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 قائنة التظاهرات العلنية والجقافية

-7102- 

 

 النشاط املنجز املناسبة

-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
ن ارزواألساتذة احمل

 لندوةيف ا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

 56تخميدا لمذكرى الـ 
لممظاهرات الشعبية "

 2697فبراير  72
 "بورقمة

 

 ندوة تاريخية بعنوان:

"المظاهرات الشعبية 
تكريس لشمولية الثورة 

 72التحريرية مظاهرات 
–بورقمة  2697فيفري 

 أنموذجا"

 

 دار الثقافة

 مفدي زكرياء  

 والية ورقمة -

فيفري  27
2017 

 جامعة ورقمة أ. د. لخضر عواريب
منطقة التنظيم الثوري في »

ورقمة من خالل قراءة في 
 «1957تقرير فرنسي 

 جامعة ورقمة أ. عباز لزهاري
دور منطقة ورقمة في مقاومة »

االستعمار من االحتالل إلى 
 «االستقالل

 جامعة الشمف جمال قندلأ. 
الصحراء في المفاوضات »

 «الجزائرية الفرنسية
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 النشاط املنجز املناسبة

-انعقاد الندوة مكان وتاريخ 

 امللتقى
ن ارزواألساتذة احمل

 لندوةيف ا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

     55إحياء لمذكرى الـ 
لمعمميات اإلجرامية "

 "OASلمنظمة 

 

 

 ندوة تاريخية بعنوان:

"جرائم منظمة الجيش 
السري الفرنسي في 

الجزائر وهران 
 أنموذجا"

 

 

قاعة المحاضرات 
بمركز البحث في 

األنثربولوجيا 
 وهران -اإلجتماعية 

فيفري  28
2017 

 أ. د. دحو فغرور

عميد كمية العموم 
اإلسالمية واالجتماعية 

 بوهران

نائب رئيس المجمس 
العممي لممركز 

 الوطني

« » 

 أ. تواتي دحمان
المركز الجامعي 

 بتيبازة
« » 

 د. بمبوري سيد أحمد 
جأمعة أحمد بن بمة 

 " وهران1"
« » 

 « » جامعة سعيدة د. داعي محمد
  مخرج سينمائي السيد الحاج زكرياء
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 النشاط املنجز املناسبة

-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
ن ارزواألساتذة احمل

 لندوةيف ا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

الـ مذكرى لتخميد 
لعيد النصر  55
/ 1962مارس  19
 2017مارس  19

 ندوة تاريخية بعنوان:
"مفاوضات إيفيان تتويج 
مسار كفاح مسّمح ونصر 

 إلرادة شعب"

مارس  19 والية البيض
2017 

"المناورات الديغولية ضمن  جامعة سيدي بمعباس د. بشير سحولي
 مفاوضات إيفيان"

 جامعة سعيدة د. محمد داعي
الثورة الجزائرية ما  "تحديات

 "1962مارس  19بعد 

 

 ندوة تاريخية بعنوان:

"الفعل السياسي في المقاومة 
الشعبية والحركة الوطنية 

 "2651وثورة أول نوفمبر 

المتحف الجهوي 
 لممجاهد 

 والية تممسان

أفريل  02
2017 

 جامعة معسكر عابد سمطانةد. أ. 
–مقاومة األمير عبد القادر »

 «أنموذجامنطقة تممسان 

 جامعة تممسان أ. د. غوثي بن سنوسي
 1954ثورة أول نوفمبر »

تتويج الستمرارية المقاومة 
 «الوطنية
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 النشاط املنجز املناسبة

-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
ن ارزواألساتذة احمل

 لندوةيف ا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

 72الـ إحياء لمذكرى 
 45ماي  8لمجازر 

 8/ 1945ماي   8
 2017ماي 

 ندوة تاريخية بعنوان:

"مجازر الثامن ماي 
المنعطف  2615

الحاسم في المسار 
النضالي لمشعب 

 الجزائري"

المتحف الوطني 
 2017ماي  08 لممجاهد

 "2جامعة الجزائر " د. كمال حمزي
تطور الحركة الوطنية »

 «1945-1936الجزائرية 

 جامعة الجزائر سيد أحمد بنعمانيد. 
في  1945ماي  8مجازر »

ضوء الشهادات الحية 
 «والوثائق األرشيفية

 1945ماي  8مجازر الـ » جامعة سطيف د. وليد زرقان
 «في منظور القانون الدولي

 جامعة سطيف د. لوصيف سفيان
 1945ماي  8مظاهرات »

دراسة –خمفياتها وأبعادها 
 «أرشيفية
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 النشاط املنجز املناسبة
األساتذة احملارزون  امللتقى-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 يف الندوة
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

المخمدة  61الذكرى الـ 
 لميوم الوطني لمطالب

 1956/19ماي  19
 2017ماي 

الندوة التاريخية حول: 
هّبة  2659ماي  26"

لنداء طالبية تمبية 
 الواجب الوطني"

 217ماي  19 والية وهران

أ. د. بمبوري سيد 
 أحمد

" 1جامعة وهران "
 )مجاهد(

"الحركة الطالبية أيام الثورة، 
 البوادر واآلفاق"

 جامعة سيدي بمعباس د. األحمر قادة
 1956ماي  19"إضراب 

 األحداث والنتائج"

 جامعة سيدي بمعباس أ. د. زين محمد
"الطالب الجزائري بين األمس 

 واليوم"
 «شهادة حية» "2جامعة وهرن " د. بخاري حمانة
 "شهادة حية" "1جامعة وهران " د. إقاش مرتضى

التذكير بجرائم 
االستعمار في الجزائر 
 من خالل تخميد الحدث

 موضوع الندوة:
"من جرائم المنظمة 
العسكرية السرية 

(OAS في الجزائر )
المكتبة الجامعية حرق 
 2697جوان  2في 

قاعة المحاضرات 
 المركز الوطني

 باحث أ. عبدي عبد اهلل 
« » 
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 النشاط املنجز املناسبة

-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
ن ارزواألساتذة احمل

 لندوةيف ا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

لتنفيذ  61الذكرى الـ 
حكم اإلعدام بالمقصمة 
في الشهيدين أحمد 
  زهانة وعبد القادر فراج

 ندوة تاريخية حول:
شهيد المقصمة أحمد "

جوان  26زهانة 
2659" 

 والية معسكر
جوان  19

2017 

مقاومة األمير عبد القادر » جامعة معسكر أ. د. عابد سمطانة
 «قطيعة وتواصل

الثورة بمعسكر سنوات » معسكر جامعة أ. د. بن داهة عددة
 «التأسيس

 «أحمد زبانة الشهيد والقضية» جامعة معسكر أ. د. لحسن جاكر

لعيد  55الذكرى الـ 
 االستقالل

 ندوة تاريخية بعنوان:

 5-1830جويمية  5 "
 1962جويمية 

من العنف االستعماري 
الممنهج إلى انتصار 

 "إرادة شعب

قاعة المحاضرات 
 الوطني المركز

 03اإلثنين 
 2017جويمية 

 "2جامعة الجزائر " د. محمود بوسنة
"العنف المادي والمعنوي في 
إستراتيجية الحرب النفسية 

 لالستعمار الفرنسي".

 "2جامعة الجزائر " د. عمي زيكي
"العنف االستعماري في 

 تكفيل"كتابات ألكسيس دو تو 

 جامعة الجزائر د. عاشور سالل
في وثائق االستعمار  "العنف

 الفرنسي"

 جامعة العفرون د. بن يوسف تممساني
"محطات من إصرار الشعب 
الجزائري عمى رفض 

 االستعمار"
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 النشاط املنجز املناسبة
األساتذة احملارزون يف  امللتقى-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 الندوة
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

لعيد  55الذكرى الـ 
 االستقالل

 ندوة تاريخية حول:

-2697جويمية  55" 
 "المغزى واألبعاد"

قاعة المحاضرات 
محمد بوراس 

المتحف الوطني 
 لممجاهد

 04الثالثاء 
 2017جويمية 

  » « 

  » « 
  » « 

لعيد  55الذكرى الـ 
 االستقالل

 ندوة تاريخية بعنوان:

"جرائم فرنسا 
االستعمارية ضد البيئة 

بالجزائر: تجارب 
األسمحة الكيميائية 

والبيولوجية واستعمالها 
 نموذجا"

 والية قالمة
 06الخميس 

 2017جويمية 

 د. عمار منصوري
باحث في 

 الفيزياء النووية

"فرنسا االستعمارية أمام جرائمها في 
 الجزائر".

"تجارب األسمحة الكيميائية واستخدامها 
من طرف فرنسا االستعمارية في الجزائر 

1830-1962" 

 "" قالمةجامعة  

 البيضجامعة  أ. نور الدين رحماني
"التجارب الكيميائية الفرنسية بواد 
الناموس. تأثيرها عمى سكان المنطقة/ 

 شهادات موثقة".

 جامعة الجزائر د. خياطي مصطفى
"اآلثار السمبية لمتجارب الكيميائية 

 والبيولوجية الفرنسية عمى السكان"

 جامعة وهران د. بن داود عبد القادر
"إستراتيجية تعويض ضحايا الجرائم 

 الفرنسية في الجزائر"
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 املناسبة النشاط املنجز

مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى-
ن ارزواألساتذة احمل

 لندوةيف ا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

ندوة تاريخية بعنوان: 
 20 -1955أوت  20"

تتويج  1956أوت 
عسكري النتفاضة 
شعبية... وخارطة 
 طريق لثورة القرن"

بمناسبة االحتفال باليوم 
الوطني لممجاهد 
 61وتخميدًا لمذكرى الـ 
النعقاد مؤتمر 

الصومام والذكرى الـ 
لهجومات الشمال  62

 القسنطيني

 والية تممسان
أوت  20

2017 

 جامعة سيدي بمعباس أ. د. لعوج نصر الدين
البدايات األولى لمثورة »

 «الجزائرية في الوالية الخامسة

 جامعة سيدي بمعباس د. لحمر قادة
األحداث الوطنية السياسية »

أوت  20والعسكرية قبل 
1956» 

 جامعة سيدي بمعباس د. زين محمد
 1956أوت  20مؤتمر »

 «التداعيات والنتائج

 ندوة تحت شعار:

"من أجل عقد ندوة  
دولية حول اآلثار 
الصحية والبيئية 

لمتجارب النووية في 
 العالم"

تحت إشراف األمم 
 المتحدة

إحياء لمذكرى الثامنة 
لميوم الدولي المناهض 

 لمتجارب النووية
 29الثالثاء  معرض الذاكرة

 2017أوت 

  باحث في الفيزياء النووية د. عمار منصوري
  الجزائر  د. مصطفى خياطي

  وهران د. بن داود عبد القادر
  رقان فيفري  13جمعية 

جمعية األمل لمساعدة 
  الجزائر مرضى السرطان

  تمنراست جمعية تاوريرت
جمعية الغيث القادم الخيرية 

  رقان لمساعدة المرضى برقان
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 املناسبة لنشاط املنجزا

انعقاد الندوة  مكان وتاريخ

 امللتقى-
يف ن ارزواألساتذة احمل

 لندوةا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

 ندوة تاريخية بعنوان:

"الحكومة المؤقتة 
لمجمهورية الجزائرية 

ودورها في قيادة الكفاح 
  "1962-1958التحرري 

 59الذكرى الـ 
لتأسيس الحكومة 
المؤقتة لمجمهورية 

 19 الجزائرية
سبتمبر 

1958/2017 

قاعة 
 المحاضرات 

المركز 
 الوطني

 19الثالثاء 
سبتمبر 
2017 

الحكومة المؤقتة لمجمهورية » جامعة المسيمة د. عمر بوضربة
 «الجزائرية : الفكر والتجسيد"

 أ. د. سيد عمي أحمد مسعود
جامعة محمد بوضياف 

 المسيمة

دور الحكومة المؤقتة »
في التمكين لمجمهورية الجزائرية 

لمثورة الجزائرية ومد الجسور مع 
 «حركات التحرر اإلفريقية

 ندوة تاريخية بعنوان: 

"معركة الجرف إصرار 
جيش تحرير وتضحية 

 شعب" 

 62الذكرى الـ 
 22لمعركة الجرف 

 -1955سبتمبر 
 2017سبتمبر  22

 

 والية تبسة
 23السبت 

سبتمبر 
2017 

 أ. فريد نصر اهلل
رئيس قسم التاريخ 

 واآلثار
 بجامعة العربي التبسي

"ظروف وخمفيات معركة 
 الجرف".

 د. عبد الوهاب شاللي
رئيس المجنة العممية 
لمقسم بجامعة العربي 

 التبسي

صدى معركة الجرف محميا "
 "ووطنيا

مسؤول التخصص  د. صالح عسول
 بجامعة العربي التبسي

انعكاسات معركة الجرف عمى "
مسار الثورة التحريرية وردود 

 "الفعل الفرنسية
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 النشاط املنجز املناسبة

-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
ن ارزواألساتذة احمل

 لندوةيف ا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

 ندوة تاريخية حول:

 "الشهداء في ذاكرتنا"

الستشهاد  60الذكرى الـ 
عمي البوانت، حسيبة بن 

بوعمي، محمود 
 بوحاميدي، وعمر ياسف.

أكتوبر  08
1957/2017 

قاعة المحاضرات 
 المركز الوطني

 05الخميس 
 2017أكتوبر 

  » « 

  » « 

  » « 

 ندوة تاريخية بعنوان:

أكتوبر  17"مظاهرات 
... الخمفيات 1961

 واألبعاد"

لذكرى يوم الهجرة  تخميدا
أكتوبر  17مظاهرات 
 بفرنسا 1961

قاعة المحاضرات 
بوالية سوق 

 أهراس

 17الثالثاء 
 2017أكتوبر 

 د. عثمان منادي
جامعة محمد الشريف 
 مساعدية سوق أهراس

أكتوبر  17"مظاهرات 
 الوقائع والنتائج"-1961

جامعة باجي مختار  أ. صوريا بمهادي
 عنابة

التاريخية لمظاهرات "الخمفيات 
 "1961أكتوبر  17

 

جامعة باجي مختار  أ. سميمة بودخانة
 عنابة

 1961أكتوبر  17"مظاهرات 
 في كتابات عمي هارون"
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 املناسبة النشاط املنجز

مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى-

األساتذة 

يف ن ارزواحمل

 لندوةا

 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

 ندوة تاريخية بعنوان:

وزارة التسميح 
واالتصاالت العامة 

(MALG)  

 بمناسبة الذكرى الـ 

 

قاعة 
المحاضرات 
 المركز الوطني

 19الخميس 
 2017أكتوبر 

 د. نجاة بية
المدرسة العميا لألساتذة 

في األدب والعموم 
 اإلنسانية ببوزريعة

» « 

 » « مجاهد أ. محمد دباح

 دراسي بعنوان:يوم 

"المصطمحات والمفاهيم 
تاريخ –التاريخية 
-1830الجزائر 

1962."  

 63بمناسبة الذكرى الـ 
لعيد ثورة أول نوفمبر 

1954 

 

قاعة 
 المحاضرات 

 المركز الوطني

 26الخميس 
 2017أكتوبر 

أ. د. عمار بن 
 خروف

 عضو فرقة بحث
لماذا البحث في المصطمحات "

 ".والمفاهيم

قشاعي د. فمة 
 موساوي

 عضو فرقة بحث
نماذج من المصطمحات الخاطئة "

الواردة في الرسائل الجامعية 
 "تخصص تاريخ حديث ومعاصر

 "إشكالية الدقة في تحديد المصطمح" عضو فرقة بحث د. وريدة خيمية

 عضو فرقة بحث د. أحمد شقرون
وضع المصطمح التاريخي "
( عن طريق 1830-1962)

 "الترجمة
 



13 
 

 

 

 املناسبة النشاط املنجز

-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
ن ارزواألساتذة احمل

 لندوةيف ا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

ممتقى دولي تحت 
 عنوان:

"اإلعالم والثورة 
  الجزائرية"

 

 بمناسبة

 

 

 "2جامعة البميدة "

 عمي لونيسي

 24/25يومي 
 2017أكتوبر 

  » « 

  » « 

  » « 

  ."" 

  "" 

  "" 

  "" 
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 املناسبة النشاط املنجز

-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
ن ارزواألساتذة احمل

 لندوةيف ا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

 ندوة تاريخية بعنوان: 

 1954"أول نوفمبر 
األولى انطالقة الشرارة 

 لمثورة التحريرية المجيدة"

 63الذكرى الـ 
الندالع ثورة أول 

 1954نوفمبر 

قاعة المحاضرات 
 المدرسة العميا

أكتوبر  29األحد 
2017 

  مجاهد أ. محمود باي

  مجاهد أ. مصطفى هشماوي

 ممتقى دولي بعنوان:

« Le Front du Nord 
des Belges et la 
guerre d’Algérie 
(1954-1962) » 

"جبهة الشمال البمجيكي 
" 62-54وحرب الجزائر 

من تنظيم سفارة بمجيكا 
 بالجزائر

تخميدا لمذكرى الـ 
الندالع ثورة  63

 1954أول نوفمبر 

 

المكتبة الوطنية 
 الجزائرية

أكتوبر  29
2017 

 أ. عمي هارون
مناضل وعضو 

المجمس الوطني لمثورة 
 الجزائرية

لمثورة  شبكات الدعم البمجيكية"
 "الجزائرية

M. Paul Emmanuel 
BABIN 

مؤرخ مختص في 
حرب الجزائر ببمجيكا 

 وشمال فرنسا

دور شبكات الدعم البمجيكية "
في التعريف بالقضية الجزائرية 
والدفاع عن المناضمين 

 "الجزائريين
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 املناسبة النشاط املنجز

-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
ن ارزواحملاألساتذة 

 لندوةيف ا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

 لقاء إعالمي حول:

"دور السينما في 
التوثيق لرموز الثورة 
  التحريرية وأحداثها

 63بمناسبة الذكرى الـ 
الندالع ثورة أول 

 1954نوفمبر 

قاعة المحاضرات 
 المركز الوطني

 30اإلثنين 
 2017أكتوبر 

أهمية التوثيق السينمائي » "3جامعة الجزائر " أ. د. عبد الحميد ساحل
 «بالنسبة لمثورة الجزائرية

أفالم السيرة الذاتية لرموز » باحث بالمركز أ. مراد وزناجي
 «التجربة الناشئة-الثورة

 إعالمي أ. نبيل حاجي
السينما والتاريخ: أية »

 «عالقة؟

ندوة تاريخية بعنوان: 
"األبعاد اإلنسانية 

والحضارية لشخصية 
  األمير عبد القادر"

 185الذكرى الـ 
لمبايعة األمير عبد 

نوفمبر  27القادر 
1832/2017 

 

قاعة المحاضرات 
جامعة المجاهد 

مصطفى 
 اسطمبولي

 معسكر

 27اإلثنين 
 2017نوفمبر 

جامعة مصطفى  د. إبراهيم عبو
 معسكر -اسطمبولي

الفكر اإلنساني في ثقافة "
 ".األمير عبد القادر

جامعة مصطفى  د. عمي بشير بممهدي
 معسكر -اسطمبولي

صورة األمير عبد القادر في "
 "الكتابات العسكرية الفرنسية

جامعة مصطفى  د. عابد سمطانة
 معسكر -اسطمبولي

"اآلخر في إستراتيجية األمير 
 عبد القادر"
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 املناسبة املنجز النشاط

-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
ن ارزواألساتذة احمل

 لندوةيف ا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

ندوة تاريخية بعنوان:  
ديسمبر  11"مظاهرات 

إصرار شعب  1960
 لتقرير مصيره"

 57الذكرى الـ 
ديسمبر  11لمظاهرات 

1960 

قاعة المحاضرات 
بالمدرسة العميا 

 لألساتذة

 11اإلثنين 
 2017ديسمبر 

 د. محمد حواس
جامعة الجياللي 

خميس –بونعامة 
 مميانة

ديسمبر  11مظاهرات »
 «الخمفيات والنتائج 1960

 ندوة تاريخية بعنوان:

"دور الحراك الشعبي 
في إستراتيجية الثورة 
التحريرية مظاهرات 

 1960ديسمبر  11
 أنموذجا"

 

 57الذكرى الـ 
ديسمبر  11لمظاهرات 

1960 

قاعة المحاضرات 
 والية إليزي

 11اإلثنين 
 2017ديسمبر 

 د. محمد ودوع
عضو المنتدى العممي 

 لممركز الوطني

ديسمبر  11"مظاهرات 
التاريخ: الحركة  1960

 االجتماعية"

 أ. مراد وزناجي
باحث متخصص في 

السينما بالمركز 
 الوطني 

"دور الصورة في الحفاظ عمى 
الذاكرة التاريخية صور 

 1960ديسمبر  11مظاهرات 
 أنموذجا".
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 املناسبة النشاط املنجز

-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
ن ارزواألساتذة احمل

 لندوةيف ا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

ندوة تاريخية بعنوان:  
"عبد الحفيظ بوصوف 
مسار مناضل...في 
خدمة الثورة سياسيا 

 وعسكريا"

لوفاة  37الذكرى الـ 
المناضل عبد الحفيظ 

 بوصوف

قاعة المحاضرات 
 والية ميمة

 31األحد 
 2017ديسمبر 

 مجاهد أ. محمد دباح
"شهادة حية حول المسار 
النضالي لمقائد عبد الحفيظ 

 بوصوف"

عميد وأستاذ بجامعة  د. يوسف قاسمي
 قالمة

"عبد الحفيظ بوصوف السيرة 
 والمواقف"

"عبد الحفيظ بوصوف رجل  "2جامعة سطيف " د. سفيان لوصيف
 دولة وقيادة ثورة"

 "1جامعة سطيف " د. عبد الحفيظ بوعبد اهلل
"عبد الحفيظ بوصوف ودوره 

 في الثورة التحريرية".

 


