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 قائنة التظاهرات العلنية والجقافية

-8102- 
 

 النشاط املنجز املناسبة

-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى

األساتذة 

يف ن ارزواحمل

 لندوةا

 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

الستشهاد  63الذكرى الـ 
 القائد ديدوش مراد 

ندوة تاريخية حول 
ديدوش مراد.... مسار "

 "قائد

قاعة 
 -المحاضرات 
 -دار الثقافة
 قسنطينة

 

 18الخميس 
 2018جانفي 

 أ. د. عمارة عالوة
جامعة األمير عبد 

 القادر قسنطينة

ديدوش مراد من النضال  »
السياسي إلى التخطيط 

 « العسكري

 أحمد منغور أ.
 1955أوت  20جامعة 

 سكيكدة-

ديدوش مراد في الشمال  »
-:;?4جويمية  القسنطيني

 «جانفي <4

 
ممتقى وطني بعنوان: 

الثورة التحريرية في "
 "الشعر الشعبي

قاعة 
–المحاضرات 
دار الثقافة 
 "عمي معاشي"

جانفي  29
2018 

 د. محمد بغداد
مدير اإلعالم بالمجمس 

 اإلسالمي األعمى

الشعر الشعبي خالل الثورة  »
التحريرية وسيمة مقاومة 

عالم  « وتوثيق وا 

 د. لطفي عبد الكريم
 جامعة ابي بكر بمقايد

 تممسان

تمجيد القصيدة الشعبية  »
النسائية لبطوالت وأحداث 

 « الثورة التحريرية

-جامعة يحيى فارس  د. ُزقاي محمد
 المدية

مالمح الثورة الجزائرية من  »
 «خالل قصائد الشعر الممحون
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 النشاط املنجز املناسبة
-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
األساتذة 

يف ون ارزاحمل

 لندوةا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

ألحداث  60الذكرى الـ 
 ساقية سيدي يوسف

ندوة تاريخية موسومة بـ: 
أحداث ساقية سيدي "

بين يوسف رمز التالحم 
الشعبين الشقيقين 
 "الجزائري والتونسي

-<;?4فيفري  <8)
884>) 

قاعة 
 المحاضرات 

 المركز الوطني

 08الخميس 
 2018فيفري 

 مجاهد ووزير سابق السيد األمين بشيشي
حقائق حول أحداث ساقية  »

 « سيدي يوسف

 د. عبد الوحيد جالمنة
أستاذ بجامعة الشهيد 

أم –العربي بن مهيدي 
 البواقي

قراءة –ساقية سيدي يوسف  »
 « في األسباب والنتائج

 أ. د. حفظ اهلل بوبكر 
عضو المجمس العممي 

 لممركز الوطني
ساقية سيدي يوسف من  »

 «خالل األرشيف الفرنسي

 اليوم الوطني لمشهيد
ندوة تاريخية بعنوان: 

شيداء الجزائر في "
 "الذاكرة الوطنية

المركز 
الجامعي أمين 
العقال الحاج 
موسى آق 

-أخاموك 
 تامنغست

فيفري  18األحد 
2018 

أبو  2جامعة الجزائر  لخضر شريطد. أ. 
 القاسم سعد اهلل

 « الشييد... ذاكرة وعبرة »

 د. محمد مبارك كديدة
المركز الجامعي 

 تامنغست
منيج التجنيد في الجبية  »

 « الجنوبية تامنغست أنموذجاً 

 أ. رمضان حاجي
المركز الجامعي 

 تامنغست

جيود المجاىد باحبي مولود  »
في التجنيد بالجبية الجنوبية 

 « في تامنغست
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 النشاط املنجز املناسبة
-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
األساتذة 

يف ون ارزاحمل

 لندوةا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

 56الذكرى الـ 
 27لممظاهرات الشعبية 

 بورقمة 1962فبراير 

ندوة تاريخية بعنوان: 
البعد الشعبي لمثورة "

منطقة ورقمة -الجزائرية
 "أنموذجاً 

 27الثالثاء  والية ورقمة
 2018فيفري 

 د. أحمد ذكار
جامعة قاصدي مرباح 

 ورقمة -
محطات من مقاومة سكان  »

 « ورقمة لالستعمار الفرنسي

 د. محمد قن
 -جامعة زيان عاشور 

 الجمفة

 8>?4فيفري  =8مظاىرات  »
موقف شعبي داعم لموحدة 

 « الوطنية
 

 61تخميدًا لمذكرى الـ 
الستشهاد القائد الرمز 
 محمد العربي بن مهيدي

: ة بـوسمندوة تاريخية م
محمد العربي بن "

 "مييدي... مسار قائد

 عين مميمة 

 والية أم البواقي

 03السبت 
 2018مارس 

جامعة محمد العربي بن  د. عبد الوحيد جالمة
 مهيدي أم البواقي

دور محمد العربي بن  »
–مييدي في الثورة التحريرية 

 « الوالية الخامسة أنموذجاً 

جامعة محمد العربي بن  د. بن زردة توفيق 
 مهيدي أم البواقي

محمد العربي بن مييدي من  »
 « خالل التقارير األمنية

 

 د. عمي آجقوأ. 

جامعة الحاج لخضر 
 باتنة

عضو المجمس العممي 
 لممركز الوطني

إعدام محمد العربي بن  »
مييدي في ميزان القانون 

 « الدولي اإلنساني
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 النشاط املنجز املناسبة
-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
األساتذة 

يف ون ارزاحمل

 لندوةا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

 56تخميدًا لمذكرى الـ 
لممظاهرات الشعبية 
المنددة بالسياسة 

االستعمارية لفصل 
 الصحراء 

 ندوة تاريخية بعنوان:

–مظاىرات وادي ريغ "
مارس  =8 -تقرت

 "أنموذجاً  8>?4

المقاطعة 
 اإلدارية تقرت

 والية ورقمة

 07األربعاء 
 2018مارس 

أ. د. أحمد رضوان 
 شرف الدين

أبو  2جامعة الجزائر 
 القاسم سعد اهلل

السياسة االستعمارية في  »
الصحراء الجزائرية خالل الثورة 

 « التحريرية

 باحث في التاريخ أ. عبد الحميد قادري

دور الحراك الشعبي في  »
مناىضة السياسة االستعمارية 

المظاىرات –في الصحراء 
 «الشعبية أنموذجا

 كافيأ. المجاهد عمي 

 
  

 56تخميدًا لمذكرى الـ 
 ليوم النصر

 19/ 1962مارس  19
 2018مارس 

ندوة تاريخية موسمة بـ: 
– 8>?4مارس  ?4"

 "انتصار إرادة شعب
 19االثنين  والية النعامة

 2018مارس 

جامعة طاهري محمد  د. إبراهيم مرين
 بشار

منطقة النعامة خالل الثورة  »
 «8>?4->;?4التحريرية 

 بوعزة غريسيأ. 
عضو المجمس العممي 
والتقني لمتحف المجاهد 

 النعامة-

من االستعمار إلى استرجاع  »
 « السيادة الوطنية
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 النشاط املنجز املناسبة
-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
األساتذة 

يف ون ارزاحمل

 لندوةا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

الذكرى الستين لمعركة 
أفريل  26سوق أهراس 

1958/2018 

ندوة تاريخية بعنوان: 
معركة سوق أىراس أم "

 "المعارك والشيداء

والية سوق 
 أهراس

أفريل  26الخميس 
2018 

جامعة محمد الشريف  د. جمال ورتي
 مساعدية سوق أهراس

معركة سوق أىراس الكبرى من  »
 «خالل وثائق األرشيف

إحياء ذكرى المقاومة 
 26الشعبية لسكان ريغة 

 م1901أفريل 

ندوة تاريخية حول: 
"المقاومة الشعبية والحركة 

الوطنية بمنطقة عين 
 الدفمى"

 أفريل 30اإلثنين  والية عين الدفمى

 جامعة خميس مميانة د. محمد حواس
"انتفاضة سكان ريغة وما جاورها 

–)عين التركي( سان مارقريت 
 " )األسباب والنتائج(1901 أفريل

 جامعة خميس مميانة د. امحمد دراوي
"المقاومة الشعبية بوالية عين 

 الدفمى"

 جامعة خميس مميانة د. عبد الرحمن تونسي
موقف عرشي أوالد الشيخ وهراوات 
وما جاورهما من انتخابات أفريل 

1948" 

لرحيل  36الذكرى الـ 
المجاهد والدبموماسي 

 الصديق بن يحيىمحمد 

 ندوة تاريخية بعنوان:

 -"محمد الصديق بن يحيى
مسار مجاىد ودبموماسي 

 محّنك"

 والية جيجل
ماي  03الخميس 

2018 

 مجاهد ودبموماسي سابق أ. صالح بن القبي
شهادة حية حول: "شخصية 
المجاهد الراحل محمد الصديق بن 

 يحيى"

 د. فوزية زروالية
جامعة محمد الصديق بن 

 جيجل -يحيى 

"محمد الصديق بن يحيى ما بين 
المسارين: الكفاح المسمح 

 والدبموماسية".
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 النشاط املنجز املناسبة
-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
األساتذة 

يف ون ارزاحمل

 لندوةا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

الذكرى الثالثة والسبعين 
ماي  08لمجازر 

1945 

ماي  45/8ماي  8
2018 

ندوة تاريخية بعنوان: 
ماي  <"انتفاضة الحرية 

األسباب، الوقائع  ;:?4
 والتداعيات"

قاعة 
 المحاضرات

ماي  8جامعة 
سويداني  45

 قالمة-بوجمعة 

ماي  08الثالثاء 
2018 

  وزير سابق أ. األمين بشيشي

  جامعة المسيمة أ. جويبة عبد الكامل

والستين الذكرى الثانية 
إلضراب الطمبة 

ماي  19الجزائريين 
1956 /2018 

ندوة تاريخية بعنوان: 
 >;?4ماي  ?4"

الحركة الطالبية تمبي 
 "نداء الواجب الوطني

قاعة 
المحاضرات 

بالمركز 
الجامعي 

مرسمي عبد اهلل 
 والية تيبازة-

 أ. د. عمر مباركي ماي  19السبت 
المركز الجامعي مرسمي 

 عبد اهلل تيبازة
المغزى – >;?4ماي  ?4 »

 «والعبرة 
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تخميدا لميوم الوطني 
 77لمكشاف والذكرى الـ 

الستشهاد القائد الكشفي 
 محمد بوراس

 1941/2018ماي  27

ندوة تاريخية بعنوان: 
"القائد الكشفي محمد 

بوراس وتأسيس الكشافة 
 اإلسالمية الجزائرية"

 ماي 27األحد  والية البميدة
د. عبد الرحمن 

 تونسي
جامعة الجياللي 

 خميس مميانة–بونعامة 
"محمد بوراس والكشافة 

 اإلسالمية الجزائرية".

 النشاط املنجز املناسبة

-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

مكان وتاريخ  امللتقى

-انعقاد الندوة 

 امللتقى
 عناوين املداخالت الكلية

 املكان املكان

 62تخميد الذكرى الـ 
لتنفيذ حكم اإلعدام 

بالمقصمة في الشهيدين 
أحمد زهانة )زبانة( وعبد 

 القادر فراج

 

ندوة تاريخية بعنوان: 
أحمد زىانة مفخرة "

الشيداء عمى مذبح 
 "الحرية

 د. برونو توفيق  جوان  19يوم  والية معسكر
جامعة مصطفى 

 معسكر-اسطمبولي 

رسالة أحمد زبانة @ال  »
تبكوني بل افتخروا بي 

4?<8-4?;<» 

 56بمناسبة الذكرى الـ 
جويمية  5لعيد االستقالل 

1962/2018 

ندوة تاريخية بعنوان: 
... 8>?4جويمية  ;8"

 "انتصار إرادة أمة
 

 02االثنين 
 جويمية 

  2جامعة سطيف  د. سفيان لوصيف
خصائص الثورة الجزائرية  »

 « وأبعادىا اإلنسانية
 

األرشيف الجزائري المرّحل  » 2جامعة الجزائر  د. محمد بونعامة 
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بين تحديات االسترجاع وكتابة 
 « التاريخ الوطني

 

 جامعة البويرة د. مصطفى سعداوي 
األرشيف وكتابة التاريخ  »

 « الثورة التحريرية

 

 النشاط املنجز املناسبة
-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
وتاريخ مكان 

-انعقاد الندوة 

 امللتقى
 عناوين املداخالت الكلية

 املكان املكان

 لالستقالل  56الذكرى الـ 

الممتقى الثالث حول 
 البيئة:

جرائم االستعمار الفرنسي "
 "في حق البيئة بالجزائر

مكان وتاريخ 

انعقاد الندوة 

 امللتقى-

مكان وتاريخ 

انعقاد الندوة 

 امللتقى-

 باحث في الفيزياء النووية منصوريد. عمار 
معطيات حول زرع األلغام إبان "

 "حرب التحرير وآثارىا عمى البيئة

 أ. فائزة مقران
كبيرة المحققين بالتمفزيون 

 الجزائري
األلغام من أرض الجحيم إلى "

 "فردوس األمان

 د. حميداني محمد
أستاذ بكمية الحقوق 
 والعموم السياسية قالمة

مسؤولية الدولة عن األضرار "
الناجمة عن األلغام المضادة 

 "لألفراد

 أ. محمد جوادي 
رئيس الجمعية الوطنية 

 بسكرة -لضحايا األلغام 
حوصمة حول ممف ضحايا "

 "األلغام

 8قسم التاريخ جامعة  أ. د. محمد شرقي 
 قالمة 45ماي 

ضحايا ألغام الجيش الفرنسي "
-8>?4-:;?4من األبرياء 

884=" 
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 باحث أ. د. عامر رخيمة
جرائم فرنسا االستعمارية في "

منظور القانون الدولي@ األلغام 
 "المضادة لألفراد نموذجا

 أ. د. الخير قشي
رئيس جامعة محمد لمين 

 "2دباغين سطيف "

اآلثار القانونية لجرائم االستعمار "
الفرنسي وفق القانون الدولي 

 "اإلنساني

 النشاط املنجز املناسبة
-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
مكان وتاريخ 

-انعقاد الندوة 

 امللتقى
 عناوين املداخالت الكلية

 املكان املكان

تخميدًا لمذكرى المزدوجة لميوم 
أوت  20الوطني لممجاهد 

1955-1956/2018 

 20ندوة تاريخية بعنوان: "
أوت  20-1955أوت 
معممان بارزان في : 1956

 "الذاكرة الوطنية

 والية تبسة
أوت  20االثنين 

2018 

 أ. د. بوبكر حفظ اهلل

جامعة الشيخ العربي 
 تبسة –التبسي 

عضو المجمس العممي 
 لممركز الوطني 

 

جامعة الشيخ العربي  د. صالح عسول 
 التبسي

البعد الوطني والدولي لهجومات  »
أوت  20- الشمال القسنطيني

1955 » 

 أ. فريد نصر اهلل
جامعة الشيخ العربي 

 التبسي تبسة
قراءة في قرارات مؤتمر الصومام  »

 «وانعكاساتها عمى الثورة الجزائرية 

 

دور ندوة تاريخية بعنوان: "
المؤسسات التعميمية 
الجزائرية إبان الثورة 

 -الزوايا أنموذجاً –التحريرية 
" 

قاعة المحاضرات 
 أدرار والية

سبتمبر  09األحد 
2018 

 أ. د. محمد حوتية
جامعة أدرار عضو المجمس 

 العممي
 

  جامعة أدرار د. صافي ختير

  جامعة أدرار د. مبارك جعفري
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 60تخميدًا لمذكرى الـ 
لتأسيس الحكومة المؤقتة 

 19لمجمهورية الجزائرية 
 2018/ 1958سبتمبر 

تأسيس ندوة تاريخية بعنوان: "
الحكومة المؤقتة لمجميورية 
الجزائرية@ نقمة نوعية في 

مسار تطور الثورة التحريرية 
4?;>-4?<8" 

 قاعة المحاضرات

 المركز الوطني

 19األربعاء 
 2018سبتمبر 

 د. عبد الحفيظ بوعبد اهلل 

رئيس قسم التاريخ جامعة 
 2سطيف 

رئيس فرع المنتدى العممي 
 لممركز

خمفيات إعالن الحكومة المؤقتة  »
لمجميورية الجزائرية @ الرىانات 

 «واألبعاد 

 2جامعة الجزائر  د. لزهر بديدة
قراءة في التصريح األول لمحكومة  »

 « المؤقتة لمجميورية الجزائرية

 62تخميدًا لمذكرى الـ 
الستشهاد القائد زيغود 

سبتمبر  23يوسف 
1956/2018 

بعنوان: ندوة تاريخية 
زيغود يوسف... مسار "

 "قائد

قاعة 
المحاضرات 
 جامعة قسنطينة

 23األحد 
 2018سبتمبر 

 02جامعة قسنطينة  د. العمري مومن
زيغود يوسف@ الدور  »

 « والمواقف

 د. موسى لوصيف
 02جامعة قسنطينة 

رئيس فرع المنتدى 
 العممي لممركز

زيغود يوسف والتعبئة  »
 «الجماىيرية 

 النشاط املنجز املناسبة
-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
األساتذة 

يف ون ارزاحمل

  لندوةا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

الستشهاد  58الذكرى الـ 
أحمد حاج حمدي 

 29المدعو أرسالن 
 1960/2018سبتمبر 

ندوة تاريخية بعنوان: 
اإلعالم إبان الثورة "

الشييد أحمد –التحريرية 
حاج حمدي المدعو 

 "-أرسالن نموذجاً 

قاعة 
–المحاضرات 
المتحف 
الجهوي 
 -لممجاهد 
 المدية

 29السبت 
 أ. د. موسى هيصام 2018سبتمبر 

جامعة يحيى فارس 
 المدية

الشييد أحمد حاج حمدي  »
المدعو أرسالن ودوره في 

 « اإلعالم الثوري
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 62تخميد الذكرى الـ 
لمعركة الشوابير 

اكتوبر  04)األغواط( 
1956/2018 

ندوة تاريخية بعنوان: 
المعارك الكبرى بالوالية "

الخامسة التاريخية 
معركة الشوابير 
 ")األغواط( أنموذجاً 

قاعة 
المحاضرات 

بالمركز 
الجامعي آفمو 

 األغواط-

 4الخميس 
 2018أكتوبر 

-جامعة عمار ثميجي  أ. عيسى بوقرين
 األغواط

قراءة في ظروف وأسباب  »
 « معركة الشوابير

 محمد عالقأ. 
آفمو –المركز الجامعي 

 األغواط-
الوقائع والنتائج  -معركة الشوابير»
» 

 د. أحمد سعودي
-جامعة عمار ثميجي 

 األغواط
انتشار وتطور الثورة بمنطقة »

 «8>?4->;?4جبل عمور 

 57الـ  تخميد الذكرى
أكتوبر  17لمظاهرات 

أكتوبر  17 1961
1961/2018 

ندوة تاريخية بعنوان: 
... 4>?4أكتوبر  =4"

ارتباط المياجرين 
الجزائريين بقضية 

 "وطنيم

قاعة 
–المحاضرات 

المعهد الوطني 
المتخصص 

لمتعميم والتكوين 
المهنيين 

"سعيدي عبد 
 العاطي"

 17األربعاء 
 2018أكتوبر 

 المركز الجامعي البيض د. شعبان إيدو
أكتوبر  =4مظاىرات »

 «...األحداث والدالالت4>?4

 المركز الجامعي النعامة د. عبد الغني رميتة
 4>?4أكتوبر  =4مظاىرات »

من منظور الرأي العام 
 «الفرنسي 

 النشاط املنجز املناسبة
-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
األساتذة 

يف ون ارزاحمل

  لندوةا
 عناوين املداخالت الكلية

 التاريخ املكان

 64تخميد الذكرى الـ 
الندالع ثورة أول نوفمبر 

1954 

ندوة تاريخية بعنوان: 
بيان أول نوفمبر "

4?;:" 

قاعة 
المحاضرات 
 بالمركز الوطني

 29االثنين 
 2018أكتوبر 

   د. محمد مجاود 

 د. عامر رخيمة
 1الجزائر  جامعة

عضو المنتدى العممي 

– :;?4بيان أول نوفمبر  »
 «-المنطمقات واألىداف
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 الوطني لممركز ""المنطمقات واألىداف
د. أحمد رضوان 

 شرف الدين
 2جامعة الجزائر 

من ىم التاريخيون التسعة؟  »
» 

الندالع  64الذكرى الـ 
 1954ثورة أول نوفمبر 

معركة حاسي خميفة 
نوفمبر  17)الوادي( 

1954 

 وطني بعنوان:ممتقى 

الثورة التحريرية في "
انتشارها –منطقة الوادي 
 -وتطورها

1954-1962" 

قاعة 
 المحاضرات 

جامعة الشهيد 
 -حمه لخضر
 الوادي

السبت واألحد 
نوفمبر  17/18

2018 

د. عبد الكامل أ. 
 عطية

-جامعة حمه لخضر 
 الوادي

نماذج من المعارك الداخمية  »
 «لمنطقة وادي سوف

 ةيد. عمي غنابز أ. 
جامعة حمه لخضر 

 الوادي
–معركة حاسي خميفة  »

 «الخمفيات واألبعاد

 د. رشيد قصيبة
جامعة حمه لخضر 

 الوادي

القائد الشييد حمو لخضر  »
ودوره في العمل المسمح 

(4?98-4?;;)» 

 أ. د. رضوان شافو
جامعة حمه لخضر 

 الوادي 

القائد الشييد نصرات  »
حشاني وجيوده النضالية في 

 «الثورة التحريرية

 بڤد. عثمان ز
جامعة حمه لخضر 

 الوادي
الدور االستراتيجي لوادي  »

 «سوف في الثورة التحريرية
أ. د. محمد رشدي 

 جراية
جامعة حمه لخضر 

 الوادي
نماذج من معارك الشريط  »

 «الحدودي الشرقي

 بن موسى د. موسى
جامعة حمه لخضر 

 الوادي
القائد الشييد الطالب العربي  »

 «قمودي وقيادتو لجيش الحدود
القائد الشييد بن عمر  »جامعة حمه لخضر  أ. د. السعيد عقيب
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 «الجيالني ودوره الجيادي الوادي

 طميبة بوراسأ. 
جامعة حمه لخضر 

 الوادي
المدني بوادي سوف  التنظيم »

 «=;?4ومجازر رمضان 

تخميدًا لمذكرى المئة 
والسادسة وثمانين 
لمبايعة األمير عبد 

 القادر

ندوة تاريخية بعنوان: 
األمير عبد القادر... في "

 27-ذكرى المبايعة" 
 م1832نوفمبر 

قاعة 
 المحاضرات 

 والية غميزان

 26اإلثنين 
 2018نوفمبر 

األستاذ جمال الدين 
 ميعادي

 منشط الندوة مدير المركز الوطني

جامعة جياللي اليابس  أ. د. األحمر قادة
 سيدي بمعباس

لمحات من شخصية األمير  »
عبد  القادر في ذكرى 

 «المبايعة

 أ. د. محمد بن جبور
جامعة أحمد بن بمة 

 وهران
منطقة غميزان والمقاومة  »

 «الشعبية

 النشاط املنجز املناسبة
-مكان وتاريخ انعقاد الندوة 

 امللتقى
األساتذة 

يف ون ارزاحمل

  لندوةا
 عناوين املداخالت الكلية

 املكان املكان

إحياء يوم مظاهرات 
ديسمبر  11الشعب 

1960 

 ندوة تاريخية بعنوان:

ديسمبر  11"مظاهرات 
انتصار إرادة  -" 1960

 -الشعب في التحرر

قاعة 
المحاضرات 

بالمركز 
الجامعي عين 

 تيموشنت 

 11الثالثاء 
 2018ديسمبر 

 أ. د. محمد قنانش
المركز الجامعي عين 

 تيموشنت
أسباب وظروف مظاىرات  »

 « 8>?4ديسمبر  44

أ. د. الجياللي عبد 
 القادر بموفة

 جامعة أبو بكر بمقايد
 44قراءة في مظاىرات  »

النتائج -8>?4ديسمبر 
 «واألبعاد 

السرية@ التأسيس،  اإلذاعة »جامعة محمد الشريف  د. عثمان منادي 16األحد قاعة  عنوان الندوة التاريخية: 62تخميد الذكرى الـ 
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لتأسيس اإلذاعة السرية 
 لمثورة الجزائرية

"اإلذاعة السرية... صوت 
 الجزائر الحرة المكافحة"

المحاضرات 
 بجامعة الطارف

سوق  -مساعدية  2018ديسمبر 
 أهراس

 «الميام، النتائج 

جامعة العربي التبسي  د. فريد نصر اهلل
 تبسة -

اإلذاعة الفرنسية في  »
 «مواجية الدعاية الفرنسية 

 كمال بوعشةأ. 
جامعة الشاذلي بن 

 الطارف -جديد 
 

 


