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  العلوم اإلنسانية واالجتماعية كليـــــة * 1

ائحة  01 اء: عام تحت ا لية   ملتقى دو  سوسيولوجيا الو   أ.د عبد السالم ضيف  2021ماي   ال

امعات  02 يف ا ادي وتص ودة   ملتقى دو   االعتماد األ ر نظم ا   تومي ساميةد.   2021مارس   مخ تطو

ن   03 بية العالجية: نحو تمك   ملتقى دو   املر من تحمل مسؤولية العالج ال
مخ سيكولوجية 

ق   مستعم الطر
  فرقة البحث   2021جوان  10- 09

اقع والتحديات  04 دارة األزمات: الو   ملتقى دو   العالقات العامة و
قسم اإلعالم واالتصال  

  وعلم املكتبات 
  د. اسماعيل شر  2021ماي  25

05  
اقع  ئة الرقمية: الو ة  ظل الب ائر ز املكتبات ومؤسسات املعلومات ا

انات  – اتيجيات  –الر   واالس
  ملتقى دو 

قسم اإلعالم واالتصال  

  وعلم املكتبات 
  د. عبد الرزاق تومي  2021 جوان 07

زائري   06 ضور الفلسفي  الفكر ا   د. وفاء برتيمة   2021نوفم  27- 26  قسم الفلسفة   ملتقى دو   مالمح ا

07  
انات   ودة ور ن تحديات ا ة والتحول الرق ب زائر امعة ا ا

اقع    الو
ودة   ملتقى وط ر نظم ا ل   مخ تطو   د. عمار شوشان  2021أفر

08  
تدخالت الوقاية والعالج والرعاية  علم األورام النف من منظور 

  بيونف اجتما
ودة  مخ   ملتقى وط ر نظم ا تم  30- 29  تطو   عدوان يوسف د.   2021س

اتيجيات التفعيل   09 ة: املعيقات واس   ملتقى وط  السالمة املرور
مخ سيكولوجية 

ق   مستعم الطر
  أ. شرفة سامية   2021جوان  05
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مة  10 ر دمات النفسية  مجال االنحراف وا   ملتقى وط  ا
سيكولوجية   مخ 

ق   مستعم الطر
  فرقة البحث   2021مارس  23- 22

ئة والعمران   11 ر  12-11  قسم الفلسفة   ملتقى وط  جماليات الب وم لب أ.  2021أكتو   بر

ة  12 زائر خ الثورة ا خ وعلم اآلثار   ملتقى وط  أرشيف تار ة  2021جوان  30  قسم التار   أ.د يوسف مناصر

: األسباب   13   ندوة وطنية  أدوات الكشف والقياس والتدخل –التنمر املدر
بنك االختبارات النفسية 

نية    واملدرسية وامل
ر  11   أ.د حدة يوسفي   2021أكتو

ام   14 م البيداغو  التعليم ا   يوم درا  آليات التقو
مخ سيكولوجية 

ق   مستعم الطر
ل  07   فرقة البحث   2021أفر

اطرة  15 ات ا   يوم درا  التمثالت االجتماعية وسلو
مخ سيكولوجية 

ق   مستعم الطر
  فرقة البحث   2021فيفري   16

كيبة االجتماعية   16 خ  يوم درا  األوراس ع العصور: دراسة  ال واري    2021مارس  30  قسم التار   د. مختار 

  والتجارية وعلوم التسيير االقتصادية العلوم كليـــــة * 2

01  
تمعية ملنظمات األعمال  سياسات وتداب حماية   –املسؤولية ا

  covid 19اقتصاد الدول  زمن كورونا 
  دو ملتقى 

مخ الدراسات  

ية  االقتصادية املغار
ل  06- 05   د. رابح بحشا  2021أفر

02 
ا ع استدامة  ان  ديناميكيات أسعار الصرف وآثار التوازن  م

زائري    املدفوعات ا
  ملتقى وط

مخ الدراسات  

ية   االقتصادية املغار
دية   2021فيفري   15   د. رفيق مزا

  العلوم اإلسالمية كليـــــة * 3
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لية   ملتقى دو   العلوم اإلسالمية ومستجدات العصر 01 سم  14- 13  ال ا  2021د   أ.د منصور 

لية   ملتقى وط املقاصدي وتطبيقاته  النوازل املالية التقعيد   02 ر  19- 18 ال   د. عبد الرحمن رداد  2021أكتو

  اللغة واألدب العربي والفنون كليـــــة * 4

ن امل لطلبة املاس والدكتوراه  01 ة مخ املوسوعة ا     يوم درا  التكو   د. دليلة مازوز  2021مارس  زائر

ة للمجالت العلمية 02 زائر   د. محمد زرمان   2021مارس   / /  يوم درا  البوابة ا

ل   / /  يوم درا  أخالقيات البحث العل  03   د. محمد زرمان   2021أفر

االت  04 ش ة املعاصرة قضايا و زائر اية ا ل   / /  ملتقى وط  الرو   د. نجوى منصوري   2021أفر

مان نومار   2021جوان   / /  يوم درا  العلالشبكة العنكبوتية والبحث   05 م نار   د. مر

06  
ي واللغوي  ة  الدراسات القرآنية الدرس األد زائر امات ا اإلس

  نموذجا 
  بن عمار   2021جوان   / /  ملتقى وط

اماته  الدرس اللغوي   07 س تم   / /  ملتقى وط  ابن معطي الزواوي و   د. يح بن مخلوف  2021س

ي  08 شاطه العل واألد ي  ر   / /  ملتقى وط  محمد الغس   د. حياة مستاري   2021أكتو

ر   / /  ملتقى وط  عبد هللا ركي نقدا وأديبا   09 ابري   2021أكتو   د. متقدم ا

خية  10 ة أدبية تار لق برجال السلف مقار ف ا عر ر   / /  ملتقى وط  كتاب    د. ع أجقو   2021أكتو

زائر  11 ديثة  ا ضة األدبية ا   د. صا مرحباوي   2021نوفم   / /  ملتقى وط  ال

س  12 زائر وتو ن ا ابط الثقافية املعاصرة ب   د. نواري بالة  2021نوفم   / /  ملتقى وط  الرو

ة نقدية  13 اضر مقار زائر  العصر ا   بالةد. نواري   2021نوفم   / /  ملتقى وط  كتاب شعراء ا

ن البناء والبناء املمكن   14 ي ب ي العر   د. دليلة كزوز   2021نوفم   / /  ملتقى وط  الدرس اللسا

االت  15 ش زائر: قضايا و   د.حليمة عواج  2021نوفم   / /  ملتقى وط  األدب الرح  ا

ن  الدرس النقدي  16 زائر ن ا   د. ع مّدور   2021نوفم   / /  ملتقى وط  أدب جمعية العلماء املسلم

اجمالس   17 زائري  وال   د. دليلة مك   2021نوفم   / /  ملتقى وط   األدب ا

ا   18 را ا وتمظ خ زائر: تار غية  ا   د. صا بايو   2021نوفم   / /  ملتقى وط  الثقافة االماز
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خ والثقافة   19   د. ع أجقو   2021نوفم   / /  ملتقى وط  األوراس التار

زائر  20 واضر العلمية واملراكز الثقافية با   د. محمد زرمان   2021نوفم   / /  ملتقى وط  ا

زائر  21   د. ع أجقو   2021نوفم   / /  ملتقى وط  املؤسسات الثقافية والعلمية با

زائري   22 خ األدب ا سم   / /  ملتقى وط  تار   د. جمال سعادنة  2021د

خه وأعالمه    23 زائر تار سم   / /  ملتقى وط  التصّوف  ا   د. دليلة مك   2021د

ا   24 ا مصادر ا أعالم خ زائر تار ة  ا سم   / /  ملتقى وط  الدراسات اللغو   د. زغدودة ذياب  2021د

زائر    25 خ ا ة  تار ب  الفكر سم   / /  ملتقى وط  املدارس واملذا   د. حليمة عواج  2021د

ي من البناء القائم إ البناء املمكن  26 ي العر سم   / /  ملتقى وط  الدرس اللسا   د. دليلة مزوز   2021د

  معهد الهندسة المعمارية والعمران* 5

ئة: مخاطر  01 ئة العمرانية ع الطفل الطفل والب ئة   ندوة دولية  الب   أ.د بلقاسم الذيب   2021جوان  8-7  مخ الطفل، املدينة والب

ة والتطبيق  02 ن النظر ة والعمران والنقل  ملتقى دو   املسألة العمرانية ب ندسة املعمار شور   2021ماي  18- 17  مخ ال  د. بوجمعة ع

ية  03 لسات التكو امسة لطلبة الدكتوراه واملاس ا ئة   ةدوليندوة   ا سم   مخ الطفل، املدينة والب   أ.د بلقاسم الذيب   2021د

ن   04 ئة   ندوة دولية  الندوة الثانية حول املدينة والسكن العاملي ر   مخ الطفل، املدينة والب   أ.د بقاسم الذيب   2021أكتو

اث  05 زائر  ال ي با ئة   ملتقى وط املعماري والعمرا   د. عبد الرزاق بوعافية  2021ماي  18و  17 مخ الطفل، املدينة والب

06  Ville et conception architecturale et paysage  ة والعمران والنقل  ملتقى دو ندسة املعمار شور   2021 مارس  مخ ال   د. بوجمعة ع

07  Informalité urbaine   ة والعمران والنقل ندسة املعمار ل   مخ ال شور   2021أفر   د. بوجمعة ع

08  Transport et mobilité urbains  ة والعمران والنقل  ملتقى دو ندسة املعمار شور   2021 جوان  مخ ال   د. بوجمعة ع

09  La ville face à la pandémie de la COVID19   ة والعمران والنقل ندسة املعمار ر   مخ ال شور   2021أكتو   د. بوجمعة ع



. 2021 فيفري  17باتنة في:    
 

 
 

5 

 


