
 

 شروط املشاركة في امللتقى: 

تكون املداخلة ضمن أحد محاور امللتقى   - يجب أن 

وأال تكون قد تم نشرها سابقا أو تمت املشاركة بها  

 في تظاهرة علمية أخرى. 

 ال تقبل املداخالت املرسلة خارج آجال االستقبال. -

تتم كتابة املداخلة وفق الشروط املنهجية املتعارف   -

بخط   تكتب  أن  على  حجم    Sakkal Majallaعليها 

بالنسبة للمداخالت باللغة  12والهوامش بخط  15

؛ وخط     14حجم     Times New Romanالعربية 

 بالنسبة للمقاالت باللغات األجنبية.  10والهوامش 

 يجب االلتزام باالستمارة املرفقة.  -

 مالحظة: يعقد امللتقى حضوريا وعن بعد

 مواعيد وآجال امللتقى: 

 2022جوان  01تاريخ االعالن عن امللتقى:  -

 2022 جوان 30آخر أجل الستالم امللخصات:  -

 2022 جويلية 31الرد على قبول امللخصات: قبل  -

 2022 سبتمبر 15آخر أجل الستالم املداخالت :  -

 2022 أكتوبر 15: قبل الرد على املداخالت -

 2022 نوفمبر 05التاريخ املبرمج النعقاد امللتقى:  -

ترسل جميع املداخالت إلى البريد  

االلكتروني التالي:  
 travailhumanitaire2022@gmail.com 

 أهداف امللتقى:

تاريخ الجزائر   - باعتباره املساهمة في كتابة  اإلنساني 

 .موضوع جديد في حاجة الى املزيد من االهتمام

تطوير   - في  املساهمة  قصد  العلمية  املادة  توفير 

 .الدراسات املتعلقة بالجانب اإلنساني

ابراز مختلف االعمال اإلنسانية التي عرفتها الجزائر   -

 .ابان االحتالل الفرنس ي

يزت  ابراز اهم الشخصيات الوطنية والدولية التي تم -

االحتالل  إبان  اإلنسانية  واعمالها  بمواقفها 

 الفرنس ي.

واملنظمات  - الجمعيات  دور  على  الضوء  تسليط 

 اإلنسانية الوطنية والدولية ابان الثورة التحريرية. 

 :محاور امللتقى

االحتالل   - بداية  في  اإلبادة  مجاز  األول:  املحور 

 .واملواقف اإلنسانية الناجمة عنها

التي  املحور   - اإلنسانية  واملواقف  األعمال  الثاني: 

 .شهدتها الجزائر ابان فترة املقاومة املسلحة

اإلنسانية   - واملنظمات  الدول  موقف  الثالث:  املحور 

 .1945ماي    8من مجازر 

الفرنسية   - الشخصيات  موقف  الرابع:  املحور 

 .والدولية من التعذيب ابان الثورة التحريرية

الجمعيات واملنظمات املحور الخامس: موقف ودور  -

 اإلنسانية ابان الثورة التحريرية. 

 
 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 لونيس ي علي  2جامعة البليدة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم اإلنسانية 

 شعبة التاريخ
اإلنساني في الجزائر إبان  " الوضع PRFU" فرقة بحث

   1962-1830االحتالل الفرنس ي 

جامعة  -بالتنسيق مع مخبر البحوث التاريخية والحضارية

 لونيس ي علي 2البليدة 

 :تقى الوطني األول تنظم املل 

 

 

 

 

 

 2022 نوفمبر  05يوم 

واقف واألعمال اإلنسانية في  امل

الجزائر ابان االحتالل الفرنس ي 

1830 – 1962 
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 شاركةامل  استمارة

الجزائر الوطنيامللتقى   في  اإلنسانية  واألعمال  املواقف   :

1962 –  1830ابان االحتالل الفرنس ي    

2022نوفمبر   05 يوم  

 .............................................................................االسم واللقب

 ..........................................................................الصفة العلمية

 .............................................................................الرتبة العلمية

 ..................................................................................التخصص

  .....................................................................املؤسسة األصلية

  ................................................................................رقم الهاتف

 .........................................................................البريد االلكتروني 

 ........................  ....................................................محور املداخلة

 ......  ....................................................................عنوان املداخلة

 كلمة(  250و   200ملخص )بين  

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

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

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

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

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

 للتواصل واالستفسار: 

  30 31 34 662 00213د. محفوظ عاشور:  

  27 46 71 552 00213عمرون:  بالل  د.

ترسل جميع املساهمات )امللخصات واملداخالت( إلى البريد 

 :اإللكتروني التالي

 travailhumanitaire2022@gmail.com 

 

 اللجنة العلمية للملتقى: 

؛ أ.د.    بوساااااااااااااليماااني عباادالرحمن ؛ د.   محفوظ عاااشاااااااااااااور د. 

  بن جابو احمد؛ أ.د.   ايالل نورالدين ؛ أ.د.  دهاش صاااااد   

؛ أ.د.   عصااااااااااااماني احمد؛ أ.د.   بن يوسااااااااااااف تلمساااااااااااااني؛ أ.د.  

؛   سااااالني نورة؛ د.  يت بعزيز عبدالنور ؛ د. آ شااااتوان نظيرة

د. غويني ليلى ؛ د. بوجناااد دليلااة   د.   ؛ محماادي مليكااةد. 

 الحواس الوناسبطراوي مصاااطفى ؛ د. بريويي ميلود ؛ د. 

أمينااااااة   شاااااااااااااعبوني  د.  ؛    ؛؛  كرلياااااال  أ.د.      أ.حااااااايااااااد عقيلااااااة 

؛ د.   زوبير رشااااااااااااايااااد؛ أ.د.    قناااادل جمااااال؛ أ.د.    عباااادالقااااادر

؛ د.  جالوي ساااااااااااااعياد؛ د.  عبادو الطياب؛ د.   هااشااااااااااااا ي آماال

 .جمالمخلوفي ؛ د.  محمد سريج

 اللجنة التنظيمية للملتقى:  

ااااا.بة فايزة ؛ د.  بالل عمروند.  ااا اا اا ااااااااوش عثمان؛ أ. بوشا اا اا ؛ د. ع.شا

اااااني عبااد املجيااد؛ د.  تواتي مهاادي ااا اا اا ااااا ي الحسا ااا اا اا دباادوش ؛ د.    قاااسا

ابن موس ى ط.د. ايوعاللن فوزية ؛ ؛   رحالي ميلود؛ د.   الهاش ي

اااااافوان مهدي؛ ط.د.   محمد ااااااان؛ ط.د.   صا ؛ ط.د.  خالد قويرصا

 تباني ياسين ؛ ط.د. أسماء حاج محمد.

 

 

 

 

 اللجنة التحضيرية للملتقى:

للملتقى:   - الشرفي  مدير  الرئيس  رمول  خالد  أ.د 

 لون.س ي علي  2جامعة البليدة 

د. رضوان زعموش ي عميد  املدير الشرفي للملتقى:   -

 يلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

د. نقاز سيد أحمد  نائب املدير الشرفي للملتقى: أ.  -

بالعالقات الخارجية والبحث   نائب العميد املكلف 

 العل ي. 

للملتقى:   - التحضيرية  اللجنة  بوسليماني  رئيس  د. 

 عبد الرحمان رئ.س قسم العلوم اإلنسانية. 

امللت - ومنسق  رئ.س  قىرئيس  عاشور  محفوظ  د.   :

" بحث  الجزائر  PRFUفرقة  في  اإلنساني  الوضع   "

 . 1962-1830إبان االحتالل الفرنس ي 

د. بوسليماني عبد  رئيس اللجنة العلمية للملتقى:  -

 لون.س ي علي. 2جامعة البليدة -الرحمان 

للملتقى:   - العلمية  اللجنة  رئيس  عبدو  نائب  د. 

 الطيب 

 -: د. بالل عمرونتقىرئيس اللجنة التنظيمية للمل -

 لون.س ي علي  2جامعة البليدة 

أ. بوش.بة نائب رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى:  -

لون.س ي علي  -2جامعة البليدة  -فايزة
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