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 المجنة التنظيمية لمممتقى:

 أ. زين الدين باشي. )رئيس المجنة( -
 أ. موسى رحماني-
 أ. عاشور منصورية-
 أ. راهم نورالدين-
 أ. طبي سمير-
 أ. مسرحي جمال-
 أ. بن دراجي بشرى-
 أ. طاهر طويل-
 مديازة صورية أ.-

 أ.منفوخ صورية

 أ. مصطفى سالم-
 أ. الوردي طرطاق-
 أ. كريم الطيب-
 أ. طوالي حمزة-
 أ. عبد الرزاق بن سالم-
 أ. بمقارص عبد المجيد-

 أ. حمشي عبد الحفيظ
 أ.بوجمعة أكرم

 ممثل عن مديرية السياحة باتنة

 :مواعيد هامة
 8702 جانفي 70تالم الممخصات آخر اجل الس

 8702جانفي  02أجل اإلشعار بقبول الممخصات  -
 8702مارس  01آخر اجل الستالم المداخالت كاممة 

 8702أفريل  70أجل اإلشعار بقبول المداخالت 
 8702افريل  01و  02تاريخ الممتقى 

  :شروط المشاركة
 كتوراه.دج لطمبة الد 0177 -لألساتذة  دج 0777 حقوق اإلشتراك:

 كل عمل يجب أن يكون مرفوقا بالسيرة الذاتية لمباحث. -
 الممتقى محاور بأحد متصال البحث يكون أن -
 الممتقيات أحد في مقدما أو منشورا البحث يكون ال أن -
 وخط العربية بالمغة لمكتابة 61 حجم simplified arabic خط استعمال -

tim roman new  ةاألجنبي بالمغة لمكتابة 61 حجم. 
  المراجع فيها بما صفحة 02 المداخمة في الصفحات عدد يتجاوز ال أن -

 والمنهجية العممية الشروط المقدمة العممية الورقة تستوفي أن يجب -
 .عميها المتعارف

 بمتدخل التكفل يتم أن عمى األكثر عمى لمتدخمين المداخمة تكون أن يمكن-
 الممتقى. انعقاد أيام فقط واحد

 

 :رفيالرئيس الش
 70رئيس جامعة باتنة ضيف عبد السالمأ.د 

 رئيس الممتقى:
 عميد الكمية عبد الحكيم بن بعطوشأحمد د 

 مدير الممتقى:
 رئيس قسم التاريخ وعمم اآلثار عشي عميد. 

 أ.د مناصرية يوسف:رئيس المجنة العممية
  :أعضاء المجنة العممية

 70جامعة باتنة  رشيد باقة.أ.د -
 70جامعة باتنة  حسينة حماميد.أ.د-
 70جامعة باتنة  المية بوقريوة.أ.د-
 هد اآلثارمع أ.د. بن قربة صالح -
 اآلثارمعهد  أ.د. معزوز عبد الحق -
 األثارمعهد  د. حمزة محمد الشريف-
 70جامعة باتنة  د. مسعود شباحي-
 70جامعة باتنة  د.سميمان قريري-
 70جامعة باتنة  د.السبتي غيالني-
 70جامعة باتنة  لد.جمعة بن زروا-
 70جامعة باتنة  د.ليمى تيتة-
 70جامعة باتنة د.عبد الحميد بعيطيش-
 70جامعة باتنة  د.الربيع عولمي-
 70جامعة باتنة  د.عيسى ليتيم-
 70جامعة باتنة  د.مختار هواري-
 70جامعة باتنة د.صالح الدين هدوش-
 مديرية الثقافة باتنة  د. عمر كبور-
 70جامعة باتنة  د ابرير حمودي-
 جامعة الوادي  د بمفردي جمال-
 70جامعة باتنة  د بمحاج ناصر-
 70جامعة باتنة  د شرفة فريدة-
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 أهذاف الولتقى: 

 ٗاىخاسٝخٜ ٍحاٗىت ضبظ ٍؼاٝٞش اىبحذ األرشٛ -

اىؼيَٜ، فٜ إطاس اىخط٘س اىخنْ٘ى٘جٜ اىَسخحذد، 

 ٗاىخَْٞت اىؼَشاّٞت.

 

، ٗحباده ٜٗاىخاسٝخ اسخَشاسٝت اىبحذ األرشٛ -

 اىخبشاث.

 ػشض ححذٝذ ألٌٕ ّخائج األبحاد األرشٝت -

 اىقائَت. ٗاىخاسٝخٞت

ػشض ىيْخائج اىؼيَٞت اىخنْ٘ى٘جٞت اىحذٝزت،  -

 .ٗاىخاسٝخٜ ٗح٘ظٞفٖا فٜ ػَيٞت اىبحذ األرشٛ

خيق احصاه ٗحؼاُٗ حْاٗبٜ بِٞ ضفاف اىَخ٘سظ  -

 ٍِ خاله إبشاص إٍناّٞاث اىبحذ اى٘طْٜ.
 

 اىخؼشٝفذ األرشٛ فٜ إٍاطت اىيزاً ٗٗىزىل فأُ دٗس اىبح

 فٜ ٓدٗس إىٚ باإلضافت ىيجضائش، اىَخْ٘ع األرشٛ باىَخضُٗ

اىْشش اىَسخَش ٗاى٘اسغ ىْخائج  خاله ٍِ اىسٞاحت قطاع خذٍت

األبحاد األرشٝت، ىٔ دٗس فؼاه فٜ اىحص٘ه ػيٚ ٍ٘سٗد 

 رقافٜ ّافغ قابو ىالسخغاله.

 

 

 

 

 هحاور الولتقى:

 

اىبحذ اىخاسٝخٜ ٗاألرشٛ  الوحور األول: -

 اىَخ٘سطٜ فٜ ػص٘س ٍاقبو اىخاسٝخ.

 

حذ اىخاسٝخٜ ٗاألرشٛ اىب الوحور الثاني: -

 اىَخ٘سطٜ خاله اىفخشة اىقذَٝت.

 

اىبحذ اىخاسٝخٜ ٗاألرشٛ  الوحور الثالث: -

 اىَخ٘سطٜ خاله اىفخشة اى٘سٞطت.

 

اىخاسٝخٜ ٗاألرشٛ  ذاىبح الوحور الرابع: -

 اىَخ٘سطٜ خاله اىفخشة اىحذٝزت ٗاىَؼاصشة

 

األبحاد اىَخؼيقت بحفع ٗحشٌٍٞ  الوحور الخاهس: -

 اىَخ٘سطٜ.اىخشاد األرشٛ 

 

األبحاد اىؼيَٞت ٗاىخقْٞت الوحور السادس:  -

 اىَساػذة ٗاىَخؼيقت باىخاسٝخ ٗػيٌ اٟراس.

 

 

 

 

 

 

 :الولتقى ديباجت

إُ ٍْطقت اىبحش اىَخ٘سظ حؼخبش ٍِ أقذً ّقاط اى٘صو بِٞ 

إٌٔ اىَْاطق اىخاسٝخٞت فٜ حفاػالحٖا اىحضاسٝت، ػبش 

حارٔ ٍخخيف اىؼص٘س. ٝزبج ػيٌ اٟراس ٍِ خاله أب

اىَسخَشة أُ ٕزا اىخفاػو ّاحج ػِ حأرٞش ٗحأرش ىٖزٓ 

اىحضاساث، ٍَا ح٘ىذ ػْٔ ٍ٘اقغ أرشٝت ال حصش ىٖا حؼذ 

ٍ٘ض٘ع اىذساست ىنافت األبحاد األرشٝت، حخشبغ اىجضائش 

ٕٜ األخشٙ مجضء ال ٝخجضأ ٍِ إقيٌٞ اىبحش اىَخ٘سظ ػيٚ 

 ٜاىخ اىخاسٝخٞت اىفخشاث ىَخخيف ؼ٘دٍ٘سٗد أرشٛ ٍخْ٘ع ٝ

 ٍا ٕٗزا اىحضاساث حيل بخْ٘ع ٍخْ٘ػت ٍادة ٕٜٗ ػشفخٖا،

 . اىَخ٘سظ اىبحش ضح٘ فٜ رشاء ٗ غْٚ اىجضائش أمسب

 ٗ اىجضائش قذً ػيٚ حشٖذ اٟراس ٕزٓ ٍِ اىنزٞش ٍٗاصاه

 جٖ٘د ْٕٗاك .ىإلّساّٞت اىحضاسٛ اىخاسٝخ فٜ ػشاقخٖا

 ٍِ األرشٛ اىخشاد ٕزا ٍِ اىَضٝذ المخشاف حبزه ػيَٞت

 األخشٙ اىَؤسساث ٗ األمادَٝٞت اىؼيَٞت َؤسساثاى قبو

 ٍجَ٘ػتٛ باإلضافت إىٚ األرش اىخشاد بقطاع اىصيت راث

 ٕزا ػيٚ ّحافع حخٚ حخ٘فش أُ ٝجب اىخٜ اٟىٞاث ٍِ

 ّٗقئ حإٔٞئحشٍَٞٔ ٗٗ حزَْٞٔىحفظٔ ٗ اىحضاسٛ اإلسد

 ٍضافت قَٞت ٝقذً أُ ػيٚ اىؼَو ٗ اىَسخقبيٞت ىألجٞاه

 .اىَسخذاٍت اىخَْٞت إطاس فٜ اى٘طْٜ ىالقخصاد

 


