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مديرية الثقافة لوالية الجلفة
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مــع  بالتعــاون  الجلفــة  لواليــة  الثقافــة  مديريــة  تنظــم 

 –  02 الجزائــر  –جامعــة  اآلثــار  علــم  معهــد 

الملتقى الوطني األول حول

 تاريخ وآثار الجلفة عبر العصور
يومي 26/25 افريل 2017

ديباجة الملتقى

تزخــر منطقــة الجلفــة بــراث أثــري متنــوع و غنــي يعــود إىل مختلــف 

الفــرات التاريخيــة التــي عرفتهــا املدينــة بــدءا بعصــور مــا قبــل التاريــخ 

ــراب  ــوع ت ــف رب ــي تنتــر يف مختل ــار الت ــا الحــايل، هــذه اآلث إىل وقتن

الواليــة، أعطــت  املنطقــة تاريخــا غنيــا و حافــا باألحــداث ســاهمت 

ــه  ــا ال زال مل ينــل حظ ــر منه ــة و إن كان الكث ــخ املنطق كلهــا يف تاري

مــن الدراســات العلميــة األكادمييــة إلبــرازه و التعريــف بــه ثــم محاولــة 

صيانتــه و ترميمــه و املحافظــة عليــه و تأهيلــه حتــى يســاهم يف إنعــاش 

الســياحة باملنطقــة مبختلــف مقوماتهــا املاديــة و حتــى تلــك الصناعــات 

التقليديــة و الحــرف اليدويــة القدميــة التــي شــكلت ذاكــرة املنطقــة             

و مــا زال أهلهــا يحافظــون عــى الكثــر منهــا، بــل و اشــتهروا بهــا حتــى 

أصبحــت بصمــة مميــزة يف تاريــخ املنطقــة و مــن هــذا املنطلــق يــأيت هــذا 

امللتقــى الوطنــي األول ليســلط الضــوء عــى تاريــخ املنطقــة و آثارهــا عــر 

العصــور و إبرازهــا و التعريــف بهــا مــع تحســيس املجتمــع عــى املحافظــة 

عليهــا باعتبارهــا رافــدا مــن روافــد الذاكــرة الجامعيــة، و يحمــل أيضــا 

هــذا امللتقــى إشــكالية تتمحــور حــول:  

إشكالية امللتقى:

األثريــة                                الشــواهد  خــال  مــن  املنطقــة  تاريــخ  أهميــة  هــي  مــا   

املصادرالتاريخيــة؟       و 

أهداف امللتقى:

• جمع املادة العلمية حول املنطقة لتكوين بنك معلومايت

• تســليط الضــوء عــى املواقــع األثريــة واملعــامل التاريخيــة خاصــة 

املكتشــفة حديثــا

• إحصاء وجرد املواقع األثرية مبنطقة الجلفة

• إعداد خارطة أثرية لوالية الجلفة واستغالها يف السياحة 

• التشجيع عى البحث والتأليف حول املنطقة وتراثها الحضاري

• التعريف باملواقع األثرية واستغالها يف التنمية

• فهرست وكشف املخطوطات خاصة بالخزائن الخاصة

محاور الملتقى

- الراث األثري مبنطقة الجلفة بني الواقع واملأمول

- تاريخ منطقة الجلفة عر العصور

- املواقع األثرية واملعامل التاريخية بالجلفة عر العصور

ــاش  ــة ودورهــا يف إنع ــة الجلف ــة مبنطق - الحــرف والصناعــات التقليدي

الســياحة باملنطقــة

- تثمني وإعادة االعتبار للراث األثري مبنطقة الجلفة

- الراث املخطوط مبنطقة الجلفة 

- الحاميــة القانونيــة للمعــامل األثريــة يف ظــل القوانــني الوطنيــة 

والدوليــة

- خيمة أوالد نايل تراث محيل أصيل

رشوط املشاركة:

- يجب أن تكون املداخلة ضمن إحدى محاور امللتقى.

- أن تكــون املداخلــة ملتزمــة بأدبيــات املنهجيــة العلميــة االكادمييــة 

ــا. ــارف عليه املتع

ــن  ــكل م ــأي ش ــورا ب ــل أو منش ــن قب ــا م ــث معروض ــون البح - أن ال يك

ــكال. األش

- تلقــى املداخلــة باللغــة العربيــة أو الفرنســية أو اإلنجليزيــة مــع إرفــاق 

ملخــص بالعربيــة أو بالعكــس.

- تراوح أوراق املداخلة ما بني 15 و 20 صفحة.

- تكــون حيــازة البحــث بخــط Simplified Arabic  رقــم 14 للمــن 

ــني  ــد ب ــبة للهامــش، وتباع ــم 12 بالنس وخــط Times New Roman رق

ــطور 1 الس



شروط المشاركة

- يجب أن تكون املداخلة ضمن إحدى محاور امللتقى.

ــة  ــة االكادميي ــة العلمي ــات املنهجي ــة بأدبي ــة ملتزم ــون املداخل - أن تك

ــا. ــارف عليه املتع

- أن ال يكــون البحــث معروضــا مــن قبــل أو منشــورا بــأي شــكل مــن 

األشــكال.

- تلقــى املداخلــة باللغــة العربيــة أو الفرنســية أو اإلنجليزيــة مــع إرفاق 

ملخــص بالعربيــة أو بالعكس.

- تراوح أوراق املداخلة ما بني 15 و 20 صفحة.

ــن،  ــم 14 للم ــازة البحــث بخــط Simplified Arabic  رق ــون حي - تك

وخــط Times New Roman رقــم 12 بالنســبة للهامــش، وتباعــد بــني 

الســطور 1

الهوامش: 2.5 سم من اليمني و 2سم من باقي الجهات.

- أن تكون اإلحالة موحدة ويف آخر البحث.

العلميــة  الهيئــة  املداخــات املرســلة اىل تحكيــم  - تخضــع جميــع 

للملتقــى.

- اإللتزام مبواعيد ارسال استامرة املشاركة ونص املداخلة.

- ترســل امللخصــات واملداخــات يف ملــف الكــروين عــى الريــد املبــني 

ــاه وفقط. أدن

ترسل امللخصات واألوراق البحثية بالريد اإللكروين 

بصيغة Word وجوبا، إىل الريد اإللكروين اآليت:                                  

Djelfapatrimoine@gmail.com

تواريخ مهمة:

امللتقى يومي: 26/25 آفريل 2017

آخــر أجــل إلرســال اســتامرة املشــاركة وملخــص الورقــة البحثيــة: 

2017/03/20

آخر أجل للرد عى امللخصات: 2017/03/25

آخر أجل إلرسال البحث كاما: 2017/04/10

أقصــاه:  البحثيــة يف موعــد  األوراق  بنتيجــة تحكيــم  اإلعــام  يتــم 

2017/04/15

الرئيس الريف: السيد وايل والية الجلفة

ــة  ــة لوالي ــر الثقاف ــد مدي ــد املجي ــيس عب ــيد مرس ــى: الس ــس امللتق رئي

ــة الجلف

املســؤول العلمــي للملتقــى: األســتاذ الدكتور:عبــد الكريــم عــزوق - مديــر 

معهــد اآلثــار- جامعــة الجزائــر 02 -

ــة  ــرة – جامع ــة خ ــن بل ــورة ب ــتاذة الدكت ــة: األس ــة العلمي ــس اللجن رئي

الجزائــر 02

رئيــس اللجنــة التنظيميــة: أ/ خبيــزي محمــد – مركــز البحــث يف العلــوم 

اإلســامية والحضــارة باألغــواط

اللجنة العلمية للملتقى

اللجنة التنظيمية للملتقى

د عقاب محمد الطيب – معهد االثار- 

جامعة الجزائر 02 

د رابحي مروان – معهد االثار- جامعة 

الجزائر 02 -

د  حنفي عائشة_ معهد علم االثار- جامعة 

الجزائر 02 -

د تيمليكشت هجرة – معهد علم االثار- 

جامعة الجزائر 02

د منادي عثامن جامعة  محمد الريف 

مساعدية - سوق اهراس

د  بديرينة الديب – جامعة  زيان عاشور 

الجلفة

د عبد الحميد جنيدي جامعة ابن خلدون 

– جامعة تيارت

د سعيد بوزرينة جامعة نور البشر 

البيض

د جودي محمد - جامعة الجلفة

د عيساوي بوعكاز – جامعة الجلفة

أ االمني حمداين  جامعة الحاج لخرض– 

جامعة باتنة

أ  زنايت عامر – جامعة  غرداية

أ غريب حواس جامعة 8 ماي 

1945– جامعة قاملة

أ  طليبي محمد – جامعة الشيخ 

العريب التبيس تبسة

أ  قديم الطيب – مركز البحث 

يف العلوم اإلسامية والحضارة 

باألغواط

أ  دحامن ربوح– جامعة حسيبة بن 

بوعيل شلف

أ  حمرة محمد – جامعة  زيان 

عاشور الجلفة

أ رافع محمد – جامعة الجزائر 02

أ حاجي حمزة – جامعة يحيى 

فارس – املدية 

خالد قاسم 

أ بن سامل املسعود 

بن هادي زهية 

أ مطامطي دليلة 

عمري أحام

أ األبيض محمد

قاسم سليامن

أ بن عزوز بوخاري 

أ خيذر ابراهيم 

أ لعامري مرزفال 

أ جلول بوقراف 

أ موفق عيل 

بن ميلود عيل 

زعيري عيل

حاس رابح

قطاف عبد القادر

سايح عاء

استمارة المشاركة
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