
 
 و��سانية�لية العلوم �جتماعية 

قسم العلوم ��سانية بالتنسيق مع 

مخ�� الدراسات التار�خية 

واملتوسطية 

يوم درا��ي �عنوان:             

 

 التار�خ : مدارس ومنا�ج
 

 

   بقاعة2020  مارس 2

 ا�حاضرات ابن شنب

�عت�� املن�ج التار��� ثمرة زمن مع�ن أو      ال 

دائم تطور حضارة معينة، بل هو نتاج 

للقواعد والضوابط والتقنيات ال�ي  ومستمر 

تم الس�� إل��ا منذ زمن �عيد، وذلك بنقل 

 للوصول إ�� ما ،وتحقيقها وغر�ل��ا املصادر 

�عتقد بأنھ �حيح من طرف املؤرخ�ن ، 

غ��هم من  وأ �جما   أواعرب�انوا سواء 

التار�خ. �� مجال الذين كتبوا 

ع�� جهود   لم التار�خع �ش�ل    لقد

ومسارات متطورة، وأصبحت لھ مدارس 

اختلفت ��  تفس��ها للتار�خ �� ، مشهورة

وملا �انت هذه املدارس جوانبھ ا�ختلفة. 

نتاج مسارات تار�خية ل�حضارات البشر�ة 

  .ةالسابق

  �سالمية واملدارس التار�خية  فما �� 

  ، وما هو  تفس��ها للتار�خ  ؟الغر�ية

- ما �� املنا�ج املطبقة �� كتابة التار�خ من 

 طرف الباحث�ن واملؤرخ�ن العرب؟

- وكيف يمكن أن للمدرسة  ا�جزائر�ة 

�ستفادة من املدارس �خرى �� الكتابات 

 والبحوث ��اديمية ؟

 

 

محاور اليوم الدرا��ي:  

 ا�حور �ول :

(نماذج من   املدارس التار�خية:تطور - 

رواد ، تفس��ات للتار�خ،  التار�خية املدارس

). من املدارس القديمة ،ا�حديثة واملعاصرة

 ا�حور الثا�ي:

من�ج الكتابة التار�خية عند املؤرخ�ن  -

 ( التار�خ علم أم أدب أم فن...، :والباحث�ن

نماذج من الكتابات التار�خية العر�ية 

�سالمية والكتابات الغر�ية، من�جية كتابة 

التار�خ عند املؤرخ�ن القدامى و ��اديمي�ن 

املعاصر�ن ، املن�ج التار��� �� الكتابات 

 ا�جزائر�ة واملغار�ية املعاصرة ).

الهيئة املشرفة ع�� اليوم الدرا��ي: 

.د/ مو�ىى هيصام : عميد �لية العلوم أ -

 ��سانية و�جتماعية

: رئيس مخ�� الدراسات  .د/ الغا�� الغر�يأ -

 التار�خية املتوسطية ع�� العصور 

 دمحم بوطي�ي/ د:  رئيس امللتقى -

 حكيم بن الشيخ : د/رئيس ال�جنة العلمية -

عضاء ال�جنة العلمية: أ

 : جامعة املدية.د/ توفيق مزاري عبد الصمدأ -

 أ.د/ نادية طرشون : جامعة املدية -

 : جامعة املديةد/ رشيد مياد -

 : جامعة املديةد/ قر�ن مولود -

 : جامعة املديةد/ العر�ي بو�كر -

 : جامعة املديةد/ نور الدين موهو�ي -

 : جامعة املديةد/ ناصر بوقورو  -

 : جامعة املديةد/ حمزة حا�� -

 : جامعة املديةد/ درا�� ب�خوص -

 د/كر�م مقنوش: جامعة املدية -

 : جامعة املديةد/ الطاهر توميات -

 : جامعة املديةد/ عبد النور العمري  -

 / : جامعة املديةأ/ عبد الرحمن نواصرأ -

 حمزة عبد الصمد: جامعة املدية -

 صيف هللا شال��: جامعة املدية -

  : جامعة املدية/ لطيفة حم�ىيأ -

 : جامعة املدية/ حميد قر�ت�� أ -

/ ابراهي�ي دمحم ا رئيس ال�جنة التنظيمية:

: ال�جنة التنظيميةأعضاء 

 : جامعة املدية ا/ سعيدة زفزاف- 

 -أ/ مناد �عيش: جامعة املدية

  : جامعة املديةا/ فر�دة شي��-

-ا/كمال بوزري�� جامعة املدية 

 -أ/ صفية حسناوي جامعة املدية

 -أ/ �غداد �ح��ي : جامعة املدية

-أ/ رشيد بخي�ي : جامعة املدية 

-ا/ حسان بلعيد جامعة املدية 

 -أ/ سال�ي ا�ختار جامعة املدية

- ط/ سعيد ل�جال جامعة املدية 

-ط/  ف أحمد السر�ر   جامعة املدية  

 -ط/ فاطمة الزهراء رحما�ي جامعة املدية

 -ط/ سيحاوي أمينة جامعة املدية

 -ط/ فتيحة حاج بن فطيمة جامعة املدية

 

 شروط املشاركة:

- يجب أن تتسم املداخالت باألمانة واملن�ج 

اللعل�ي املعروف 

 ،  simplified arabic- تكتب املداخالت بخط 

 .12 ، والهوامش بحجم 14حجم 

  صفحة.20 إ�� 10- ت��اوح املداخالت ب�ن 

 - يجب أن ت�ون املداخالت فردية.

 - أن تتضمن أحد ا�حور�ن السابق�ن.

- ترفق املداخالت �س��ة ذاتية مختصرة مع 

ابراز  التخصص، ال��يد �لك��و�ي ورقم 

 الهاتف.

 - ترسل املداخالت ع�� العنوان التا��:

bt.med@hotmail.com 

توار�خ مهمة: -

 .2019/ 30/10-آخر أجل إلرسال امل�خصات :  

 .07/11/2019- الرد ع�� امل�خصات املقبولة : 

 .13/02/2020- آخر اجل إلرسال املداخالت : 

 .25/02/2020-الرد ع�� املداخالت املقبولة: 

 

mailto:bt.med@hotmail.com

