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 الجمهوريــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــة الشعبيــــة

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التـــعــليــــــــم العـــالـــــــي والبـــحــــــــــث العـــلمـــــــــي

Ministère de l’Enseignement Supérieure de la Recherche Scientifique 

 جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

 والاجتماعية كلية العلوم إلانسانيـــــة

Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

 املتوسط للبحر  الغربي والحوض الجزائر : مخبر

على الذاكرة الوطنية،  اوالشباب، وحفاظإحياء للذكرى الستين لعيد الاستقالل الوطني            

رئاسة رئيس  تحت-بلعباس سيدي-ليابسة العلوم إلانسانية والاجتماعية بجامعة جياللي تعتزم كلي

/ قادة لاحمر، ستا ، وتحت إشراف عميد الكلية لا عبد النبي / ميمونيالجامعة البروفيسور 

رئيس الجمهورية السيد/ عبد املجيد تبون التي جاءت في رسالته املؤرخة بتاريخ  وامتثاال لتعليمات

الاستقالل سنة الاحتفاء بستينية  2022التي حرص فيها على أن يكون عام  2021يسمبر د 11

  (؛ تنظيم امللتقى الوطني املوسوم: 1962جويلية )

 ("م2022-1962ستون عاما من الكتابة التاريخية في الثورة الجزائرية )" 

 املنظمة: الجهة- 1

  والاجتماعيةكلية العلوم إلانسانية : الكلية

 الجزائر والحوض الغربي للبحر املتوسط :مخبرإلانسانية والعلوم  :مالقس

 وطني ملتقى العلمية:طبيعة التظاهرة  -2

 (م2022-1962عاما من الكتابة التاريخية في الثورة الجزائرية ) ستون  التظاهرة:عنوان  -3

  بالتظاهرة:خاصة  معلومات-4

  -الجامعة رئيس-ميموني عبد النبي .د/ أرئيس التظاهرة الشرفي:  -

 -الكلية عميد- قادة لاحمر / أ.د التظاهرة:رئيس  -

  -بلعباس سيدي-جامعة جياللي ليابس  املؤسسة: -

  التظاهرة:تاريخ تنظيم  -

 م2202جوان  27و  /26والاثنين لاحد  ييوم :ومكان انعقادهامدة 
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 لجان التظاهرة:  -5

 العلمية: اللجنة-أ 

 املؤسسة الصفة الرتبة واللقبالاسم  الرقم

 بلعباس سيديجامعة  رئيسا  أستاذ محاضر أ عبد القادر بلجة 01

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي بوشنافي محمد 02  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي س ييإبراهيم لون 03  

باسبلع سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي نورالدين عسال 04  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي جياللي شقرونال 05  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي عتو بلبروات بن 06  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي محمد الزين 07  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ محاضر أ بشير سحولي 09  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أ ةمحاضر  ةستاذأ سعاد تيرس 10  

تلمسانجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي مصطفى حجازي  11  

1جامعة وهران  عضوا أستاذ التعليم العالي محمد بن جبور  12  

تيارتجامعة  عضوا أستاذ محاضر أ عبد الحق كركب 13  

سعيدةجامعة  عضوا أستاذ محاضر أ محمد داعي 14  

تموشنت عينجامعة  عضوا أستاذ محاضر أ اديجلول اله 15  

 

 التنظيمية: اللجنة-ب 

 املؤسسة الصفة الرتبة واللقبالاسم  الرقم

بلعباس سيديجامعة  رئيسا أستاذ محاضر أ لعرج جبران 01  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ محاضر أ عز الدين زايدي 02  

بلعباس يسيدجامعة  عضوا أستاذ محاضر أ بومدين دباب 03  
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بلعباس سيديجامعة  عضوا أ ساعدأستاذ م عتو جليل 04  

بلعباس سيديجامعة  عضوا "بة"أستاذة محاضر خرفي خليصة 05  

بلعباس سيديجامعة  عضوا "بة"أستاذة محاضر فتيحة يطو 06  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ مؤقت محمد بوراس 07  

 بلعباس سيديامعة ج عضوا طالب دكتوراه مدربلمصطفى  08

 بلعباس سيديامعة ج عضوا طالب دكتوراه بن عمارة زوينة  09

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه ميموني عمر 10

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه بن يوسف الحاج 11

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه لعروس ي رحمان 12

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه حمزة عبد العزيز 13

 بلعباس سيديجامعة  عضوا راهطالب دكتو  يوسف حشاشنة 14

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه فاطمة بوعيشة 15

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه سليم بوحسان 16

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه خيرة هامل 17

 

 التظاهرة:التي يطرحها موضوع  إلاشكالية-6

التأليف التاريخي في سياق ما  عملية إلىمباشرة رية بعد الاستقالل اتجهت الجامعة الجزائ            

هو ما اصطلح على تسميته املدرسة التاريخية التاريخ الوطني بأقالم جزائرية، و بإعادة كتابة يعرف 

الوطنية التي أرس ى قواعدها ثلة من الباحثين من أمثال ألاستاذ أبو القاسم سعد هللا، وألاستاذ يحي 

ن م الوطني التاريخ حرير إلى ت رمت هذه املدرسة دستاذ ناصر الدين سعيدو و وريرهمو وقبوعزيز وألا 

التاريخ  ضرورية لتخليصو جديدة  مرحلةهذا إيذانا بظهور ، وكان ألافكار والتوجهات الاستعمارية

 الداخلملرحلة أكثر تطورا هي كتابة التاريخ الوطني من  ، وللتمهيد كذلكالوطني من عوالق الاستعمار

 وبأقالم أبنائهو
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م( 2022-1962في ما أنتج حول تاريخ الثورة خالل ستين عاما من البحث)موضوع البحث يعد            

)تاريخ الثورة يقف عند محطات تاريخية من تاريخ الجزائر  ألنهوحضارية بالغة  تاريخيةذا أهمية 

ر من القضايا واملسائل التي لها عالقة على الكثيمن جهة، و من جهة أخرى يسلط الضوء  التحريرية(

في بناء  إلاسهامأيضا من أجل ومختلفة، تثبيت وجهات النظر في مسائل تاريخية والتاريخ، بتدوين 

 الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري.

 املوضوع: أهمية-7

ما كتب عن تاريخ الثورة الجزائرية منذ الاستقالل إلى يومنا  دراسة أهميةانطالقا من هذا فإن    

في مجال البحث والتقييم للوقوف عند قيمة  املوضوع عرضمن أجل  تأتيم(، 2022-1962الحالي)

الكثير من القضايا التي تسهم في تشكيل الوعي الجماعي للجزائريين  والكشف عن ،التاريخية الكتابة

إلى التأكيد على بعض القضايا الجوهرية وإلاسهام في توضيح بعض بالخروج من سياق التدوين، 

يعايش ألاحداث  ومن لمصورة الوعي الذي يجب أن يصل إلى القارئ عموما،  ر املواقف، واستحضا

  بشكل خاصو

 الفئات املعنية بالتظاهرة : -8

         أساتذة      باحثون   طلبة 

                   (فعاليات املجتمع املد و املختلفة)فئات أخرى 

 العلمية:لاساسية للتظاهرة  املحاور -9

 املحور لاول:

 أهمية املذكرات والروايات الشفوية في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية.            

 : املحور الثاني 

 الكتابة التاريخية العربية وألاجنبية حول الثورة التحريرية       

 : ثلاملحور الثا

 دور الجامعة الجزائرية في كتابة تاريخ الثورة.           

 : الرابعاملحور 
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 املؤرخ الجزائري والثورة التحريرية.            

 : الخامساملحور 

 الثورة الجزائرية في الكتابات ألادبية          

 العلمية:التظاهرة  أهداف-10

كرات والروايات في كتابة تاريخ الثورة املذلى كشف النقاب عن مكانة إالوصول بالباحث  -1

 الجزائرية.

 املدرسة التاريخية الوطنية(.)التاريخية إبراز دور الجامعة الجزائرية في النهوض بالكتابة  -2

 لدى ألاجيال الجديدة.رفع مستوى الوعي بالتاريخ الوطني  -3

 املشاركة:شروط  -11

           قد قدم في ملتقى علمي سابق يكون البحث  أل على  واملوضوعية،يتصف البحث بالدقة  أن-1

  شر في أية مجلة علمية أو ريرهاو أو 

 يكون البحث متضمنا في أحد محاور امللتقىو أن-2

 يتقيد البحث بالشروط العلمية واملنهجية للبحث العلميو أن-3

صفحة، بالهوامش واملراجع  20صفحات، ول تزيد عن  10تقل عدد صفحات البحث عن  أل -4

 الحقووامل

 هامة: مواعيد-12 

 25/04/2022 إلاعالن عن امللتقى:/ 1

 15/05/2022/ ترسل امللخصات قبل تاريخ 2

 20/05/2022/ الرد على امللخصات املقبولة يوم 3

 16/06/2022/ ترسل املداخلة كاملة قبل تاريخ 2

  2022 جوان 27و /26والاثنين ألاحد  ويوم امللتقى/ ا عقاد 3

 outlook.frColloq1@ :الالكترو والبريد لتعامل مع هذا يرجى ا التواصل:
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