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 لیسانس علم االجتماع التنظیم والعمل :01 تسمیة الشهادة -

 ماستر علم االجتماع المدرسي :02 تسمیة الشهادة -

 ماجستیر علم االجتماع التنظیم والعمل :03 تسمیة الشهادة -

 علم االجتماع المدرسي+ علم االجتماع التنظیم والعمل: علم االجتماع      التخصص :الشعبة -

 

اسم التظاهرات  الرقم
 العلمیة المنجزة

 تار�خ إجراء التظاهرة الجهة القائمة �التظاهرة عنوان التظاهرة

مخبر الدراسات  شرعیةالهجرة غیر  ملتقى دولي 01
اإلفر�قیة للعلوم 

اإلنسانیة والعلوم 
االجتماعیة �التعاون 

مع مخبر القانون 
والمجتمع وقسم العلوم 

�جامعة  –االجتماعیة 
 أدرار

 2016أفر�ل 26/27

المخطوطات  ملتقى دولي 002
الجزائر�ة و�سهاماتها 

في الحضارة 
 اإلنسانیة

مخبر المخطوطات 
 -إفر�قیاالجزائر�ة في 
 �جامعة أدرار

 16/11/2016و15

عجیب الكتا�ات  ملتقى وطني 03
الصوفیة �الخزائن 
 والمكتبات الجزائر�ة

مخبر الدراسات 
الصحراو�ة �جامعة 
طاهري دمحم بوال�ة 
�شار �التعاون مع 

المكتبة الرئیسیة 

 24/02/201و23و22

 )إن وجدت(ـ معلومات حول األشغال و الدراسات المنجزة  1

 *المتحصل علیھ ) أو المؤھل ( ـ معلومات حول الشھادة  2
 



للمطالعة العمومیة 
 لوال�ة �شار

المخطوطات  دورة تكو�نیة 04
الجزائر�ة و�سهاماتها 

في الحضارة 
 اإلنسانیة

مخبر المخطوطات 
 -الجزائر�ة في إفر�قیا

 �جامعة أدرار

 2016نوفمبر  17

النظر�ة  یوم دراسي 05
 السوسیولوجیة

قسم العلوم االجتماعیة 
 �جامعة أدرار –

 2015مارس  16

أسس المنهجیة في  یوم دراسي  06
 العلوم االجتماعیة

العلوم االجتماعیة قسم 
 �جامعة أدرار –

 2016أفر�ل  06

الحر�ة الثقافیة �إقلیم  یوم دراسي 07
 تید�كلت واقع وآفاق

مخبر المخطوطات 
 -الجزائر�ة في إفر�قیا

�جامعة أدرار �التعاون 
مع المكتبة الرئیسیة 
للمطالعة العمومیة 

 �أدرار

 2016ماي  19

الحر�ة الثقافیة �إقلیم  یوم دراسي 08
 توات واقع وآفاق

مخبر المخطوطات 
 -الجزائر�ة في إفر�قیا

�جامعة أدرار �التعاون 
مع المكتبة الرئیسیة 
للمطالعة العمومیة 

 �أدرار

 2016ماي  21

منهجیة البحث  ندوة علمیة 09
المیداني في العلوم 

 اإلنسانیة

قسم اللغة واألدب 
�جامعة  –العر�ي 

 أدرار

 2016مارس  08

حضور المرأة في  ندوة علمیة 10
 التراث واألدب

 2016مارس 08 دار الثقافة لوال�ة أدرار

المرأة الجزائر�ة  ملتقى وطني  11
ودورها في العمل 

جمعیة جزائر الخیر 
 لوال�ة البیض

 2018مارس  23/24



 الخیري واإلنساني
 26/04/2018 جامعة أدرار  المؤسسة والمجتمع وطني ملتقى 12
جائزة أحسن �حث  13

 علمي
 15/06/2017 جامعة أدرار األمن الغذائي: حول

 

 )إن وجدت(المنجزة  المنشورات ـ معلومات حول  3

 النشر سنة �النشرالجهة القائمة  المقالعنوان  اسم المنشور الرقم 
في مجلة  مقال 01

 علمیة
مقاربة سوسیو  (الصناعة الغذائیة التقلیدیة 

 )أنثروبولوجیة لصناعة الكسكس نموذجا
الصادرة عن  –مجلة آفاق فكریة 

 جامعة سیدي بلعباس
 2017سنة  03العدد  07المجلد 

 

 


