
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 العالي والبحث العلمـيوزارة التعليم 
 

   2  ـفســطــي  -محمد لمين دباغين  ةجـــامـــعــ           

 نيابة المديرية                             
 والتأهيل الجامعي، لتكوين العالي في الطور الثالثل  

 البحث العلمي والتكوين العالي في ما بعد التدرج   

 
 

 

 

 إعالن عن تظاهرة علمية 
تنظم نيابة مديرية اجلامعة املكلفة ابلبحث العلمي جمموعة من احملاضرات و سلسلة  1945ماي  08جمازر  ذكرىيف إطار إحياء     

 و فق الربانمج التايل :  وذلك   معرض على هاش التظاهرة  من الندوات و

 المحاضرات -1
الر 
 / الندوة اتريخ و مكان و ساعة احملاضرة اسم احملاضر عنوان احملاضرة قم

1 
مقاربة منهجية حملتوايت أرشيف :  1945ماي  08

 بفرنسا (Vincennes) فانسان
 07على مستوى املدرج رقم  2018ماي  02 أ.د . حممد القورصو

 صباحا 10:00على الساعة : 

2 
 بعنوان : حماضرة  خمرب اجملازر االستعماريةابلتنسيق مع و 

 " بين التاريخ والذاكرة 1945ماي  08مجازر " 
 

    صاري         أمحد أ.د 
  9:30الساعة :  ابتداء من 2018ماي  06

  07ابملدرج رقم 

3 
  حماضرة بعنوان :     خمرب اجملازر االستعماريةو ابلتنسيق مع

 ''من منظور القانون الدولي 1945ماي  08 مجازر " 

  9:30من الساعة :  ابتداء 2018ماي  06 رقية أ. د . عواشرية
 07رقم  ابملدرج

4 
 (رئيس اجلامعةقشي اخلري ) األستاذحماضرة من تقدمي 
 مقاربة منهجية 45ماي  8 بعنوان:

 07على مستوى املدرج رقم  2018ماي  07 .د . قشي اخلريأ
 صباحا 10:00على الساعة :  

 07على مستوى املدرج رقم  2018ماي  07 أ.د . دحو فغرور يف أسلوب مقاومة قراءة:   1945ماي  08 5
 صباحا 11:00على الساعة :  

 و ورشاتندوات داخلية  -2

1 
خمرب الرتاث و ندوة لقسم التاريخ و ابلتنسيق مع 

اتريخ منطقة سطيف من بعنوان :  الدراسات األثرية
 1945ماي  8بداية االحتالل إىل غاية جمازر 

أساتذة قسم التاريخ 
  ابجلامعة

على  07رقم  ابملدرج 2018ماي  06
 صباحا   9:30الساعة 

 الذاكرة والتاريخ :طلبة الدكتوراه بعنوانلورشة تكوينية  2
 

بقاعة املناقشات  2018ماي  07يوم االثنني  دحو فغرور  أ.د . 
  13:30على الساعة 



3 
ندوة لقسم احلقوق ابلتنسيق مع خمرب اجملازر االستعمارية 

 القانون الدويل اإلنساين آفاق و حتدايت''بعنوان " 
جمموعة من أساتذة 

 قسم احلقوق
بكلية  G بقاعة احملاضرات 2018 ماي 03

ابتداء من الساعة احلقوق والعلوم السياسية 
 زواال 14:00

4 
ندوة لقسم العلوم السياسية ابلتنسيق مع خمرب اجملازر 

'' السياسة اخلارجية اجلزائرية بني االستعمارية بعنوان 
 الثبات على املبادئ و ضرورات التكيف''

جمموعة من أساتذة 
 قسم العلوم السياسية

بكلية  G بقاعة احملاضرات 2018 ماي 03
ابتداء من الساعة احلقوق والعلوم السياسية 

 صباحا 9:30
قامة  معرض عىل هامش إلتظاهرة عىل مس توى لكية إحلقوق و إلعلوم إلس ياس ية  -3 خالل  إ 

ىل  06إلفرتة إملمتدة من     2018ماي  08ماي إ 
 


