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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

 نيابة مديرية الجامعة المكلفة بالتكوين العالي 
  فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي 

 

 جيدةثورة التحرير امل عيدنشاطات علمية بمناسبة 
 

 

نظم 
ُ
2جامعة محمد ملين دباغين سطيف ت  

،  املجيدةية التحرير ثورة السابعة والستون لعيد البمناسبة الذكرى ندوات تاريخية 

فضاعة وإبراز ، واملجاهدين ومآثر الشهداءلترسيخ قيم املواطنة والتعريف بتضحيات  

 جرائم االستعمار في حق الشعب الجزائري األبي
 

 : شعار تحت 
 
 
 
 

 بالتنسيق مع: 

 قسم التاريخ واآلثار   -  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية:  •

 مخبر علوم الرياضة والصحة العمومية    -                                                                                       

 مخبر املجازر االستعمارية -       كلية الحقوق والعلوم السياسية: •

    الثقافية  واالنساق السرديات  مخبر  -                             واللغات: كلية اآلداب   •

 
 

 اجلامعة   . مدير... ... ....... ...املشرف العام: أ.د/ قشي اخلري                                      
 ....انئب مدير اجلامعة .......: أ.د/ بوطاليب بن جدوالندوات تنسيق                                     

 

 

 "أجماد على خطى األجداد"

2021/2022السنة الجامعية   
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 لعيد ثورة التحرير اجمليدة:   67برانمج النشاطات العلمية مبناسبة إحياء الذكرى  

 

 

 التاريخ  عنوان الندوة  القسم / املخب  الكلية 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ واآلاثر 

الثورة اجلزائرية من خالل شهادة 
     تاابت األكادميينيكالفاعلني و 

 ضيف اجلامعة 
  حسني رزوق"" اجملاهد

11/11/2021 
 07املدرج 

 الرايضة والصحة العمومية خمرب علوم 
"فريق جبهة  التحريرية الرايضة والتورة

 التحرير الوطين منوذجا"
ضيف اجلامعة "اجملاهد حممد معوش 

  "FLNالعب فريق 

30/11/2021 
 أكتوبر  17املدرج 

   ية االستعمار فرنسا جمازر   خمرب اجملازر االستعمارية  كلية احلقوق والعلوم السياسية 
 - سياسية  قانونية اترخييةمقاربة -

22/11/2021 
 أكتوبر  17املدرج 

 17/11/2021 أدب الثورة  خمرب السردايت واالنساق الثقافية  كلية اآلداب واللغات 
 11املدرج 

 
 محاور وأهداف الندوات التاريخية: •

  

الندوات التاريخيةبرنامج   

 شهادات اجملاهدين األبطال وصناع الثورة يف والية سطيف واملناطق اجملاورة كتابةتقييد و -
 إبراز دور النخبة واملثقفني من أدابء وكتاب وشعراء يف دعم ثورة التحرير املباركة -
 الفرنسيإبراز دور ومكانة احلركة الرايضية اجلزائرية يف نشر الوعي الثوري وجتنيد الشباب ملقاومة االستعمار  -
تسللللليض العللللوء على دور فريق جبهة التحرير الوطين يف الدفاع عن قعللللية الشللللعب اجلزائري ورف  الراية الوطنية يف ا اف  الدولية  -

 وامساع صوت الثورة إىل العامل.
 االحتالل وانتهاك قواعد القانون الدويل.ق الشعب اجلزائري إابن الدولة الفرنسية عن اجلرائم املرتكبة يف ح سؤوليةمالتأكيد على  -
، ابعتباره حق ومطلب اجلرائمعن  ومطالبتها ابالعرتاف واالعتذار للدولة الفرنسللليةاألسلللال القانواث ة رة املسلللؤولية الدولية  تعزيز -

  لقواعد القانون الدويل.، مؤسس وذي حجية وفقا  شرعي للشعب اجلزائري
 واجملاهدين األبطالغرل قيم املواطنة يف نفول الطلبة وجي  االستقالل والتعريف بتعحيات ومآثر الشهداء  -
 .جهود املناضلني خالل الثورة التحريرية، وتثمني السيما التارخيية اليت دأبت اجلامعة تقدميهاتنوي  النشاطات الثقافية وتفعي  و -
 األساتذة يف خوض غمار البحث العلمي.الباحثني و تشجي االهتمام بتدوين التاريخ الوطين و -
 الباحثني بغرض بث الوعي التارخيي.الطلبة وحتقيق التواص  بني جي  الثورة اجلزائرية و -
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