حتت الرعاية الشامية لفخامة رئيص اجلنهورية  ،الشيد » عبد العزيز

بوتفليقة «

برنامج امللتقى الدويل العاشر
حول:جمازر  8ماي 1945
» 8مـاي 1945يفمخـسينيـة االستقالل

«

يوو االثيني  7ماي  ( 2012الفرتة الصباحية )
مضاعيه افتتاح اليوو األول مً امللتقى الزولي العاشض حول جماطص  8ماي 1945
الغاعة 09 :و  00ر  -الغاعة 09 :و  30ر
األعتاس الصحفي حمنز عباس ،اجلظائص
الغاعة 09 :و  30ر  -الغاعة 09 :و  50ر
»املغرية اليضالية للنضحوو عبز احلنيز مَضي «1962 -1926
الغاعة 09 :و  50ر  -الغاعة  10 :و  10ر

Mr. Gilles MONCERON, Historien Français
" Vice-président de la Ligue des Droits de l'Homme, France

« De mai 1945 à août 1955 : la nécessaire reconnaissance par la France des massacres
» coloniaux

األعتاس الزكتوص حمنز ختاوي ،دامعة اجلظائض
الغاعة  10 :و  10ر  -الغاعة  10 :و  30ر
»روص  8ماي  1945يف تطوص الوعي الغياعي وصيع القضاص للجوصة اجمليزة«
الغاعة  10 :و  30ر  -الغاعة  10 :و  50ر

Dr. Youcef FATES, Université Paris Ouest Nanterre, France

« Analyse de la période pré-insurrectionnelle au 8 mai 1945: la situation socio-économique et
»politique; les signes prémonitoires

األعتاس الزكتوص خمالز بوعيف ،دامعة وٍضاٌ ،اجلظائض
الغاعة  10 :و  50ر  -الغاعة  11 :و  10ر:
» « Le 8 mai 1945 dans le 1er Novembre 1954
األعتاس الزكتوص ملاحلي حمنز ،دامعة عيزي بلعباس ،اجلظائص
الغاعة  11 :و  10ر  -الغاعة  11 :و  30ر:
» جماطص  8ماي  1945بني اإلبارة اجلناعية وضضوصة حماكنة القتلة «
الزكتوص مقالتي عبز اهلل ،دامعة املغيلة ،اجلظائض
الغاعة  11 :و  30ر  -الغاعة  11 :و  50ر:
» اىعلاس جماطص الجامً ماي  1945على تفلري اليدب الوطيية املػاصبية وتبلوص املصضوع الجوصي «
الزكتوص قامسي يوعف ،دامعة قاملة ،اجلظائض
الغاعة  11 :و  50ر  -الغاعة  12 :و  10ر:
»عقز كامل مً ملتقيات  8ماي  ، 1945قضاءة يف امللاعب واآلفاق«
مياقصة
الغاعة  12 :و  10ر  -الغاعة  12 :و  40ر:
ودبـة الػــشاء
الغاعة  12 :و  40ر  -الغاعة  14 :و  00ر
يوو االثيني  7ماي ( 2012الفرتة املغائية)
األعتاس الزكتوص آدقو علي ،دامعة بغلضة ،اجلظائص "
الغاعة  14و  00ر  -الغاعة  14و  20ر
»جماطص  8ماي  :1945حماولة بائغة للتػطية عً ٍظمية فضىغا يف احلضب العاملية الجاىية«
الغاعة  14و  20ر  -الغاعة  14و  40ر

األعتاس الزكتوص ولز األىبياء كضيه ،دامعة عيزي بلعباس ،اجلظائص

»ماي  1945يف ععيزة مً خالل وثائق أصشيفية دزيزة«
الزكتوص شضقي حمنز ،دامعة قاملة ،اجلظائض
الغاعة  14 :و  40ر  -الغاعة  15 :و  00ر
» شلاوي أٍالي ضحايا ميطقة قاملة إىل والي قغيطيية وروصٍا يف إظَاص قاىوٌ العفو «
الزكتوص جماور حمنز ،دامعة عيزي بلعباس ،اجلظائض
الغاعة  15 :و  20ر  -الغاعة  15 :و  40ر
»جماطص  8ماي  1945بني القطيعة يف الفلض واملناصعة«
الغاعة  15 :و  40ر  -الغاعة  16 :و  00ر:
فرتة اعرتاحة
الزكتوص عيز علي أمحز مغعور ،دامعة املغيلة ،اجلظائض
الغاعة  16 :و  00ر  -الغاعة  16 :و  20ر
» مغؤولية احلضكة الزيػولية يف جماطص الجامً ماي « 1945
الزكتوص بوصغزة صمضاٌ ،دامعة قاملة ،اجلظائض
الغاعة  16 :و  20ر  -الغاعة  16 :و  40ر
»التزاعيات الغياعية ملج اطص ماي ،دواٌ  1945يف اجلظائض املغتعنضة«
الزكتوصة بوقضيوة ملياء ،دامعة باتية ،اجلظائص
الغاعة  16 :و  40ر  -الغاعة  17 :و  00ر
مبشاهنة املركز الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفنرب 1954

حتت الرعاية الشامية لفخامة رئيص اجلنهورية  ،الشيد » عبد العزيز

بوتفليقة «

يوو الجالثاء  8ماي 2012

الغاعة 09 :و  00ر  -الغاعة 09 :و  30ر
الغاعة 09 :و  30ر  -الغاعة 10 :و  00ر

مضاعيه افتتاح اليوو الجاىي مً امللتقى الزولي العاشض حول جماطص  8ماي 1945

األعتاس الزكتوص حمنز القوصصو ،دامعة اجلظائض
« جماطص  8ماي بني القضاءة التاصخيية و اجملاسبات الغياعية »

الغاعة 10 :و  00ر  -الغاعة  10 :و  30ر
» أحزاخ  8مايو  1945يف ظالل اإلبارة اجلناعية للصعب اجلظائضي «

األعتاس الزكتوص عيز عصناوي،أعتاس التاصيذ احلزيح واملعاصض دامعة القاٍضة ،مصض

الغاعة  10 :و  30ر  -الغاعة  11 :و  00ر

األعتاس الزكتوص فضكوس صاحل  ،دامعة قاملة ،اجلظائض

« جماطص  8ماي  1945ومخغييية االعتقالل حتت رصوس وعرب »
الغاعة  11 :و  00ر  -الغاعة  11 :و  30ر

الزكتوص أمحز عظيني ،دامعة اجلظائض

« أحزاخ  8ماي  : 1945اجلضمية املغلوت عيَا يف كل مً بين عظيظ وعني الغبت (والية عطيف) »
الغاعة  11 :و  30ر  -الغاعة  12 :و  00ر

الغيز ىوص الزيً عنضاىي ،اجلظائض

»« Guerre d'Algérie, Devoir de vérité et mémoire

الغاعة  12 :و  00ر  -الغاعة  12 :و  30ر

مياقصة

الغاعة  12 :و  30ر

اختتاو فعاليات الزولي العاشض جملاطص  8ماي 1945

» جماطص  8ماي  1945يف ميظوص شاصل صوبري آدضوٌ«
مياقصة
الغاعة  17 :و  00ر  -الغاعة  17 :و  30ر

وفاء  ،..استنرارية ،..تواصل بني األجيال..
جيل بعد جيل.. 2012-1962-1945 ،..
مبشاهنة املركز الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفنرب 1954

