
  
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -باتنة  -جامعة الحاج لخضر 

 اإلسالميةواالجتماعية والعلوم  اإلنسانيةكلية العلوم 

 

 تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجامعة
 

 
 
 تنظم

 ة التاريخــشعب

 حول الملتقى الوطني األول

 

بحاث والدراسات التاريخية  األ
الجزائر بعد خمسين سنة من    في

 االستق الل  
- محطة لالعتبار والتقييم –

 
 

 
 م2013  مـاي 60  -60  يومي

 :ة  الديباج
لما كان التاريخ مرآة األمم، يعكس ماضيها، ويترجم حاضرها، و من 

ظ خالله تستلهم مستقبلها، كان من األهمية بمكان االهتمام به، والحفا
عليه، ونقله إلى األجيال الالحقة في صورة صحيحة ال لبس فيها وال 

. وهاديا لهم في مستقبلهم ،مبالغة، ليكون نبراسًا لهم في حاضرهم
 .افالشعوب التي ال تاريخ لها ال وجود له

منذ فتاريخ الجزائر وثورتها مجال رحب للبحث والدراسة، وألن 
أسماء كثيرة لمؤرخين ولمعت  االستقالل ظهرت دراسات عديدة،

وباحثين جزائريين تخصصوا في دراسة تاريخ الجزائر، كما صدرت كتب 
ومؤلفات عديدة بلغات شتى تدور موضوعاتها حول مختلف فترات تاريخ 

 .الجزائر 
وعلى الرغم من ذلك تبقى حقيقة هامة مفادها أن الكتابات واألبحاث 

الل خمسين سنة من والدراسات والمذكرات التي صدرت في الجزائر خ
جعة والتقييم لمعرفة ااالستقالل ال تزال قليلة، وتحتاج إلى محطة للمر 

اإلنسان التي عاشها حياة المدى إلمام هذه الكتابات بمختلف مناحي 
 تلكالجزائري في الماضي، وكذلك مدى فائدة وموضوعية ومصداقية 

 ؟الجماعيةالكتابات، وهل يمكن الثقة بها واعتبارها محفظة الذاكرة 
 

 :ى  ة الملتق  إشكالي
 :من هذا المنطلق طـرحنا اإلشكاليات التالية

هي الحقب والفترات التي مازالت في طي النسيان، أو التي لم يتم  ما -
دراستها بطريقة جامعة وشاملة، وما سر عزوف المختصين عن االهتمام 

 . بها؟ 
ة، يمكن االعتماد أي من المصادر األرشيفية، الفرنسية أم الجزائري -

 عليها بدرجة أكبر في كتابة تاريخ الجزائر؟ 
أي من وجهات النظر، الفرنسية أم الجزائرية، يتوجب األخذ بها لفهم  -

 حقيقة األحداث التاريخية؟
 

كيف نحرر تاريخنا من التحريف والتزييف الذي طاله أثناء فترة   -
 االستعمار؟

ة المؤرخين وتفسيراتهم مدى التطابق واالختالف بين رؤيما  -
 ؟نتائجالألسباب و ل

ما هي أهم االستنتاجات والحقائق الجديدة التي توصلوا إليها،   -
 والعبر والدروس المستقاة من تجارب األجيال السابقة؟

 
 :ى  داف الملتق  أه

تحقيق مجموعة من األهداف،  إلىالملتقى  ن لهذاو يطمح المنظم 
 : منها 

 .المحلية في الكتابة التاريخية والتعريف بهاالمصادر  ةإبراز أهمي -

تشجيع الطلبة والباحثين على االهتمام أكثر بالبحث في تاريخ  -
 .الجزائر

تدليل العقبات والصعاب التي مازالت تعرقل طريق البحث في  -
 .الجزائر

تقييم مسار البحث في ميدان التاريخ وتبيان اإليجابيات  -
 .والنقائص

 

 :ى ملتقلل ة اور األساسي المح

حول الجزائر باللغات المحلية لكتابات التاريخية ا -1
 .األجنبية

 .حول الجزائر باللغة الوطنيةالمحلية الكتابات التاريخية  -2

 .بين األبحاث األكاديمية والكتابات الهاوية -3

 .مدى االستفادة من المصادر القديمة ووثائق األرشيف -4

 .الجزائري منهجية وأدوات البحث في التاريخ -5

 .اربة بين كتابات المؤرخينالمق -6

 .وضع المؤرخ الجزائري في المجتمع -7

 .أثر األبحاث والدراسات التاريخية على المجتمع -8

 .نقد وتقييم حصيلة الكتابات التاريخية في الجزائر -9



 

 المشارك  ة  استمارة
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  ..............................................:.نيرو تكلالا بريدال
: محور المداخلة
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 .................................................... :الملخص
.................................................................
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.................................................................

.................................................................
................................................................ 

 .............................: ة الوسائل المتطلبة لعرض المداخل
 

 الم واالستعواصل   للت
ترسل المواضيع إلى رئيس اللجنة العلمية للملتقى عبر البريد 

  rachid_baka@yahoo.fr       :اإللكتروني التالي
: يأو إلى رئيس اللجنة التنظيمية عبر البريد االلكترون

massil6@yahoo.fr                          
 

 مساهمة بمداخالتكمدعوة لل
 .يجب أن تكون المداخلة في اهتمامات محاور الملتقى - 1

 .يبغي أن تكون المداخلة وفق المعايير العلمية - 2

تلقى المداخلة بالعربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية مع إرفاقها  - 3
 .بملخص ال يتجاوز نصف صفحة بالعربية أو العكس

 Simplified Arabic تكتب المداخلة بالعربية بخط - 4
 Times new أما اللغة الفرنسية فتكتب بخط  14رقم

roman   1وتباعد بين السطور . 12رقم. 

 .سم من باقي الجهات 2سم من اليمين و2.5: الهوامش     
على أن يكون  15و 11تتراوح أوراق المداخلة  ما بين  - 5

 .التهميش في أسفل الصفحة 

 .لجداول واضحةيشترط أن تكون الصور، البيانات و ا - 6

 .يستحسن تقديم المداخالت في أقراص مضغوطة - 7

 .يشترط أن تكون المداخلة غير منشورة من قبل - 8

تخضع جميع المداخالت المرسلة إلى تحكيم الهيئة العلمية  - 9
 .للملتقى

 .االلتزام بمواعيد إرسال استمارة المشاركة ونص المداخلة - 11
 

 ة هممواريخ    ت
 2113 مــاي 17-16: امــقى أيـم الملتـتنظي -
 2113/ 21/12: آخر اجل لقبول الملخصات -
 2113/ 13/ 11ردود اللجنة التنظيمية في حدود  -
 31/13/2113آخر اجل لقبول المداخالت كاملة يوم  -

 

 

 
  م ارك    ت ع نا وت    ا

 
 

 
 

 بن عبيد الطاهر. د.أ: الرئيس الشرفي للملتقى
 بوبشيش صالح. د.أ : قى الملتس   رئي

 سليمان قريـري. د :مدي  ر الملتقى

 دـاقة رشيبـ. د :رئيس اللجنة العلمية
 بعيطيش عبد الحميد.أ:  رئس لجنة التنظيم

 :أعضاء اللجنة العلمية
 جامعة باتنة      مزهودي مسعود   . د.أ -
 2جامعة الجزائر        رحماني بلقاسم     . د.أ -
 جامعة باتنة           د مناصرية يوسف.أ -
 جامعة باتنة        خمري الجمعي    . د.أ -
 جامعة باتنة       حداد مصطفى     .د.أ -
 جامعة بسكرة         ي    أجقـو عل. د.أ -
 ـةجامعة قالم         بن مارس كمال   . د -
 جامعة باتنة         حماميد حسينة     . د -
 وادي الجامعة       غنابزية عـلي       . د -
 جامعة قسنطينة          اري أحمدد صـ.أ -
 جامعة باتنة        وة لمياء       بوقري. د -
 جامعة باتنةبن زروال جمعة            . د -
 جامعة باتنة           ـرة بلقاسمد بوق.أ -

 :م  أعضاء لجنة التنظي
   يـغيالني السبت. د -       شباحي مسعود       . د -
 ية عاشورأ منصور   -      رحمــاني موسى          -
 ليتيــم عيسى  -              م مصطفىـسال. أ -
 بوبشيش ياسين. د -  عـولمي الربيـع               -
 الـمسرحي جم. أ -              بن دعاس جمال. د -
     دـشروف محم. أ -أمداح أحمــد             . د -
 طبـي سـميـر -          هـواري مختـار   . أ -
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