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 1954الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  املركز الوطني للدراسات والبحث في    

 

 

 

 

 

 ؟ماذا عن املركز

 إطار النشأة .1

 النشأة .2

 مهام املركز .3

 تطور منتوجات املركز .4

 



2 
 

 إطار النشأة -1

 والبحث العلمي مستوى قطاع التعليم العاليعملت الجزائر على تطوير شبكة من مراكز البحث على 

على مستوى القطاعات االجتماعية كذلك و تكويني، البحث العلمي األساس ي وال ترقيةوهذا ل

هو هدف وال ،وهذا لتطوير البحث العلمي التطبيقي والتطوير التكنولوجي املختلفة واالقتصادية

السياسة البحثية تم هذه وفي إطار  .قطاعاالستجابة إلى مختلف االنشغاالت البحثية الخاصة بكل 

وهذا لالستجابة  ،1954إنشاء املركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 الخاصة بكل من: إلى االنشغاالت البحثية

جة قطاع وزارة املجاهدين وذوي الحقوق، حيث أن االهتمامات البحثية لهذا القطاع تدور بالدر  أوال:

 (.1962-1830) 1954األولى حول مواضيع املقاومة والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

العريض والطويل  وهذا ألن هذه املرحلة املتميزة من تاريخ الجزائر الدولة الجزائرية على العموم؛ ثانيا:

 ثوابت الدولةالوحدة الوطنية وتمتين الحفاظ على  فيمن الروافد الهامة التي يعتمد عليها تعتبر 

 .الجزائرية املعاصرة
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 النشأة -2

املعدل واملتمم  ،1994جانفي  29املؤّرخ  42-94بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم  الوطنياملركز أنش ئ 

  .2003أكتوبر  29في املؤّرخ  373-03بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

( بمقتض ى املرسوم التـنفيذي رقم EPSTتحويله إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ) تّم و 

 .2011نوفمبر  24مؤّرخ في  11-396

 .2014سبتمبر  24 في حسب القرار الوزاري املشترك الـمؤّرخبوحدد التنظيم الداخلي للمركز 

في صفحة أخرى يمكن ة خاصة باملنظام وحوفي هذا اإلطار يمكن االطالع على منظام املركز في صف

 ركز.امل مهاماالطالع على 

 

-  
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 مهام املركز -3

بمقتض ى النصوص التشريعية والتنظيمية السارية املفعول، يعمل املركز على إنجاز وتطوير الدراسات 

 :  على ويشرف املركز ، وفي هذا اإلطار أشرف 1954والبحوث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  وترقيتها 1954نوفمبر  أول إنجاز العديد من الدراسات والبحوث املتعلقة بالحركة الوطنية وثورة، 

  1954نوفمبر أول ترجمة العديد من الوثائق والدراسات واملصنفات ذات الصلة بالحركة الوطنية وثورة، 

 1954نوفمبر  أول  جمع وحفظ املعلومات والوثائق واملواد املتصلة بالحركة الوطنية وثورة، 

  1954تسجيل وحفظ الشهادات الحية املتعلقة بالحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، 

  الوطنية وثورة  الحركة تاريخاملساهمة في إثراء برامج التعليم والتكوين في مختلف املستويات وهذا في ما يخص

 ،1954أول نوفمبر 

 1954نوفمبر  أول وضوعات الحركة الوطنية وثورة املساهمة في إثراء املنظومة الثقافية واإلعالمية بم، 

  1954نوفمبر  أول تنظيم الندوات وامللتقيات الوطنية والدولية حول مختلف جوانب الحركة الوطنية وثورة، 

  نوفمبر  أول  مرحلة الحركة الوطنية وثورةالكتابات حول إنشاء بنك للمعلومات حول التاريخ الوطني وإثرائه وترقية

1954، 

 والقطاعات األخرى املهتمة بمواضيع املجاهدين  لقطاعواملعرفية م املشورة والخبرة واملعلومات التاريخية تقدي

 ،1954نوفمبر  أول الحركة الوطنية وثورة 

  تنشيط البحث عن الوثائق واألرشيف املتعلق بالتراث التـاريخي والثقافي املرتبط بالحركة الوطنية والثورة

 ،التحريرية على الصعيدين الوطني والدولي

  بطبع الكتب ونتائج البحوث. 1954وفمبر ن أول املشاركة في نشر املعارف العلمية حول الحركة الوطنية وثورة 

 ترقية مجلة املركز والرفع من مستواها وهذا بهدف تصنيفها محليا ودوليا، 

  1954نوفمبر  أول إنتاج العديد من األفالم القصيرة والطويلة حول مواضع ذات الصلة بالحركة الوطنية وثورة، 

 1954نوفمبر  أول صلة بالحركة الوطنية وثورة الذات تاريخية  مادةتتناول  إنتاج العديد من األقراص املضغوطة ، 

  1954نوفمبر  أول إنتاج العديد من األشرطة الوثائقية حول موضوعات ذات صلة بالحركة الوطنية وثورة. 
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 زتطور منتوجات املرك -4
 

 بوضوح يتبّينقدم في الجداول املوالية منتوجات املركز املعرفية والفنية. إن التمعن في هذه الجداول ن

 نوعية الجهد العلمي والفني الذي قدمه املركز منذ نشأته.

مشاريع البحث املختلفة:

 مالحظة منجزة نوع املشاريع

مشاريع البرامج الوطنية 

 PNRللبحث 

 

 واتسنمنجز خالل مشروع بحث  34

(2001-2003) 

 

قائمة هذه البحوث املنجزة في  أنظر 

قائمة مشاريع البحث املوجودة في 

 مشاريع البحثأيقونة 

 خالل سنواتمنجز  مشروع بحث 32

(2011-2013) 

 مشروع بحث قيد اإلنجاز 11

 مشروع بحث داخلي 160 مشاريع بحث نوع جـ

 :ألشرطة الوثائقية واألفالم

 مالحظة منجزة

 الوثائقية األشرطة

 

انظر قائمة هذه األشرطة واألفالم في  د لكل شريط( 52شريط ) 32

األشرطة القائمة املوجودة في أيقونة 

 واألفالم
 د لكل فيلم( 180د إلى  120من ) 10 األفالم الطويلة

أشرطة خاصة 

 بمحطات تاريخية

 د لكل شريط( 15شريط ) 29

املنتوجات الرقمية: )األقراص(

 ((  قرص منجز )أنظر قائمة هذه األقراص في أيقونة املنتوجات الرقمية17سبعة عشر )

 

 

 

 

 



6 
 

الطباعة:

 مالحظة منجزة

 الكتب

 

أنظر قائمة الكتب  480 الكتب بالعربية

واملطبوعات في أيقونة 

 اإلصدارات

 53 الكتب بالفرنسية

 43 الكتب املترجمة

 

 

 مطبوعات وسالسل

 11 الوثائقسلسلة 

سلسلة مذكرات القيادات 

 العسكرية والسياسية
45 

سلسلة األعمال الكاملة 

من الجزائريين )للمفكرين 

 مجلد(  03-53

26 

الجرائد
07 

:امللتقيات والندوات

 مالحظة املنجزة 

انظر برامج بعض هذه امللتقيات في  20 امللتقيات الدولية

 120 امللتقيات الوطنية مللتقياتأيقونة ا

 252 الندوات التاريخية

 32 األيام الدراسية

 الشهادات املسجلة 

 مالحظة الحجم الساعي العدد اإلجمالي

خاصة هذه الشهادات الشفوية هي  د 53سا و 1086 شهادة شفوية 1952

قادة والجاهدين املجاهدات و بامل

للثورة  سياسيينالعسكريين و ال

 الجزائرية

 

 


