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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

 و االجتماعية كلية العلوم اإلنسانيـــــة

Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

 قسم العلوم اإلنسانية

 :تاريخ ومجتمع في الحديث والمعاصرالجزائر: مخبر

ن ي"بناء الدولة الوطنية في مذكرات وشهادات الفاعل(  P.R.F.U)فرقة مشروع البحث

 "في حرب التحرير وبعدها

حفاظا على ،و1954الندالع ثورة الفاتح نوفمبر  الثامنة والستينإحياء للذكرى            

هادات "بناء الدولة الوطنية في مذكرات وشتنظم فرقة مشروع البحث الذاكرة الوطنية، 

 في مخبر:الجزائر تاريخ ومجتمع مع وبالتعاون الفاعلين في حرب التحرير وبعدها"

دة ر/ قاالكلية البروفيسو، وتحت إشراف عميد الحديث والمعاصر و قسم العلوم اإلنسانية

 الموسوم: األول ؛ الملتقى الوطنياألحمر

 "المذكرات بين التأريخ وبناء الذاكرة الجماعية الوطنية وحفظ هوية األمة" 
 الجهة المنظمة: - 1

 العلوم اإلنسانية و االجتماعية : الكلية

في  فرقة مشروع البحث "بناء الدولة الوطنية في مذكرات وشهادات الفاعلين : القسم

 ،معاصرمخبر:الجزائر تاريخ ومجتمع في الحديث والمع حرب التحرير وبعدها" وبالتعاون 

 .و قسم العلوم اإلنسانية

 وطني ملتقى     طبيعة التظاهرة العلمية: -2

لوطنية وحفظ اأريخ وبناء الذاكرة الجماعية المذكرات بين الت"         عنوان التظاهرة : -3

 "هوية األمة

 معلومات خاصة بالتظاهرة :   -4

  -عميد الكلية -  قادة األحمر.د/ أرئيس التظاهرة الشرفي:  -

 -رئيس فرقة البحث -الدكتور/ جبران لعرجرئيس التظاهرة :  -

  -سيدي بلعباس -المؤسسة : جامعة جياللي ليابس  -

 م التظاهرة : تاريخ تنظي -

 م2022نوفمبر  3و 2 والخميس األربعاء ييوممدة و مكان انعقادها : 

 

 لجان التظاهرة:  -5

 اللجنة العلمية: -أ 
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 المؤسسة الصفة الرتبة االسم و اللقب الرقم

 سيدي بلعباس جامعة  رئيسا أستاذ محاضر أ لعرج جبران 01

 سيدي بلعباس جامعة  نائب الرئيس أستاذ محاضر أ عبد القادر بلجة 02

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي محمد الزين 03

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي كريم ولد النبية 04

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي جياللي شقرونال 05

 سيدي بلعباس عة جام عضوا أستاذ التعليم العالي نورالدين عسال 06

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي إبراهيم لونسي 07

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي محمد بوشنافي 08

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي بن عتو بلبروات 09

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا محاضرأستاذ  محمد غربي 10

أستاذة  خليصة خرفي  11

 "بة"محاضر

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا

 سعيدة جامعة  عضوا أستاذ التعليم العالي دريس بن مصطفى 12

 تيارت جامعة  عضوا أستاذ محاضر أ عبد الحق كركب 13

 المركز الجامعي البيض عضوا أستاذ محاضر أ شعبان إيدو 14

 1جامعة وهران عضوا أستاذ التعليم العالي محمد بن جبور 15

 اللجنة التنظيمية: -ب

 المؤسسة الصفة الرتبة االسم و اللقب الرقم

أستاذة  فتيحة يطو 01

 "بة"محاضر

 سيدي بلعباس جامعة  رئيسا

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا أستاذ مؤقت محمد بوراس 02

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا طالب دكتوراه بن عمارة زوينة  03

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا طالب دكتوراه ني ميموعمر  04

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا طالب دكتوراه بن يوسف الحاج 05

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا طالب دكتوراه األمين مصطفى 06
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 مدربل

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا طالب دكتوراه رحمان لعروسي 07

 بلعباسسيدي  جامعة  عضوا طالب دكتوراه يوسف حشاشنة 08

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا طالب دكتوراه حمزة عبد العزيز 09

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا طالب دكتوراه سليم بوحسان 10

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا طالب دكتوراه فاطمة بوعيشة 11

 سيدي بلعباس جامعة  عضوا طالب دكتوراه خيرة هامل 12

 

 

 التظاهرة :اإلشكالية التي يطرحها موضوع  -6

ث الوطنية المذكرات الشخصية والشهادات الحية من مصادر التأريخ لألحداتعد             
تهم غاالخاصة إذا تميزت بطابعها التاريخي.وألن أصحابها كتبوها وحملوها مواقفهم وانش

جهات يت واتجاه العديد من القضايا.ولعل أهم هذه القضايا هي تدوين التاريخ، وقضية تثب

للشعب  اعيةنظر في مسائل تاريخية مختلفة، وأيضا من أجل اإلسهام في بناء الذاكرة الجمال
 الجزائري.

يرا من وتتضح هذه القضايا في تشكيل الوعي الجماعي للجزائريين بالخروج كث          

 سياق التدوين، إلى التأكيد على بعض القضايا الجوهرية واإلسهام في توضيح بعض
ايش حضار صورة الوعي الذي يجب أن يصل إلى القارئ عموما، ومن لم يعالمواقف، واست

 .األحداث بشكل خاص

تاريخ  حولمن مذكرات وما سجل من شهادات حية في ما أنتج موضوع البحث يعد            
ئر خ الجزايقف عند محطات تاريخية من تاري ألنهوحضارية بالغة  تاريخيةذا أهمية الثورة 

ا لقضاياعلى الكثير من من جهة، و من جهة أخرى يسلط الضوء  التحريرية( )تاريخ الثورة

 ختلفةخية متثبيت وجهات النظر في مسائل تاريوالمسائل التي لها عالقة بتدوين التاريخ،و 
 م(.1962-1954لها وطيد الصلة بتاريخ الثورة التحريرية)

 أهمية الموضوع :  -7

من مذكرات ما كتب عن تاريخ الثورة الجزائرية  دراسة أهميةانطالقا من هذا فإن    

االستقالل إلى يومنا  شخصية وما سجل من شهادات حية مع الفاعلين في الثورة،وهذا منذ 

في مجال البحث والتقييم للوقوف  الموضوع عرضمن أجل  تأتيم(، 2022-1962الحالي)
لتي تسهم في تشكيل الوعي الكثير من القضايا ا ، والكشف عن التاريخية معطياتالعند قيمة 

الجماعي للجزائريين بالخروج من سياق التدوين، إلى التأكيد على بعض القضايا الجوهرية 
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واإلسهام في توضيح بعض المواقف،واستحضار صورة الوعي الذي يجب أن يصل إلى 

  .القارئ عموما

 الفئات المعنية بالتظاهرة : -8

         أساتذة      باحثون    طلبة 

                    :)فئات أخرى )توضيح  

 المحاور األساسية للتظاهرة العلمية : -9

 المحور األول:

 .ئريةأهمية المذكرات والروايات الشفوية في كتابة تاريخ الثورة الجزا            

 : المحور الثاني 

 .إسهام المذكرات الشخصية في بناء الذاكرة الوطنية       

 : لثحور الثاالم

 ية(.ماذج حنالشهادات الحية في الحفاظ على الهوية الوطنية)االعتماد على دور            

 : الرابعالمحور 

 المذكرات كمصدر من مصادر التأريخ) االعتماد على نماذج منشورة(.            

 

 : الخامسالمحور 

 يدة.عي لدى األجيال الجداالهتمام بالتاريخ المحلي كرافد من روافد الو          

 أهداف التظاهرة العلمية : -10

ة كتاب في الشفوية المذكرات والرواياتالوصول بالباحث على كشف النقاب عن مكانة -1

 تاريخ الثورة الجزائرية.

 دور الشهادات والمذكرات في الكتابة التاريخية.إبراز -2

 لدى األجيال الجديدة.رفع مستوى الوعي بالتاريخ الوطني -3

 شروط المشاركة : -11

أن يتصف البحث بالدقة و الموضوعية ، على أن ال يكون البحث قد قدم في ملتقى علمي    -1
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 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 20صفحات، وال تزيد عن  10تقل عدد صفحات البحث عن أن ال -4
 والمراجع والمالحق.

 مواعيد هامة: -12 

 01/09/2022 اإلعالن عن الملتقى: /1

 20/09/2022ترسل الملخصات قبل تاريخ  /2

 22/09/2022الرد على الملخصات المقبولة يوم  /3

 20/10/2022ترسل المداخلة كاملة قبل تاريخ  /2

  2022 نوفمبر 3و  2  والخميس اأٍلبعاء ييوم الملتقىانعقاد  /3

 التواصل:

 Colloq1@outlook.fr:  البريد االلكترونييرجى التعامل مع هذا 

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

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

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

. 

......................................................................................................:المحور

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

عنوان 

.....................................................................................................:خلةالمدا

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

 :ملخص المداخلة
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 رئيس الملتقى الوطني: الدكتور جبران لعرج


