
 

  قاعة التعليم المتلفزبرنامج الورشات: 

  المشاركون في الورشة :

 (جامعة األمير عبد القادر )أ. حنان لطرش   .1

 الثورة الجزائرية في مذكرات أحمد بن بلة  

القاعدة الشرقية و هيأة األركان من  )(جامعة األمير عبد القادرأ. عزيز حداد  .2

 لي بن جديد.ذخالل مذكرات الشا

       ( جامعة األمير عبد القادر)  اسماعيل سامعي أ.د .3

 هيتكلم السالح إليف  قراءة في كتاب *في الجزائرأزق الحرب في الجزائر م

 . بريستير

                                ( جامعة قالمة )أ. كوثر هاشمي  .4

 . كتابات الحاكم العام جاك سوستالحلم الجزائر الفرنسية الضائع من خالل   

 ( جامعة األمير عبد القادر )أ.بلقاسم فياللي  .5

 .الثورة الجزائرية من خالل مذكرات الشيخ محمد خير الدين 

 مستغانم ) (جامعة أ.جعفر يايوش .6

الواقع الثقافي الجزائري و العهد اإلستعماري قراءة في كتاب "الطلبة الجزائريون    

  في الجامعة الفرنسية "

(طالب دكتوراه بجامعة سيدي بالعباس)  الكتابات التاريخية حول ركوس ياسر ف .7

 .القاعدة الشرقية 

 جامعة الشلف) (أ.معمر شعشوع  .8

أهمية المذكرات و الرسائل الجامعية في كتابة تاريخ الثورة .التنظيم السياسي و 

  الدبلوماسي أنموذجا.

 زوو لثورة التحريرية من خالل كلود ليبختة وابل (جامعة تيارت) ا .9

أ.حسين بوبيدي(مذكرات علي كافي بين التأريخ و بناء الذاكرة الجماعية) جامعة  .10

 .2قسنطينة 

  أ.د بحاز ابراهيم ( قراءة في كتاب أضواء على تاريخ وادي ميزاب لمفدي .11

  زكرياء) جامعة غرداية

 

 

 إشكالية الملتقى:
  ة التي تناولت الثورة الجزائريةالتاريخي هي الكتابات  : ما ةاآلتي األسئلةحول الملتقى إشكالية  تدور 

  درست ؟الثورة ؟ و بأي لغة  و اتجاه فكري   هي كميتها و هل غطت كل جوانب  و ماو ما نوعها؟  

تنمية  الجزائريةللثورة  الدراسةلبحث و باكن جمعه من الكتابات التي تعرضت جمع ما أم     األهداف :

  لرصيد الوثائقي الخاص بها .

  المحاور 

  التنظيم السياسي و النشاط الديبلوماسي . المحور األول :

  الكتابات الخاصة بالجانب اإلعالمي . المحور الثاني:

  الكتابات الخاصة بالجوانب الثقافية و الرياضية . المحور الثالث :

  الكتابات الخاصة بالجوانب االجتماعية . المحور الرابع :

   الثورة الجزائرية بين حركات التحرر.مكانة  المحور الخامس :

  عالقات الثورة ، و دعم الشعوب و الدول لعا . المحور السادس :

  أ.د عبد اهللا بوخلخال . : الرئيس الشرفي للملتقى

  أ.د   إسماعيل سامعي . المشرف العام :

  أ.د أحمد صاري . : رئيس اللجنة العلمية للملتقى

 أ.د احميدة عميراوي  �

 الدين نابتي .أ . عز  �

 أ.د عبد المجيد قدور . �

 أ. عزيز حداد . �

 أ. فريدة قاسي . �

 أ. حنان لطرش . �

 د . نور الدين ثنيو . �

 أ. محمد الصالح بوعناقة . �

 أ. محمود بن زغدة . �

 محمد بن نية األمين العام  �

  د. محمد أوسكورت. �

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة
                                   

  

  قسنطينة - جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

  والحضارة اإلسالمية كلية اآلداب

  

  التاريخينظم قسم 

  

  الملتـقى الوطـني حـول:

  

  

  

  

  

 

هـ   1435 ربيع األول  08-07يومي /  

4201 جانفي 09-80الموافق ل      
  

اديسبقاعة المحاضرات الكبرى الشيخ عبد الحميد بن ب  

  

ابات  الثورة الجزائرية في الكت

  التاريخية المعاصرة


