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 قائنة التظاهرات العلنية والجقافية

-0202- 

 

 المناسبة النشاط المنجز
 مكان وتارٌخ انعقاد 

 عناوٌن المداخالت األساتذة المحاضرون الملتقى-الندوة 

 التارٌخ المكان

 :تارٌخٌة بعنوانندوة 
البطل الرمز: دٌدوش "

-1955جانفً  18مراد 
2020" 

( 65تخلٌدا للذكرى الـ )
 "دٌدوش مراد" الستشهاد

المتحف 
الوطنً 
 للمجاهد

 19األحد 
 جانفً

 د. محمد ودوع

 تٌبازةجامعة 

 «مداخلة حول الحدث»

 

 د. نبٌلة الرباس

 جامعة تٌبازة

 «مداخلة حول الحدث»

 

 : تارٌخٌة بعنوانندوة 

أٌام   8الـ إضراب "
التارٌخً... خٌار 

استراتٌجً من أجل 
 انتصار القضٌة الوطنٌة "

 63الـ تخلٌدا للذكرى 
 إلضراب الثمانٌة أٌام

 فٌفري 04-جانفً  28 
 1957 /2020 

 

 متحفال
 الوطنً 

 لمجاهدل

 28الثالثاء 
 جانفً 

 د. محمد ودوع

 تٌبازةجامعة 

أٌام  8إضراب الـ »
ثورة وجرائم  استراتٌجٌة

 «استعمار

 د. نبٌلة الرباس

 جامعة تٌبازة

أٌام التارٌخً  8إضراب الـ »
 «بمدٌنة الجزائر
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 المناسبة النشاط المنجز

 مكان وتارٌخ انعقاد
 الملتقى-الندوة 

األساتذة 
 المحاضرون

 عناوٌن المداخالت
 التارٌخ المكان

 ندوة تارٌخٌة بعنوان:
"أحداث ساقٌة سٌدي 

ٌوسف رمز التالحم بٌن 
الشعبٌن الشقٌقٌن 

 الجزائري والتونسً"
 

 62تخلٌدا للذكرى الـ 
 1958فٌفري  8لمجزرة 

بالقرٌة التونسٌة ساقٌة 
 سٌدي ٌوسف

 1958/2020فٌفري  08

قاعة 
 المحاضرات
المركز 
 الوطنً

الخمٌس 
 فٌفري 06

 د. منادي عثمان
عضو المنتدى العلمً 

 للمركز

 –عدوان ساقٌة سٌدي ٌوسف »
 «األسباب واألهداف والنتائج

 

 السٌد األمٌن بشٌشً
 مجاهد ووزٌر سابق

 «شهادة حٌة»

 أ. واصلً محمد
من   أستاذ زائر

 الجمهورٌة التونسٌة

تقدٌم كتاب: غار الدماء:  »
قاعدة خلفٌة للثورة الجزائرٌة 

 «1962-1954بامتٌاز 

 ندوة تارٌخٌة بعنوان:
"التفجٌرات النووٌة 

الفرنسٌة فً الصحراء 
الجزائرٌة وآثارها على 

 اإلنسان والبٌئة".

ألول  60تخلٌدا للذكرى الـ 
تفجٌر نووي "الٌربوع 

فٌفري  13األزرق  
 " برقان والٌة أدرار1960

 دائرة رقان
الخمٌس 

فٌفري 13  

 أ. د. محمد حوتٌة
عضو المنتدى 
 العلمً للمركز

فً جرائم فرنسا النووٌة  قراءة»
 «فً الجزائر

أ. د. عمار 
 منصوري

 

التفجٌرات النووٌة الفرنسٌة »
فً الصحراء الجزائرٌة، آثار 
أبدٌة ومؤساة فً حق اإلنسان 

 «والبٌئة

 ندوة تارٌخٌة بعنوان:
"ٌوم الشهٌد... ذكرى 
 وعبرة ودالالت تارٌخٌة"

 تخلٌدا لذكرى ٌوم الشهٌد
 2020فٌفري  18

 د. محمد داعً فٌفري 18 والٌة سعٌدة
ٌوم الشهٌد... ذكرى وعبرة » 

 «ودالالت تارٌخٌة 

 عناوٌن المداخالتاألساتذة  مكان وتارٌخ انعقاد المناسبة النشاط المنجز
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 المناسبة النشاط المنجز

 مكان وتارٌخ انعقاد 
 الملتقى-الندوة 

األساتذة 
 المحاضرون

 المداخالت عناوٌن
 التارٌخ المكان

 المحاضرون الملتقى-الندوة 

 التارٌخ المكان

 ندوة تارٌخٌة بعنوان:
فٌفري  27 مظاهرات

... دور الهبة 1962
الشعبٌة فً إفشال المخطط 
االستعماري فً الصحراء 

 الجزائرٌة"
 

( 58تخلٌدا للذكرى الـ  )
 للمظاهرات الشعبٌة

-1962فٌفري  27
 م2020
 

قاعة 
المحاضرات 

المكتبة -
الرئٌسٌة 
للمطالعة 
-العمومٌة

 والٌة ورقلة

الخمٌس 
 فٌفري 27

 محمد حواسد. 
 ملٌانةجامعة خمٌس 

الصحراء الجزائرٌة بٌن »
المناورات االستعمارٌة وثوابت 

-1956الثورة التحرٌرٌة 
1962» 

"محمد : ملتقى دولً
العربً بن مهٌدي سٌرة 

 "1957-1923بطل 

 63كرى الـ للذتخلٌدا 
الستشهاد القائد الرمز محمد 

-1957العربً بن مهٌدي 
2020 

 لٌلةم عٌن
 أم البواقً

الثالثاء 
واألربعاء 

03 – 04 
 مارس 

د. إبراهٌم بن عبد 
 المؤمن

 جامعة أم البواقً

محمد العربً بن مهٌدي فً »
التقارٌر األرشٌفٌة الفرنسٌة 

ونشاطه فً الحدود الجزائرٌة 
 «1956-1950المغربٌة  
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عبر الفضاء مداخلة 
االفتراضً )صفحة 

 المركز الوطنً(

 تخلًٌدا للذكرى
ماي  19لٌوم الطلبة  64الـ 

 2020ماي  19/ 1956

المركز 
 الوطنً

 الثالثاء
ماي 19  

 د. دحمان تواتً
عضو المنتدى 
 العلمً للمركز

دور الطلبة الجزائرٌٌن فً »
 «الثورة التحرٌرٌة

 ندوة تارٌخٌة 
بالتنسٌق مع القٌادة 

العامة للكشافة 
 اإلسالمٌة الجزائرٌة

 79إحٌاًء للذكرى الـ 
الستشهاد القائد الكشفً "محمد 

 بوراس"
ماي  27/ 1941ماي  27

2020 

قاعة 
المحاضرات 

 بالمركز

 األربعاء
 ماي  27 

قدماء الكشافة 
اإلسالمٌة 
 الجزائرٌة

 «شهادات حٌة حول الحدث»

 تارٌخٌة  ندوة
الكشافة قدماء مع  ةمشترك

 جزائرٌةالاإلسالمٌة 

 تخلًٌدا للذكرى
النعقاد االجتماع التارٌخً   66الـ 
 التارٌخٌة 22لمجموعة الـ ل

جوان  24-1954جوان  24
2020 

قاعة 
المحاضرات 

بالمركز 
 الوطنً

 األربعاء
جوان 24   «شهادات حٌة حول الحدث»  

 ملتقى وطنً حول:

 أرض الشهداء" "ذاكرة
بالتنسٌق مع المنظمة 
 الوطنٌة ألبناء الشهداء

لعٌد  58إحٌاًء للذكرى الـ 
 االستقالل

 

قاعة 
المحاضرات 

 بالمركز
 الوطنً

 الخمٌس

 جوٌلٌة  09 
 «مداخلة حول الحدث» أ. بختاوي

 

 

 المناسبة النشاط المنجز
 مكان وتارٌخ انعقاد

 عناوٌن المداخالت األساتذة المحاضرون  الملتقى-الندوة  
 التارٌخ المكان

 بعنوان: تارٌخٌةندوة 
أوت  20"مكانة 

تخلًٌدا للذكرى 
للٌوم  64المزدوجة الـ 

والٌة برج 
 بوعرٌرٌج

 أوت 20الخمٌس 
 أ. بو عبد هللا عبد الحفٌظ 

 سطٌف جامعة
حول الحدثٌن مداخلة  »

 «التارٌخٌٌن
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فً مسار  1955/1956
 الثورة التحرٌرٌة".

 الوطنً للمجاهد
أوت  20
1955/1956 

 2020أوت  20

على الموقع 
 االفتراضً

 19األربعاء 
 أوت 

 د. محمد حواس
 عضو المنتدى العلمً للمركز

 «مداخلة حول الحدثٌن»

على الموقع 
 االفتراضً

 19األربعاء 
 أوت 

 د. عبد العزٌز وابل
 عضو المنتدى العلمً للمركز

 «مداخلة حول الحدثٌن»

تارٌخٌة مشتركة مع ندوة 
 حول:جمعٌة مشعل الشهٌد

معاً  -"منتدى الذاكرة
السترجاع مدفع بابا 

 مرزوق"

للحفاظ على الذاكرة 
 الوطنٌة

قاعة المحاضرات 
 الوطنً بالمركز

 30األربعاء 
 سبتمبر 

 «مداخلة حول الحدث» أ. شٌخ المحروسة

 « مداخلة حول الحدث » أ. فاطمة الزهراء بن براهم

 « مداخلة حول الحدث » أ. إسماعٌل بولبٌنة

 « مداخلة حول الحدث » رضا عمرانًأ. 

 ندوة حول: 
" تخلٌدا للٌوم الوطنً 
 للدبلوماسٌة الجزائرٌة

 08/ 1962أكتوبر  08
 "2020أكتوبر 

تخلٌدا للٌوم الوطنً 
 للدبلوماسٌة الجزائرٌة

/ 1962أكتوبر  08
  2020أكتوبر  08

 قاعة المحاضرات
 بالمركز

 07األربعاء 
 أكتوبر 

 أ. د. محمد ودوع
 جامعة تٌبازة

النشاط الدبلوماسً للحكومة » 
 «المإقتة إبان الثورة التحرٌرٌة

 أ. صالح بن القبً
 مجاهد

الدبلوماسٌة الجزائرٌة مسٌرة » 
 «حافلة باإلنجازات واالنتصارات

 أ. محمد ذباح
 مجاهد

 «مداخلة حول الحدث»

 «مداخلة حول الحدث» د. علً تابلٌت  

 

 المناسبة النشاط المنجز

 مكان وتارٌخ انعقاد 
 عناوٌن المداخالت األساتذة المحاضرون  الملتقى-الندوة 

 التارٌخ المكان

 :بعنوان تارٌخٌة ندوة
ٌوم الهجرة... هجرة  "

األوطان ووالء 
 "الوجدان

 الـ  الذكرى إحٌاء بمناسبة
 أكتوبر 17 لـمظاهرات  59

1961 
 1961/2020أكتوبر  17

 والٌة معسكر
 17السبت 

 أكتوبر

 أ. د. محمد مجاود
عضو بالمنتدى العلمً 

 للمركز

المنطلقات واألبعاد »
أكتوبر  17لمظاهرات 

1961» 

 أ.  د. لحسن جاكٌر
عضو المنتدى العلمً 

 بالمركز

أكتوبر بٌن القمع  17»
الثورة  الفرنسً، وانتصار

 «التحرٌرٌة



7 
 

 :محاضرة بعنوان
 دٌسمبر 11 انتفاضة "

 السٌاق.. 1960
 "والمآالت

 60إحٌاء للذكرى الـ 
دٌسمبر  11النتفاضة 

1960 
 1960/2020دٌسمبر  11

على الموقع 
 االفتراضً

 للمركز الوطنً

 10الخمٌس 
 دٌسمبر

 عبد الستار حسٌن د. 
 المدرسة العلٌا لألساتذة

دٌسمبر  11 انتفاضة»
 «.. السٌاق والمآالت1960

 ندوة تارٌخٌة بعنوان:
"عبد الحفٌظ 

بوالصوف...المسار 
واإلستراتٌجٌة فً 

خدمة الثورة 
 التحرٌرٌة "

لوفاة  40إحٌاًء للذكرى الـ 
المجاهد عبد الحفٌظ 

 بوالصوف

قاعة 
المحاضرات 

 بالمركز
 الوطنً

 31الخمٌس 
 دٌسمبر 

 باحدمحمد 
 سابق مجاهد ودبلوماسً

شهادة محمد دباح عن »
المجاهد عبد الحفٌظ 

 «بوالصوف

 


