حصيلة التظاهرات العلمية والثقافية لسنة 1999

تنظيم األيام الدراسية والندوات وامللتقيات

النشاط املنجز
الندوة الوطنية الرابعة حول "التجارب
النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية "
امللتقى الوطني الرابع حول " كفاح املرأة
الجزائرية حسيبة بن بوعلي " نموذجا
امللتقى الوطني الثالث حول " التوسع
االستعماري في الصحراء الجزائرية  -ثورة
الشريف بوشوشة " نموذجا
ندوة وطنية حول "جرائم االستعمار
الفرنس ي في الجزائر وآثارها النفسية "
ملتقى وطني حول " قوافل تموين الثورة
التحريرية بالسالح "
امللتقى الوطني األول حول
"  08ماي  1945جرائم ضد اإلنسانية"
امللـتـقى الـوطني الـثـالث حول " املحتشدات
والسجون  -سجن األحمر نموذجا"-
امللتقى الوطني األول حول "الشعر امللحون
أثناء الثورة"
امللتقى الوطني األول حول "املعارك الكبرى -
جبال القعدة "
ندوة علمية حول "محمد العمودي"
بمشاركة جمعية العمودي

التاريخ
 13-12فيفري 1999

املكان
والية تمنراست

 18-17فيفري  1999والية الشلف
 28-27فيفري  1999والية ورقلة

 12-11مارس 1999

والية ميلة

 20-19مارس 1999

والية الوادي

 07ماي 1999

والية سطيف

 09ماي 1999

والية ميلة

 28-27ماي 1999

والية املسيلة

9جوان 1999

والية األغواط

 30جوان و01
جويلية 1999

قصر الثقافة مفدي
زكريا الجزائر
العاصمة.

ندوة علمية تم فيها تكريم املؤرخين
الجزائريين بمشاركة إتحاد املؤرخين
الجزائريين
تكريم الفائزين في مسابقة جائزة أول نوفمبر  03جويلية 1999
لسنة 1998
ملتقى وطني حول "األلغام وآثارها النفسية
الجسدية" بمشاركة جمعية كبار معطوبي
حرب التحرير الوطني
ندوة علمية حول " الديبلوماسية الجزائرية
مواقف ومبادئ "
ندوة علمية حول " القضاء أثناء الثورة
التحريرية " بالتعاون مع جمعية مشعل
الشهيد
يوم دراس ي حول " قضية موريس بابون "
بالتعاون مع جمعية  8ماي 1945
ندوة تاريخية لجمع الشهادات حول " تاريخ
الحركة الكشفية الجزائرية " بالتعاون مع
الكشافة اإلسالمية الجزائرية
ندوة حول إحياء الذكرى األولى لوفاة
املرحوم الدكتور بشير خلدون
ملتقى وطني حول " خلفاء األمير عبد
القادر" بالتعاون مع مؤسسة األمير عبد
القادر
يوم دراس ي حول " العلم الوطني " بالتعاون
مع جمعية مشعل الشهيد
تنظيم يوم دراس ي حول "
مظاهرات  11ديسمبر  1960وفق تصور
الطفل" بالتعاون مع جمعية  8ماي 1945
إحياء الذكرى التاسعة عشر لوفاة "العـقـيد
عبد الحفيظ بوصوف" بالـتـنسيق مع الجمعية
الوطنية ملجاهدي التسليح واإلتصاالت العامة

 03جويلية 1999

قاعة املحاضرات لفندق
األروية الذهبية الجزائر
العاصمة
قاعة املحاضرات لفندق
األروية الذهبية الجزائر
العاصمة
قصر الثقافة الجزائر
العاصمة

 07أكتوبر 1999

املركز

 18أكتوبر 1999

املعهد العالي للقضاء

 20أكتوبر 1999

املركز

 21أكتوبر 1999

املركز

 03نوفمبر 1999

املركز

 19-18نوفمبر 1999

والية بسكرة

 07ديسمبر 1999

املركز

 13ديسمبر 1999

املركز

 31ديسمبر 1999

املركز

 19أوت 1999

املشاركة في األيام الدراسية وامللتقيات
 املشاركة في ملتقى " ساقية سيدي يوسف" 1999/02/08 ،بتونس. املشاركة في امللتقى الوطني حول " الشهيد مصطفى بن بولعيد "  ،1999/02/22بواليةباتنة.
 املشاركة في الندوة التاريخية حول الشهيد العربي بن مهيدي والحركة الكشفية ، 1999/02/15 ،بمقراملتحف الوطني للمجاهد.
 إحياء الذكرى  42الستشهاد البطل الرمز "العربي بن مهيدي"  1999/03/ 03 ،بمقر املتحف. املشاركة في الندوة الوطنية بمناسبة إحياء ذكرى " العقيد بوقرة" ،1999/05/18،19،20 ،بوالية عينالدفلة.
 شارك املركز في الندوة الوطنية حول إحياء ذكرى " عمر ادريس" 1999/06/06 ،بواليةالجلفة.
 احتضن املركز الندوة الوطنية الخاصة بـتكريم الدفعة الثانية من طلبة الثورة التحريرية التي نظمتهاالرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين 1999/05/20 ،باملركز.
 املشاركة بصصدارات املركز في معرالوطنية.

"الكتاب املحلي باملكتبة الوطنية" ،1999/06/29 ،باملكتبة

 املشاركة في الندوة الفكرية الثانية عشر التي نظمتها الجمعية الـثـقـافية الوطنية " محمد األمينالعمودي" ،1999/06/30 ،بقصر الثـقافة.
 املشاركة في تنظيم امللتقى الوطني األول حول "الشيخ بوعمامة قائد املقاومة الشعبية" بالتعاون معمؤسسة الشيخ بوعمامة ،يومي  14و 15أوت  ،99بقصر الثقافة الجزائر العاصمة ،أشرف على هذا
امللتقى فخامة رئيس الجمهورية.
 املشاركة في تنظيم ندوة علمية حول "إنتقال الثورة إلى التراب الفرنس ي في  "1958/08/25بالتعاون معجمعية "مشعل الشهيد" 99/08/24 ،بمقر املركز.
 املشاركة في اإلحتفاالت بـ "الذكرى املئوية مليالد فرحات عباس" 99/08/24 ،بوالية جيجل ،أشرف علىهذه اإلحتفاالت فخامة رئيس الجمهورية.

 املشاركة في الندوة العلمية حول "احياء الذكرى  41لتشكيل الحكومة املؤقتة للجمهوريةالجزائرية ( 1999/09/19 ،")GPRAباملتحف الوطني للمجاهد.
 املشاركة في امللتقى الوطني حول " املعارك الكبرى بالوالية الثالثة التاريخية" من تنظيم املتحف الوطنيللمجاهد واملنظمة الوطنية للمجاهدين ،يومي  24و 99/11/25بوالية تيزي وزو ،تحت إشراف فخامة
رئيس الجمهورية ،حضور معالي وزير املجاهدين ،األمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين.
 املشاركة في ذكرى مسابقة "األمير عبد القادر" ،يوم  ،1999/11/27بوالية معسكر ،تحت إشراففخامة رئيس الجمهورية  ،حضور معالي وزير املجاهدين.

الحصص التلفزيونية واإلذاعية
 حصة تلفزيونية مع جامعة التكوين املتواصل  ،1999/02/10حول (التجارب النووية الفرنسية فيالصحراء الجزائرية) نشطها كل من مدير املركز الوطني األستاذ أحمد حمدي والدكتور منصوري عمار.
 حصة إذاعية مع قـناة مـتـيجة 1999/05/04 ،حول (مجازر  8ماي )1945 حصة تليفزيونية مع التلفزة الوطنية بعنوان "  45سنة من النكران " من إعداد الدكتور أحمد حمدي وقدجمعت خبراء في التاريخ والقانون الدولي
 تسجيل تغطية تليفزيونية حول املركز ونشاطاته من طرف حصة صباحيات ،بثت بمناسبةذكرى  20أوت.
 تسجيل حصة تليفزيونية حول " السلم واألمن في تاريخ الجزائر" ،يوم  99/09/17في قناة التلفزة الوطنية،الحصة التليفزيونية من إعداد الدكتور أحمد حمدي مدير املركز ،الحصة جمعت خبراء في التاريخ وعلم
اإلجتماع والقانون.

اإلصدارات
 إصدار كتاب " فصل الصحراء في السياسة اإلستعمارية الفرنسية " إصدار كتاب " الكشافة اإلسالمية الجزائرية "  3أعداد من النشرية الرؤية8-7-6 : إصدار العدد األول من مجلة املصادر إصدار العدد الثاني من مجلة املصادر -األوضاع الجزائرية في منظور الصحافة األجنبية

املعارض
مشاركة املركز في معر الكتاب الوطني ،من  30جوان إلى  5جويلية.
املشاركة في معر للمجسمات واآلالت الحربية التي استعملها اإلستعمار لضرب الثورة التحريرية
يوم  23و 24أوت  99بمقر املركز.

