اجلنـهــوري ـ ـ ــة اجلــسائ ــريـ ـ ـ ـ ــة الدميقــراطيـ ـ ـ ــة الشعب ـيـ ـ ـ ــة
وزارة اجملاهدين
املركس الوطين للدراشات والبحح
يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفنرب 4591

-مصلحة التظاهرات العلنية -

قائنة التظاهرات العلنية والجقافية
- 1029-

املناسبة

مكان وتاريخ انعقاد الندوة

الفائزون باملزتبة

-امللتقى

األوىل

النشاط املنجز
املكان

التاريخ

يف املشابقة
إبراهيم بن عبد
المومن

حفل تكريمي
احتفالية جائزة أول
نوفمبر

خاص بالفائزين في قاعة المحاضرات
مسابقة جائزة أول
نوفمبر

بالمركز الوطني

االثنين 14

الوالية

تممسان

جمال
املشاركة
البحث التاريخي

عنوان العنل
"محمد العربي بن مييدي قائد المنطقة
الخامسة ( )4591-4591وثائق
أرشيفية ،شيادات حية ،حقائق جديدة"

الجمفة

الشريط الوثائقي

"خنساء الجمفة"

ميمة

القصة

"شظايا الموت"

العياشي جايمي

باتنة

الرواية

"رحمة الصمت"

صالح نصار

الجزائر

المسرحية

"بفارق وطن"

محمد شاوش

سكيكدة

الشعر

"أم البواسل"

عمي بعيطيش

جانفي  2019آمال صديقي

2

مكان وتاريخ انعقاد الندوة -
املناسبة

امللتقى

النشاط املنجز
املكان

يف الندوة

التاريخ

د .حسين محمد الشريف

ندوة تاريخية بعنوان:
"منطقة البويرة إبان
الثورة التحريرية"

األساتذة احملارزون

قاعة المحاضرات
والية البويرة

الكلية

جامعة آكمي محند
أولحاج -البويرة

الخميس 24

«لمحة تاريخية عن منطقة
البويرة ودورىا في مقارعة

االستعمار الفرنسي»
«القمع

جانفي 2019
د .مصطفى سعداوي

()1962-1954

عناوين املداخالت

جامعة آكمي محند

أولحاج  -البويرة

مواجية

االستعماري

السكان

في

المدنيين

إبان الثورة التحريرية :منطقة

البويرة أنموذجاً (-4591
»)4511

«إضراب الـ  8أيام 18

تخميداً لمذكرى الـ 62

إلضراب الثمانية أيام
التاريخي

 28جانفي

2019/1957

د .محمد حواس

ندوة تاريخية بعنوان:
"إضراب الـ 8أيام

التاريخي ...الخمفيات
واألبعاد".

قاعة المحاضرات
بالمركز الوطني

اإلثنين 28

عضو المنتدى العممي
لممركز الوطني

 ...التفاف الشعب الجزائري
حول ثورتو ورسالة سمم إلى

العالم».

جانفي 2019
أ .د .أحمد مريوش

3

جانفي 41 -فيفري 4591

عضو المنتدى العممي
لممركز الوطني

«إضراب  8أيام استجابة
شعبية

بشرعية

التحريرية».

الثورة

املناسبة

مكان وتاريخ انعقاد الندوة -

األساتذة

امللتقى

احملارزون يف

النشاط املنجز
املكان

الندوة

التاريخ

أ .د .شافو
رضوان

د .شموق فتيحة
الممتقى الوطني الثاني حول:
"سكان الجنوب الشرقي في

مواجية المخططات االستعمارية
الفرنسية "4591-4811

د .قنابزية عمي

قاعة المحاضرات
الكبرى

الكلية

عناوين املداخالت

يومي 30/29

د .محمد مبارك

جامعة محمد خيضر جانفي 2019
بسكرة –قطب

كديدة

شتمة-

د .محمد حواس

د .شمبي شه ارزاد

4

جامعة حمه لخضر-
الوادي

جامعة محمد خيضر -
بسكرة

جامعة حمه لخضر-
الوادي

المركز الجامعي الحاج
أمين العقال موسى آق
أخموك -تمنراست

جامعة جياللي بونعامة -
خميس مميانة

جامعة محمد خيضر -
بسكرة-

«المقاومة الوطنية ضد

االستعمار الفرنسي في أقصى
الجنوب الجزائري»

«دور الزوايا في المقاومة الشعبية
بمنطقة الزيبان»

«المقاومة الشعبية في الجنوب
الشرقي الجزائري»

«دور توارق اليقار واألجر في

مقاومة التوسع الفرنسي في أقصى
الجنوب الشرقي الجزائري»
«دور التوارق في

مواجية المخططات الفرنسية في
الصحراء الجزائرية»

«خصائص ومميزات

المقاومات الشعبية بمنطقة الزيبان
في القرن التاسع عشر»

د .سويسي محمد

جامعة زيان عاشور -

أ .د .مقالتي عبد

جامعة محمد بوضياف -

د .بوخميفي قويدر

جامعة محمد خيضر -

جهينة

بسكرة

الصغير

اهلل

د .شتوان نظيرة

الجمفة

المسيمة

جامعة البميدة " "2عمي
لونيسي

د .بن جمول

جامعة زيان عاشور -

هزرشي

الجمفة

أ .د .تممساني بن

جامعة البميدة " "2عمي

يوسف

لونيسي

د .عبدالقادر

جامعة زيان عاشور -

حميس

د .محمد بونعامة

5

الجمفة

جامعة الجزائر " "2أبو
القاسم سعداهلل

«قبائل أوالد نايل في

الجنوب الشرقي ودورىا في مجابية
االحتالل »4891-4811
«مقاومة الشيخ أمود في
الجنوب الشرقي»

«السياسية االستعمارية في
الجنوب الشرقي الجزائري
»1954-1844

«دراسة وصفية لواحة تماسين
من خالل األرشيف الفرنسي»
«المؤرخون الفرنسيون

والمقاومات الشعبية في الجنوب
الشرقي الجزائري»
«قرى وادي سوف

من خالل تقرير فرنسي»
«مقاومة قبائل الجنوب

الشرقي لالستعمار من خالل تقرير
فرنسي»

«كتابة تاريخ المقاومة

الجزائرية بين مقتضيات البحث

المرجعي واجراءات التحقيق في

المصادر»
«قراءة األوضاع السياسية

أ .د .حفظ اهلل
بوبكر

د .السبتي غيالني

جامعة العربي التبسي -
تبسة

جامعة الحاج لخضر -
باتنة

أ .د .حوتية محمد جامعة أحمد درايا -.أدرار
أ .د .أجقو عمي

6

جامعة الحاج لخضر -
باتنة

 1954-والعسكرية في الجنوب

الشرقي الجزائري من خالل األرشيف
الفرنسي»1945

«نشاط الشييد محمد العربي بن

مييدي ببسكرة إبان الحركة الوطنية
الجزائرية»

«الحركة اإلصالحية في وادي
ميزاب»

«نشاط الحكيم أحمد الشريف سعدان
السياسي واالجتماعي»

مكان وتاريخ انعقاد الندوة -
املناسبة

امللتقى

النشاط املنجز
املكان

تخميداً لمذكرى الـ 61
لحداث ساقية سيدي
يوسف

 08فيفري
2019/1958

يف الندوة

التاريخ

أ .د .دحمان تواتي

ندوة تاريخية بعنوان:

بين الشعبين الشقيقين
الجزائري والتونسي"

قاعة المحاضرات
المركز الوطني

الخميس 07

الوطني لمشهيد
 18فيفري

"شيداؤنا ...رمز
عزتنا وشموخنا"
ّ

عمي

أ .د .محمد بميل
جامعة ابن خمدون
تيارت

سيدي

ودوليا»-

االثنين 18
فيفري 2019

أستاذ بجامعة الجزائر والتونسي
""2

أستاذ بجامعة ابن
خمدون  -تيارت

 -تيارت

7

الشعبين

االستعماري

إثر

سيدي يوسف»

عمى

العدوان

ساقية

–إقميميا
الجزائري
العدوان

ساقية

«يوم الشييد ...ذكرى وعبر
ودالالت تاريخية»

اإلنسانية واالجتماعية «الشييد...
جامعة ابن خمدون

عمى

يوسف

عميد كمية العموم

أ .د .محمد تاج

سيدي

يوسف-األسباب واألىداف»

«تالحم

أ .د .عمي تابميت

قاعة المحاضرات

لممركز الوطني

فيفري 2019

)1445

ندوة تاريخية بعنوان:

عضو المنتدى العممي «عدوان
لممركز الوطني

ساقية

أ .د .أحمد مسعود سيد عضو المنتدى العممي االستعماري

( 48فيفري -4598

تخميداً لذكرى اليوم

الكلية

عناوين املداخالت

«انعكاسات

"أحداث ساقية سيدي
يوسف رمز التالحم

األساتذة احملارزون

واإلخالص»

رمز

الثقة

مكان وتاريخ انعقاد الندوة -
املناسبة

امللتقى

النشاط املنجز
املكان
ندوة تاريخية بعنوان:
"الجبية الجنوبية في
إستراتيجية الثورة
التحريرية"

يف الندوة

التاريخ

قاعة المحاضرات
المركز الجامعي

أمين العقال الحاج
موسى آق آخاموك

األساتذة احملارزون

د .محمد حوتية
السبت 23

فيفري 2019

-والية تمنراست

أ .حاجي رمضان
أ .زينب تومي

أ .األزهاري عباز
تخميداً لمذكرى

ندوة تاريخية بعنوان:

الـ  57لممظاهرات

"مظاىرات  11فيفري

الشعبية1962م-
2019م

ىبة شعبية
ّ ...4511
داعمة لموحدة الوطنية"

قاعة المحاضرات
دار الثقافة مفدي

زكرياء –والية ورقمة

أ .د .رضوان شافو

د .محمود بوسنة
8

لممركز الوطني
المركز الجامعي -
تامنغست

المركز الجامعي -
تامنغست
جامعة قاصدي مرباح
 -ورقمة

«الجبية الجنوبية نقمة نوعية
في

مواجية

االستعمارية»

عضو المنتدى العممي
لممركز الوطني
عضو المنتدى العممي
لممركز الوطني

السياسة

«تطورات الثورة التحريرية في
منطقة اليقار»

«تطورات الثورة التحريرية في
منطقة تديكمت»

«المقاومة الوطنية في منطقة
ورقمة

من

االستقالل»
«المقاومة

األربعاء 27
فيفري 2019

الكلية
عضو المجمس العممي

عناوين املداخالت

االحتالل

الوطنية

إلى

في

الجنوب الجزائري من خالل

الدراسات

المعاصرة»

التاريخية

«الذاكرة الوطنية في أبعادىا

التاريخية»

مكان وتاريخ انعقاد الندوة -
املناسبة

امللتقى

النشاط املنجز
املكان

األساتذة احملارزون
يف الندوة

التاريخ

د .إبراهيم بن عبد
إحياء الذكرى الـ 62

ندوة تاريخية بعنوان:

الستشهاد القائد الرمز

"الشييد محمد العربي

محمد العربي بن
مهيدي

بن مييدي ومسيرتو
النضالية والثورية"

تخميداً لمذكرى

ندوة تاريخية بعنوان:

الـ  57ليوم النصر

" 45مارس 4511

 19مارس /1962

نحو استرجاع السيادة

قاعة المحاضرات
الكبرى – جامعة

محمد العربي بن

مهيدي -أم البواقي

الكلية

المومن

األحد  -االثنين
 04-03مارس

د .توفيق بن زردة

2019

جامعة محمد العربي

عضو المنتدى العممي

جامعة الحاج لخضر -

 19مارس 2019

تتويج مسار نضالي

قاعة المحاضرات
والية جيجل

مارس 2019

9

«العربي بن مييدي بين

الكتابات المحمية واألجنبية»

«ظروف ومالبسات اعتقال
واغتيال محمد العربي بن

واالجتماعية محمد

الصديق بن يحيى -

«اإلستراتيجية الثورية طريقاً

لعيد النصر»

جيجل
د .داود بوقممون

الوطنية"

قائد

المنطقة

مييدي وردود الفعل عمييا»

كمية العموم اإلنسانية
الثالثاء 19

الشييد محمد العربي بن

الخامسة (»)4591-4591

باتنة

أ .شمس الدين بوفنش

«قراءة في كتاب الجائزة حول

بن مهيدي –أم البواقي مييدي

لممركز الوطني
أ .د .السبتي غيالني

عناوين املداخالت

عضو المنتدى العممي
لممركز الوطني

«45

مارس

االستمرارية»

الوفاء...

مكان وتاريخ انعقاد الندوة -
املناسبة

امللتقى

النشاط املنجز
املكان

األساتذة احملارزون
يف الندوة

التاريخ

تخميداً لمذكرى
الـ  61لمعركة سوق
أهراس  26أفريل

 26/1958أفريل
2019

إحياء الذكرى الـ 74
المخمدة لمجازر 8
ماي 08 /1945
ماي 2019

د .جمال ورتي

ندوة تاريخية بعنوان:
"معركة سوق أىراس
...رمز التحدي

قاعة المحاضرات
والية سوق أهراق

الخميس 25

أفريل 2019
أ .مراد بن جريو

والصمود"

الكلية
أستاذ بجامعة محمد

الشريف مساعدية –
سوق أهراس

عناوين املداخالت

«معركة سوق أىراس ...

األحداث والدالالت »

باحث في تاريخ منطقة «سوق أىراس ...الجذور
سوق أهراس

واألصول»

ندوة تاريخية بعنوان:
"المسار النضالي لمحركة
الوطنية الجزائرية بين
التحول
التطور و ّ

قاعة المحاضرات
بالمركز الوطني

األربعاء 08
ماي 2019

4519-4591م"

10

أ .د .كمال حمزي

عضو المنتدى العممي
لممركز الوطني

«المسار

النضالي

لمحركة

الوطني الجزائرية بين التطور
والتحول »4519-4591

مكان وتاريخ انعقاد الندوة -
املناسبة

النشاط املنجز

إحياء لمذكرى المخمدة
ً
لميوم الوطني لمكشاف

ندوة تاريخية بعنوان:

 27ماي "1941

الوطنية والثورة

امللتقى
املكان

"ذكرى استشهاد القائد "دور الكشافة اإلسالمية
الجزائرية في الحركة
الكشفي محمد بوراس

 27ماي 2019
تخميداً لمذكرى الـ 57
لعيد االستقالل 05

جويمية 05 / 1962
جويمية 2019

األساتذة احملارزون
يف الندوة

التاريخ

قاعة المحاضرات

يوم االثنين

بالمركز الوطني

 27ماي 2019

الكلية

«الحركة الكشفية ..دورىا

خالل الحركة الوطنية والثورة

د .مسعود عميوات

التحريرية»

التحريرية"

ندوة تاريخية بعنوان:

"الذاكرة الوطنية ..الواقع
واآلفاق"

قاعة المحاضرات

يوم الثالثاء 02

المركز الوطني

جويمية 2019

11

عناوين املداخالت

أ .د .محمد القورصو

أ .د .محمود بوسنة

جامعة الجزائر 2

جامعة الجزائر 2

«الذاكرة الوطنية

الثابت -المتغير»
«الذاكرة

واآلفاق»

الوطنية..

الواقع

مكان وتاريخ انعقاد الندوة -
املناسبة

النشاط املنجز

إحياء لمذكرى الـ 61
ً
المخمدة لتأسيس

ندوة تاريخية بعنوان:

امللتقى
املكان

الحكومة المؤقتة

لمجمهورية الجزائرية

نقمة نوعية في مسار

 19سبتمبر 1958

تطور الثورة التحريرية

تخميداً لمذكرى الـ 58

ندوة تاريخية بعنوان:

 19سبتمبر 2019

لمظاهرات  17أكتوبر

 17أكتوبر / 1961

الجزائريين بفرنسا...

 17أكتوبر 2019

التاريخ

أ .د .عمار بوحوش
قاعة المحاضرات

يوم الخميس 19

المركز الوطني

سبتمبر 2019
أ .د .عبد اهلل مقالتي

"4511-4598

" 41أكتوبر ...4514

1961

يف الندوة

"تأسيس الحكومة

المؤقتة لمجميورية:

مظاىرات المياجرين

األساتذة احملارزون

والية الشمف

يوم الخميس 17
أكتوبر 2019

الدرس والعبرة"

12

د .بمعربي خالدي

الكلية

أستاذ العموم السياسية
بجامعة الجزائر

عضو المنتدى العممي
لممركز الوطني

أستاذ بجامعة الشمف

عناوين املداخالت

«الحكومة المؤقتة وتطور

الثورة التحريرية»

«تأسيس الحكومة المؤقتة –

الظرفية واألبعاد»-

«مظاىرات  41أكتوبر
 ...4514من خالل
الشيادات الحية»

مكان وتاريخ انعقاد الندوة -
املناسبة

امللتقى

النشاط املنجز
املكان

األساتذة احملارزون
يف الندوة

التاريخ

الكلية

عناوين املداخالت
«اليجرة معالم تاريخ وجغرافية

أ .د .محمد الطيبي

أستاذ جامعي

يوم برلماني حول:
بمناسبة ذكرى 17

"عطاءات المياجرين

أكتوبر 1961

الجزائريين ودورىم في

بمناسبة لمذكرى الـ

ندوة تاريخية بعنوان:

مقر المجمس

 16أكتوبر

الشعبي الوطني

2019

أ .د .فشار عطاء اهلل
السيد

غفير

محمد

المدعو "موح كميشي"

 65المخمدة لعيد

الثورة التحريرية 1

نوفمبر 1-1954
نوفمبر 2019

الوطني ...سفير
القضية الوطنية

تسرب األفكار والقيم ،وبحث في
متانة الجذور واليوية»

تقوية الوحدة الوطنية"

"فريق جبية التحرير

سياسية متحركة ،قراءة في

د .لحمر قادة
قاعة المحاضرات

يوم الخميس 24

المركز الوطني

أكتوبر

د .عبد القادر بمعيد

وتشريف األوان"

عقيل

13

أستاذ جامعي

المياجرين

«إسيامات

الجزائريين في النضال الوطني»
«المياجرون

مجاهد

الجزائريون

ودورىم في الكفاح والنضال ضد
االستعمار إبان الثورة التحريرية
المجيدة»

عضو المنتدى العممي
الوطني

«دور فريق جبية التحرير
الوطني لكرة القدم في الدعاية
لمقضية الجزائرية»
«الرياضة البوابة الدبموماسية
واإلعالمية

لتدويل

القضية

الجزائرية» فريق جبية التحرير
الوطني لكرة القدم كنموذج

مكان وتاريخ انعقاد الندوة -
املناسبة

النشاط املنجز

تخميداً لمذكرى الـ65

تقديم إصدارات طُبعت

امللتقى
املكان

األساتذة احملارزون
يف الندوة

التاريخ

الكلية
جامعة محمد العربي

د .عبد الوحيد جالمنة

بن مهيدي
أم البواقي

المخمدة لعيد الثورة

التحريرية  1نوفمبر
 1-1954نوفمبر
 2019ـ

بمناسبة الذكرى من

طرف األساتذة الباحثين
 -تكريم أعضاء لجنة

د .نضيرة شتوان

قاعة المحاضرات

يوم  07نوفمبر

المركز الوطني

2019

السيد محمد كشود
محمد دباح

القراءة بالمركز -

د .الطاهر جبمي

جامعة البميدة
مجاهد
مجاهد
حركة المالق

جامعة تممسان

14

«

مجزرة

يوسف

ساقية

وتداعياتيا

القضية الجزائرية »

سيدي
عمى

« سويداني بوجمعة ودوره
في الحركة الوطنية وثورة

التحرير »

« شموع الذاكرة  :مذكرات
مجاىد»

« المنظمة المسمحة السرية
واستقالل »OAS

«النشاط

الثوري

عمى

الجبية الغربية -4591

د .شبوط يمينة
أ .سامية خامس

عناوين املداخالت

 »4511عمــل مشتــرك
باحثة بالمركز
الوطني

« تقديم سمسة أيام خالدة»

مكان وتاريخ انعقاد الندوة -
املناسبة

النشاط املنجز

تخميداً لمذكرى الـ65

ندوة حول:

امللتقى
املكان

المخمدة لعيد الثورة

التحريرية  1نوفمبر
 1-1954نوفمبر

"نشاط البحث العممي
المتخصص في تاريخ
المقاومة والحركة الوطنية

 2019ـ

والثورة التحريرية"

تخميداً لمذكرى الـ65

ندوة حول:

التحريرية  1نوفمبر

"النشاط الثوري بمنطقة

المخمدة لعيد الثورة
 1-1954نوفمبر
 2019ـ

سيدي بمعباس -4591
"4511

األساتذة احملارزون
يف الندوة

التاريخ

الكلية

عناوين املداخالت

تقديم كتاب في إطار مشاريع
البحث  2013-2011بعنوان
قاعة المحاضرات
المركز الوطني

يوم االثنين 14
نوفمبر 2019

د.

فمة

القشاعي

موساوي

جامعة الجزائر 2

« مميزات وخصائص الواقع
االقتصادي

واالجتماعي

لمجزائر خالل الحرب العالمية

الثانية » 4519-4595

قاعة السينما
والية سيدي بمعباس

أ .د .األحمر قادة
يوم االثنين 18
نوفمبر 2019

15

د .عبد الحق كركب

جامعة جياللي اليابس
سيدي بمعباس
جامعة ابن خمدون
تيارت

«العمل الفدائي في منطقة
سيدي بمعباس »

« معارك جيش التحرير

الوطني بالمنطقة الخامسة
لموالية الخامسة»

مكان وتاريخ انعقاد الندوة -
املناسبة

النشاط املنجز

تخميدا لمذكرى المئة

موضوع الممتقى:

لمعركة المقارين

"معركة المقارين"

امللتقى

األساتذة احملارزون
يف الندوة

املكان

التاريخ

قاعة الـمحاضرات

يوم السبت 30

الكلية

عناوين املداخالت
«أصول دائرة المقارين وما

جاورىا من خالل مخطوط ري

د .محمد السعيد بوبكر

الغميل

فوزي

والخامسة والستين

بمدية المقارين

د .شوقي عبد الكريم

نوفمبر 2019

الجميل».

مدير المتحف المركزي
لمشرطة

«إسيامات الشرطة الجزائرية
في الثورة الجزائرية بعض

أفراد شرطة الجنوب نموذجا»
»بوشمال بن ﭭبي ودوره في

أ .الجنيدي عالوة

بالمقاومة الشعبية في منطقة
وادي ريغ».

«المحاور

أ .د .رضوان شافو

16

من أخبار عبد

الرئيسية

آلخر

المؤلفات :دراسات في تاريخ

الجزائر المعاصر».

مكان وتاريخ انعقاد الندوة -
املناسبة

امللتقى

النشاط املنجز
املكان

األساتذة احملارزون
يف الندوة

التاريخ
أ.

تخميدا لمذكرى

التاسعة والخمسين
ليوم مظاهرات 11
ديسمبر

2019/1960

د.

تممساني

ندوة حول:
" 44ديسمبر ...4514
من أيام الجزائر الخالدة"

قاعة المحاضرات
المركز الوطني

يوم األربعاء 11
ديسمبر 2019

بن

يوسف

الكلية

رئيس المجمس العممي
لممركز الوطني

عناوين املداخالت
« قراءة في مظاىرات 44
ديسمبر

واألبعاد»

«
أ .مراد وزناجي

باحث بالمركز الوطني

-4514

مساىمة

الحفاظ

التاريخية»

النتائج

الصورة

عمى

في

الذاكرة

« شيادة حية حول مظاىرات
السيدة زهور ونيسي

17

مجاهدة ووزيرة سابقة

 44ديسمبر  4514بالجزائر

العاصمة»

مكان وتاريخ انعقاد الندوة -
املناسبة

امللتقى

النشاط املنجز
املكان

األساتذة احملارزون

التاريخ
أ.

د.

تممساني

بن

يوسف

أ .د .يوسف قاسمي

تخميدا لمذكرى الرابعة
ً
والثالثين لوفاة
المجاهد

"فرحات عباس"

ندوة حول:
"القافة التاريخية:
فرحات عباس

الكلية

يف الندوة

رئيس المجمس العممي

متحف المجاهد
والية جيجل

الثالثاء 24

ديسمبر 2019

عميد كمية العموم اإلنسانية
واالجتماعية

08

لجامعة

ماي  1945بقالمة
المجمس

العممي

والتقني لكمية العموم االنسانية

واالجتماعية

ـــــــــــــــــــــ

لجامعة

08

ـــــــــــــــــــــ

ماي  1954بقالمة

"الجزائر ...تنتصر"
أ .د .رضوان شافو

أ .شمس الدين بوفنش
أ .عبد اهلل قرفي

18

ـــــــــــــــــــــ

لممركز الوطني

رئيس
أ .د .رمضان بورغدة

عناوين املداخالت

أستاذ بجامعة الشهيد "حمة
لخضر" -الوادي.

أستاذ بجامعة "محمد

الصديق بن يحي" -جيجل
أستاذ بجامعة قسنطينة

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
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