
  

  برنامج جلسات الملتقى

  قاعة المحاضرات الكبرى

  الفترة الصباحية:

  12.00- 09:30الجلسة األولى من الساعة 

  رئيس الجلسة: أ.د احميدة عميراوي .

الشهادة و المذكرة في كتابة تاريخ (جامعة األمير عبد القادر) د.نور الدين ثنيو  .1

 الثورة الجزائرية  .

الثورة الجزائرية في مذكرات الجنرال مارسيل  )ح( جامعة قالمة  د.محمد شرقي .2

 بيجار 

        1954  -1962 

اإلنتاج المعرفي األكاديمي للكتابات وهران)CRASC(أ.نقادي سميرة :  .3

 التاريخية سياسيا و دبلوماسيا عن الثورة التحريرية 

الثورة الجزائرية في الكتابات الروسية (جامعة وهران)أ.د.غازي جاسم الشمري  .4

1954-1962  ( 

ل الليبي الهادي ابراهيم ناضكتابات الم(جامعة الجزائر)د.عبد الحميد خالدي .5

   عن الثورة الجزائرية  يمشيرق

                  جامعة بجاية) (ستار أوعثمان .6

Les anciens combattants de LA.L.N revisitent 

l’histoire de le wilaya3) 

 12:30  -12:00 مناقشة و تعقيب : 

  14:00 – 13:00 الفترة المسائية: 

  تكريم األستاذ محمد الصغير غانم 

  16:30- 14:00الساعة الجلسة الثانية من 

  رئيس الجلسة: مسعود مزهودي .

التنظيم السياسي و العسكري في الوالية وان (جامعة الوادي) د.شافو رض .1

 .من خالل مذكرات بعض المجاهدين السادسة التاريخية

أبعاد قضية الصحراء من خالل (جامعة األمير عبد القادر)  أ.د.احميدة عميراوي .2

 جريدة المجاهد  

راءة في مذكرات الثورة الجزائرية :قأ. فريدة قاسي(جامعة األمير عبد القادر)  .3

 .الطاهر الزبيري

 

      الفرنسيون  المؤرخون ميخاليد  (جامعة وهران)  في.   د. يوس4

  . التعذيب في الجزائر  و              

  بعض الكتابات التاريخية حول أ.هواري مختار(جامعة باتنة) .    5

  منطقة األوراس.

  في المصادرقضية الحركة  .    رمضان بورغدة (جامعة قالمة)6

  و المراجع التاريخية المتعلقة بالثورة الجزائرية      

  .باتنة) بعض ما كتب حول مسألة الحركة(جامعة .    أ.د رشيد باقة 7

سيرة الثورة في م عبد المجيد قدور(جامعة األمير عبد القادر) .   أ.د 8

  ير  .يحي بوعز  كتابات 

) الثورة الجزائرية في كتابات المؤرخ 2.    مولود عويمر (جامعة الجزائر9

  شارل رويد آجور

  

 

  

  10:30 - 8:30الجلسة الثالثة من الساعة  

  الجلسة: أ.د. غازي جاسم الشمري  .رئيس 

 (جامعة األمير عبد القادر)   أ.د أحمد صاري  .1

 كتاب فرحات عباس :  –من المذكرات التاريخية حول الثورة  

    guerre  d’une Autopsie       تشريح حرب 

 (جامعة األمير عبد القادر)أ.د .عالوة عمارة  .2

  طاريح عرض األثورة الجزائرية و البحث الجامعي ال

 أ. عاشور بوشامة (جامعة األمير عبد القادر) .3

 .الجزائرية لدي الكتاب المعاصرين الثورة  

                   (جامعة قالمة) أ.د صالح فركوس .4

 .الشهيد باجي مختار : كارالن  زيف و قراءة في مداخلة لج     

قراءة تحليلية لكتاب أ. نوال رضا (جامعة أم البواقي)  .5

L’humanité  censurée  . 

 د. العربي بوعمامة (جامعة مستغانم)                 .6

  الثورة  الجزائرية في الصحافة الدولية  .    

 

  

     
  11 -10:30مناقشة و تعقيب : 

  12:30 -11 الجلسة الرابعة :

 

دراسة في منهجية : الثورة الجزائرية (جامعة الجزائر) د. لخضر شريط  .1

 في الصحافة الدولية للدكتور عبد اهللا شريط.

 أ.د صالح لميش (جامعة المسيلة)  .2

 .الصحافة العربية سوريا أنموذجا  في  الثورة الجزائرية 

الثورة الجزائرية في كتابات اإلعالميين وهران )جامعة صادق قاسم (  .3

 موندوز أنموذجا   ونرياألوربيين ه

 رفائيل برانش و موضوع التعذيب أثناء  جامعة سطيف)د. بشير فايد ( .4

 الثورة التحريرية من خالل :

La torture et l’armeé pendant la guerre 

d’algerie  ( . 

البعد التحرري في ثورة أول نوفمبر  جامعة تبسة)حفظ اهللا بوبكر ( .5

 أو استمرارية حركات التحرر و مكانتها في الثورة الجزائرية. 1954

               جامعة المسيلة)د. خير الدين شترة ( .6

 - عالقات و مواقف - دعم المعسر الشرقي للثورة التحريرية الجزائرية

                    جامعة معسكر)د. محمد بن جبور ( .7

 " .حياة كغاح" ائرية في كتاب أحمد توفيق المدني:الثورة الجز  

 

  13:00  -12:30مناقشة و تعقيب :  

  

  الجلسة الختامية 
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