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  رئیس اللجنة التنظیمیة طرطاق الوردي -

 أعضاء اللجنة التنظیمیة

  طرطاق الوردي
  طاھر طویل

  نورالدین راھم
  بشرى دراجي

  رحماني موسـى
  منصوریة عاشور       

  مصطفىسالم 
  مسرحي جمال

  كریم الطیب
  باشي زین الدین

  شعالل بلقاسم
  طبـي سمیـر

  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة

  :مواعید هامة

 2018 دیسمبر 01اإلعالن عن الملتقى 

 2019مارس  1آخر اجل الستالم المداخالت كاملة 

 2019أفریل  1أجل اإلشعار بقبول المداخالت 

 2019افریل  16و  15تاریخ الملتقى 

   :شروط المشاركة

-  

 الملتقى محاور بأحد متصال البحث یكون أن - 

 الملتقیات أحد في مقدما أو منشورا البحث یكون ال أن - 

 العربیة باللغة للكتابة 16 حجم simplified arabic خط استعمال - 

 .األجنبیة باللغة للكتابة 14 حجم tim roman new وخط

  المراجع فیها بما صفحة 20 المداخلة في الصفحات عدد یتجاوز ال أن - 

 والمنهجیة العلمیة الشروط المقدمة العلمیة الورقة تستوفي أن یجب -

 .علیها المتعارف

  المداخالت تكون فردیة-

  یكون أسفل كل ورقم ومتكررالتهمیش  - 

  السیرة الذاتیة مطلوبة مع ملء استمارة المشاركة- 

  

  

  

  

  :الرئ�س�الشر��

 01رئ�س�جامعة�باتنة����������  أ.د�ضيف�عبد�السالم

  رئ�س�امللتقى:

  عميد�ال�لية    عبد�ا��كيم�بن��عطوشأحمد�د�

  مدير�امللتقى:

  مدير�مخ���ا��زائر�دراسات����التار�خ  باقة�رشيدد.�أ.

  ع���ع���.د�:العلميةرئ�س�ال��نة�

   :أعضاء اللجنة العلمیة

 01جامعة باتنة بوقریوة لمیاء           د  أ.- 

 .قالمةجامعة              كمال بن مارسأ. د -

 01جامعة باتنة      شباحي مسعود     .أ.د-

  01جامعة باتنةبعیطیش عبد الحمید       .أ.د-

  القادر قسنطینة االمیر عجامعة       أحمد صاري     أ. د. -

  االمیر ع القادر قسنطینةجامعة أ.د. عالوة عمارة             -

  أ. د العربي عقون             جامعة قسنطینة-

 أ. د. رضوان شافو            جامعة حمه لخضر الوادي-

 01جامعة باتنة    د.جمعة بن زروال-

 01جامعة باتنة    د.لیلى تیتة-

  01ةجامعة باتن    د.عیسى لیتیم-

  01جامعة باتنة    د.مختار هواري-

  01جامعة باتنة    د بلحاج ناصر-

-  

  

  

  

  

 



  

  أھـــــــــــــــــــداف الملتــــــــــــقى:

  یطمح  المنظمون للملتقى إلى تحقیق األھداف التالیة: 

إبراز مكانة الجزائر التاریخیة ودورھا في فضاء  -1

  البحر األبیض المتوسط. 

والباحثین لالھتمام بھذا المجال لتغطیة توجیھ الطلبة  -2

  النقص المسجل في ھذا الحقل من الدراسات. 

استخالص الدروس والعبر من الوقائع الخطیرة التي  -3

كان البحر المتوسط مسرحا لھا لتجنب تكرارھا في 

  المستقبل. 

االستفادة من التنوع الفكري والثقافي الذي یمیز  -4

مجتمعات عالم البحر األبیض المتوسط لبناء جسور 

  للتواصل العلمي معھا. 

  

  * المحــــــاور األساسیــــــة للملــــــــتقى: 

مكانة الجزائر السیاسیة واالستراتیجیة  المحور األول:  -

  في عالم البحر األبیض المتوسط.

عالقات الجزائر الثقافیة واالقتصادیة  ور الثاني: المح -

  مع بلدان عالم البحر األبیض المتوسط. 

مساھمات الجزائر الفكریة والمادیة في المحور الثالث: -

  حضارات البحر المتوسط. 

أثر الغزوات العسكریة والھجرات  المحور الرابع: -

  البشریة في تشكل الھویة العرقیة واللغویة للجزائر. 

من أجل عالم بح�ر متوس�طي  متح�د  المحور الخامس:  -

  ومسالم

  

  
ولعل أھم دور لعبتھ الجزائر، بحكم موقعھا في منطقة 

شمال إفریقیا كان مع مجيء اإلسالم وانتشاره منذ القرن 

السابع للمیالد، حیث ساھمت بدور متقدم في إیصال 

رسالة اإلسالم إلى أوروبا وبلدان جنوب الصحراء، كما 

بت بإحكام دور الحارس األمین الذي حمى لفترة طویلة لع

سواحل بالد المغرب من عدوان القرصنة المسیحیة، كما 

كان لھا الدور الریادي في مكافحة االستعمار األوربي 

والصھیوني الحدیث، ووقفت بشراسة ضد مخططات 

ومشاریع الھیمنة السیاسیة والثقافیة المعاصرة على منطقة 

توسط، باإلضافة إلى حرصھا الدائم حوض البحر الم

ومساھمتھا المستمرة في السعي لبناء وحدة المغرب 

العربي ووحدة إفریقیا، وإرساء قواعد إلقامة فضاء 

متوسطي على أساس التقارب السلمي والتواصل الثقافي 

  والتكامل االقتصادي. 

ونظرا ألھمیة ھذا الموضوع وخصوبة البحث   

لعلـــوم اإلنسانیــــة باالشتراك مع فیھ، رأت إدارة قســـم ا

اللجنـــة العلمیــة لمخبر: دراســــات في التاریـــخ 

والثقافـــة والمجتمــــع  ضرورة إقامة ملتقى دولي 

بجامعة باتنة، یجمع المؤرخین والمختصین من 

الجزائریین والعرب واألجانب للبحث والدراسة في مكانة 

ر األبیض المتوسط، یشمل الجزائر ودورھا في عالم البح

مختلف العصور والمحطات التاریخیة ( القدیمة، 

  الوسیطة، الحدیثة والمعاصرة) 

  اإلشكالیة التي یطرحھا موضوع التظاھرة : 6

 نعرف ماذا -أیعالج موضوع الملتقى اإلشكالیــات التالیة: 

 األبیض البحر عالم في ودورھا الجزائر مكانة عن

  .المتوسط

  لتقىـــــــــــــــــــباجة المــــــــــــــــــدی

تعد منطقة حوض البحر األبیض المتوسط من بین 

المناطق األكثر أھمیة في تاریخ البشریة، شكلت على مر 

العصور نقطة انطالق الحضارات الكبرى، ومجاال فسیحا 

للتبادل الثقافي والتجاري، وبؤرة ساخنة لتنامي الحروب 

  العرقیة. التوسعیة والنزاعات

ولقد حظیت الجزائر بموقع جغرافي فرید على الضفة 

الجنوبیة للمتوسط عند ملتقى الطرق التي تربط إفریقیا 

بأوروبا، مما ھیأ لھا مكانة فریدة للعب دور الوسیط 

الحضاري بین أوروبا وإفریقیا، وبینھا وبین البلدان 

العربیة واإلسالمیة؛ كما كان لموقع الجزائر على ساحل 

البحر المتوسط دور كبیر في تشكل تاریخھا عبر 

العصور الذي ارتبط بتاریخ ھذا البحر وحضاراتھ، حیث 

تأثرت الجزائر بمختلف التیارات الفكریة واألنماط 

الحضاریة التي تعاقبت على منطقة حوض البحر 

المتوسط، بدءا بالحضارة الفینیقیة والفرعونیة مرورا 

میة وصوال إلى الحضارة بالحضارة الرومانیة واإلسال

  الغربیة المعاصرة.

فالبحر المتوسط الذي یقع بین ملتقى ثالث قارات ویشكل 

صور القلب حوضا مائیا شبھ مغلق، كان على مر الع

 .النابض بالحیاة 


