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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 

 ومجتمع في الحديث واملعاصر خمخبر الجزائر: تاري

 املنظمة: الجهة- 1

  والاجتماعية العلوم إلانسانية: الكلية

 ومجتمع في الحديث واملعاصر خ: تاريالجزائرمخبر إلانسانية والعلوم  :القسم

 دولية ندوة العلمية:طبيعة التظاهرة  -2

 م 20و 19خالل القرنين ألاوروبية الجزائرية  العالقات التظاهرة:عنوان  -3

  بالتظاهرة:خاصة  معلومات-4

 ةكريم ولدالنبي.د/ أرئيس التظاهرة الشرفي:  -

 أ.د/ الجياللي شقرون التظاهرة:رئيس  -

 نائب رئيس التظاهرة: د/ لعرج جبران -

  التظاهرة:تاريخ تنظيم  -

عن طريق مساء  17:00الساعة:  على 2022 ماي 22و 21 وألاحد السبت ييوم ومكان انعقادها:مدة 

 ZOOMالزوم تقنية تقنية التحاضر عن بعد بواسطة 

 لجان التظاهرة:  -5

 جنة العلمية:الل -أ 

 املؤسسة الصفة الرتبة واللقبالاسم  الرقم

 بلعباس سيديجامعة  رئيسا شرفيا أستاذ التعليم العالي كريم ولد النبية 01

 بلعباس سيديجامعة  رئيسا أستاذ التعليم العالي جياللي شقرونلا 02

 بلعباس سيديجامعة  نائب الرئيس أستاذ محاضر أ عرج جبران ل 03

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي بوشنافي حمدم 04  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي عتو بلبروات نب 05  
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بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي ورالدين عسالن 06  

بلعباس سيديجامعة  عضوا أستاذ محاضر أ بد القادر بلجةع 07  

بلعباس سيديجامعة  عضوا محاضر أأستاذ  شير سحوليب 08  

1وهرانجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي فغرورحو د 09  

1وهرانجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي بن جبور محمد  10  

1وهرانجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي جياللي بلوفةعبدالقادر  11  

1وهرانجامعة  عضوا محاضر أأستاذ  بلحاجمحمد  12  

1وهرانجامعة  عضوا ةمحاضر  ةأستاذ حصانصورية  13  

أدرارجامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي بريك هللاحبيب  14  

بشارجامعة  عضوا محاضر أأستاذ  مقصودةمحمد  15  

-ردنألا -التطبيقية البلقاءجامعة  عضوا ةمحاضر  ةأستاذ شذى صخر الزغبي 16  

صالح محروس محمد  17

 محمد

-مصر-جامعة بني سويف عضوا حاضرأستاذ م  

طه حسين محمد  18

 الجوهري 

 ابمينيسوتالجامعة إلاسالمية  عضوا مدرس مساعد

-فرع الهند-ألامريكية  

-كندا-جامعة كيبيك عضوا أستاذ محاضر كمال ديب 19  

-ألاردن -جامعة مؤتة عضوا أستاذة محاضرة فاتن العمرو  20  

ألاردن -جامعة مؤتة عضوا ستاذ محاضرأ العضايلةد و محم بسام 21  

الرحمن الطاهر عبد فتح  22

 الرحمن

-السودان-البحر ألاحمرجامعة  عضوا أستاذ   

-سويسرا-جنيفجامعة  عضوا محاضر أستاذ عبيديحسني  23  

-فرنسا-باريسجامعة  عضوا أستاذة محاضرة الحمايدةصفاء  24  
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 اللجنة التنظيمية:-ب

 املؤسسة الصفة الرتبة واللقبالاسم  الرقم

 عباسبل سيديجامعة  رئيسا أستاذ  محمد بوراس 01

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه بنور حبيب  02

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه خطاب فطوم 03

 بلعباس سيديجامعة  عضوا طالب دكتوراه مدربل مصطفى 04

 

 إلاشكالية التي يطرحها موضوع التظاهرة : -6

م تطورا ملحوظا تجلى ذلك في العديد من 19قرن رفت العالقات الجزائرية الفرنسية خالل الع          

الاتفاقيات املتنوعة التي ربطتهما خالل الفترة العثمانية، ثم قامت فرنسا بعدها باحتالل الجزائر 

افتكت الجزائر استقاللها من الاستعمار الفرنس ي الذي ما لبث أن  ااحتالال عسكريا مباشرا. وبعدم

العديد من املعاهدات الاقتصادية والثقافية والصحية للتحول في عمل على التقارب معها فتم إبرام 

املدة ألاخيرة إلى محاولة فرنسا زعزعة استقرار الجزائر السياس ي من خالل التصريحات التي جاءت على 

لسان الرئيس الفرنس ي "ماكرون" محاولة منه الانتقاص من شخصية الدولة الجزائرية فكان الرد 

 ت بين البلدين.باملثل وقطع العالقا

 أهمية املوضوع :  -7

انطالقا من هذا فإن الواجب يحتم علينا دراسة تاريخ الجزائر الخاص بالعالقات الدولية في فترة    

موضوع الدراسة، وعرضه في مجال البحث والتقييم للوقوف عند قيمة املعرفة التاريخية، والكشف 

 .الجزائر الدوليةنة مكا عنعن واقع العالقات الجزائرية الفرنسية و 

 الفئات املعنية بالتظاهرة : -8

         أساتذة       باحثون    طلبة 

 

             :)فئات أخرى )توضيح  
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 املحاور ألاساسية للتظاهرة العلمية : -9

 املحور ألاول:

 من خالل الوثائق ألارشيفية. وروبيةالعالقات الدبلوماسية والسياسية الجزائرية ألا                  

 : املحور الثاني 

 من خالل مذكرات وشهادات معاصريها. وروبيةواقع العالقات الجزائرية ألا                   

 : لثاملحور الثا

أم.20و 19خالل القرنين  وووييةالعالقات الاقتصادية والثقافية الجزائرية لاأ                     

 : الرابعاملحور 

أم. 21: الواقع والرهانات خالل قوووييةالعالقات الجزائرية لاأ                 

 أهداف التظاهرة العلمية : -10

 ألاوروبيةواقع العالقات الجزائرية الوصول بالباحث على كشف النقاب عن  -1

 إبراز دوو الجزائر الدبلوماس ي في العالقات الدولية. -2

التي    واملصادوالوثائق مختلفكيفية التعامل مع  تدريب طلبة الدكتوراه و املاستر على -3

 عالقات الجزائر الخارجية.تتحدث عن 

 شروط املشاركة : -11

     أن يتصف البحث بالدقة و املوضوعية ، على أن ال يكون البحث قد قدم في ملتقى علمي سابق    -1

 أونشر في أية مجلة علمية أو غيرها.

 محاور امللتقى.أن يكون البحث متضمنا في أحد    -2

 أن يتقيد البحث بالشروط العلمية واملنهجية للبحث العلمي.   -3

صفحة، بالهوامش واملراجع  15صفحات، وال تزيد عن  10أن ال تقل عدد صفحات البحث عن  -4

 واملالحق.
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 مواعيد هامة:-12

 01/12/2021/ إلاعالن عن امللتقى بتاريخ 1

أ20/02/2022/ ترسل امللخصات قبل تاريخ 2

 20/03/2022/ الرد على امللخصات املقبولة يوم 3

 10/05/2022/ ترسل املداخلة كاملة قبل تاريخ 4

عن  17hعلى الساعة الخامسة مساء  2022 ماي 22و 21وألاحد   سبتال ييوم امللتقى/ انعقاد 5

 ZOOMالزوم  تقنية طريق تقنية التحاضر عن بعد بواسطة

 dchakroun@yahoo.fr:  البريد الالكترونيهذا يرجى التعامل مع  التواصل:

 ..................................................................................................................:عنوان املداخلة

 ...............................................................ألاستاذ/ 

 ......................................................:و جامعة الانتساب الدرجة العلمية

 .........................................................................البريد الالكتروني:

 :ملخص املداخلة

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

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

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

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

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

 التظاهرة العلمية: البروفيسور/ شقرون جياللي رئيس

 0697967222رقم الهاتف:

 العنوان الالكتروني لرئيس الندوة:

dchakroun@yahoo.fr  

mailto:dchakroun@yahoo.fr

