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 1ابتنة جامعة مدير  السالم عبد ضيف د.أ :الشريف الرئيس
 عميد الكلية         كمال  بوقرة أ.د    رئيس امللتقى: 
 خرباملمدير            د ابقة رشيدأ.    مدير امللتقى: 
 عبد احلميد شد. بعيطي   :رئيس اللجنة العلمية 
 مسعود   شباحيد. .أ نظيمية:اللجنة الت رئيس 
   

 اللجنة العلمية للملتقى: 
 

 الهيئة األستاذ  الهيئة األستاذ 
 مدير الثقافة د. عمــــر كبـــــــور  1جامعة ابتنة أ.د بوقريوة ملياء 

 1جامعة ابتنة د.  ليتيم عيسى  1جامعة ابتنة      لى     ــــــة ليــــــتيت   د  
 1جامعة ابتنة ي عليشعد     1ابتنةجامعة       مجعة    بن زروال  .د

 1جامعة ابتنة د.  هواري خمتار  2جامعة اجلزائر أ.د فيالح مصطفى  
 1جامعة ابتنة د. طبــــــي مسي  2جامعة اجلزائر أ.د دريسي سليم     

 1جامعة ابتنة نوراهلدى  شيشد.مغ 2جامعة اجلزائر أ.د ايسني رابح حاجي  
 1جامعة ابتنة عوملي الربيع  د   1تنةجامعة اب صالح الدين  شد.هدو 

 1جامعة ابتنة عاشور منصورية  د   1جامعة ابتنة د. ابـــــــــــرير محودي 
 1جامعة ابتنة د. بن دراجي بشرى 1جامعة ابتنة سامل  مصطفى.  د

 1جامعة ابتنة د. شعالل بلقاسم 1جامعة ابتنة د. بومجعـــة اكـــــرم 
 1جامعة ابتنة حلاج انصراب  د   1جامعة ابتنة د. كــــــــرمي الطيــــب 

 1جامعة ابتنة طرطاق الوردي.  د 1جامعة ابتنة مسرحي مجال  د  
 1جامعة ابتنة د. الطيب بوساحة 1جامعة ابتنة د. فيصل فالتة 

 1جامعة ابتنة شرفة فريدةد.   1جامعة ابتنة محداين حممد األمنيد.  
 

 تنظيمية للملتقى اللجنة ال
 أ. منفوخ صورية  مقراين نورية  أ.  الـدين   يـنبــاشي ز .  أ
 أ. راهم نور الدين  . بن بركان سعديةأ . رمحاين موسى أ
 بن سامل عبد الرزاق  أ. طويل الطاهر  .أ . مدايزة صوريةأ

 بيطام عبد القادر أ.  مفتاح بوالنور  أ. يوسف بلــــهادي                       أ.
  سعــــــاد عقـــــون أ.                       أمســـــــاء غنـــــام أ. 

 طلبة الدكتوراه   باإلضافة إلى 

 

 شروط املشاركة 
 

 احرتام أجال إرسال امللخص واملداخلة  -
 امللتقى حماور أبحد متصال البحث يكون أن -
 من قبل مقدما أو منشورا البحث يكون ال أن -
 لغةابل للكتابة 16 حجم simplified arabic خط استعمال -

 ابللغة للكتابة 14 حجم time new roman وخط العربية
 .األجنبية

 1.15التباعد بني االسطر  -
 املراجع فيها مبا صفحة 20 املداخلة يف الصفحات عدد يتجاوز ال أن -

 صفحة 15وال يقل عن 
 واملنهجية العلمية الشروط املقدمة العلمية الورقة تستويف أن جيب -

 .عليها املتعارف
 التكفل يتم أن على األكثر على خلنياملتد املداخلة ونتك أن كنمي -

 امللتقى.  انعقاد أايم فقط واحد مبتدخل
 لسية الذاتية مطلوبة مع ملء استمارة املشاركة ا -

 
 

 
 :مواعيد هامة

 

 2020جانفي  01                    اإلعالن عن امللتقى -
 2020 مارس 01         آخر اجل الستالم امللخصات -
 2020  مارس 15  ل الستالم املداخالت كاملةآخر اج -
 2020  مارس 25       أجل اإلشعار بقبول املداخالت -
 2020 افريل 20و  19              امللتقى انعقاد اتريخ  -

 
 
 

 



 :الديباجة
المانطق  نیب ض المتوسط منیاألب تعد منطقة حوض البحر

نقطة  العصور ة، شكلت على مریخ البشریة يف اتریمھاألكثر أ
 للتابدل الثقايف والتجاري، حایانطالق الحضارات الكبرى، ومجاال فس

 .والدينية ةیة والنزاعات العرقیالتوسع وبؤرة ساخنة لتانمي الحروب
ة یالجنوب د على الضفةیت الجزائر بموقع جغرايف فریولقد حظ

ا ھأ لھیأبورواب، مما  ایقیللمتوسط عند ملتقى الطرق اليت تربط إفر
ا ھنیوب ا،یقین أورواب وإفریالحضاري ب طیة للعب دور الوسمرموقمكانة 

على ساحل   ة؛ كما كان لموقع الجزائریة واإلسالمین البلدان العربیوب
العصور الذي ارتبط  ا عبرھخیيف تشكل اتر ار یكب  االبحر المتوسط دور 

ارات یأتثرت الجزائر بمختلف الت ثی، حھذا البحر وحضاراتھخ یباتر
بت على منطقة حوض البحر ة اليت تعاقیالحضار األنماطو  ،ةیالفكر

مرورا ابلحضارة  ،ة یة  والفرعونیقینیبدءا  ابلحضارة  الف المتوسط،
ة المعاصرة. فالبحر یوصوال إىل الحضارة الغرب ،ةیة واإلسالمیالرومان

 ھا شبیشكل حوضا مائیو ،ن ملتقى ثالث قاراتیقع بیالمتوسط الذي 
، ومنطقة اجتذاب اةیالقلب  الانبض ابلح ر العصورمغلق، كان على م
  للعيش واالستقرار وبناء العمران على أطرافه. للهجرات البشرية

ا يف منطقة شمال ھالجزائر، بحكم موقع ھم دور لعبتھولعل أ
الد، یا كان مع مجيء اإلسالم وانتشاره منذ القرن السابع للمیقیإفر
 أورواب وبلدان صال رسالة اإلسالم إىلیمت بدور متقدم يف إھث سایح

 ،ن الذي حمىیجنوب الصحراء، كما لعبت إبحكام دور الحارس األم
كما    ة،یحیمغرب من عدوان القرصنة المسلة سواحل بالد الیلفترة طو

ث، ووقفت یادي يف مكافحة االستعمار الحدیا الدور الرھكان ل

صرة ة المعایة والثقافیاسیمنة السھیع الیومشار ،بشراسة ضد مخططات
ا الدائم ھ، ابإلضافة إىل حرصطقة حوض البحر المتوسطعلى من

 االحتادو  ،ا المستمرة يف السعي لبانء وحدة المغرب العريبھمتھومسا
إرساء قواعد إلقامة فضاء متوسطي على أساس كذلك   ، ويقیفراإل

 والتكامل االقتصادي. ،والتواصل الثقايف ،التقارب السلمي
، رأت اللجنـــة یھف ذا الموضوع وخصوبة البحثھة یمھونظرا أل

ـــخ والثقافـــة والمجتمــــع ضرورة إقامة یــة لمخبر: دراســــات يف الاتریالعلم
ن للبحث ین والمختصیجمع المؤرخی، 1بجامعة ابتنة وطينملتقى 

ض المتوسط، یا يف عالم البحر األبھوالدراسة يف مكانة الجزائر ودور
طة، یمة، الوسیالقدة ) یخیشمل مختلف العصور والمحطات الاتری

 ثة والمعاصرة(یالحد
 

 موضوع امللتقى:  هااإلشكالیة التي یطرح

 ة: یالاتلكاليات عاجل موضوع الملتقى اإلشی
 ض المتوسط. یا يف عالم البحر األبھماذا نعرف عن مكانة الجزائر ودور -أ

 ؟مباذا متيزت عالقاهتا مع بلدان عامل البحر األبيض املتوسط -ب
رت ابلتيارات الفكرية واألمناط احلضارية اليت كيف أثرت وأتث -ج

 ؟تعاقبت على منطقة البحر املتوسط
 
 
 
 
 
 

 أهــــداف امللتــــقى: 
 ة:یداف الاتلھق األیطمح المنظمون للملتقى إىل تحقی

ض یا يف فضاء البحر األبھة ودوریخیإبراز مكانة الجزائر الاتر 1-
 المتوسط.

ة النقص یذا المجال لتغطھب تمامھن لالیالطلبة والابحث یھتوج 2-
 ذا الحقل من الدراسات.ھالمسجل يف 

رة اليت كان البحر یاستخالص الدروس والعبر من الوقائع الخط 3-
 ا يف المستقبل.ھا لتجنب تكرارھالمتوسط مسرحا ل

ز مجتمعات عالم یمیاالستفادة من التنوع الفكري والثقايف الذي  4-
 ا.ھتواصل العلمي معض المتوسط لبانء جسور للیالبحر األب

 
 المحــــــاور األساسیــــــة للملــــــــتقى:  

 ض یيف عالم البحر األبي للجزائر جیاالستراتاملوقع  المحور األول: -
ض یة يف عالم البحر األبیاسیمكانة الجزائر الس: الاثين المحور-

 العصورعرب  المتوسط
مع بلدان  ةیة واالقتصادی: عالقات الجزائر الثقافالاثلث المحور -

 ض المتوسط.یعالم البحر األب
ة يف حضارات یة والمادیمات الجزائر الفكرھ: مساالرابع المحور-

 البحر المتوسط.
ة يف یجرات البشرھة والی: أثر الغزوات العسكرالخامس المحور-

 ة للجزائر.یة واللغویة العرقیوھتشكل ال
 ض املتوسطاحملور السادس: التفاعل احلضاري بني شعوب البحر األبي

  ومسالمد ي متحطمتوس حبر: من أجل عالم السابع المحور -




