


ــة ــــفـــتــــوحــــ  أبــواب مـ
 أًام ألابحاث التطبيقية

 ملركس البحث في ألاهثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية
  6161ماي  61إلاثنين 

 اصحلبال املدعوين 5د 01صا14 -د11صا14

 الكلمة الافححاحية 5د11صا66-د01صا14

  لعلمي و الحطوير الحكنولوجي املدير العام للبحث ا عبد الحفيظ أوراق،ألاصحاذ الدكحور 

 مدير مركس البحث في ألاهثروبولوجيا الاجحماعية والثلافية  بلقاصم بن زهين، الضيد 

حوصلة املعارف حول جضمية الطركات و طرق املواصالت واملجمعات الحضرية   « 5د61صا66-د11صا66

  .، مدير وحدة بحث في أهظمة الخضمية في الجسائربراهيم عطوي  ،»بوهران

، خدًجة قدار ،» -أدرار-دراصة حالة املرأة و وضعية التربية في دائرة شروين « 5د01صا66-د61صا66

  .مركس الكراصك / باحثة محلاعدة

 اصتراحة 5د01صا66 -د01صا66

: داء الليشماهيوز الجلدي والحغير املناخي  البحث في صيناريوهات الحكّيف « 5د61صا66-د01صا66

ًمينة  ،للحنمية الدولية / مركس الكراصك( )مشروع جعاون مركس البحوث »بالجسائر

 .جامعة صيدي بلعباش/ مركس الكراصك -و ليلى حوتي، باحثة باملركس رحو

وطنية ، املدرصة الزبيدة صنوس ي، »الحعليم في مرحلة ما كبل الحمدرش بالجسائر « 5د01صا66-د61صا66

 ./ مركس الكراصكاملحعددة الحلنيات بوهران

فؤاد ، »ية ألي زبون؟ حالة بريد الجسائر واثصاالت الجسائرأية خدمات عموم « 5د01صا66-د01صا66

 ، باحث باملركس. هوار

ثصميم و بناء كاعدة معلومات جغرافية. دراصة و جضّيير املدن الجسائرية. حركة  « 5د61صا60-د01صا66

، مدير املعهد الوطني رشيد هورين، » : دراصة ثحضيضية في املدينة املرور

، جامعة صيد أحمد صويحاملعلومات والاثصال، و لالثصاالت وثكنولوجيا

 مركس الكراصك. /وهران



 11صا  60ابتداء من  6161ماي  61إلثنين ا

 صا 61صا إلى  14ابتداء من   6161ماي  62و الثالثاء 

 منصات( 61معرض في صاحة املركس )

،  » ضرية  بوهرانحوصلة املعارف حول جضمية الطركات و طرق املواصالت واملجمعات الح « 5 6عرض 

 .، مدير وحدة بحث في أهظمة الخضمية في الجسائربراهيم عطوي 

 ، باحث باملركس.عبد هللا بلعباش)مشروع بحث باملركس(،  » العنف في املناطم الحضرية « 5 6عرض 

خدًجة )مشروع بحث في املركس(،   »مصير املراهلين بعد اهتهاء الوضع بمراكس إعادة التربية  «  5 0عرض 

 ، باحثة باملركس. مقدم

)مشروع  »البحث في صيناريوهات الحكّيف : داء الليشماهيوز الجلدي و الحغير املناخي بالجسائر  « 5 0عرض 

جامعة  - ليلى حوتي، باحثة باملركس و ًمينة رحو ،مركس الكراصك(/جعاون مركس البحوث للحنمية الدولية

 صيدي بلعباش / مركس الكراصك.

 صيدي محمد)مشروع بحث في املركس(،  » -حالة ألاطباء -هجرة الكفاءات الجسائرية  « 5 0عرض 

 ، باحث باملركس.محمدي

، باحثة عمار عائشة بن)دراصة و مشروع بحث في املركس(،  »املرحلة الححضيرية بالجسائر  « 5 1عرض 

 باملركس.

صالح الوزارة املكلفة باألصرة و كضايا )منجسة ل -أدرار -دراصة حالة املرأة في دائرة شروين « 5 2عرض 

)املنجسة من طرف منظمة اليوهيضيف و وزارة  » -أدرار-( و وضعية التربية في دائرة شروين 2010املرأة، 

 ، باحثة باملركس.فاطمة السهراء بولفضاوي ، باحثة محلاعدة و خدًجة قّدار( 2010التربية الوطنية، 

خدًجة ، » ماعي والاكحصادي لأللغام املضادة لألفراد في الجسائردراصة حول الحأثير الاجح « 5 3عرض 

مركس الكراصك )منجسة لصالح برهامج ألامم املححدة إلاهمائي و اللجنة ما بين  / 2، جامعة وهران رمعون 

 .(2002الوزارية املكلفة بمحابعة ثطبيم اثفاكية أوثاوا حول ألالغام املضادة لألفراد/ وزارة الدفاع الوطني، 

ثصميم و بناء كاعدة معلومات جغرافية. دراصة و جضيير املدن الجسائرية. حركة املرور في  « 5 4عرض 

، مدير املعهد الوطني لالثصاالت وثكنولوجيا املعلومات رشيد هورين، » : دراصة ثحضيضية املدينة

 مركس الكراصك. /2، جامعة وهران صيد أحمد صويحوالاثصال، و 

)دراصة منجسة لـوزارة  »حالة بريد الجسائر و اثصاالت الجسائر ت عمومية ألي زبون؟أية خدما « 5 61عرض 

 ، باحث باملركس.فؤاد هوار( 2002البريد وثكنولوجيات إلاعالم و الاثصال، 



 

 


