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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   

 واالجتماعية كلية العلوم اإلنسانيـــــة

Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

 قسم العلوم اإلنسانية

 ومجتمع في الحديث والمعاصر خمخبر الجزائر: تاري

وطني قالل الالستلبرنامج الوطني الخاص باحتفالية الذكرى الستين لعيد ااستكماال ل           

عبد  سيد/والشباب،وحفاظا على الذاكرة الوطنية، وامتثاال  لتعليمات رئيس الجمهورية ال

يها التي حرص ف 2021ديسمبر  11المجيد تبون التي جاءت في رسالته المؤرخة بتاريخ 

سم ؛ ينظم ق (1962ء بستينية االستقالل)جويلية سنة االحتفا 2022على أن يكون عام 

اف ، وتحت إشرومجتمع في الحديث والمعاصر خ: تاريالجزائر العلوم اإلنسانية ومخبر

رية جزائال العالقات "عميد الكلية البروفيسور/ قادة األحمر الملتقى الدولي الموسوم: 

 م"1962بعد األوروبية 

 المنظمة: الجهة- 1 

  واالجتماعيةاإلنسانية العلوم : الكلية

 ومجتمع في الحديث والمعاصر خ: تاريالجزائرمخبر اإلنسانية والعلوم  :القسم

 دولية ندوة العلمية:طبيعة التظاهرة  -2

 م1962بعد األوروبية الجزائرية  العالقات التظاهرة:عنوان  -3

  بالتظاهرة:خاصة  معلومات-4

 كريم ولدالنبية.د/ أرئيس التظاهرة الشرفي:  -

 أ.د/ الجياللي شقرون التظاهرة:رئيس  -

 نائب رئيس التظاهرة: د/ لعرج جبران -

  التظاهرة:تاريخ تنظيم  -

ن بعد عن طريق تقنية التحاضر ع م 2022 أكتوبر 19،و17،18 أيام ومكان انعقادها:مدة 

 ZOOMالزوم تقنية بواسطة 

 لجان التظاهرة:  -5

 اللجنة العلمية: -أ 

 المؤسسة الصفة الرتبة واللقباالسم  الرقم

أستاذ التعليم  كريم ولد النبية 01

 العالي

رئيسا 

 شرفيا

 بلعباس سيديجامعة 

أستاذ التعليم  جياللي شقرونال 02

 العالي

 بلعباس سيديجامعة  رئيسا

نائب  أستاذ محاضر أ لعرج جبران  03

 الرئيس

 بلعباس سيديجامعة 
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أستاذ التعليم  بوشنافي محمد 04

 العالي

بلعباس سيديجامعة  ضواع  

أستاذ التعليم  عتو بلبروات بن 05

 العالي

بلعباس سيديجامعة  عضوا  

أستاذ التعليم  نورالدين عسال 06

 العالي

بلعباس سيديجامعة  عضوا  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ محاضر أ عبد القادر بلجة 07  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ محاضر أ بشير سحولي 08  

أستاذ التعليم  دحو فغرور 09

 العالي

1جامعة وهران عضوا  

أستاذ التعليم  محمد بن جبور 10

 العالي

1جامعة وهران عضوا  

أستاذ التعليم  عبدالقادر جياللي بلوفة 11

 العالي

1جامعة وهران عضوا  

1جامعة وهران عضوا أستاذ محاضر أ محمد بلحاج 12  

1جامعة وهران عضوا ةمحاضر  ةأستاذ صورية حصان 13  

أستاذ التعليم  حبيب بريك هللا 14

 العالي

 جامعة أدرار عضوا

 جامعة بشار عضوا أستاذ محاضر أ محمد مقصودة 15

-التطبيقية البلقاءجامعة  عضوا ةمحاضر  ةأستاذ شذى صخر الزغبي 16

-األردن  

صالح محروس محمد  17

 محمد

-مصر-جامعة بني سويف عضوا حاضرأستاذ م  

حسين محمد  طه 18

 الجوهري

 ابمينيسوتالجامعة اإلسالمية  عضوا مدرس مساعد

-فرع الهند-األمريكية  

-كندا-جامعة كيبيك عضوا أستاذ محاضر كمال ديب 19  

-األردن -جامعة مؤتة عضوا أستاذة محاضرة فاتن العمرو 20  

األردن -جامعة مؤتة عضوا أستاذ محاضر العضايلةد ومحمبسام  21  

لرحمن الطاهر عبد فتح ا 22

 الرحمن

-السودان-جامعة البحر األحمر عضوا أستاذ   

-سويسرا-جامعة جنيف عضوا أستاذ محاضر حسني عبيدي 23  
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-فرنسا-جامعة باريس عضوا أستاذة محاضرة صفاء الحمايدة 24  

 اللجنة التنظيمية:-ب

 المؤسسة الصفة الرتبة واللقباالسم  الرقم

 بلعباس سيديجامعة  يسارئ أستاذ  محمد بوراس 01

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه بنور حبيب  02

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه خطاب فطوم  03

 األمين مصطفى 04

 مدربل 

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه لعروسي رحمان  05

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه ز حمزة عبد العزي 06

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه يوسف حشاشنة  07

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه فاطمة بوعيشة  08

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه سليم بوحسان  09

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه خيرة هامل  10

 

 اإلشكالية التي يطرحها موضوع التظاهرة : -6

جلى ذلك تم تطورا ملحوظا 19خالل القرن  ألوروبيةارفت العالقات الجزائرية ع          

دها رنسا بعفامت قفي العديد من االتفاقيات المتنوعة التي ربطتهما خالل الفترة العثمانية، ثم 
ستعمار اال افتكت الجزائر استقاللها من اباحتالل الجزائر احتالال عسكريا مباشرا. وبعدم

ة قتصاديت االالفرنسي الذي ما لبث أن عمل على التقارب معها فتم إبرام العديد من المعاهدا
 سها فرنسا.رأمع الكثير من الدول األوروبية وعلى والثقافية والصحية 

 أهمية الموضوع :  -7

 ولية فيقات الداريخ الجزائر الخاص بالعالانطالقا من هذا فإن الواجب يحتم علينا دراسة ت   

 فترة موضوع الدراسة، وعرضه في مجال البحث والتقييم للوقوف عند قيمة المعرفة

 .ةلدوليالجزائر امكانة  عنعن واقع العالقات الجزائرية الفرنسية والتاريخية، والكشف 

 الفئات المعنية بالتظاهرة : -8

         أساتذة      باحثون    طلبة 

 

             :)فئات أخرى )توضيح  

 المحاور األساسية للتظاهرة العلمية : -9
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 المحور األول:

لوثائق ال من خال وروبيةالعالقات الدبلوماسية والسياسية الجزائرية األ                 

 األرشيفية.

 : المحور الثاني 

 ات معاصريها.من خالل مذكرات وشهاد بيةوروواقع العالقات الجزائرية األ                  

 : لثالمحور الثا

 .م20 ل القرنخال وروبيةالعالقات االقتصادية والثقافية الجزائرية األ                     

 : الرابعالمحور 

 م. 21: الواقع والرهانات خالل قوروبيةالعالقات الجزائرية األ                 

 ية :أهداف التظاهرة العلم -10

 األوروبيةواقع العالقات الجزائرية الوصول بالباحث على كشف النقاب عن  -1

 إبراز دور الجزائر الدبلوماسي في العالقات الدولية. -2

 الوثائقمختلفتدريب طلبة الدكتوراه و الماستر على كيفية التعامل مع  -3

 عالقات الجزائر الخارجية.التي   تتحدث عن  والمصادر

 شروط المشاركة : -11

علمي  لتقىأن يتصف البحث بالدقة و الموضوعية ، على أن ال يكون البحث قد قدم في م   -1
 أونشر في أية مجلة علمية أو غيرها.     سابق 

 أن يكون البحث متضمنا في أحد محاور الملتقى.   -2

 أن يتقيد البحث بالشروط العلمية والمنهجية للبحث العلمي.   -3

ش صفحة، بالهوام 15صفحات، وال تزيد عن  10عن  أن ال تقل عدد صفحات البحث -4
 والمراجع والمالحق.

 مواعيد هامة:-12

 01/06/2022اإلعالن عن الملتقى بتاريخ  /1

 01/07/2022ترسل الملخصات قبل تاريخ  /2

 01/08/2022الرد على الملخصات المقبولة يوم  /3

 01/09/2022ترسل المداخلة كاملة قبل تاريخ  /4
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عن  17hعلى الساعة الخامسة مساء  م 2022 أكتوبر 19،و18،17 أيام: الملتقىانعقاد  /5
 ZOOMالزوم  تقنية طريق تقنية التحاضر عن بعد بواسطة

 dchakroun@yahoo.fr:  البريد االلكترونييرجى التعامل مع هذا  التواصل:

عنوان 

.....................................................................................................:المداخلة

............. 

 ...............................................................األستاذ/ 

 ......................................................:و جامعة االنتساب الدرجة العلمية

 .........................................................................البريد االلكتروني:

 :ملخص المداخلة

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................ 

 جيالليالرئيس التظاهرة العلمية: البروفيسور/ شقرون 

 0697967222رقم الهاتف:

 العنوان االلكتروني لرئيس الندوة:

dchakroun@yahoo.fr  

mailto:dchakroun@yahoo.fr

