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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 )الجزائر( جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 

 :منظت

 حول:"حضوريا / وعن بعد"  وطنية علمية ندوة
 

 0202 فيفري 61: يوم

  لكلية الحقوق والعلوم السياسية المحاضرات بقاعة

 - شتمة الجامعي القطب -

 بوطرفايةأحمد  /األستاذ الدكتورمحمد خيضر بسكرة: جامعة  مديرللندوة العلمية الرئيس الشرفي 

 دبابشعبد الرؤوف  /األستاذ الدكتور :عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية للندوة العلمية المشرف العام

 بن حسينسليمة الدكتورة/ : الندوة العلمية رئيس

 باري / عبد اللطيفاألستاذ الدكتور :للندوة العلمية رئيس اللجنة العلمية

 بن عيسىلزهر الدكتور/  :للندوة العلمية التنظيميةرئيس اللجنة 

  دراجي هشامالدكتور/  :للندوة العلمية المنسق العام

 اآلجال التنظيمية:

 0502فيفري  50 :آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة
 0502فيفري  50 المقبولة: المداخالتالرد على 

 0502 فيفري 61 :الوطنية العلمية الندوة نعقادا اريخت
 ُترسل المداخالت واالستفسارات إلى أحد عناوين البريد اإللكترونية التالية:

 

colloqueunivbiskra@gmail.com 

houria.ouamane@univ-biskra.dz 

2666611056قم التلفون للدكتور هشام دراجي: رلالستفسار االتصال ب   
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 :الندوة العلميةموضوع إشكالية 
 جسدت قدف استقاللها،و  حريتها لنيل الكفاحفي  والدول للشعوب ملهمة الجزائرية التحريرية الثورةكانت       

 مسكت مدى أجمع للعالم وأظهرت منها، األفريقية خاصة الشعوب، بين والتضامن الوحدة معاني كل الثورة هذه
 من الميالع التحرر دعاة من العديدتأييد  الثورة هذه كسبت كما. لالستعمار الرافضة بمبادئه الجزائري الشعب

 داخليا الثورة هذه دعم في الجزائريةالتحريرية  الثورة أصدقاء ساهم وقد .اراتلقوا الدول مختلف من االستعمار
 لقضيةا صوت إيصال أجل من والنفيس بالنفس وضحوا ،عموما والعالم أفريقيا في التحررية والحركات وخارجيا
 .المشتركة سانيةاإلن مبادئهم من انطالقا قضيتهم الجزائرية القضية واعتبروا ،عالمال إلى الجزائرية

 الثورة دقاءأص دور الوطنية بدراسة العلمية الندوة لهذه ساسيةاأل اإلشكالية تتعلق سبق ذكره، على ما بناء
 :التالية ةلإلشكالي وفقا وذلك والعالم، أفريقيا في التحررية والحركات الثورةهذه  دعم في الجزائريةالتحريرية 
 وصالخص على ةالثور  هذه دعم في الجزائريةالتحريرية  ورةالث ألصدقاء السياسي النضال ساهم كيف
 عموما؟ والعالم فريقياا في التحررية والحركات

 :الندوة العلمية أهداف
   
 
 
 
 
 
 
 
  

اللجنة التنظيميةضاء عأ  
 المؤسسة الجامعية: :العضو المؤسسة الجامعية: :العضو

 جامعة بسكرة هناء قيصران د. د جامعة بسكرة د. بن عيسى لزهر
 جامعة بسكرة . بسكري منيرد البليدةجامعة  دراجي هشامد. 

 جامعة بسكرة د. بخوش إكرام  جامعة بسكرة د. ومان حورية
 جامعة بسكرة د. طري سميحة جامعة بسكرة د. برحايل عبد الوهاب

المعهد الوطني للبحث في  رياض زروقيد. بسكرةجامعة  د. باهي هشام
 العاصمة بالجزائر-التربية

 جامعة بسكرة د. نبار سليمان جامعة بسكرة صبرينة بلخيري. د ط
 جامعة بسكرة وليد ليمانسد.  جامعة بسكرة مشراوي حافظ. د ط
 جامعة بسكرة ط د. فالح عمار جامعة بسكرة ترغيني آمال. د ط
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جزائرية التعرف على شخصيات من أصدقاء الثورة التحريرية ال - 

 والتعرف على مالمح شخصيتهم النضالية.

    02 

 الجزائرية التحريرية للثورة انضمامهم دوافع التعرف على -  

 الجزائرية. بالثورة المرتبطة النضالية خبراتهم على االطالعو

 

 

 

  03 
 

  القضية دعم في التحريرية الثورة أصدقاء دور عن الكشف -
 في التحرري السياسي النضال ودعم الخصوص على الجزائرية

  عموما. والعالم أفريقيا

  ةالذاكر وأرشفة كتابة بهدف الموضوع هذا دراسة بأهمية التحسيس -  
 الجزائرية. التحريرية للثورة الوطنية التاريخية
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 أعضاء اللجنة العلمية للندوة العلمية:
 المؤسسة الجامعية: األستاذ: المؤسسة الجامعية: األستاذ:
 جامعة بسكرة فؤاد جدو. د جامعة بسكرة أ.د باري عبد اللطيف

 جامعة بسكرة د. بلمخربش أسماء جامعة بسكرة فوزي الدين نور د.أ
 جامعة بسكرة لدمية فريجة .د جامعة بسكرة بخوش مصطفى د.أ
 جامعة بسكرة د. بن عبد الرزاق حنان امعة بسكرةج عليمدوني د.  أ
 جامعة بسكرة د. زنودة منى جامعة بسكرة حروري سهام د.أ
 جامعة بسكرة سقني صالح د. جامعة بسكرة عكنوش نور الصباح د.أ

 جامعة بسكرة د. لعور راضية جامعة بسكرة ميمونة مناصرية أ.د
 جامعة بسكرة د. ومان حورية جامعة بسكرة اب زهيةدب د.أ
 جامعة بسكرة ومي خنساءد. ت جامعة بسكرة نعيمة سعدية د.أ
 جامعة بسكرة لعسل نور الدين . د جامعة بسكرة لخميسي فريحد .أ
 بسكرة جامعة  صفاء عثمان د. جامعة باتنة زياني صالح  د.أ
 جامعة بسكرة د. براهمي حنان باتنةجامعة  عبد الكريم هشام  .دأ

 2نطينة قسجامعة  د. دهينة لطفي جامعة بسكرة الطاهر محمد بنادي أ.د
 جامعة بسكرة قطاس سمير  د. جامعة بسكرة  الدين نورزمام  د.أ

 جامعة بسكرة د. عشور عبد الكريم جامعة بسكرة أ.د حاحة عبد العالي
 جامعة بسكرة د. حمدان محمد الطيب 6الجزائرجامعة  قمودي سهيلة أ.د 

 رةجامعة بسك د. بن عيسى لزهر جامعة بسكرة أ.د مرزوقي عبد الحليم
 جامعة بسكرة د. قطاف تمام أسماء  تبسةجامعة  عليسلطاني  د. أ

 تبسة جامعة  سمير  كيمد.  جامعة بسكرة أ د. عاشور نصر الدين
 جامعة بسكرة د. كليبي حسان بسكرة امعة ج عصمان بوبكرد. أ.

 بسكرة جامعة دحامنية علي د. بسكرةجامعة  أ.د. حتحوت نور الدين
 جامعة بسكرة هشام باهيد.  جامعة بسكرة د. منصوري العالية

 تامنغستجامعة  د. الدمي محمد العربي جامعة بسكرة د. بوزيدي عبد الرزاق
 جامعة بسكرة د. عجال مسعودة جامعة بسكرة سليمة حسين بن. د

 في للبحث الوطني المعهد د. زروقي رياض جامعة بسكرة د. حرز اهلل محمد لخضر
 العاصمة بالجزائر-التربية

 جامعة بسكرة إلهام سعيدي أ. نايت جامعة بسكرة د. صادق عبد المالك
 جامعة بسكرة وحيدة كحول. أ جامعة بسكرة ريد. باهي سم

 جامعة بسكرة فاطمة حدروش. أ البليدةجامعة  هشام دراجي. د
 تيزي وزو جامعة  واري عبد الكريم .أ جامعة بسكرة د. مغزي هشام
 جامعة الوادي شكيمة ياسين. أ عة تبسةجام د. عكروم ليندة

 جامعة بسكرة عمار رمعم. أ بسكرة جامعة ومان نجاة د.
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 :محاور الندوة

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شروط المشاركة:
 .آخر ملتقى في بها المشاركة أو نشرها يسبق لمو  فردية المداخلة تكون أن -
 .العلمية واألصالة بالجودة المداخلة مقال فيتص أنان يرتبط موضوع المداخلة بأحد محاور الندوة و  -
 .علميا عليها المتعارف السليمة والمنهجية العلمية باألمانة مداخلته كتابة في المشارك يلتزم أن -
 آليا. المقال آخر في المراجع قائمة إدراج مع APA بطريقة المتن في المقتبسة الفقرة خرآ في التهميش يكتب -
 .صفحة 20 عن يقل أالو  صفحة 02 عن يزيد ال المداخلة صفحات عدد -
 .سم2،21 األسطر بين ،20 بحجم والمراجع، 21حجم Sakkal Majalla بخط العربية باللغةWORD على الكتابة-
 .20 بحجم والتهميش 21 حجم Times New Roman بخط األجنبية باللغة الكتابة -
 األولى الصفحة لىأع في المشارك معلومات تكتبوالفرنسية و ية تقبل المداخالت باللغات الثالث العربية واإلنجليز  -

 االلكتروني البريدو  والقسم والكليةالجامعية  مؤسسةالو  والرتبة العلمية والوظيفة واللقب االسم في والمتمثلة للمداخلة
 اللغة ىإل إما) نيةثا لغة إلى ومترجم المقال بلغة الملخص ثممداخلة ال وعنوان المداخلة حوله تكتب الذي والمحور

 .المداخلة خاتمة قبل التوصيات إرفاق مشارك كل من يطلب، كما (الفرنسية اللغةإلى  أو اإلنجليزية
 .للمشاركين واإليواء النقل تكاليف الوطنية العلمية للندوة المنظمة الجهة تتحمل ال -
 .وراهطلبة الدكت-لبحثون في مراكز االباحث-الجامعيون األساتذة الفئات المستهدفة بالمشاركة في الندوة: -

 المحور

 :األول

 

نماذج 

لشخصيات من 

أصدقاء الثورة 

التحريرية 

الجزائرية 

وظروف 

انضمامهم 

للكفاح 

التحريري 

 .الجزائري

المحور 

 الثاني:

 

أسباب دعم 

وتبني أصدقاء 

الثورة 

التحريرية 

 الجزائرية

للقضية 

 .الجزائرية

المحور 

 الثالث:

 

  دعم مجاالت

 الثورة أصدقاء

التحريرية 

  الجزائرية

  للكفاح

  التحرري

 .بالجزائر

المحور 

 الرابع:

 
  أصدقاء إسهامات

  التحريرية الثورة

 دعم في الجزائرية

  كاتوالحر الثورة هذه

  اأفريقي في التحررية

 .والعالم

المحور 

 :سالخام

 

 بنتائج الخروج

بتوصيات 

تتمحور حول 

ضرورة كيفية و

االهتمام بدارسة 

فئة أصدقاء 

الثورة وفاء 

لنضاالتهم 
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