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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 باجللفة ''زيان عاشور'''جامعة 

 كلية احلقوق و العلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية
 

 

 :ينظمان  --- ''التنمية و الدميقراطية وحقوق االنسان يف اجلزائر''//خمرب و 

 *******ملتقى وطين*******

 02.22: الساعة   ---بقاعة املؤمترات  22/22/2222:سبتيوم ال

 حممد الشيخ برابح ـ مدير اجلامعة ـ/د.أ: الرئيس الشريف 

 حممد محام  ـ عميد الكلية ـ.د:املشرف العام 

 ******* :  هيئة امللتقى  *******

 امللتقىنوري نعاس  ــــــــــ رئيس / د 

 منسق الورشات/ أمحد عطاء اهلل فشار  ـ نائب رئيس امللتقى / د .أ

 ــــــرئيس اللجنة العلمية زوامبية عبد النور: د

 ــــــ نائب رئيس اللجنة العلمية علي بن عالل: أ

 ــــــرئيس اللجنة التنظيمية رمضاني مفتاح: أ

 يميةــــــ نائب رئيس اللجنة التنظ نور الدين مكاوي: أ

 *******: لتقىاملعنوان *******

يف الشعبية  كاتااحلرنتيجة الدميقراطي التغيري 

 –فيفري أمنوذجا 22حراك – العربية املنطقة

 : تقــــــــــديم

 22بعد عام كامل عن ذكرى احلراك الشعيب اجلزائري املبارك يف       
التنمية  ، ارتأى قسم العلوم السياسية بالتعاون مع خمرب2102فيفري 

حول  ،اوالدميقراطية وحقوق االنسان يف اجلزائر أن ينظم ملتقى وطني

مع ،  احلراكات الشعبية يف املنطقة العربيةنتيجة الدميقراطي التغيري 

 يةألهماخلاصة كأمنوذج حيظى بالدراسة ، 2102فيفري  22أخذ حراك 

  .على الصعيدين الداخلي و اخلارجي ،أبعاده ومفرزاته

واحلركات  دميقراطي،التغيري العمدنا يف هذه املقاربة بني وقد        

 :إىل طرح االشكالية التالية اليت تعرف تناميا، االحتجاجية 

 :كاليةاالشـــــ

يف الوطن العربي  يف حتقيق التغيري الدميقراطي شعيبال اكاحلرما مدى جناعة 

 ..؟ عموما، ويف اجلزائر بشكل خاص

 :ـــاور ــاحملـــــــ

االحتجاج  /الفرق بني الثورة  –كات االحتجاجية اتعريف احلر)االطار املفاهيمي  / 0

– االجتاهات احلديثة يف دراسة احلركات االحتجاجية –... املظاهرة /االنتفاضة /
 ....(التغيري الدميقراطي أسبابه وآلياته

راسة د– البحرين/تونس/مصر)العربية   نطقةكات االحتجاجية يف املااحلر/ 2

  (–مقارنة 
وفق  ويف أهم املطالب املتغرياتوافع ودراسة يف الّد -) 2102فيفري  22حراك / 3

دراسة لدور الريادي  – هم النتائ  واملكتسباتدراسة أل– ..كرونولوجيا احلراك

ردود الفعل األجنبية على  –.. للمؤسسة العسكرية يف مرافقة احلراك الشعيب

 ...( احلراك يف االنتخابات الرئاسية أوىل مثارقراءة –.. االعالم واحلراك – ..احلراك

 :األهــــــــــــداف 

 اهذسعى ، يملعاجلتهامن خالل االشكالية و كذا  احملاور اليت سطرت 

 :أساسية هي  فاهدأ أربعةإىل حتقيق  امللتقى

احلركات االحتجاجية : طر النظرية اليت تناولت مفاهيم األمعرفة أهم  -/ (0

 التغيري الدميقراطي  –
يف البيئات التغيري الدميقراطي و شعبيةكات الااحلرالتعرف على  -/ (2

وما مييزها من بعض النماذج العربية من خالل دراسة املتجانسة نسبيا، 

  ..فروق ومتغريات
على الساحتني  2102فيفري  22دراسة أهم أبعاد و مفرزات حراك  -/ (3

   اخلية واخلارجيةالّد
 : وهيورشات كربى ترتجم نتائ  امللتقى وتوصياته  أربعةفتح  -/ (4

 

  ''تغيري الدميقراطيال''ورشة /األوىل  الورشة
 ''احلراكات الشعبية يف املنطقة العربية''ورشة /الورشة الثانية 
 ''–والتقييماملسار –فيفري  22حراك ''ورشة/الورشة الثالثة 

 .ورشة صياغة التوصيات والبيان اخلتامي/رابعةالورشة ال

 

 :شـــــــــــــروط قبول املداخالت 

، وال يتم النظر الربيد االلكرتونيتوجه املداخالت املتعلقة باحملاور أو الورشات، إىل  -

مداخلة كما ال يتم قبول سوى . عنوان الربيدي احملددإىل أي مداخلة أرسلت لغري ال

 .واحدة فقط

أن تعتمد منهجية البحث العلمي يف إعداد البحث باللغة العربية واللغة  -

 .االجنليزية

 01احلد األعلى لعدد صفحات البحث هو : ختضع كل األحباث للضوابط املنهجية  -

 Traditional Arabicصفحة، على أن يكون نوع اخلط ألحباث اللغة العربية هو 

، اما حدود الصفحة فتكون  simplified arabic 01حبجم ، و العناوين 01احلجم

 .سم 3سم كل اجلهات عدا يسار الصفحة،  2

ال جيوز تقديم حبوث منشورة أو قدمت للنشر أو للمشاركة يف أيام دراسية و  -

 .ملتقيات أو أي مناسبات علمية أخرى

 : هام

 ـــ لتقى بــاملتتعهد هيئة : 

 .لكل املساهمني يف امللتقى حبسب الصفة ''شهادات مشاركة''منح 1 -/ 

طبع مجيع املداخالت اليت متت تزكيتها من طرف اللجنة العلمية  2-/ 

، وكذا أشغال الورشات والتوصيات، يف  ''أمساء أصحابها''للملتقى، بــ

، يضم خالصة األعمال ''وقائع أعمال امللتقى''ملحق خاص مبسمى 

يا وورقيا على مستوى مكتبة الفردية واجلماعية، تتم إتاحته رقم

 .اجلامعة

 .ألحسن مداخلة مقدمة ''شهادة تقديرية''منح 3-/ 

 .رفع التوصيات واالقرتاحات4 -/ 

 ال يتحمل امللتقى أي تكاليف مرتبطة بالتنقل أو املبيت. 

  01/22/2222(: البحث كامال)آخر موعد الستالم املداخالت 

 : (أجبديترتيب )أعضاء الّلجنة العلمية 

 جامعة اجلزائر -السعيد عبيكشي/ د

 جامعة املسيلة ----السعيد كنيوات / د

 جامعة اجللفة ----------العمري احلاج / د

 جامعة اجللفة ----------بن غربي ميلود/ د

 جامعة اجللفة ---حسني بلخريات /د

 جامعة اجلزائر ------------------محيد دليوح/ د

 جامعة اجللفة -----------خالد تلعيش / د

 -اجلزائر-املدرسة العليا للعلوم السياسية -----عامر ناصر / د

 اجللفة جامعة ----عبداحلق بوسعيد/ د

 جامعة بسكرة ----------عبدالكريم عاشور/ د

 جامعة اجللفة --------عبدالقادر كاس /د

 جامعة سعيدة ----------علي العطري / د

 جامعة برج بوعريري  ---------------علي شوحية / د

 جامعة اجللفة ----------عينة مسعود/ د

 جامعة اجللفة ----------حممد أحممدي / د

 جامعة سعيدة ----------حممد شاربي / د

 :(ترتيب أجبدي)أعضاء اللجنة التنظيمية 

 جامعة اجللفة ----------العطري ميلود/ أ

 جامعة اجللفة ----------بلقاسمبن العايب / أ

 جامعة اجللفة ----------بن علي خليل/ أ

 جامعة اجللفة ----------عصيب حليمة السعدية/ أ

 جامعة اجللفة ---------- ميهوبي حبيب /أ

 خليدة امحيدات/ اآلنسة     -- حدة بن مسعود/ اآلنسة  : العامةالسكرتارية 

  عنـاوين املراسلة واالتصال: 

 (abdenour82@gmail.com) 

  أمانة رئاسة قسم العلوم السياسية 

  0550438722+  1881037743: هاتف 
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