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القسم
شعبة الفلسفة

اسم املتدخل

عنوان الندوة
اآلثــــار الثقـــافية للعــــوملة

فلسفة احلجاج عن املفاوض اجلزائري
( مفاوضات افيان)
األخطاء الشائعة منهجية إعداد البحوث
استعماالت الربنامج اإلحصائي يف حتليل
املعطيات spss
استعماالت األسلوب االحندار يف التحليل
الذميغرايف
اإلنرتبولـــوجيا والصـحـــة

ٍ د /لعموري شهيدة
د /بن قويدر عاشور
د /ابراهيم كراش
د /عمر بن رابح
د /أمحد زيغمي

تاريخ مناقشة
املشاركة
/

/

/

/

د/صالي حممد

فيفري
فيفري

د/صالي حممد

فيفري

د/أبي ميلود عبد الفتاح

فيفري

د/عريف عبد الرزاق

فيفري

املقاربة السوسواتصالية بني النظرية و النموذج

د /رابح رياب

فيفري

حدود االقتباس يف الدراسات الكيفية والفصول
النظرية يف مذكرات التخرج

د /رابح رياب

فيفري

أ.د /بن عيسى حممد املهدي

مارس

العائلة واألسرة من منظور مقاربة اهلوية و
اجملاالت االجتماعية

د /بغدادي خرية

مارس

الرتبية من منظور مقاربة اهلوية و اجملاالت
االجتماعية

د /بودبزة ناصر

مارس

قسم علم اإلجتماع
منهجية البحث املعمق يف علم االجتماع
و الذميغرافيا

التمثالت واملمارسة من منظور مقاربة اهلوية و
اجملاالت االجتماعية
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د/طعبة عمر

أخالقيــــات الصحافــــة
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الرقمية و جهة
نظر باحتني
قسم علوم اإلعالم
صحافة املواطن بني احلرية و املسؤولية
واالتصال
االجتماعية
املمارسة االعالمية يف ظل االتصال الرقمي
التشريعات االعالمية يف اجلزائر بعد
االتصال و العالقات العامة يف املؤسسة بني اآلطر
امليدانية و املمارسة امليدانية
العنف يف اجملتمع التناول النفسو مرضي
قسم علم النفس
وعلوم الرتبية

املنهجية وفرضـــــيات البحـــث
اخلصائص السكومرتية ألدوات القياس

املعاينة يف البحث العلمي
التكفل النفسي الرتبوي االجتماعي بأطفال
الــتوحد
الكفالة األرطوفونية للمصابني باألفازيا
الصحة النفسية وفق تناول علم النفس االجيابي

د /كاوجة حممد الصغري

فيفري

د /زياني غوتي

فيفري

د /ثابت مصطفى

مارس

د /يسعد زهية

مارس

صاحلي عبد الرمحان

مارس

سويقات لبنى

مارس

د /بعلي زهية
د /ايت مولود يسمينة
د /فاتح الدين شنني
أ.د /شايب الساسي
د /سراية اهلادي
د /خالدي ميينة
د /قوارح حممد
د /باوية نبيلة
د /جعفور ربيعة
د /باعمر الزهرة
د /زكري نرجس
د /نوار شهرزاد
د /طاووس وازي
د /حشاني
د /صاحلي طارق
د /نوار شهرزاد
د /طاووس وازي

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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