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 الجمهوريــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــة الشعبيــــة       

 وزارة التـــعــليــــــــم العـــالـــــــي والبـــحــــــــــث العـــلمـــــــــي

 -سيدي بلعباس-جامعة جياللي ليابس 

 والاجتماعية كلية العلوم إلانسانيـــــة

  ومجتمع في الحديث واملعاصر  خومخبر الجزائر: تاري قسم العلوم إلانسانية

 -تاريخ-الشعبة علوم إنسانية-لجنة التكوين في الدكتوراه 

-فريق التكوين في الدكتوراه تخصص علوم إنسانيةقوم بها يوالبيداغوجية التي  التكوينيةفي إطار النشاطات        

 الدكتوراه حول موضوع:لفائدة طلبة  التكوينية الثانية ةالورشينظم  -تاريخ

 " تياراتها-أصولها-: نشأتهاالحركة الوطنية الجزائرية"

 م صباحا بقاعة املحاضرات الدكتور بن عون بن عتو2022ديسمبر  19يوم الاثنين: 

إ شكالية:لاإ

 دواليب الحكم، ورغم القمع الذيرغم احتكار ألاقلية ألاوروبية للسلطة بالجزائر، وإبعاد الجزائريين املسلمين عن          

تعرضت له الطبقة املثقفة الجزائرية سياسيا وثقافيا، فقد عرفت البالد مقاومة سياسية للنظام الاستعماري حيث 

برزت عدة تنظيمات سياسية جزائرية اختلفت في توجهاتها ومواقفها من بعض ألاحداث واملسائل إال أنها صبت كلها في 

إمة.خانة النضال واملقاوإ

تي ال التيارات السياسيةأهم أصول الحركة الوطنية الجزائرية وإ ةالتكويني الورشة هناقش هذتبناء على ذلك، س     

إ.ألفكار وتوجهات هذه التيارات، بهدف إكساب الطلبة املهارات الالزمة والفهم العميق نشطت بالجزائر

إاملحاور: 

إنشأة الحركة الوطنية الجزائرية./ 1

إالحركة الوطنية./ أصول 2

إ/ تيارات الحركة الوطنية.3

إالتكوينية: الورشةأهداف 

إ.وأصولها التطور التاريخي للتيارات السياسية الجزائرية/ إبراز 1

إ.فهم وتحليل أفكار التيارات وطروحاتها /2

إنقاط الاتفاق والاختالف بين مختلف التيارات السياسية الجزائرية./ رصد أهم 3



2 
 

 :والتنظيمية اللجنة العلمية

 املؤسسة الصفة الرتبة واللقبالاسم  الرقم

إبلعباس سيديجامعة إرئيساإأستاذ محاضر أإلعرج جبران 01

بلعباس سيديجامعة إعضواإأستاذ التعليم العاليإكريم ولد النبية 02  

بلعباس سيديجامعة إعضواإأستاذ التعليم العاليإمحمد الزين 03  

بلعباس سيديجامعة إعضواإالتعليم العاليأستاذ إجياللي شقرونال 04  

بلعباس سيديجامعة إعضواإأستاذ التعليم العاليإبن عتو بلبروات 05  

بلعباس سيديجامعة إعضواإأستاذ التعليم العاليإمحمد مكحلي 06  

بلعباس سيديجامعة إعضواإأستاذ محاضر أإعبد القادر بلجة 07  

إ:برنامج املداخالت

إ-نائب العميد املكلف بالبحث العلمي والعالقات الخارجية-كلمة البروفيسور/ بن عتو بلبروات /1

إألاطروحات واملغالطات في نشأة الحركة الوطنية الجزائرية. / البروفيسور/ كريم ولدالنبية:2

املعاصرة بين الاتفاق التيارات الفكرية في الجزائر "الدكتور/لعرج جبران: الحركة الوطنية من خالل كتاب / 3

إلصاحبه البروفيسور/ رابح لونيس ي. "م(1954-1920والاختالف)

إتطور الحركة الوطنية خالل الحرب العاملية الثانية. / الدكتور/ عبد القادر بلجة:4

إ.العوامل املساهمة في تنوع وتباين تيارات الحركة الوطنية / رحمان لعروس ي: هطالب الدكتورا/ 5

إسلمين الجزائريين في رحاب مدينة سطيف.جمعية العلماء امل / حمزة عبد العزيز: هطالب الدكتورا/ 6

إم.20عوامل وبوادر ظهور الفكر السياس ي في الجزائر في بداية القرن  / يوسف حشاشنة:هطالب الدكتورا/ 7

إ.جذور الفكر لاصالحي في الحركة الوطنية الجزائرية / سليم بوحسان: هطالب الدكتورا/ 8

جذور الحركة الوطنية الجزائرية: دراسة في مساعي أعيان مدينة الجزائر بدايات  / فاطمة بوعيشة:الدكتوراه ةطالب/ 9

إ.-أنموذجا-حمدان خوجة وأحمد بوضربة ،الاحتالل الفرنس ي

إ               نشاط الحركة الوطنية في البيض. :/ خيرة هاملالدكتوراه ةطالب/ 10

إفتح باب املناقشة والحوار 


