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 قائنة التظاهرات العلنية والجقافية

-6102- 

 املٓاضبة ايٓػاط املٓذص

 َهإ وتازيذ اْعكاد

 املًتكى-ايٓدوة  
األضاترة 

 ٕ ارسواحمل
 عٓاوئ املداخالت املؤضطة

 ايتازيذ املهإ

ْدوة تازخيية سوٍ 

 =8ذنسى زتاشز "

 "=:<8فيفسي 

جملاشز  85ايرنسى ايـ  

 8585فيفسي  5

 بطاقية ضيدي يوضف

 قاعة احملارسات 

 َعسض ايرانسة

فيفسي  60

6680 
 "6ادتصائس "داَعة  د. ستُد ودوع

دزوع وعرب َٔ خالٍ ختًيد »

 =:<8فيفسي  =ذنسى زتاشز 

 «بطاقية ضيدي يوضف

 :ْدوة تازخيية بعٓوإ

ايتفذريات ايٓووية "

ايفسْطية بايؿشساء 

ادتصائسية وآثازٖا عًى 

  اإلْطإ وايبيئة"

 80ايرنسى ايـ 

يتفذريات ايٓووية يف 

 ادتصائس

 -8506فيفسي  81

 6680فيفسي  81

 قاعة احملارسات 

 َعسض ايرانسة

فيفسي  81

6680 

 َٓؿوزي عُاز د. 
ايعًُي ٓتدى املعضو 

 ًُسنصي

دروز ايربْاَر ايٓووي ايفسْطي: »

املطاز ايتازخيي وايورع اذتايي 

ريات ايٓووية ايفسْطية يف ذملًف ايتف

 «ايؿشساء ادتصائسية 

 بسوفيطوز يف ايطب أ. َؿطفى خياطي 

ذريات  ايٓووية فاآلثاز ايؿشية يًت »

 نُاٍ بوشيد د. أ. «ايفسْطية يف ايؿشساء ادتصائسية 

 

قطِ األوزاّ  زئيظ

مبسنص َهافشة 

 ايطسطإ

 )غٗادات( ستاَية أ. بٔ بساِٖ فاطُة

ايورع ايكاْوْي يضشايا ايتذازب  »

ايٓووية ايفسْطية: ايضشايا ادتصائسيوٕ 

 «منوذدًا
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 املٓاضبة ايٓػاط املٓذص

َهإ وتازيذ اْعكاد 

 املًتكى-ايٓدوة 
األضاترة 

 ٕ ارسواحمل
 عٓاوئ املداخالت ؤضطةامل

 ايتازيذ املهإ

 ًَتكى وطين بعٓوإ:

-املعاٖسات ايػعبية"

 7;<8فيفسي  >7

 بوزقًة"

 85ايرنسى ايـ 

 62يًُعاٖسات ايػعبية 

 بوزقًة 8506فيفسي 

 8506فيفسي  62

 6680فيفسي  62

 داز ايجكافة 

 وزقًة

-68أياّ 

60-62 

 6680فيفسي 

 أ. د. رتضس عوازيب
داَعة قاؾدي 

 وزقًة-َسباح 

ايجوزة َٔ ضياضة فؿٌ  َوقف»

 «ايؿشساء

 أ. يصٖس عباشي
داَعة قاؾدي 

 وزقًة-َسباح 

 >7خًفيات وْتائر وَعاٖسات »

 «بوزقًة 7;<8فربايس 

أ. د. ستُد األَني 

 بًػيح

نًية ايعًوّ 

اإلضالَية داَعة 

 8ادتصائس 

َوقف ايػيذ بيوض وشعُاء ايتوازم »

 «َٔ قضية فؿٌ ايؿشساء عٔ ايػُاٍ

 د. ضعيد زمحاْي

نًية ايعًوّ 

اإلضالَية داَعة 

 8ادتصائس 

غدؿيات َٓاوئة يًوسدة ايرتابية »

قساءة ْكدية يف غدؿية محصة 

 «بوبهس

 باسجة باملسنص أ. آَاٍ قبايًي

ايتػسيعات ايفسْطية يف ايؿشساء »

ادتصائسية يف إطاز ايػصو وايتكطيِ 

8=88-8>;7» 
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 املٓاضبة ايٓػاط املٓذص

 َهإ وتازيذ اْعكاد 

 املًتكى-ايٓدوة 
األضاترة 

 ٕ ارسواحمل
 عٓاوئ املداخالت ؤضطةامل

 ايتازيذ املهإ

 ًَتكى وطين سوٍ:

ايجوزة ايتشسيسية بايوالية "

ارتاَطة ايتازخيية يف 

َسسًتٗا األوىل 

8>:9-8>:; 

 06إسياء ايرنسى ايـ 

ملعسنة ايػوامل 

 ايػٗرية

 8580دويًية  85

 6680دويًية  85

 والية وٖسإ
دويًية  85

6680 

 «;788املوزوخ ايتازخيي يف دضتوز » 8داَعة ادتصائس  زخيًة د. عاَس 

  َوفل ستُدد. 
زئيظ قطِ ايتازيذ 

 داَعة وٖسإ

املوزوخ ايتازخيي يًوالية ارتاَطة »

 «ايتازخيية

 داَعة تًُطإ د. ايطاٖس دبًي

املٓطكة ايواقع ايعطهسي يًجوزة يف »

-9:<8ارتاَطة ايتازخيية  

8>:;» 

 داَعة وٖسإ آيت سبوؽد.محيد 
ايٓػاط ايعطهسي يف ايكطاع »

 «ايوٖساْي

 داَعة ضيدي بًعباع  د. ستُد زتاود
أٖدافٗا  ;:<8َعسنة يػوامل »

 «وْتائذٗا

 «;:<8َعسنة يػوامل دويًية » داَعة وٖسإ د. ْايس شتتاز 

 داَعة تًُطإ غبوطد. ضعاد 
ايٓػاط ايجوزي يف َٓطكة تًُطإ »

8>:9-8>;7» 

 ادتياليي سوزية أ. 

باسجة مبسنص ايبشح 

يف األْجسوبويوديا 

االدتُاعية 

 وٖسإ-وايجكافية

َٓطكة غًيصإ َٔ ايٓػاط ايطياضي »

 «إىل ايعٌُ ايجوزي
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 املٓاضبة ايٓػاط املٓذص

 َهإ وتازيذ اْعكاد

 املًتكى-ايٓدوة  
األضاترة 

 احملارسوٕ 
 عٓاوئ املداخالت ؤضطةامل

 ايتازيذ املهإ

ًَتكى وطين يًكؿيدة 

ايجوزية حتت غعاز 

"اْتؿازات ثوزة 

ايتشسيس يف املوزوخ 

ايػفٗي واألٖاشير 

 ايػعبية ادتصائسية"

ًَتكى وطين يًكؿيدة 

 ايجوزية

داز ايجكافة "ويد 

عبد ايسمحإ 

والية ناني" 

 َطتػامن

-61يوَي 

دويًية  65

6680 

 قساءات غعسية والية ضعيدة ايػاعس عُس شيعس

 

 قساءات غعسية

 

 قساءات غعسية

 نًػًؼ ايػاعس محيد 
 والية متٓساضت

 قساءة أَاشيػية

عبد ايكادز ايػاعس 

 َعَسابي 
 والية َطتػامن

 بويسياح عجُاْي د. 
شتتـ يف األدب 

 ايػعسي

تازيذ ايػعس وايفٔ أثٓاء ثوزة ايتشسيس »

 «اجمليدة

املًتكى ايعًُي سوٍ 

ايرنسى املصدودة ّ

يًيوّ ايوطين يًُذاٖد 

 ّ ;:/::<8أوت  78

 08ايرنسى ايـ 

هلذوَات ايػُاٍ 

 ايكطٓطيين 

 8588أوت  66

 6680أوت  66

الْعكاد  06ايرنسى ايـ 

 َؤمتس ايؿوَاّ

 8580أوت  66

ايكطب 

 ادتاَعي أبوداو

 والية ظاية

-85يوَي 

أوت  66

6680 

 « » داَعة ظاية أ. َدْي خيضس

 غيدي عبد اجمليد أ. 
املديس ايعاّ 

 يألزغيف ايوطين
« » 

 د. ْوزد ايدئ ثٓيو
داَعة األَري عبد 

 ايكادز

يديويودي يف ايتازيذ اوثيكة ايؿوَاّ َسدع »

 «ادتصائسي املعاؾس

 6داَعة قطٓطيٓة  د. َؤَٔ ايعُسي
اْعهاضات َؤمتس ايؿوَاّ عًى َطرية »

 «ايجوزة ايتشسيسية

 «بكاملة ورواسيٗا ::<8أوت  78ٖذوَات » داَعة قاملة د. عبد املايو ضالطٓية

 «َؤمتس ايؿوَاّ َٔ خالٍ ايوالية ارتاَطة» داَعة أدزاز د. ستُد سوتية

 د. ستُد زتاود
داَعة ضيدي 

 بًعباع
 «َؤمتس ايؿوَاّ وبٓاء ايدوية ايوطٓية»
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 املٓاضبة ايٓػاط املٓذص

 َهإ وتازيذ اْعكاد 

 املًتكى-ايٓدوة 
األضاترة 

 ٕ ارسواحمل
 عٓاوئ املداخالت ؤضطةامل

 ايتازيذ املهإ

 ًَتكى وطين سوٍ:

دوز فدزايية دبٗة "

ايتشسيس ايوطين 

-;:<8بارتازز 

8>;7" 

ييوّ  88ايرنسى ايـ  

أنتوبس  82اهلذسة 

انتوبس  82 8508

6680 

 والية غًيصإ
أنتوبس  82

6680 

 باسح وؾشفي أ. ضعدي بصيإ

 8;<8أنتوبس  >8زتصزة »

بفسْطا رد املٗادسئ ادتصائسيني 

 «يف َسآة َؤزخني بسيطاْيني 

 داَعة ايػًف د. دياليي تيهسإ

دعِ املٗادسئ  َعاٖس»

ادتصائسيني بفسْطا يًجوزة 

 «ايتشسيسية 

 "6داَعة ادتصائس " . ستُد خيػإد

ديسايية  دبٗة ايتشسيس يواقع ف »

إىل  ;:<8ايوطين بفسْطا َٔ 

 «>:<8أواخس 

 أ. سطٔ بوهلداف 
املسنص ادتاَعي 

 غًيصإ

أنتوبس  >8أسداخ ووقائع  »

8>;8 » 

 أ. ياضني فعفاع
املسنص ادتاَعي 

 غًيصإ
 «أنتوبس واهلوية ايوطٓية >8 »
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 املٓاضبة ايٓػاط املٓذص

َهإ وتازيذ اْعكاد ايٓدوة 

 املًتكى-

األضاترة 

يف ٕ ارسواحمل

 يٓدوةا

 عٓاوئ املداخالت ايهًية

 ايتازيذ املهإ

 املًتكى ايدويي سوٍ:

َطاُٖة ادتصائس يف "

تؿفية االضتعُاز 

 "بإفسيكيا

  

  

 

 06ايـ  ايرنسى 

الْدالع ايجوزة 

 ايتشسيسية

 8585ْوفُرب  8

  

 فٓدم األوزاضي

 قاعة املواقف

 يوَي

  16و  65 

ْوفُرب 

6680 

 داَعة ادتصائس د. عاَس زخيًة
ايبعد اإلفسيكي يًجوزة ادتصائسية يف »

 «َواثيل ايجوزة وأدبياتٗا

ٖازوٕ  أ.د.

 ايسغيد عصيص
 دٓوب إفسيكيا -بسيتوزيا

ايجوزة ادتصائسية وتأثريٖا عًى »

 «ايوعي اإلفسيكي

د. مجاٍ ْاؾس 

 آدّ 
 غاْا

نفاح إفسيكيا رد االضتعُاز وامليص »

 «ايعٓؿسي

 د. َٓؿف بهاي 
 شترب ايدزاضات اإلفسيكية

 داَعة ادتصائس -

دوز ادتصائس يف زتاٍ تؿفية »

 «االضتعُاز

أ. دانو ضٓوضي 

 طُربي
 ايٓيذس

َطاُٖة ادتصائس يف حتسز ايػعوب »

 «وايبًدإ اإلفسيكية

 د. ستُد بوْعاَة
زغيف ستافغ ضابل باأل

 ايوطين ادتصائسي

زغيف يف تدوئ أُٖية األ »

 «ايرانسة

د. ستُد اهلادي 

 ستُد شتتاز
 مجٗوزية َوزيتاْيا

دوز األزغيف يف اذتفاظ عًى »

 «ايرانسة
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 ايٓػاط املٓذص

 املٓاضبة

 وتازيذ اْعكاد َهإ 

 املًتكى-ايٓدوة 
األضاترة 

 احملارسوٕ 
 عٓاوئ املداخالت ؤضطةامل

 ايتازيذ املهإ
 

 ًَتكى وطين سوٍ:

 88"َعاٖسات 

إزادة  8;<8ديطُرب 

وإؾساز ايػعب 

 ادتصائسي يف ايتشسز".

 80ايرنسى ايـ  

 88ملعاٖسات 

 8506ديطُرب 

ديطُرب  88

8506/8580 

 والية تٓدوف
ديطُرب  88

6680 

 د. ستُد اذتواع
 -املسنص ادتاَعي

 مخيظ ًَياْة

وْتائذٗا  8;<8ديطُرب  88َعاٖسات »

 «داخًيا وخازديا

 داَعة أدزاز أَبازى دعفسي د. 
َطاُٖة ضهإ َٓطكة تٓدوف يف املكاوَة »

 «ايػعبية واذتسنة ايوطٓية وايجوزة ايتشسيسية

 ايوطينباسح باملسنص  أ. َساد وشْادي

دوز ايؿوزة يف اذتفاظ عًى ايرانسة »

ديطُرب  88ؾوز َعاٖسات  -ايتازخيية

 «أمنوذدا 8;<8

 

 ًَتكى وطين بعٓوإ: 

"ادتبٗة ادتٓوبية 

ودوزٖا يف ثوزة 

 ايتشسيس ايوطين".

ًَتكى وطين سوٍ 

 ادتبٗة ادتٓوبية

 

 والية متٓساضت
ديطُرب  66

6680 

د. أمحد زروإ 

 غسف ايدئ
 6ادتصائس  داَعة

-8==8َكاوَة أٌٖ اهلكاز يًػصو ايفسْطي »

8>8;» 

 داَعة ايوادي د. زروإ غافو
دوز ادتبٗة ادتٓوبيةيف ايجوزة ايتشسيسية »

 «وبعدٖا اإلفسيكي

أ. فاطُة ايصٖساء 

 سوتية
 «تسادِ يكادة َؤضطي ادتبٗة ادتٓوبية» داَعة أدزاز

د. ْؿس ايدئ 

 َؿُودي
 داَعة بطهسة

ايوالية ايطادضة يف َوادٗة ايطياضة »

-=:<8ايفسْطية يف ايؿشساء ادتصائسية 

8>;7» 

د. فًة َوضاوي 

 ايكػاعي
 6داَعة ادتصائس 

قساءة يف نتاب سوٍ ايٓػاط ايجوزي بايوالية »

 «ايطادضة ايتازخيية

 أ. بوية عبد ايكادز
َفتؼ ايرتبية ايوطٓية 

 بوالية متٓساضت
 «زيذ يًُكاوَة ايػعبيةأايتدوز ايػعس يف »
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