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ول - خية:املحور التار امسة ا   ).1956-1954(املنطقة

ة واندالعتحضال-1 التحرر امسةالثورة ا  .املنطقة

الثوري-2 شاط ال امسةتطور ا   .باملنطقة

ي- الثا خية:املحور التار امسة ا للوالية ة الثور لة ي وال الصومام   )1962-1956.(مؤتمر

للوالية-1 الثوري ة(التنظيم والعسكر السياسية لة ي   ) ال

خية-2 التار امسة ا بالوالية الوط ر التحر ش   .ج

امسة-3 ا الوالية ى الك اتجية -املعارك دود-ةكر العسس ا ش شارة-ج -سالح

ية الغر ة ا ع لفية ا سليح- القواعد   .ال

الثا- خية:لثاملحور التار امسة ا بالوالية ة ر التحر الثورة ة مواج سية الفر ة ستعمار  .السياسة

عاملحور- التنظيمات:الرا يةدور ما ةا مواج سيةالسياسة الوطنية الفر ة   .ستعمار

امساملحور- خية:ا التار امسة ا بالوالية الثورة   .قيادات

امســــــة- ا الواليــــــة خــــــرى بالعالقــــــة خيــــــة التار للثــــــورةواليــــــات العليــــــا القياديــــــة يئــــــات ال السياســــــية(وكــــــذا

ة   )والعسكر

امسة:السادساملحور- ا بالوالية ل والتمو ن   .التمو

عاملحور- الوطنية:السا الكتابات خية التار امسة ا صية(الوالية ال الدراسات-املذكرات

)اديمية  و 
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  املؤسسة اجلامعية  االسم واللقب  املؤسسة اجلامعية  االسم واللقب

  جامعة تلمسان  عبد احلق زريوح  -د.أ  - 2-جامعة البليدة  بن يوسف تلمساين -د.أ
  جامعة تلمسان  شعيب مقنونيف  -د.أ  تبسة جامعة  بوبكر اهللا حفظ د.أ
  جامعة تلمسان  الطاهر جبلي  -د.أ  -2 - اجلزائر جامعة  القشاعي موساوي فلة)ة(د.أ
  جامعة تلمسان   معمر العايب  -د.أ  ادرار جامعة  حوتية حممد .د.أ
  جامعة تلمسان   أوعامريمصطفى -د.أ  وهران جامعة  فغرور دحو.د.أ
  جامعة تلمسان  مصطفى حجازي -د.أ  جامعة باتنة  أجقو علي.د.أ
  جامعة تلمسان  عبد الرمحن باألعرج -د  جامعة سيدي بلعباس  حممد جماود.د.أ
  جامعة تلمسان  حياة ثابيت -د  جامعة الوادي  رضوان شافو .د.أ
  جامعة تلمسان  زبيدة بوزياين -د  بوزريعة.املدرسة العليا لألساتذة  أمحد مريوش.د.أ
  جامعة تلمسان  بوزياين فاطمة الزهراء . د  - 2-جامعة البليدة  نظرية شتوان -د
  جامعة تلمسان  أمحد بن داود -د   جامعة الوادي  عطية عبد الكامل.د

      جامعة اجللفة  عبدالقادر حليس
    جامعة اخلميس  مجيلة خالفي )ة.(د

      جامعة بسكرة   فريح خلميسي.د 
       باحثة باملركز   سامية خامس

      باحثة باملركز  حكيمة منصور 

 
 - 
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  املؤسسة اجلامعية  الصفة  االسم واللقب
  تلمسانجامعة   أستاذ تعليم العايل  شعيب مقنونيف.د.أ
  جامعة تلمسان  .أ.أستاذة حماضرة  عبد الرمحن باألعرج.د
  جامعة تلمسان  .ب.أستاذة حماضرة  بوزياين فاطمة الزهراء  . د
  .املركز الوطين للدراسات األندلسية  .ب.أستاذ مساعد  إبراهيم اهلياليل.د

  جامعة تلمسان  اهطالبة دكتور  زهاد قوراري

  جامعة تلمسان  اهطالب دكتور  وليد صفراوي
  جامعة تلمسان  هطالب دكتورا  يوسف دمحاين

  جامعة تلمسان  هطالب دكتورا  نور الدين حوات
  جامعة تلمسان  هطالب دكتورا  حممد دراعو 

  جامعة تلمسان  هطالب دكتورا  بن أعمر حممدواي
  جامعة تلمسان  هطالب دكتورا  جياليل عنيبة
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املشاركة  شروط

موضوع-1 يكون لھأن املحدد الزم طار و امللتقى بمحاور صلة ذا   .البحث

ا-2 غ أو علمية مجلة أية شر أو سابق علمي ملتقى قدم قد البحث يكون ال   .أن

املقـــــاس-3 صــــفحة تكــــون ن)A4(أن املـــــ خــــط كــــون و ،)Simplified Arabic (بمقـــــاس)16(،

وامش ال بمقاس)Simplified Arabic(وخط ،)14.(  

عـــــــن-4 البحـــــــث صـــــــفحات عـــــــدد تقـــــــل ال عـــــــن12أن ـــــــد تز وال وامش25صـــــــفحة، بـــــــال صـــــــفحة،

واملالحق   .واملراجع

والبحوث-5 صات امل إلرسال املحددة جال ام   .اح

ا -6 مواعيد املة ا تقديم من البد بل فقط، ا ص م ع بناء املداخالت قبول يتم ال

امللتقى موعد سبق ال أدناهماملحددة مشار و .ثلما  

الفردية-7 ات املشار إال تقبل   .ال

والبـت-8 للملتقـى العلميـة نة ال طرف من العلمي للتحكيم تخضع واملداخالت صات امل ل

ائية ا وقرارا ا،   .ف

املداخلة-9 ص م مع الذاتية ة الس إرفاق الضرورة .من  

التا- 10 ي و لك يد ال ع واملداخالت صات امل  tlem.u.cner@gmail.com :ترسل
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 tlem.u.cner@gmail.com:  ترسل المشاركة على اإليميل

 


