
 

 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية              
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 امنغست ـــــــــــــــامعة تــــــــج               
 اإلنسانية و االجتماعيةكلية العلوم              

                  

 

 اول التاريخ الوطني و المحلي  مناهج تدريس و تن
 الحق ائق و التحديات و اآلف اق  

  2320 جوان 80و 70 يومي      
 )حضوري و عن بعد(

 

 

 

 



 

       ق تناوله تعنى األمم و الشعوب بتاريخها و تعنى بكتابته و تلقينه لألجيال التي تتعرف على تراثها و تاريخها ،و تتحكم مجموعة من العوامل في طر ديباجة الملتقى:
يات في عصر يطغى عليه و طرق تلقينه و تعليمه لألجيال و حتى كل فئات المجتمع و عبر الوسائل المتعددة التي أضحت اليوم بالغة األثر فتغيرت الكثير من المعط

األسباب هي الفهم الخاطئ للتاريخ و دوره و إستعمال التكنولوجيا و لم يعد المحيط مغلقا و لم تعد للمعلومة حدود ، و قد حدد بعض المختصين أن من بين أهم و أبرز 
تناول و كتابة التاريخ  يرى آخرون أن السبب هو الطرق و الوسائل و األساليب التي لم تعد مواكبة لتطورات العصر ، في حين يرى آخرون أن السبب هو طريقة و منهج

على التاريخ الوطني ، و ال يتوقف األمر عند البعض عند هذا المؤشرات بل يرى البعض أن  المحلي الذي يعد جزء من التاريخ الوطني و ما يتعلق به من ظواهر انعكست
اآلثار الذي يغوص في أعماق التعريف ببعض األمور المتعلقة ببعد و عمق التراث الجزائري هي كذلك بحاجة إلى وقفة تأمل و التي تتقاطع مع التاريخ في األهداف كعلم 

باب كون  دية التي تعنى بها الدول التي ترغب في التأكيد على عمق تاريخيها و ثراء و تنوع تراثها ، و من باب األهمية الكبيرة لهذا األمر و منالتاريخ و بالشواهد الما
روري الوقوف على القضية بالدراسة و أصبح من الضو في ظل احتفائنا بستينية استرجاع السيادة الوطنية الجزائر واحدة من بين أبرز الدول التي تملك تراثا تاريخيا كبيرا 

 خاصة مع ازدياد أهمية حماية الذاكرة الوطنية من مختلف التحديات.  النقاش العلمي البناء للوقوف على الحقائق و تحديد التحديات ورسم اآلفاق والحلول
 أهداف الملتقى:

  و طرق تحسينها لربط األجيال بتاريخهم . التعليميةتحديد آليات تدريس و تناول التاريخ الوطني في مختلف المراحل  -01
 .ابراز أهمية العناية بالتاريخ  الوطني و البحث العلمي -02
  تشخيص التحديات التي يواجهها تعليم و تلقين التاريخ الوطني و المحلي و ما تعلق بهما من تراث -03
 و فهم التراث التاريخي للمجتمع و مدى تطابقه مع المفاهيم و األهداف العلمية لعلم التاريخ تحديد طرق تلقي -04
  .تحسيس الفاعلين و المدرسين و المتخصصين في التاريخ بأهمية تحسين طرق و مناهج إيصال المعلومة التاريخية المرتبطة بالتاريخ الوطني  -05
  يين المتخصصين و الباحثين و أصحاب الخبرات الميدانية لمعالجة الظواهر المتعلقة بالموضوع بطرق علميةالنقاش و تبادل اآلراء بين األكاديم -06
  .ابراز جهود الباحثين في التاريخ و التعريف بمساهماتهم  -07
 فتح نقاشات علمية حول مدى خدمة المناهج و الطرق التعليمية للتاريخ الوطني . -08
 
 
 



 

 محاور الملتقى:
   . تعليمية التاريخ و مناهج تدريس مادة التاريخ الوطني الجزائري  -01
 .المناهج التعليمية و التاريخ الوطني  -02
 ات و تأثيره على  التاريخ و التراث و الذاكرة الوطنية .البحث التاريخي المتخصص و تناول الهو  -03
 . التراث الوطنيالتجارب العملية و التعليمية و عالقة األجيال بالتاريخ و -04
  . اآلراء األكاديمية حول كتابة و تناول التاريخ و التراث المحلي و الوطني والدراسات  -05

 هيئة الملتقى
  كديده محمد مبارك رئيس الملتقى: د.       
   نواصر عبد الرحمان رئيس اللجنة العلمية :د.       
   أ.ة باامبارك رقية  – مباركة أ.ة.يحياوي رئيس اللجنة التنظيمية :        

 :   فرق البحث المنظمة
 ( تاريخ مقاومة االحتالل الفرنسي في أقصى الجنوب الجزائريPRFUفرقة ) -

 م20و 16( تاريخ العالقات التاريخية و الحضارية  بين الجزائر و بلدان افريقيا جنوب الصحراء ما بين القرنين PRFUفرقة ) -

( دراسات وأبحاث نقدية لكتابات الرحالة والمستكشفين للصحراء الجزائرية وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء ما بين PRFUفرقة ) -

 م 20و  16القرنين 

  ( الموروث الديني ألقصى الجنوب الجزائريPRFUفرقة ) -

 فرقة العالقات التاريخية و الحضارية بين الجزائر و افريقيا في الفترة الحديثة و المعاصرة -

 تاريخ مقاومة االحتالل الفرنسي و الثورة التحريرية بالجنوب الجزائري -

 فرقة مراجعات في تاريخ الجزائر الثقافي      -

 

 



 

ــالل ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــجنة العلميــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  نواصر عبد الرحمان : رئيس اللجنة د. ةـــــ

 محمد  د.هقاري 
 )جامعة تامنغست( 

 د.سليماني يوسف 
 )جامعة خميس مليانة(

 د.ة.هابة خديجة 
 )جامعة تامنغست( 

 د.تونسي عبد الرحمان 
 )جامعة خميس مليانة(

 د.مياد رشيد 
 )جامعة المدية(

 أ.د.كشنيط عز الدين 
  )جامعة تامنغست(

 د.هاشمي أمال 
 )جامعة وهران (

 د.ة. التومي زينب
 تامنغست()جامعة 

 .نواصر عبد الرحمان د
 )جامعة تامنغست(

 د.إيباه سيدي محمد 
 )جامعة تامنغست( 

 د.ة.بومدين عائشة 
 )جامعة تامنغست( 

 د.ة.بن مسعود مسعودة 
 )جامعة تامنغست( 

 د.جعفري أحمد 
 )جامعة غرداية(

 د.كحول عباس
 )جامعة بسكرة (

 د.بتقة إبراهيم 
 ) جامعة خميس مليانة(

 عثمان د.منادي
 )جامعة سوق اهراس(

 د. كريم مقنوش
()جامعة المدية  

 بن بوزيان عبد الرحمان 
 )جامعة تلمسان(

 د.حسين عبد الستار 
 م. .ع. لألساتذة بوزريعة ()

 –د.دواس يمينة 
 ()جامعة تامنغست

 د.سعيدو علي 
 م. .ع. لألساتذة بوزريعة ()

 د.بن عامر بكارة
 )جامعة تامنغست(

 د.كرزيكة علي
 )جامعة تامنغست(

 د.مزراق محمد 
 )جامعة تامنغست (

 أ.د.مقالتي عبد هللا 
 )جامعة المسيلة(

 د.دهمة بكار 
 )جامعة غرداية(

 د.شارف خالد 
 ( جامعة األغواط)

 أ.ة باامبارك رقية 
 )جامعة تامنغست(

 أ.دجعفري مبارك 
 )جامعة أدرار(

 د.حسين بوبيدي 
 )جامعة قسنطينة(

 د.كعبوش بومدين 
(األغواط  )جامعة  

 أ.ة باامبارك رقية 
 )جامعة تامنغست(

 د.بن مويزة إبراهيم 
 م. .ع. لألساتذة األغواط() 

 اسي إلياسقأ.د.نايت 
م. .ع. لألساتذة بوزريعة ()  

 د.سعيدو علي 
 م. .ع. لألساتذة بوزريعة ()

 د.مخلوف رانيا 
 م. .ع. لألساتذة بوزريعة ()

 أ.ة بامبارك رقية  –أة. يحباوي مباركة : رئيس اللجنة التنظيمية :اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجنة التنظيميــــــــــــــــــــــــــــة

 ط.د.قرقاز معمر داحمي أحمدأ. د.غالم محمد  أ.حيناس ي بالل بن حاج علي حمزةأ.

 ط.د.باخمد محمد  ط.د سعود علي ط.د قرقاز معمر د.بوكار عبد الرحمان  بابة عائشةأ.ة.

 بالحضور لفعاليات الندوة  بمداخالت علمية أو   املعنيون باملشاركة

 و أساتذة اآلثار و حفظ التراث مختلف الحقب و التخصصات الباحثون و طلبة الدكتوراه في تخصصات : التاريخ بمختلف حقبه و تخصصاته  -

 ابتدائي  -متوسط –ثانوي  –في مختلف املراحل التعليمية :جامعي  و الجغرافيا  أساتذة  التاريخ -

 املفتشون و املكونون ملختلف املراحل التعليمية  -

 مون بالتاريخ و التراث و الثقافة و التعليم تامله -

 

 

 



 

 شروط املشاركة

 أن يكون مضمون البحث مرتبطا بأحد املحاور امللتقى. -

 مناهجه، والتحلي باملوضوعية. االلتزام بمنهجية البحث العلمي و -

 أال يكون البحث مستال أو مقتبسا من عمل نال به صاحبه شهادة علمية أو شارك به في ملتقى علمي آخر. -

 .يرفق البحث بملخص باللغة االنجليزية  -

 عد الندوة يرسل الباحث  ملخصة و ال ترسل املداخلة إال بعد مناقشتها و تنقيحها ب -

 يرسل الباحث سيرة ذاتية رفقة امللخص  -

 يعقد امللتقى حضوريا و عن بعد  -

 مواعيد مهمة:

 2023فيفري  15آخر أجل إلستقبال امللخصات :   -

 2023 فيفري  20الرد على امللخصات املقبولة :   -

  2023 أفريل 15ارسال املداخالت كاملة :  -

 2023 جوان 01: ارسال الدعوات و نشر  برنامج امللتقى  -

 2023 جوان 08-07انعقاد امللتقى :  -

 املداخالت على البريد: ترسل امللخصات و

mebarektiwara@gmail.com 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


