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مديرية املجاهدين وذوي الحقوق لوالية أدرار ومخبر املخطوطات 

 الجزائرية في إفريقيا بجامعة أحمد دراية بأدرار

 ينظمان امللتقى الوطني ألاول: 
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( 1962-1830حفل سجل تاريخ فرنسا في الجزائر خالل فترة احتاللها ) :الديباجة

-1830باملجازر والجرائم وحروب إلابادة، وقد شهدت فترة املقاومات الشعبية )

( أبشعها، فعلى مدى أربعة عقود سجلت شهادات املؤرخين واملصادر 1871

لسلة من املجازر التاريخية، بما فيها تلك التي ترجع إلى املستعمرين أنفسهم، س

وعمليات القتل الجماعي، وتحولت الجزائر في تلك الفترة إلى محتشد كبير، تمارس 

فيه شتى أنواع التعذيب، والتنكيل، والتهجير، والتجويع، ومصادرة ألاراض ي، وغيرها 

من ألاعمال الوحشية، واملمارسات إلاجرامية، التي تحرمها مختلف القوانين 

ن هنا جاء هذا امللتقى لتسليط الضوء على تلك الجرائم والشرائع الدولية، وم

وحروب إلابادة، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين ملجازر الثامن ماي 

 م.1945

 ـ أهداف امللتقى: 

 ـ املساهمة في كتابة التاريخ الوطني وتخليده.

 الكشف عن تاريخ فرنسا إلاجرامي في الجزائر. ـ 

 بموضوع جرائم الاستعمار. لالهتمام احثين والبـ توجيه الدارسين 

 ـ تشجيع الطلبة والباحثين على تناول املوضوع في أبحاثهم.

 ـ محاور امللتقى: 

 الجرائم وإلابادة إشكالية املصطلح واملفهوم. املحور ألاول:

، جــــرائم إلابــــادة الفرنســــية فــــي الجزائــــر عــــر  نمــــاذ  )قبيلــــة العوفيــــة املحــــور الثــــان :

 محرقة أوالد رياح، واحة الزعاطشة...إلخ(

 الجرائم الثقافية ومحاوالت طمس الهوية. املحور الثالث:

نمــــــاذ  مــــــن جــــــرائم فرنســــــا فــــــي الجزائــــــر )النفــــــي، التهجيــــــر، مصــــــادرة  :املحــــــور الرابــــــ 

 ألاراض ي، املجاعات،...إلخ(.

 الشفهي.الجرائم الفرنسية من خالل املصادر املحلية والتراث الخامس: املحور 

الجرائم الفرنسـية فـي الجزائـر مـن خـالل شـهادات الضـباو والجنـود  السادس:املحور 

 الفرنسيين.



 هيئـات امللتقى

 املدير الشرفي للملتقى

 ألاستاذ الدكتور بن عمر دمحم ألامين مدير الجامعة

 مدير امللتقى

املخطوطات الجزائرية في ألاستاذ الدكتور لقصاص ي عبد القادر مدير مخبر 

 إفريقيا

 رئيس اللجنة العلمية: الدكتور حمادي بن موس ى

 د. بلبالي عبد الكريم جامعة أدرار أ.د. دمحم حوتية جامعة أدرار 

 د. كمون عبد السالم جامعة أدرار أ.د. أحمد الحمدي جامعة أدرار

 أ.د مبارك جعفري جامعة أدرار

 عبد املالك جامعة أدرار أ.د. بوعريوة

 د. عبد هللا بابا جامعة أدرار

 د. ختير الصافي جامعة أدرار

 د.ة حالة خديجة جامعة أدرار أ.د. بعثمان عبد الرحمان جامعة أدرار

 جامعة أدرار كوار فوزيةد.  أ.د. خي عبد هللا جامعة أدرار

 د. زايدي حسنية جامعة أدرار أ.د. مصطفى عبيد جامعة ملسيلة

 أ.د. شافو رضوان جامعة الوادي

 أ.د. موس ى بن موس ى جامعة الوادي

 د. توات  دحمان جامعة تيبازة

 د. دمحم بن سويس ي جامعة أدرار

 د.ة خالدي مريم جامعة أدرار 

 د. بوتدارة سالم جامعة أدرار 

 د. أحمد بوسعيد جامعة أدرار

 جامعة أدرار د. عبو الطاهر  
 

 الدكتور: بابا عبد هللا: ةرئيس اللجنة التنظيمي

 أعضاء اللجنة التنظيمية:

 ط. د. العايبي علي  

 ط. د. هداجي رمضان  

 حاج أحمد عبد القادر ط. د.

 ط. د. برمك  رشيدة

 ط. د. مقدم أم الخير  ط. د. حرمة عبد الكريم  

 ط. د. مقدم كريمة ط. د. طاهري عبد املالك  

 عاللي عبد الوهابط. د.  ط. د. عبد القادر بن محجوبة  

 ط. د. سعيدي سماعيل ط. د. جعفري دمحم  

 أ. عزيزي عبد العزيز أ. موحة أحمد  



 

 :تعليمات املشاركة

قّدم -
ُ
ولم يسبق  أن يكــون ملتــزما بمواصفات البحث العلمي ُيشترط في البحث امل

 نشره من قبل.

   وكلمات مفتاحية. ةيرفق البحث بملخص باللغة العربية وإلانجليزي -

 تعطى ألاولوية للبحوث الفردية.  -

 كلمة.  4000و 2000يكون حجم البحث ما بين  -

-   
 
سـم مـن  02(، الهـوام  Traditional Arabic) 16بخـ   ُيقّدم البحـث مطبوعـا

 سم.  01تباعد ألاسطر   كل الجهات،

ئمـة املصـادر ( بطريقـة لليـة، وقاAPAنظام التهمي  في البحث يكون وفق نظام ) -

 واملراج  تكون في لخر البحث.

تخضــــــ  البحــــــوث للتحكــــــيم الســــــري مــــــن طــــــرف محكمــــــين مختصــــــين، وقــــــرارات   -

 التحكيم نهائية.

يتحمل املشاركون في امللتقى على عاتقهم نفقات النقل وإلاقامة، ويمكـن تقـديم  -

 املداخلة بتقنية التحاضر عن بعد.

-   
ُ
 .31/04/2022أقصاه املداخلة كاملة في أجل رَسل ت

 .2022/ 05/ 02إلاشعار بقبول املداخالت في أجل أقصاه  -

( م  السيرة الذاتية Wordيرسل البحث في شكل ملف مرفق بصيغة وورد ) -

 hm@univ-adrar.edu.dzعبر البريد الالكترون  الات : 
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