
جامعة يحيى فارس بالمدية
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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مديني بشير

12 و13ديسمبر 2018
بقاعة المكتبة محمد بن شنب

الملتقى الوطني األول حول

12:30 م2
12:40

أ. أمحمد طاهري 
)جامعة البليدة 

)02

املذكرات الشخصية وكتابة تاريخ الجزائر القيمة 
التاريخية ملذكرات خري الدين بربروس ودورها يف 

كتابة تاريخ الجزائر العثامين.

12:40 م3
12:50

أ. سهيلة أحمد 
رسير )جامعة 

الجزائر 02(

املذكرات والكتابات الشخصية وأهميتها يف 
دراسة واقع الجزائر خالل العهد العثامين ما بني 

القرن 17 و19.

12:50 م4
13:00

أ. عواطف دودي 
– أ/ قعيد سفيان ) 

جامعة الوادي(

إسهامات املذكرات التاريخية يف كتابة وتدوين 
تاريخ الجزائر العثامين مذكرات الحاج أحمد 

الرشيف الزهار أمنوذجا.

م5
 13:00

13:10

أ. حنان عامروش 

)جامعة البليدة 

)02

عادات وتقاليد الزواج يف املجتمع الجزائري 

من خالل مذكرات األرسى والقناصل.

م6
 13:10

13:20

د. محمد بوكراس 

)جامعة املدية(

قراءة يف مذكرات محي الدين بشتارزي 

وأهميتها يف التأريخ للحركة املرسحية يف 

الجزائر

 13:20

13:30
مناقشة

الجلسة الثالثة: رئيس الجلسة أ. نواصر عبد الرحمان / مقرر الجلسة أ. حاج 
كولة عبد العزيز

13:30 م1
13:40

د. حمزة حاجي 
)جامعة املدية(

دور املستشارين والوزراء يف كتابة املذكرات 
"تاريخ غازان خان لرشيد الدين منوذجا"

13:40 م2
13:50

أ. رشا معزوزي 
)جامعة املدية(

أهمية مذكرات السلطان عبد الحميد الثاين 
يف كتابة تاريخ الرصاع الغريب اإلسالمي يف عهد 
السلطان عبد الحميد الثاين "القضية األرمينية 

أمنوذجا"

50: 13 م3
14:00

أ. فتيحة حاج بن 
فطيمة )جامعة 

املدية(

الكتابة التاريخية يف العد العثامين كتابات 
الرحالة أمنوذجا

14:00 م4
14:10

أ. خالد طاهر 
)جامعة الجزائر 

)02

فرانز فانون وأهمية كتابته التاريخية الشخصية 
عن الثورة الجزائرية

14:10 م5
14:20

أ. دليلة عامري 
)جامعة املدية(

الكتابات الشخصية يف الفرتتني الوسيطة 
والحديثة

14:20 م6
14:30

أ. لعجال مختار 
السعدي، 

أ. نبيل زاوي )جامعة 
املدية(

قراءة يف مذكرات الوحش واملراهق لبلقاسم 
متيجي

 14:30
مناقشة14:50

) نهاية أعامل اليوم األول(

اليوم الثاني 13 ديسمبر 2018
الجلسة األولى: رئيس الجلسة د. بن شيخ حكيم / مقرر الجلسة د. الوجدي

09:00 م1
09:10

د. رشيد مياد 
)جامعة املدية(

كتابة تاريخ الجزائر املعارص من خالل املذكرات 
والشهادات الشخصية "األهمية واملحاذير".

09:10 م2
09:20

أ. كريم مقنوش 
)جامعة املدية(

مذكرات أجنبية يف دعم القضية الجزائرية 
"مذكرات جزائرية لهرني عالق أمنوذجا".

09:20 م3
09:30

أ. فيصل سنويس 
)جامعة تلمسان(

اندالع الثورة التحريرية 01 نوفمرب 1954 من 
خالل مذكرات العسكريني الجزائريني "مذكرات 
الضابط سامل والرائد عثامن سعدي بن الحاج 

منوذجا".

09:30 م4
09:40

أ. عائشة مهدي 
)جامعة البليدة(

قراءة يف مذكرات الطاهر الزبريي " مذكرات 
آخر قادة األوراس التاريخيني 1962-1929"

م5
 09:40

09:50

أ. عبد العزيز نارة 

)جامعة أدرار(

مقتطفات من تاريخ املنطقة الثانية الوالية 

السادسة من خالل مذكرات أبوبكر هتهات.

م6
 09:50

10:00

أ.هاجر سالمي 

)جامعة املسيلة(

مذكرات الراحل فرحات عباس ودورها يف كتابة 

تاريخ الجزائر.

م7
 10:00

10:10

د. حورية جميلة 

تقرين- أ. فتيحة صحراوي 

)جامعة خميس مليانة(

صورة الرشق والغرب من خالل رحلة ابن 

جبري)1182-1185م(

مناقشة10:10
الجلسة الثانية: رئيس الجلسة د. مولود قرين / مقرر الجلسة د. عبد الرزاق توميات

10:30 م1
10:40

بن بلخري أحمد 
)جامعة البليدة 

)02

ملحة عن تاريخ الوالية السادسة إبان الثورة من 
خالل املذكرات الشخصية للمجاهد دحامين 

عمر.

10:40 م2
10:50

أ. أم الخري بان – أ/ 
حسن بن تيشة 
)جامعة الوادي(

مذكرة املجاهد حمد الهادي بوغزالة ودورها يف 
التوثيق الثوري املحيل.

م3
 10:50

11:00

أ. أمينة سيحاوي 

)جامعة املدية(

املذكرات الشخصية يف كتابة تاريخ الجزائر 

املعارص: مذكرات الرائد لخرض بورقعة شاهد 

عىل اغتيال الثورة أمنوذجا.

م4
 11:00

11:10

أ. وليد صفراوي 

)جامعة تلمسان(

املذكرات الشخصية وكتابة تاريخ الجزائر " 

مذكرات آخر قادة االوراس التاريخيني 1929-

1962 منوذجا".

م5
 11:10

11:20

أ. أسامء تيفورة 

)جامعة البليدة(

دور املذكرات الشخصية يف الكتابة التاريخية 

املذكرات الشخصية الوطنية منوذجا"

م6
 11:20

11:30

أ. مريم بالل 

)جامعة الجزائر 

)02

محاذير حول مصداقية املذكرات يف تثبيت 

الحوادث التاريخية " قراءة نقدية منوذجية 

لبعض املذكرات"

م7
 11:30

11:40

د. بن شيخ حكيم 

)جامعة املدية(

السياسة االمريكية يف الرشق االوسط من خالل 

مذكرات هرني كيسنجر

مناقشة11:40
االنتقال إىل قاعة بن شنب من اجل حضور فعاليات االختتام الرسمي



اليوم األول 12 ديسمبر 2018
االفتتاح الرسمي 09:30 

تالوة آيات بينات من قرآن كريم
االستامع إىل النشيد الوطني 

كلمــة عميــد كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة األســتاذ الدكتــور هيصــام 
مــوىس

كلمة مدير املخرب األستاذ الدكتور الغايل غريب
ــالن  ــدي يوســف )اإلع ــور حمي ــتاذ الدكت ــة األس ــة املدي ــس جامع ــة رئي كلم

ــاح( ــن االفتت الرســمي ع
كلمة رئيس امللتقى األستاذ الدكتور مزاري عبد الصمد توفيق

الجلسة األولى / رئيس الجلسة: أ.د. عطا اهلل فشار / مقرر الجلسة: د. ناصر بوقرو

10:30 م1
10:45

د. عبد الكريم 
بصديق)جامعة 

غليزان(

أهمية مصنفات السري واملناقب يف تدوين 
تاريخ املغرب األوسط »املناقب املرزوقية 

أمنوذجا«

11:00 م2
11:15

 د. سمري العيداين 
– د. نبيل بومولة 
)جامعة املسيلة(

كتابة تاريخ الجزائر القديم من خالل املذكرات 
الشخصية ليوليوس قيرص

11:15 م3
11:30

د. عبد النور 
العمري)جامعة 

املدية(

مساهمة مذكرات يوليوس قيرص يف كتابة 
تاريخ الجزائر القديم

11:30 م4
11:45

د. محمد 
كيوان)جامعة 

املدية(
قراءة يف مذكرات املجاهد عبد الرحامن كيوان

11:45 م5
12:00

د. محمد 
رافة)جامعة 

وهران(

القراءة التاريخية والسياسية للمذكرات اليومية 
 Dorothée من خالل كتاب: رحلة إىل األوراس

Chellier »مذكرات طبيبة مكلفة معالجة 
النساء لألهايل« 1895

 12:00
مناقشة12:15

الجلسة الثانية: رئيس الجلسة أ.د محمد بليل / مقرر الجلسة أ/ كمال بوزريعي

12:15 م1
12:30

د. برسة شهاب 
)جامعة املدية( 

 Les mémoires de guerre ; cette source
où vient se nourrir l’Histoire

12:30 م2
12:45

د. ميينة برحال 
)جامعة املسيلة(

مذكرات الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض 
وأهميته يف كتابة تاريخ بني ميزاب

12:45 م3
13:00

أ.د. عبد العزيز 
بوكنة)جامعة 

الجزائر 02(
قراءة يف مذكرات الكومندو عز الدين

13:00 م4
13:15

د. محمد بوطيبي 
)جامعة املدية(

أهمية مذكرة حياة كفاح الجزء األول ألحمد 
توفيق املدين يف التوثيق للحركة الوطنية 

التونسية مابني 1925-1915

13:15 م5
13:30

 أ.د عطا الله فشار 
)جامعة الجلفة(

املذكرات الشخصية كمصدر لكتابة التاريخ الجزائري قراءة 
يف مذكرات حسني آيت احمد روح االستقالل مذكرات 

مكافح 1942 – 1953.

 13:30
مناقشة13:45

الجلسة الثالثة: رئيس الجلسة د. موهوبي نور الدين / مقرر الجلسة: د. 
حاجي حمزة 

14:00 م1
14:15

د. ياسني بودريعة 
)جامعة البويرة(

الداي حسني من خالل كتب املرآة ومذكرات 
أحمد الرشيف الزهار)1830-1818(

14:15 م2
14:30

أ. لطيفة حميص 
)جامعة املدية(

جوانب من الحياة االجتامعية مبجتمع مدينة 
الجزائر من خالل مذكرات ماري ريتشارد

14:30 م3
14:45

د. بوداعة نجادي 
)جامعة سعيدة(

 قيمة املذكرات الشخصية يف الكتابة التاريخية 
مذكرات الرائد عثامن سعدي بن الحاج أمنوذجا

14:45 م4
15:00

د. بلعالية ميلود 
)جامعة الشلف(

 املذكرات الشخصية للجرنال ديغول )الحرب 
واألمل( وكتابة تاريخ الجزائر

15:00 م5
15:15

د.بلقاسم قرباش 
)جامعة أم 

البواقي(

الطرح الرتاكمي يف مذكرات أرسى الحرب 
األوروبيني يف الجزائر 1830-1595

 15:15
مناقشة15:30

نهاية أعامل اليوم األول

اليوم الثاني 13 ديسمبر 2018
الجلسة األولى / د. حمزة عبد الصمد / مقرر الجلسة أ. محمد بخيتي

09:00 م1
09:15

د. عبد القادر 
ناييل )جامعة 

الجلفة(

مذكرات العسكريني الفرنسيني خالل فرتة 
االحتالل الفرنيس ومدى مساهمتها يف تدوين 
تاريخ الجزائر »املقاومات الشعبية أمنوذجا«

09:15 م2
09:30

د. بوبكر 
العريب)جامعة 

املدية(

دراسة نقدية ملذكرات السلطان املغويل 
تيمورلنك

09:30 م3
09:45

د.محمد قن 
أهمية املذكرات يف الكتابة التاريخية)جامعة الجلفة(

09:45 م4
10:00

د. رضوان شافو- 
حكيم عواج ) 
جامعة الوادي(

انعكاسات املذكرات الشخصية عىل املؤرخني يف 
كتابة تاريخ الحركة الوطنية

10:00 م5
10:15

أ. رصهودة يوسفي 
)جامعة عنابة(

 صورة اقتصاد الجزائر يف نظر القنصل لودلف 
هامكلني 1751-1746

 10:15
مناقشة10:30

الجلسة الثانية رئيس الجلسة أ.د الغالي غربي / مقرر الجلسة د. مياد رشيد 

10:45 م1
11:00

د.عائشة مرجع
)جامعة تلمسان(

 إشكالية التعامل مع املذكرات الشخصية يف 
كتابة تاريخ الثورة الجزائرية

11:00 م2
11:15

أ.د موىس هيصام
)جامعة املدية(

 املذكرات الشخصية لرجاالت الدولة الفاطمية 
بني الذاتية واملوضوعية

11:15 م3
11:30

د. البشري 
بوقاعدة)جامعة 

سطيف(

مكانة الحدث التاريخي يف مادة املذكرات 
الشخصية مقاربة يف مستويات التجرد بني األنا 

ونشد الحقيقة التاريخية

11:30 م4
11:45

أ.د محمد بليل 
)جامعة تيارت(

مقاربة تاريخية بني مذكرات أحمد بن بلة 
وحسني آيت أحمد بني الذاتية واملوضوعية يف 
ترشيح واقع املنظمة الخاصة وانعكاساتها عىل 

مسار التيار االستقاليل 1954-1947.

11:45م5
12:00

د. الحاج صادوق 
)جامعة الجزائر 

)02

املذكرات هل تخدم التاريخ أم تربز الذات 
وتصفية الحسابات؟

مناقشة12:00 
مراسيم االختتام 

12:20 كلمة عميد الكلية 
12:30 قراءة توصيات 

12:40 توزيع الشهادات
12:50 كلمة ختامية لرئيس امللتقى

الورشات
اليوم األول 12 ديسمبر 2018

الجلسة األولى: رئيس الجلسة د. فاطمة الزهرة مالكي / مقرر الجلسة أ. سعيدة زفزاف

11:00 م1
11:10

د. بنت النبي مقدم 
)جامعة الجزائر 

02(- د. جميلة خالفي 
)جامعة خميس مليانة(

أهمية " اعرتافات أوغسطينوس" يف قراءة 
وكتابة الجزائر القديم

11:10 م2
11:20

د. عبد الصمد 
حمزة – حاج 

كولة عبد العزيز 
)جامعة املدية(

مظاهر حضارية من مذكرات األمري عبد الله 
بن بلقني الزيري

11:20 م3
11:30

أ. فاطمة الزهراء 
رحامين )جامعة 

الجزائر 02(

قراءة تاريخية يف مذكرات السلطان عبد 
الحميد الثاين

11:30 م4
11:40

أ. فؤاد شيخي 
)جامعة البليدة 

)02

الكتابة التاريخية عند محمد حريب بني الذاتية 
واملوضوعية من خالل مذكراته

11:40 م5
11:50

أ. صديق بن 
حليمة )جامعة 

غرداية(

اإلضافات التاريخية للكتابات ذات الطابع 
الذايت من خالل كتاب " أخبار املهدي بن 

تومرت أمنوذجا"

11:50 م6
12:00

أ. سامية بوصقيع 
كتابات الرحالت ودورها يف الكتابة التاريخية)جامعة املدية(

12:00 م7
12:10

أ/ حميد قريتيل – 
جامعة يحي فارس 

باملدية 

قراءة يف مذكرات عيل كايف من املناضل 
السيايس إىل القائد العسكري )1962-1946(

12:10
الجلسة الثانية / رئيس الجلسة أ. بلخوص الدراجي / مقرر الجلسة أ. حميد قريتلي

12:20 م1
12:30

أ. بغداد سحريي 
)جامعة املدية(

األسطورة يف الكتابة التاريخية )مناذج من 
مواقف الشجاعة املفرطة يف مذكرات أسامة بن 

منقذ الشيزري(.


