
 

 

 

 

  ديباجة:

يخ التاريخ الوطني ارتباطًا وثيًقا بكتابة التار  يرتبط كتابة     
إذ هو بمثابة حلقات مترابطة فيما بينها، فبقدر ما يكون  ،المحليّ 

التاريخ المحلّي متناسًقا في كل أبعاده، بقدر ما يكون التاريخ الوطنّي 
  وحدة موحدة متكاملة.

ومدينة عين بوسيف الواقعة في الجنوب الشرقي لوالية المدية،   
هي واحدة من المدن التاريخية التي تعاقبت عليها الحضارات منذ العهد 

كلم) آثار   15الروماني، إذ وجدت في جنوبها بمنطقة عين التوتة (
مستوطنة سكانية، قدر المختصون أن تاريخها يعود إلى الفترة الرومانية،  

ا تحتوي أيضا على أعرق مدينة في التاريخ اإلسالمي (أشير) كما أنه
بمنطقة الكاف األخضر، فقد اتخذها أسالفنا الزيريون مقرا لدولتهم، 
وذاع صيت حضارتها في كافة األصقاع منتصف القرن الخامس 

  الهجري. 
وفي الفترة الحديثة كانت منطقة عين بوسيف ضمن ممتلكات      

 تزال بعض المناطق الواقعة جنوبها ببلدية أوالد بايلك التيطري، إذ ال
امعرف تحمل نفس اسم البايلك سابقا، واستمر دورها الفعال خالل 
الفترة االستعمارية، فعرفت نشاطا ثوريا ضد االستعمار الفرنسي، منذ 
البدايات األولى له في المنطقة، إذ تبنت زوايا المنطقة جانبا من النشاط 

توعية أو بالمشاركة في الميدان أحيانا أخرى، الجهادي عن طريق ال
تضاف إلى ذلك أن المنطقة شهدت معارك عديدة بين جيش التحرير 

 واالستعمار الفرنسي إبان الثورة التحريرية.
  :ملتقىأهداف ال

إماطة اللثام عن تاريخ المنطقة في مختلف -
 المراحل.

 محاولة اإلسهام في كتابة التاريخ الوطني.-
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 وضع مادة معرفية متخصصة في تاريخ المنطقة. -

إبراز جهود الباحثين، والتعرف على اهم  -
 المهتمة بالمنطقة. الدراسات واألبحاث

  :ملتقىمحاور ال

 العصورفي  عين بوسيفتاريخ منطقة  -1
 .القديمة

تاريخ مدينة أشير (حاضرة الزيريين في العصر  -2
 الوسيط)

الزوايا بالمنطقة، ودورها في مقاومة  -3
 االستعمار.

. المنطقةاهم الكتابات التاريخية حول  -4
اإلدارية  التقارير-الجغرافيون–الرحالة (

كرات المذ  –الوثائق األرشيفية  –والعسكرية 
 )...المراسالت الصحفية–الشخصية 

 النضال الوطني والثوري بالمنطقة. -5

 .أعالم وعلماء المنطقة -6

 التراث المادي والالمادي بالمنطقة. -7
 

  ملتقىالرئيس الشرفي لل

م عميد كلية العلو  :موسى هيصامأ.د/   الرئيس الشرفي األول: 
  اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المدية

  02: أ.د/ بوعزة بوضرساية: جامعة ألجزائرالرئيس الشرفي الثاني

  مدير الملتقى 

أ.د/ الغالي غربي:مدير مخبر الدراسات التاريخية  -
 المتوسطية عبر العصور جامعة المدية

 ملتقىرئيس ال

  فارس المدية جامعة يحيى: سحيري بغداد/ أ

  ملتقىالمنسق 

 فارس المديةيحيى  مياد جامعةد/ رشيد 

 رئيس اللجنة العلمية

أ.د/ توفيق مزاري عبد الصمد نائب عميد كلية العلوم اإلنسانية 
  يةفارس المدبالبحث العلمي جامعة يحيى  واالجتماعية مكلف

  رئيس اللجنة التنظيمية

  لمديةاجامعة الدكتور يحيى فارس  : أ/ حاج كولة عبد العزيز 

  نائب رئيس اللجنة التنظيمية:

  أ/ سعدي سليمان

  

 اركة:ــشروط المش

يجب أن تكون المداخلة في اهتمامات محاور اليوم  -1
 الدراسي.

 ينبغي أن تكون المداخلة وفق المعايير العلمية. -2

 SIMPLIFIEDتكتب المداخلة بالعربية بخط  -3
ARABIC  أما اللغة الفرنسية فتكتب بخط  16رقم

TIMES NEW ROMAN  14رقم. 

إلى تحكيم الهيئة تخضع جميع المداخالت المرسلة  -4
 العلمية لليوم الدراسي.

 االلتزام بمواعيد إرسال استمارة المشاركة ونص المداخلة. -5

 المواعيد الجديدة بعد التمديد

 01/03/2020أخر اجل لتلقي الملخصات: -

 15/03/2020لخصاتهم :مإعالم المتدخلين بقبول  -

 05/04/2020موعد استالم المداخالت كاملة: -

 10/04/2020المتدخلين بقبول المشاركة : إعالم -

 ترسل المواضيع الى العنوان االلكتروني التالي: -

- rachidmiad@yahoo.fr 

   0660820575 :األرقام االتصال على لالستفسار -

- 0661976874 

  



 

 

 

 

 

  

 

  

  

   اللجنة التنظيميةأعضاء 

 أ/ الدراجي بلخوص جامعة المدية -

 أ/ حميد قريتلي جامعة المدية -

 أ/ محمد براهمي جامعة المدية -

 جامعة المدية أ/ نواصر عبد الرحمان -

 .مختار السعيدي لعجالأ/  -

 مناد يعيش جامعة المديةأ/  -

 أ/ شيخي فريدة جامعة المدية -

 أ/ حسن بلعيد جامعة المدية  -

 أ/ واكد عبد القادر جامعة المدية -

 أ/ جمال داود جامعة علي لونيسي  البليدة -

أ/ بلخير بن قيدة: رئيس جمعية اإلرشاد واإلصالح (فرع عين  -
 بوسيف)

 يفعين بوسالثقافية لبلدية  أحبابجمعية  محمد قماري: رئيسأ/  -

 استمارة المشاركة:

 ............االسم :............................. -

 ......................اللقب :.................. -

 .........................الوظيفة:................ -

 ..........المؤسسة:................. الدرجة العلمية -

 .........االلكتروني :........... رقم الهاتف:.البريد  -

 :...............رقم المحور :........ عنوان المداخلة -

 اللجنة العلميةأعضاء 

أ. د/ الطيب ولد عروسي مدير كرسي مكتبة العالم العربي والمستشار  -
  العام بباريس الثقافي للمدير

  أ. د/ نادية طرشون جامعة المدية-

  مفتاح بن عروس جامعة بن يوسف بن خدة (الجزائر) -أ.د -

 أ. د/ الحاج عيفة نائب رئيس جامعة أبو القاسم سعد الله بوزريعة-

 د/ حكيم بن الشيخ جامعة المدية -

  د/ محمد بوطيبي جامعة المدية -

 د/ نور الدين موهوبي جامعة المدية-

 د/ فاطمة الزهراء مالكي جامعة المدية -

  د/ مولود قرين جامعة المدية -

  د/ حمزة عبد الصمد جامعة المدية -

  د/ عبد النور العمري  جامعة المدية -

  جامعة المدية  العربي بوبكرد/ -

  د/ حمزة حاجي جامعة المدية -

  د/ رابح واكد جامعة المدية -

  د/ خلف الله الوجدي جامعة المدية -

  د/ ناصر بوقرو جامعة المدية -

  د/ توميات عبد الرزاق-

  أ/ لطيفة حمصي رئيس قسم العلوم اإلنسانية جامعة المدية-

  


