اللجنة العلمية للملتقى:
 -1أ.د منصف باكي – جامعة اجلزائر 2
 -2د .عبد الرمحن أوالد س يدي الش يخ -جامعة
اجلزائر2
 -3د.بلقامس محمد -جامعة اجلزائر2
 -4د .دليوح عبد امحليد -جامعة جلزائر 2
 -5د .بن موفق بومدين -جامعة اجلزائر2
 -6د .بن شوش محمد -جامعة اجلزائر 2
 -7د .حيياوي عبد الوهاب – جامعة اجلزائر2
 -8دة  -رمضاين ام هاين – جامعة اجلزائر2
 -9د -هواري موىس -جامعة اجلزائر2
 -10د -بورين دليةل -جامعة اجلزائر2
 -11دة -ديب صفية -املدرسة العليا للساتذة
 -12دة -عامل مليكة -جامعة مخيس مليانة
 -13د -الياس انيت قايس -املدرسة العليا للساتذة
 -14د -تكران جياليل -جامعة حسيبة بن بوعيل
الشلف
 -15دة – حسيين عائشة -جامعة البويرة
 -16دة -عيوش حورية -جامعة اجلزائر2
 -17د -براحب محمد الش يخ -جامعة اجللفة

ديباجة:
جاء يف وثيقة الصومام  ":توجد يف احلركة النسائية اماكنيات واسعة
تزداد و تكرث ابطراد  ،و اان لنحيي ابجعاب و تقدير ذكل املثل
الباهر اذلي ترضبه يف الشجاعة الثورية للفتيات و النساء الزوجات
و الهمات ...مجيع أخواتنا اجملاهدات الاليئ يشاركن بنشط كبري و
ابلسالح أحياان يف الكفاح املقدس من اجل حترير اجلزائر "...
من هذا املنطلق اكنت نظرة قيادة الثورة ابلنس بة للمرأة ابعتبارها
ادلمع القوي و الس ند الكبري لنجاهحا  ،حيث أعطت مواثيق
الثورة املاكنة الالزمة للمرأة اجلزائرية و اليت ّكرس هتا س ياسة اجلزائر
املس تقةل بعد ذكل ،اذ ال يقل دور املرأة بعد الاس تقالل عن ادلور
اذلي لعبته قبهل ،فاقتحمت جماالت عديدة اكلس ياسة و الثقافة و
الاقتصاد  ،و يبقى التارخي من العلوم اليت برزت فهيا اجلزائرايت
اذ تزخر اجلامعة اجلزائرية بوجود عديد املؤرخات الاليئ تركن
بصمتاهن سواء يف جمال التدريس أو التأليف أين أصبحن مدرسة
اترخيية قامئة بذاهتا.
يف هذا الصدد ارتأى خمرب الوحدة املغاربية عرب التارخي ان يقف و
قفة اجالل لس تاذات اجلامعة معوما و أس تاذات التارخي خصوصا
و ذكل ابقامة ملتقى وطين يربز هجودهن و نشاطهن و يمثن
أعاملهن يف جمال التأرخي و التدريس  ،يؤطر هذا امللتقى مجموعة من
الساتذة و الطلبة تكرميا لهن مجيعا.
الرئيس الرشيف للملتقى :أة/د زرداوي فتيحة رئيس جامعة
اجلزائر2
مدير امللتقى :الربوفيسور بوعزة بورضساية مدير خمرب الوحدة
املغاربية عرب التارخي
رئيسة اللجنة العلمية للملتقى :أة /د نبيةل عبد الشكور
رئيس اللجنة التنظميية  :د /قدور محمد

جامعة اجلزائر-2أبو القامس سعد هللا
خمرب الوحدة املغاربية عرب التارخي
مبناس بة عيد املرأة ينظم خمرب الوحدة املغاربية عرب التارخي
ملتقى و طين حتت عنان" دور املؤرخات اجلزائرايت يف
كتابة التارخي الوطين"

وذكل يوم الربعاء  07مارس بقاعة احملارضات الكربى
جامعة اجلزائر -2أبو القامس سعد هللا

ااملداخةل الثانية  :عبد الرمحن أوالد س يدي الش يخ -حارضة تلمسان
ايقونة التجارة املغاربية (13.16م) ،اطالةل يف مؤلفات ادلكتورة لطيفة
بشاري
 املداخةل الثالثة :محيدي مليكة -جامعة البليدة  -2التعريف بشخصيةاملؤرخة الس تاذة لطيفة بن معرية
 املداخةل الرابعة العريب جحيةل -جامعة اجلزائر -2اسهامات املؤرخةمجيةل بن موىس يف التارخي االساليم
 املداخةل اخلامسة :لهاليل اسعد -جامعة سطيف -دور الباحثة بوبةجماين يف كتابة اترخي املغرب االساليم  ،املغرب الوسط منوذجا
 املداخةل السادسة :مجيةل بن موىس -املدرسة العليا للساتذةاسهامات الباحثة محيدي مليكة يف ادلراسات التارخيية
االسالمية .
 -14.30اجللسة الثانية  :مؤرخات العرص القدمي
رئيسة اجللسة  :الس تاذة عالوي فضيةل
 صفحة املداخةل الوىل :رمضاين أم هاين  -جامعة اجلزائر2من كتاابت املؤرخة الس تاذة شارن شافية و دروها يف تدوين التارخي
القدمي
 املداخةل الثانية  :نور الهدى ورنوغي  -جامعة اجلزائر -2قراءة يفمؤلفات الباحثة أم اخلري العقون
 املداخةل الثالثة  :منري صاحلي -جامعة اجلزائر -2ادلكتورة هما عيساويقراءة يف كتاابهتا التارخيية
 املداخةل الرابعة :مطروح أم اخلري -املركز الوطين للبحث يف عملالاثر ،اجلزائر  -تفعيل املرأة يف البحث الثري
 املداخةل اخلامسة :سلوى أولطاش  -جامعة اجلزائر -2كورين شوفايلمن خالل املؤلف الثالثون س نة لقيام مدينة اجلزائر
 16.00اختتام امللتقى بقراءة التوصيات و النش يد الوطين

برانمج امللتقى
 -12.00اجللسة الثانية  :مؤرخات العرص احلديث
رئيسة اجللسة  :ا.د فةل موساوي القشاعي
املداخةل الوىل :بوراس كامل -جامعة اجلزائر -2مهنجية الكتبة التارخيية
عند الباحثة املرحومة عائشة غطاس من خالل كتاب احلرف و احلرفيون
مبدينة اجلزائر 1830/1700
 املداخةل الثانية  :رساح عامر  -جامعة اجلزائر -2اسهامات ادلكتورة فةلموساوي القشاعي يف دراسة اترخي اجلزائر احلديث
املداخةل الثالثة :رقية شارف – جامعة اجلزائر 2املسار البيداغويجللس تاذة زهرة زكية
املداخةل الرابعة :دويدة نفيسة  -املدرسة العليا للساتذة  ،بوزريعة
الاس تاذة زكية زهرة يف كتابة التارخي الوطين
 املداخةل ااخلامسة  :مدين واحض جامعة اجلزائر  -2خدجية بقطاشاملؤرخة اجملاهدة
 املداخةل السادسة :لهاليل سلوى -جامعة سطيف " -اسهامات الباحثةواملؤرخة فاطمة الزهراء قيش يف كتابة التارخي الوطين اجلزائري"
 املداخةل السابعة :مسرية نقادي -املركز الوطين للبحث يف الانرثوبولوجياالاجامتعية والثقافية وهران  -التأليف العلمي عند مليكة رحال
 - 13.30الفرتة املسائية :مؤرخات العرص الوس يطرئيسة اجللسة الس تاذة رقية شارف
املداخةل الوىل :عقبة بن مدور -جامعة اجلزائر  -2قراءة يف كتاب املؤرخة
نبيةل عبد الشكور ومهنجها التارخيي و الاثري و قراءة يف كتاب * القضاء
والقضاة يف عهد ادلوةل الزاينية *

 9.30افتتاح امللتقى بأايت بينات من اذلكر احلكمي مث النش يد الوطين- 9.45لكمة ترحيبية ابلضيوف للربوفيسور بوعزة بورضساية مدير اخملرب
- 10.00لكمة الربوفيسورة نبيةل عبد الشكور رئيسة اللجنة العلمية للملتقى
 -10.15لكمة الس يدة مديرة جامعة اجلزائر 2الربوفيسورة فتيحة زرداوي و
االعالن الرمسي عن افتتاح امللتقى
- 10.30الفرتة الصباحية  -اجللسة الوىل  :مؤرخات الفرتة املعارصة
رئيسة اجللسة :دة نبيةل عبد الشكور
 املداخةل الوىل :اثبت ملياء-جامعة اجلزائر -2املؤرخة د حيياوي مسعودة ومسامههتا يف كتابة التارخي الوطين من خالل قراءة يف مؤلفاهتا العلمية
 املداخةل الثانية :مسرية عبود /مرمي توايم -جامعة اجلزائر -2مسامهة املرحومةادلكتورة مرمي صغري يف تدوين اترخي الثورة
 املداخةل الثالثة :شوحيات مرمي -املدرسة العليا للساتذة  -دراسة كتابمواقف ادلول العربية من القضية اجلزائرية للمرحومة مرمي الصغري
 املداخةل الرابعة  :فشار أمال/فشار فاطمة -جامعة اجلزائر3زهور ونييس حاكية نضال و اترخي
 املداخةل اخلامسة :بية جناة  -املدرسة العليا للساتذة – مسامهة الزهورونييس يف كتابة التارخي الوطين .
املداخةل السادسة :عيوش حورية -جامعة اجلزائر – 2قراء يف كتاب مليسا
ونوغي :املنفيون حنو اكليدونيا اجلديدة و ثقافة النخيل
املداخةل السابعة :بلقايض مليكة – املدرسة العليا للساتذة -نظرة أس يا جبارلتارخي الثورة التحريرية
املداخةل الثامنة  :اندية سالماين – جامعة اجلزائر- 2املؤرخة و اجملاهدةأنيسة براكت درار

