الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة  8ماي  54قالمة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم التاريخ واآلثار بالتنسيق مع معهد اآلثار بجامعة الجزائر 2
مخبر التاريخ لألبحاث والدراسات المغاربية
وحدة بحث  :الحضور النوميدي البوني الروماني بالشرق الجزائري

ينظــم:
قسم التاريخ واآلثار بالتنسيق مع معهد اآلثار بجامعة الجزائر 2
مخبر ا لتاريخ لألبحاث والدراسات المغاربية

امللتقـى الوطنـي الثاني حول:
*دور اآلثار والتراث في الحفاظ على الذاكرة الوطنية.
Email: histoirguelma@yahoo.fr

أيــام 42 - 23 :أفريل .4102

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزا رة التعليم العالي و البحث العلمـي
جامعة  8ماي  54قاملة
كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية
قسم التاريخ وآلاثار

ينظــم

الديباجــة

لقد سعت الدول وألامم في العالم للحفاظ على تراثها املادي واملعنوي الذي
يشخص ماهية كل أمة ويبرز خصائصها على امل ستويات املحلية الوطنية
والدولية بحيث اتخذت لذلك سبال وطرقا عديدة لتثمينه بما تم ايراده من
قوانين وطنية ودولية تحفظ على املكنونات التراثية لها وعلى سبيل املثال
الجزائز حيث وضعت ووظفت لذلك كل الهياكل والتنظيمات(إلادارية ،ألامنية
والقانونية) ،ويتجلى ذلك في ا لقانون الوطني الرئيس ي لحماية املمتلكات
ألامة(قانون )45- 88 :وما يتضمنه من معطيات سعت من خاللها الدولة
الجزائرية حثيثا لتثمين وحماية التراث املادي واملعنوي ،أضافة إلى ما وضعته
من فقرات ونصوص قانون ردعية لكل من يمس بهذا ألاخير ملا يمثله من
مقومات الهوية الوطنية.

إشكاليـة امللتقــى

قسم التاريخ وآلاثار بالتنسيق مع معهد آلاثار
يعد التراث مقوم ألامم ودعامة قيامها حاضرا ومستقبال كما هو الشأن في
بجامعة الجزائر 2
الجزائر ،حيث تقوم إشكالية امللتقى على ما يمثله التراث الجزائري من أسس
مخبر التاريخ لألبحاث والدراسات املغاربية وركائز يقوم عليها محور الهوية الوطنية بمدلوالتها املادية والرمزية وبما يمثله

امللتقى الوطني حول

دور آلاثار و التراث ألاثري في الحفاظ
على الذاكرة الوطنية.
يــــــومي  22و 25أفـــريل 2102م

محــاور امللتقــى

كذلك من وسيلة فخر واعتزاز الوطن الجزائر بتنوع أوجهه الحضارية والثقافية
املتعاقبة عبر ألازمنة والعصور التاريخية بداية بفترة ما قبل التاريخ مرورا
بالفترات القديمة ،الوسيطة ،وكذا الفترة الحديثة.

أهـداف امللتقــى

هدف امللتقى حول دور وأهمية التراث ألاثري في الحفاظ على الهوية الوطنية
الجزائر إلى إلاجابة حول ألاهداف التالية:
 - 1التعرف عل ى املواقع واملعالم القديمة بالجزائر.
 - 2التعرف عل ى املواقع واملعالم إلاسالمية(الوسطى والعثمانية) بالجزائر.
 - 3التعرف على القوانين الجزائرية التي تثمين وتحمي التراث املادي وحتى
املعنوي.
 -5ابراز التراث الجزائري من خالل هويته الوطنية.
 - 4تجديد آلافاق الجديدة لتمين التراث.

-1
-2
-3

-5

املكنونات التراثية بالجزائر (مواقع ومعالم أثرية) .
التجارب العربية في ترقية التراث.
النظم القانونية الوطنية والدولية لحماية وتثمين
التراث.
دور الحفريات ألاثرية في إبراز الهوية الوطنية بالجزائر.

اللجنـة العلميـة للملتقــى

إستمــارة املشارك ــة

شــروط املشارك ــة

أ.د .فركوس صالح.................................... ...رئيسا.
الدكتور سالطنية عبد املالك ......................عضوا.
د .عزوق عبد الكريم  ...............................عضوا.
أ.د قدادرة شايب ........................................عضوا.
د .دريس ي سليم ..........................................عضوا.
د.بويحياوي عزالدين  ................................عضوا.
د .شرقي محمد ..........................................عضوا.
د .بن مارس كمال................... .....................عضوا
أ .زرارقة مراد..............................................عضوا

الاسم......................................................................................................................
اللقــب....................................................................................................................
الوظيفة.................................................................................................................
املؤسسة................................................................................................................
البريد إلالكتروني...................................................................................................
رقم الهاتف............................................................................................................
رقم الفاكس.............................................................................................................
رقم املحور..............................................................................................................
عنوان املداخلة.....................................................................................................
ملخص املداخلة...................................................................................................
...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
الوسائل املتطلبة لعرض املداخلة........................................................................

 - 1يجب أن تكون املداخلة في اهتمامات محاور امللتقى.
 - 2يبغي أن تكون املداخلة وفق املعايير العلمية.
 - 3تلقى املداخلة باللغة العربية أو ألاجنبية مع إرفاقها
بملخص ال يتجاوز نصف صفحة بالعربية.
 - 5تكتب املداخلة بالعربية بخط SIMPLIFIED
 ARABICرقم  15أما اللغة ألاجنبية
فتكتب بخط TIMES NEW ROMAN.
 - 4تتراوح أوراق املداخلة ما بين 14و  14على أن
يكون التهميش في أسفل الصفحة .
 - 6يشترط أن تكون الصور ،البيانات والجداول واضحة.
 - 7يستحسن تقديم املداخالت في أقراص مضغوطة.
 - 8يشترط أن تكون املداخلة غير منشورة من قبل.
 - 8تخضع جميع املداخالت املرسلة إلى تحكيم الهيئة
العلمية للملتقى.
 - 14الالتزام بمواعيد إرسال استمارة املشاركة ونص
املداخلة.

اللجنــة التنظيميــة

رئيس اللجنة :د .سالطنية عبد املالك

*أعضاء من ألاساتذة الدائمون :

 أ.د /فركوس صالح أ.د /قدادرة شايبد /.بورغدة رمضان أ /.زرارقة مراد أ /.بوزيد فؤاد أ /.بودرواز عبد الحميدأ /.بوشارب سلوى أ/.مرزوقي بلقاسم أ/.شاوش محمود -أ/.سعيدي سليم.

*أعضاء من ألاساتذة املؤقتين زاملشاركين:

 -أ /.عادل وافية -أ /.هيدوقي رشيد

أ /.خردوش ريمة -أ/.قيمحي وسيلة

* أعضــاء من ممثلي الطلبة.

 حميدان مراد.نيقري عبد الحق. -قبايلية مريم.

مالحظ ــة

تذك ـي ــر

أوال :ترسل املواضيع إلى العنوان إلالكتروني:
* آخر أجل لتلقى امللخصات 34 :مارس 2413
histoirguelma@yahoo.fr
* إعالم املتدخلين بقبول ملخصاتهم 14 :أفريل 2413
ثانيا :يتكفل املخبر بمصاريف إلاقامة للمشاركين الذين وافقت اللجنة ا لعلمية * موعد استالم املداخالت 14.:أفريل 2413
للملتقى على مداخالتهم ،ماعدا تذكرة السفر التي تكون على حساب املشارك.

