
 

 

اجلامعة ملدير السامية الرعاية حتت و النرص ليوم ( 57السابعة وامخلسون ) ىاذلكر  مبناس بة  

:مــظـــــنـــ ي     

 مارس 19 و 18 يويم الرابع الوطين امللتقى ابلتعاون مع متحف اجملاهد لوالية البويرة التارخي قسم    

 املوسوم بــــــ : 2019

  1960/1962 اجلزائرية الفرنس ية املفاوضاتو  الفرنس ية يف الصحراء اجلزائرية التجارب النووية

  .من خالل النصوص

عاليم(و  و قانوين تناول اترخيي)  ا 

املرحةل الأخرية من الثورة التحريرية اجلزائرية من أأمه املراحل يف مسار الثورة و ذكل ابقرتاهنا ببعض  تعد          

حيث اقرتن ،ايفيان  مفاوضاتو     التجارب النووية الفرنس ية يف الصحراء اجلزائريةالأحداث و املناورات احلامسة مهنا : 

جتربة نووية يف اجلنوب اجلزائري و ابلتحديد  أأولجفرت السلطات الاس تعامرية  أأين 1960فيفري  13بتارخي  الأولاحلدث 

للفوز مبرشوعها القايض "بفصل  اجلارية كأول حماوةل اس تعراض لقوهتا  للهمينة عىل ملف املفاوضات "رقان"يف منطقة 

ضع حد و  اجلزائرية عىل فرنسا ثورةلل و هو انتصار   1962مارس  18 تارخيبـ  اذلي اقرتن الثاينلكن  احلدث الصحراء" 

ال أأن بني الطرفني   أأسفر عن توقيع اتفاقيات بني اجلزائر و فرنسا رافقها وقف ال طالق النار قاربت العقد من الزمنحلرب  ا 

رجة من اس تقالل اجلزائر، السليب يف مرحةل ح الأثر. فاكن لها بضعة س نوات  ضلت مس مترةالتجارب النووية الفرنس ية 

خـــــاريـــم التـسـ ق   
 

 جامتعية الالكية العلوم اال نسانية و 



 كقمية مضافة  تارخييةال  عارفامل الس تجالء : هدف علميالأوللتحقيق هدفني  فضولنا لعقد هذا امللتقى العلمي أأاثرهذا ما 

 و تبليغ رساةل الشهداء.  ال حياء اذلاكرة الوطنية و الثاين: لرصيدان التارخيي

عالميةهذين احلدثني من وهجات خمتلفة اترخيية و قانونية و تناول  و يف خضم هذا امللتقى سيمت    ىل عو ذكل ابلوقوف  ا 

   :التالية احملاور

 فصل الصحراء حماوالت  يف مواهجةالثورة التحريرية : الأول احملور .1

 الاس تقالليف املرحةل املبكرة من  اتفاقيات ايفيان و العالقات الاقتصادية اجلزائرية الفرنس يةاحملور الثاين :  .2

 ملف التجارب النووية الفرنس ية يف مفاوضات ايفياناحملور الثالث:  .3

 احملور الرابع: التجارب النووية واتفاقيات ايفيان من خالل املصادر  . .4

 و اس تكامل الس يادة مشلكة  اس مترار التجارب النووية بنيدوةل الاس تقالل :  اخلامس احملور .5

 1960/1966 للتجارب النووية الفرنس ية يف اجلزائراملنظور القانوين : السادس احملور .6

 مشلكة التجارب النووية الفرنس ية يف اجلزائر يف وسائل اال عالم ادلولية: السابع احملور .7

 و البيئية لساكن الصحراء اجلزائرية اال نسانيةاملشلكة و  التجارب النووية الفرنس ية: احملور الثامن .8

 :مللتقىاملرشفة عىل االهيئة 

 الربوفيسور بن عيل رشيف نورادلين :العام عىل امللتقىاملرشف 

 ادلكتورة وهيبة بن عالية: للملتقى ة يالرشف  ةالرئيس

 : ادلكتور سعيد جالويرئيس امللتقى

 لوالية البويرة ميسوم محمد مدير متحف اجملاهد :املرشف عىل املعرض

 اللجنة العلمية للملتقى:

 زيدين قاس مييرئيس اللجنة العلمية للملتقى: د/ 

 أأعضاء اللجنة العلمية:

 لرقط عيلد/  جاب هللا طيبد/  مريج عبد احللمي             أأ/ د/ اوكيل ابديس مصطفى      

 هارون فاطمةد/  قبيل عبد هللا   /د  سعيدي زينبد/  قاس ميي زيدين                  د/

 طبيب نوال د/ د/ س بع طاهر             د/ سعيد جالوي د/ محمد الرشيف حسني

 حلوان زوينةد/ امحد ومعر انديةد/  د/ رسجي محمد د/ حس بالوي نس مي                



 ارشوف كبري سلميةد/ د/ اوشن مجيةل د/ س بع فضيةل قدور محمد /د

 لعزييل فاحتد/ رمييل رضاد/ ارزيق عبد النورأأ.د/  لعمش عبد احلفيظد/ 

 أأ.د/ بدوي عبد البايق حرز هللا شارفد/ د/ميلودي حسينة علجيةد/دوداح 

 صابر راشديد/ د/ معزوز عيل رافع رضاد/  د/ بوتغامس حفيظة

 بطراوي مصطفىد/  مداح نور ادلين جباوي محمد الصاحل د/زعاف خادل

 : اللجنة التنظميية للملتقى

 عـــا رافـــرض / درئيسة اللجنة التنظميية: 

 زاين خري ادلين بطراوي مصطفى نور ادلين تويم

 شيبان يوغرطة رشيك الويزة ماقري مليكة

 محبيل سفيان زينب يسعيد عفان صونيا

 بعنون حدة حسيين معر زروق اندية 

 عبود مسرية عامر محيد بلوط عز ادلين

 تفات مس يكة درديش ليىل العمري فايزة

 شوشان زهرة العمري عبد النور محودي امنة

 بورحةل سلامين ميلودي يوغرطة متجيات عاشور

 رشوط املشاركة :

 أأن يكون البحث ذا صةل مبارشة بأأحد حماور امللتقى.     -

   أأن يكون البحث جديدا مل يس بق تقدميه أأو نرشه يف أأي ملتقى أأو ندوة علمية.    -

 .رضوريللمعين  مع رمق الهاتف الشخيص عرب الامييل ، رمقية.ةيف نسخ املداخالت ترسل   -

ساتذة وطلبة ادلكتوراه  دج 4000دفع حقوق املشاركة املقدرة بـ    -  دج. 2000للأ

 saiddjellaoui@gmail.com :الربيد اال لكرتوين     -

 مواعيد هممة:

 2019 فيفري 10أ خر أأجل الس تقبال امللخصات:      -

 .2019 مارس 19-18اترخي عقد امللتقى:    -

 قاعة احملارضات الكربى البويرةماكن عقد امللتقى: جامعة     -


