthodologies et pratiques 

2017ديسمبر  12-13  Questions autour de l’oral : de 

l’interdisciplinarité à la complexité 

2017فيفري  27-28  المعجمية والفعل الترجمي  

2017أفريل    
 
  

الجزائرية السيرة الذاتية والتخييل الذاتي في الرواية  

2017ماي  07-08  From english studies to EFL didactics : an 
academic transfer for university conceptual 
framework for teaching and learning foreign 

languages in algeria  

 ملتقى وطني

2017أكتوبر   يوم دراسي  التظاهرة الدولية ألسبوع اللغة اإليطالية في العالم  
2017أفريل  13   Translation : an interdisciplinary field 

2017مارس  06  L’interculturalité dans les littératures africaines 
2017أفريل  18  Le manuel scolaire 

2017نوفمبر  والمقاومة الجزائرية في المنابر األدبية واألجنبيةأدب الثورة    
2017فيفري   التجربة الروائية لمحمد ساري  
2017فيفري   التجربة النقدية واألدبية لعز الدين جالوجي 
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2017 أفريل      توظيف التاريخ في الرواية العربية 

2017مارس  02- 01 رهانات وتحديات وسياسية السكنالترقية العقارية    كلية الحقوق والعلوم السياسية ملتقى دولي 
 لم يحدد اليوم والشهر 

 
 استثمار العقار الفالحي مع دراسة تجربة بعض الدول

2017أكتوبر   ملتقى وطني تحديات ورهانات حماية الساحل وتنميته 
2017ماي  25- 24 الشريعة المسائل المقترح تعديلها في قانون األسرة على ضوء  

 اإلسالمية واالجتهاد القضائي

2017أفريل  02 واقع -المدن الجديدة في إطار السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم  

 واآلفاق
 يوم دراسي 

2017أفريل    الحماية القانونية للمرأة في ظل المواثيق الدولية 

2017أفريل   الدراسات المقارنة: أنواعها، أساليبها، تطبيقاتها 

2017ماي  02   التأمين اإلجباري على العقارات من الكوارث الطبيعية 

 استخدام الطاقات المتجددة في إطار البنايات الجديدة  2017ماي 

 المستجدات العلمية وأثرها على تشريعات األحوال الشخصية 2017ماي 

2017ماي  22  ترسيخ ثقافة المنافسة من أجل تفعيل مجلس المنافسة 

 أثر اإلصالحات الدستورية في النظام الدستوري الجزائري 2017ماي  23

( المؤرخ 16-14التدابير واإلجراءات الجبائية للقانون رقم ) 2017ماي 

2017المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2016في   

ـحسين مناخ األعمال بين التكريس الدستوري والواقع  2017سبتمبر

 االقتصادي

تسيير النفايات المنزلية وما شابهها من طرف الهيئات المحلية  2017ماي 

 بين الواقع والقانون
 ندوة 

 


