الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الحاج لخضر  -باتنة-
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية
قسم العلوم اإلنسانية
شعبــة التاريــخ

برنامج الملتقى الوطني األول

األبحاث والدراسات التاريخية في الجزائر
بعد خمسين سنة من االستق الل
 -محطة لالعتبار والتقييم-

يومي  60 -60مـاي 2013م
بقاعة المحاضرات الكبرى  -مجمع الحاج لخضر-
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اليــوم األول :االثنين  60ماي 3602
مراسيــم افتتــاح الملتــقى:
التوقيت :من سـا  0066الى سـا 00.9
-

كلمة السيد  :رئيس اللجنة العلمية للملتقى د 0باقة رشيد0
كلمة السيد  :رئيس قسم العلوم اإلنسانية د  0سليمان قريري0
كلمة بعض الشخصيات الرائدة في الكتابات التاريخية0
كلمة السيد  :عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية أ0د -بوبشيش صالح0
كلمة السيد  :مدير جامعة الحاج لخضر أ0د الطاهر بن عبيد0
استراحــــــة إلى غايـــــة الساعة 06066 :
الفترة الصباحية
الجلســـــة األولــــــى:
رئيس الجلسة:أ0د زوزو عبد الحميد
مقرر الجلسة :أ0د مناصرية يوسف
التوقيت
06009 –06066

عنوان المداخلة
الكتابات القانونية حول الثورة الجزائرية
 الثورة الجزائرية والقانون لمحمد بجاوي نموذجا-كتابة تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية في رسائل الدكتوراه
بجامعات الجزائر
 دراسة نموذج-موالي بلحميسي و مروش بين المدرسة الخلدونية ومدرسة الحوليات

د 0رنيمة أحمد

00066 – 060.9

إشكالية كتابة تاريخ الجزائر الحديث ،حقبة االستعمار الفرنسي

د 0نورالدين ثنيو

06026 – 06009
060.9 –06026

00009 – 00066
000.9 – 00009

األساتذة المتدخلون
أ0د 0آجقو علي
أ 0دريدي وفاء
د 0بوقريوة لمياء

الجامعة
جامعة بسكرة
جامعة خنشلة
جامعة باتنة
جامعة حسيبة بن
بوعلى الشلف
جامعة األمير عبد
القادر
جامعة سطيف 3

د 0لوصيف سفيان

البحث التاريخي في الجزائر :نظرة تقييمية
منـــــــاقشــــــــــة

الجلســــــة الثانيــــــة:
رئيس الجلسة :أ0د فياللي عبد العزيز
مقرر الجلسة :أ0د آجقــو علي
التوقيت
03066 – 000.9
03009 – 03066
03026 – 03009
030.9 – 03026
02066 – 030.9
02026 – 02066
09066 – 02026

عنوان المداخلة
محطات من تاريخ الجزائر الحديث لالعتبار
منهجية وأدوات البحث في تاريخ الجزائر عند البروفسور عبد الحميد
زوزو
نماذج من األرشيف الجزائري و األرشيف الفرنسي " دراسة مقارنة و
تقييم "
حركة التأليف التاريخي حول قسنطينة في فترة االحتالل :نماذج
مخطوطة"
أحمد توفيق المدني عميد المؤرخين الجزائريين عرض لحياته وتحليل
لكتابه " هذه هي الجزائر"0
منـــــــاقشــــــــــة
وجبـــــــة غـــــــــــــــداء

األساتذة المتدخلون
د  0باقة رشيد
أ  0تـيـتــه لـيلـى

الجامعة
جامعة باتنة
جامعة باتنة

د 0بن زروال جمعة

جامعة باتنة

د 0كعوان فارس

جامعة سطيف 3

د 0ميسوم بلقاسم

جامعة محمد
خيضر بسكرة

استراحــــــة إلى غايــــــــة الساعة 09026 :
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الفترة المسائية
الجلســـــة األولى:
رئيس الجلسة :أ0د بوخلخال عبد هللا
مقرر الجلسة :أ0د مـزهودي مسعود
التوقيت
090.9 –09026

عنوان المداخلة
االنتلجنسية الجزائرية  -مهمات سياسية و أخرى ثقافية

األساتذة المتدخلون
أ0د 0خمري الجمعي

الجامعة
جامعة باتنة

00066 – 090.9

كتابة التراجم عند الشيخ محمد الطاهر التليلي ــ دراسة لكتابه إتحاف
القاري بحياة الشيخ خليفة بن حسن القماري0
منهجية التعامل مع المصادر االستعمارية ومدى االستفادة منها في
كتابة تاريخ الجزائر المعاصر0
أهمية الكتابات الهاوية لألبحاث األكاديمية التاريخية

د 0غنـابزيـة علي

جامعة الوادي

أ  0زغب عثمان

جامعة الوادي

أ  0عبــيد مصطــفى

جامعة المسيلة

00009 – 00066
00026 –00009

منـــــــاقشــــــــــة

00066 – 00026

الجلســـــة الثانية:
رئيس الجلسة :أ0د شيخي عبد المجيد
مقرر الجلسة0:د باقـــــة رشيـــد
التوقيت

عنوان المداخلة

األساتذة المتدخلون

الجامعة

00009 – 00066

المذكرات التاريخية حول الثورة بعد  96سنة من االستقالل.

أ0د صــاري أحمد

جامعة قسنطينة

00026 – 00009

البحث في عصور ما قبل التاريخ بالجزائر(دراسة و تقييم)0

د 0جراية محمد رشدي

جامعة الوادي

000.9 – 00026

دراسة مجتمع أووزيا من خالل الكتابات الالتينية

أ  0خاشة السعيد

جامعة سطيف 3

00066 –000.9

منهجية البحث في تاريخ الجزائر القديم

أ  0بعيطيش عبد الحميد

جامعة باتنة

00009 -00066

دور مؤرخي المغرب األوسط " الجزائر" في نقل المعرفة التاريخية
خالل القرنين السادس والسابع الهجريين0
منـــــــاقشــــــــــة

أ  0عشي علي

جامعة عباس
لغرور -خنشلة

000.9 – 00009
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اليــوم الثــاني :الثالثاء  60ماي 3602م
الفترة الصباحية
الجلســــــة األولـــــــى:
رئيس الجلسة :أ0د -خمــــري الجمعـــي
مقرر الجلسة :د 0بن زروال جمعـة
التوقيت
600.9 –60026
60066 – 600.9
60009 – 60066
60026 – 60009
600.9 – 60026
06009 – 600.9

عنوان المداخلة
البحث التاريخي األكاديمي في الجزائر ،كتابات محفوظ قداش نموذجا0
أهمية األرشيف الوطني الجزائري في كتابة تاريخ الحركة الوطنية و
الثورة التحريرية ( أرشيف قسنطينة نموذجا)
دور المذكرات في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية
قراءة نقدية في المذكرات التاريخية للشخصيات الفاعلة في مسيرة
الحركة الوطنية "مذكرات مصالي الحاج" (0000م0020/م) نموذجا"
قراءة في آخر ما كتب فرحات عباس بعنوان  :غدا سيطلع النهار

األساتذة المتدخلون
أ  0عمر عبد الناصر
د 0لهاللي إسعد
أ 0سلوى لهاللي
د 0حماميد حسينة
أ  0جعفري احمد

الجامعة
جامعة قالمة0
جامعة سطيف3
جامعة الجزائر3
جامعة باتنة
جامعة غرداية

أ 0ليتيم عيسى
أ 0كليل صالح

جامعة باتنة
جامعة خنشلة

منـــــــاقشــــــــــة

الجلســــــة الثانيــــــة:
رئيس الجلسة :د 0بوقريوة لمياء
مقرر الجلسة0:د غنابزية علي
التوقيت
06026 – 06009
060.9 – 06026

عنوان المداخلة
كتابة التاريخ الوطني 000الرؤيـة والمنهج
بعض الكتابات التاريخية حول منطقة األوراس

األساتذة المتدخلون
د 0قاسمي يوسف
أ  0هواري مختار

الجامعة
جامعة قالمة0
جامعة باتنة

00066 – 060.9

الوثائق التاريخية األرشيفية واستثمارها في دراسة تاريخ الجزائر
(الوثائق العثمانية نموذجا )
الدراسات األندلسية في مختبر الكتابة التاريخية الجزائرية

أ  0بقدور مريم

جامعة بشار

أ  0رفيق خليفي

00026 – 00009

إنتاج المعرفة التاريخية في المغرب األوسط من خالل تاريخ الجزائر
الثقافي ألبي القاسم سعد هللا
منـــــــاقشــــــــــة

جامعة عباس
لغرور -خنشلة
جامعة باتنة

00009 – 00066

03066 – 00026

أ  0منصورية عاشور

الجلســـــة الثالثـــــــــة:
رئيس الجلسة :حماميد حسينة
مقرر الجلسة0:د قاسمي يوسف
التوقيت
03009 – 03066
03026 – 03009
030.9 – 03026
02066 – 030.9
02009 – 02066
020.9 – 02009
0.066 – 020.9

األساتذة المتدخلون
أ  0شلبي شهرزاد

عنوان المداخلة
خصائص الكتابات التاريخية للعلماء المسلمين الجزائريين اثناء فترة
االحتالل-تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمبارك الميلي أنموذجا-
أ  0وهيبة قطوش
أهمية توظيف أرشيف المحاكم الشرعية في الرسائل الجامعية لتاريخ
الجزائر في الفترة العثمانية
أ  0مغشيش عبد المالك
حركة التأليف في تاريخ الجزائر الثقافي بعد االستقالل(الرؤية و
أ  0مغشيش نور الهدى
المنهج )
أ  0عمراني معاد
الوالية التاريخية السادسة للثورة 0003-0090م  ،قراءة مقارنة بين
المذكرات كشهادات تاريخية ومصادر فرنسية0
أ  0عولمي الربيع
تاريخ الجزائر القديم من خالل كتابات ستيفان قزال (الحصيلة والتقييم)

الجامعة
جامعة محمد
خيضر بسكرة
جامعة الجزائر3
جامعة الطارف
جامعة باتنة
جامعة الوادي
جامعة باتنة

منـــــــاقشــــــــــة
اختتــــام فعاليــات الملتــــقى
وجبـــــــة غـــــــــــــــداء
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