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 وضع مادة معرفية متخصصة يف اتريخ املنطقة. -

إبراز جهود الباحثني، والتعرف على اهم الدراسات  -
 واألحباث املهتمة ابملنطقة.

 :امللتقىحماور  -1
 اتريخ منطقة شاللة العذاورة عرب العصور. -1

 الزوا� ابملنطقة، ودورها يف مقاومة االستعمار. -2

الرحالة –(. املنطقةاهم الكتاابت التارخيية حول  -3
 الواثئق والعسكرية – اإلدارية اجلغرافيون-التقارير

األرشيفية – املذكرات الشخصية –املراسالت 
 )...الصحفية

 النضال الوطين والثوري ابملنطقة. -4

 .أعالم وعلماء املنطقة -5

 الرتاث املادي والالمادي ابملنطقة. -6

 اهليئة املشرفة على امللتقى  -7

-د/ موسى هيصام :عميد كلية العلوم اإلنسانية و 
 االجتماعية جامعة الدكتور حيىي فارس املدية.

- أ.د/ الغايل غريب:مدير خمرب الدراسات التارخيية 
 املتوسطية عرب العصور جامعة املدية

 -أ/ رشيدة قاسم مديرة إذاعة املدية اجلهوية 

 

- أ/ خلضر بوربيعة: رئيس مجعية السراج الثقافية لبلدية شنيقل 
 دائرة شاللة العذاورة.

- أ/ نور الدين عيوش رئيس مجعية اإلصالح الثقايف 
 واالجتماعي شاللة العذاورة

 مدير املتحف اجلهوي للمجاهد والية محزاوي:- أ/ مراد 
 املدية.

- أ/عومر رغال مدير الثقافة ابملدية 

 مللتقىلالرئيس الشريف 

 مكتبة العامل العريب مدير كرسيعروسي : طيب ولدالأ.د/   
 واملستشار الثقايف للمدير العام بباريس

 امللتقىرئيس 

 د/ رشيد مياد: جامعة الدكتور حيىي فارس املدية

 رئيس اللجنة العلمية

أ.د/ توفيق مزاري عبد الصمد �ئب عميد كلية العلوم 
اإلنسانية و االجتماعية مكلف ابلبحث العلمي جامعة 

 الدكتور حيىي فارس  املدية

رئيس اللجنة التنظيمية 

 جامعة الدكتور حيىي فارس   حاج كولة : أ/ عبد العزيز

 املدية

 

 اركة:ــشروط املش

جيب أن تكون املداخلة يف اهتمامات حماور اليوم  -1
 الدراسي.

 ينبغي أن تكون املداخلة وفق املعايري العلمية. -2

 SIMPLIFIEDتكتب املداخلة ابلعربية خبط  -3
ARABIC أما اللغة الفرنسية فتكتب خبط 16 رقم 

TIMES NEW ROMAN 14 رقم. 

 .20و 10 ما بنيترتاوح أوراق املداخلة  -4

 البيا�ت واجلداول الصور. اخلرائط.يشرتط أن تكون  -5
 واضحة.

ختضع مجيع املداخالت املرسلة إىل حتكيم اهليئة العلمية  -6
 لليوم الدراسي.

 االلتزام مبواعيد إرسال استمارة املشاركة ونص املداخلة. -7

 15/2/2018أخر اجل لتلقي امللخصات: -

 22/02/2018خلصاهتم :مإعالم املتدخلني بقبول  -

 20/3/2018موعد استالم املداخالت كاملة: -

 27/03/2018اعالم املتدخلني بقبول املشاركة : -

 :ترسل املواضيع اىل العنوان االلكرتوين التايل -

- rachidmiad@yahoo.fr 

 0790935211: االتصال علىاألرقاملالستفسار -

- 0664697136 

 



 

 

 

 

 

 

  اللجنة التنظيمية

 أ/ دمحم براهيمي جامعة حيىي فارس املدية. -

 أ/ عبد الرمحان نواصر جامعة املدية -

 أ/ الدراجي بلخوص جامعة املدية -

  جامعة املدية العريب بوبكرأ/ -

 أ/ محيد قريتلي جامعة املدية -

 جامعة املدية/ محزة حاجي أ -

 مجعية السراج الثقافية لبلدية بوربيعة: رئيسأ/ خلضر  -
 شنيقل دائرة شاللة العذاورة

أ/ عيوش نور الدين رئيس مجعية اإلصالح الثقايف  -
 واالجتماعي شاللة العذاورة

 استمارة املشاركة:

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

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

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

 ..........املؤسسة:................. الدرجة العلمية -

 .........الربيد االلكرتوين :........... رقم اهلاتف:. -

 :...............رقم احملور :........ عنوان املداخلة -

 ملخص املداخلة:.......................... -

 

 

 اللجنة العلمية

 - د/ ناد�ة طرشون جامعة المد�ة

 - د/ فت�حة زرداوي عمیدة كل�ة اآلداب جامعة بوزر�عة

 - د/ حك�م بن الشیخ جامعة المد�ة

 - د/ دمحم بوطیبي جامعة المد�ة

 - د/ فاطمة الزهراء مالكي جامعة المد�ة

- د/ مولود قر�ن جامعة المد�ة 

- د/ حمزة عبد الصمد جامعة المد�ة 

- د/ عبد النور العمري  جامعة المد�ة 

 - د/ نبیل ولدمحي الدین جامعة المد�ة

 - د/ �شیر متیجة   المدرسة العل�ا لألساتذة بوزر�عة

 - د/سعید بن زرقة المدرسة العل�ا لألساتذة بوزر�عة

 - د/ لعموري عل�ش   مدیر المدرسة العل�ا لألساتذة بوزر�عة

 03- د/ �حیى جعفري : جامعة الجزائر 

 - د/ ف�صل لكحل جامعة بن خلدون ت�ارت

-د/ أم الخیر عثماني جامعة خم�س مل�انة 

-أ/ لط�فة حمصي رئ�س قسم العلوم اإلنسان�ة جامعة المد�ة 

-األستاذ واإلعالمي: عبد القادر مام مدیر شركة إلنتاج االفالم 
الوثائق�ة. 

  فاطمة ولد خصال مدیرة اإلذاعة الثقاف�ة سا�قا: االعالم�ة

دمحم �غداد : الدكتور و االعالمي 



 

 ديباجة:

 إذ هو ، التاريخ الوطين ارتباطًا وثيًقا بكتابة التاريخ احملليّ    يرتبط كتابة
مبثابة حلقات مرتابطة فيما بينها، فبقدر ما يكون التاريخ احمللّي 

متناسًقا يف كل أبعاده، بقدر ما يكون التاريخ الوطّين وحدة موحدة 
 متكاملة.

 قدم قدميسابقا- -ماجينوالعذاورة         إن اتريخ منطقة شاللة 
 27الرومانية الواقعة مشاهلا بـ "رابيدوم "كآاثر ،املناطق األثرية اجملاورة هلا

كلم ، 10الواقعة غرهبا بـ  "أشري" و عاصمة الزيريني األوىل ،كلم 
وحبكم أمهية هذا املوقع وعالقة اجلوار ابملدن  سالفة الذكر يف فرتات 

اترخيية متعاقبة   مل تكن املنطقة  مبعزل عن األحداث اليت عرفتها هذه 
 احلضارات و اليت امتد أتثريها إىل فرتات الحقة .

     إن املوقع املميز للمنطقة وما تتمتع به من مؤهالت طبيعية جعل 
منها منطقة استقرار واستيطان خالل فرتة االستعمار، كما أن وقوعها 
بني حدود الوالية التارخيية الرابعة والسادسة فرتة الثورة التحررية جعل 

 اليت ال تزال إىل يومنا التارخيية،منها منطقة متاس للعديد من االحداث 
 هذا مل تنل حظَّها من الدراسة العلمية األكادميية.

       وال ميكن احلديث عن اتريخ املنطقة دون احلديث عن أعالمها 
 كانت هلم إسهامات حملية ووطنية وعاملية، وشيوخها الذينوعلمائها 

أمثال دمحم بن قويدر رئيس فرقة اخليّالة يف دولة األمري عبد القادر 
 وغريهم.  االشرفاملفكر مصطفىوالكاتب والصحفي و

إماطة اللثام عن اتريخ املنطقة يف خمتلف -امللتقى أهداف 

 املراحل.

 حماولة اإلسهام يف كتابة التاريخ الوطين. -

 

 
 

 

 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 والبحث العلميوزارة التعليم العايل 

  فارس ابملديةىيجامعة يح

االجتماعية اإلنسانية وكلية العلوم 

بر الدراسات مخ اإلنسانية ابلتنسيق معقسم العلوم ينظم 
 السراج الثقافية - مجعيةالتارخيية املتوسطية عرب العصور 

 واالجتماعي دائرة اإلصالح الثقايف - مجعيةلبلدية شنيقل 
اذاعة -شاللة العذاورة ــ املتحف اجلهوي للمجاهد املدية 

 اجملاهدين شاللة املدية- قسمة الثقافة اجلهوية-مديريةاملدية 
 :شاللة العذاورة- مكتبة مالك بن نيب العذاورة

 الملتقى الوطني األول 
 

 

 

 11/04/2018یوم: 
 -دار الشباب شاللة العذاورة-

ذاورةشاللة الع  

  -  تاریخ وتراث  -


