الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الحاج لخضر باتنة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية
قسم العلوم اإلنسانية
توصيات الملتقى الوطني األول حول '':األبحاث والدراسات التاريخية في الجزائر بعد
خمسين سنة من االستقالل -محطة لالعتبار والتقييم''-

اجتمعت لجنة التوصيات يوم الثالثاء  62جمادى الثاني  4141هـ الموافق لـ 70
ماي  6744الخاصة بالملتقى الوطني األول حول األبحاث والدراسات التاريخية في الجزائر
بعد خمسين سنة من االستقالل -محطة لالعتبار والتقييم -يومي  72و  70ماي 6744
بقاعة المحاضرات الكبرى بمجمع الحاج لخضر ،وتحت رئاسة األستاذ الدكتور أحمد صاري
جامعة األمير عبد القادر قسنطينة وعضوية كل من :
 األستاذ الدكتور مسعود مزهودي جامعة باتنة. الدكتور علي غنابزية جامعة الوادي. الدكتورة لمياء بوقريوة جامعة باتنة. الدكتور أحمد رنيمة جامعة الشلف. األستاذ عاشور منصورية جامعة باتنة. األستاذ عبد الحميد بعيطيش جامعة باتنة.وتتقدم اللجنة بشكر خاص إلى رئيس الجامعة األستاذ الدكتور الطاهر بن عبيد والى
األستاذ الدكتور صالح بوبشيش عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية،
والى الدكتور سليمان قريري رئيس قسم العلوم اإلنسانية والى السادة أعضاء اللجنة العلمية
والتنظيمية والطلبة على ما بذلوه من جهد وتسهيالت ألجل إنجاح فعاليات الملتقى.

تثمن اللجنة االختيار الموفق لموضوع الملتقى الذي انعقد في الوقت المناسب كمحطة
للمراجعة والتقييم والجزائر تحتفل بمرور خمسين سنة من استقاللها واسترجاع سيادتها كما
تؤكد اللجنة على التوصيات التالية :
 -4ترسيم الملتقى ليعقد دوريا مع ترقيته إلى ملتقى دولي.
 -6أن يتم تأطير الملتقيات القادمة من طرف رواد المدرسة التاريخية الجزائرية.
 -4ضرورة كتابة التاريخ الوطني وفق مناهج ورؤى جديدة مع االلتزام بالموضوعية العلمية
واالبتعاد عن الذاتية.
 -1ضرورة جمع كل ما يخص التاريخ الوطني في بنك معطيات يتكفل به معهد التاريخ وعلم
اآلثار والمركز الوطني للبحث في التاريخ واآلثار واالنثربولوجيا مستقبال.
 -5دعوة الجهات الوصية للتكفل بطبع ونشر الرسائل الجامعية الجادة والمتميزة.
 -2حث وتشجيع كل من شارك في صنع التاريخ الوطني على نشر مذكراته وتسجيل
شهاداتهم.
 -0إنشاء جائزة تشجيعية تقدم ألحسن البحوث والدراسات التاريخية المتعلقة بالتاريخ الوطني.
 -8طبع أعمال الملتقى ونشرها ضمن المنشورات الجامعية.

