
 
 
 
 

 
 

 
 

 .2019/2020املزمع عقدها خالل سنة النشاطات العلمية 
 بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 المشرف/ الموضوع  نوع التظاھرة 
رـــــــــالمؤط  

 التاریخ 
 المقترح

 القسم  حجز القاعة 

 ملتقى
 وطني

)03(  
 

سیكولوجیة المال ودوره في 
نمو االضطرابات النفسیة 

 واالجتماعیة.

 األحد واالثنین  د. واكد رابح
 دیسمبر 5- 4

2019 

قاعة ابن 
 شنب 

العلوم 
ةاالجتماعي  

اإلعالم الجزائري والقضایا 
الراھنة، قراءة في الواقع 

 األفاق والتحدیات.

الثالثاء  د. سحاري مصطفى
 واألربعاء 

 افریل 15- 14
2020 

قاعة ابن 
 شنب

علوم اإلعالم 
 واالتصال

المرأة  الجزائریة 
 المتغیرات –والمجتمع 

 والتحوالت.

االثنین  د. حمصي لطیفة
 والثالثاء 

2020 مارس2-3  

قاعة ابن 
 شنب

العلوم 
 اإلنسانیة

 األیـــــــام
 الدراسیة

 

أنثروبولوجیا االتصال ، 
األسس النظریة واإلجراءات 

المنھجیة والمجاالت 
 التطبیقیة 

  ءالثالثا د .راشدي وردیة
 أكتوبر  22

2019 

قاعة مجمع 
 المخابر 

علوم اإلعالم 
 واالتصال

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  فارس بالمدیةىجامعة یحي
 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
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 العمادة لما بعد التدرج والبحث نیابة 
 العلمي والعالقات الخارجیة

 .26/06/2019            املدية : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

)06( التشخیص والتكفل باألطفال  
 المصابین بالشلل الدماغي.

د. بوسعید 
 یسمینة

  ءالثالثا
2019أكتوبر  29  

قاعة ابن 
 شنب

العلوم 
ةاالجتماعي  

إدارة األزمات األمنیة في ظل 
 اإلعالم الجدید

د. بوھدة خیر 
 الدین

  ءالثالثا
  نوفمبر  27

2019 

قاعة مجمع 
 المخابر

علوم اإلعالم 
 واالتصال

المدارس والمناھج  
 التاریخیة 

 الثالثاء  د. دمحم بوطیبي 
2019 نوفمبر 26  

قاعة مجمع 
 المخابر

العلوم 
 اإلنسانیة

العمق اإلفریقي للجزائر  
 بین الماضي والحاضر  

 الثالثاء  د. حاجي حمزة 
2020أفریل 21  

قاعة مجمع 
 المخابر

العلوم 
 اإلنسانیة

النخبة وأدوارھا في إقلیم 
 التطري خالل القرنین

  میالدي 19و 

 الثالثاء  أ.حمید قریتلي 
2020أفریل  29  

قاعة ابن 
 شنب

العلوم 
 اإلنسانیة

 الندوات 
02 

تعلیمیة درس التاریخ في ظل 
 المقاربة بالكفاءات 

 األربعاء  د. میاد رشید 
2019 دیسمبر 11  

قاعة مجمع 
 المخابر

العلوم 
 اإلنسانیة

أ د توفیق مزاري  اعداد وتقییم مذكرة التخرج 
 عبد الصمد

 الثالثاء
2020 فیفري 11  

قاعة مجمع 
 المخابر

العلوم 
 اإلنسانیة
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