
 

  

 

   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية      

 الشريف مساعدية سوق أهراس جامعة محمد                               

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية                            

 باالشتراك مع

 وحدة البحث حول الثقافة واالتصال واآلداب واللغات والفنون التابعة 

 وهران CRASCملركز الوطني للبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية 

 املعهد العالي لإلنسانيات الكاف جامعة جندوبة تونس

 

 

 امللتقى الدولي األول:

التراث الحدودي املشترك بين الجزائر 

 لوحدة الشعوب"وتونس "نموذج 

 0220 جوان 20و 20يومي : 

 

 : هيئة الملتقى

هرأس . الرئيس الشرفي للملتقى
 
.د  قوأسمية عبدألكريم   مدير جامعة سوق أ

 
 : أ

 د  شريك مصطفى  عميد كلية ألعلوم أإلنسانية وأالجتماعية . المشرف على الملتقى :

 د منادي عثمان  رئيس شعبة ألتاريخ. :  رئيس الملتقى

 منسق ألملتقي :

 وهرأن   CRASCد حمو عبدألكريم  -
 -تونس  –د كريمة ألصحباني ألكاف  -

 :اللجنة العلمية للملتقى :

.د/ تلمسانيد : من ألجزأئر  -
 
رئيس ألمجلس ألعلمي للمركز ألوطني  يوسف      بن أ

 .  للبحث في تاريخ ألحركة ألوطنية وثورة ألتحرير

.د سميرة ألولهازي : جامعة جندوبة .مديرة ألمعهد ألعالي لإلنسانيات  -
 
من تونس : أ

 ألكاف .تونس .

عضاء اللجنة العلمية:                                           
 
 ا

 

.د
 
 امعة جندوبةج كريمة ألسحباني أ
.
 
 امعة قالمة.ج قدأدرة ألشايب  دأ

هرأس د جالل خشاب
 
 جامعة سوق أ

هرأس سالطنية رضا                                  د. 
 
 جامعة سوق أ

.د
 
هرأسج قندوز ألكبلوتي                           أ

 
 امعة سوق أ

 وهران CRASC د مستاري جياللي
زهر ألغربي                     

 
.د محمد أال

 
 جامعة منوبة أ

.د 
 
هرأسج فوزي بن دريدي                       أ

 
 امعة سوق أ

.د.شرقي محمد                                 
 
 جامعة جندوبة أ

.د. رضوأن شافو                              
 
 جامعة ألوأدي أ
 وهرأن CRASC صليحة سنوسي .د
.
 
 .امعة تبسةج                       حفظ هللا بوبكر دأ

.
 
 جامعة جندوبة تونس محمد بالرأشد                           دأ

 . د 
 
مال                            أ

 
هرأس  نوأري أ

 
 جامعة سوق أ

 20جامعة ألجزأئر هوأري موسى                          د/ 
.د
 
درأر جوتية محمد أ

 
 جامعةـ أ

هرأس د. شريك مصطفى 
 
 جامعة سوق أ

 

 

 جامعة منوبة تونس بضياف معز  أد.

 جامعة املسيلة محمد السعيد قاصري  أد.

 وهران CRASC ملياني حاج .د

 جامعة خميس مليانة شعباني نورالدين .د

 جامعة سوق أهراس ورتي جمال .د

 امعة سوق أهراسج بن دريدي منير .د 

 جامعة سوق أهراس عبدالحق طرابلس يد. 

 جامعة الوادي د عطية عبدالكامل

 جامعة تبسة د صالح عسول 

 جامعة الطارف بوعشةكمالد 

 جامعة البليدة شتوان نظيرة

 جامعة سوق أهراس د لبناقرية عبد الرحمان

 جامعة سوق أهراس د.خبزاوي عبد الكريم

 جامعة الوادي د . عمار غرايسة

 جامعة سوق أهراس د . هاشمي كوثر

 جامعة سوق أهراس لولو عبد الغني .د

 جامعة سوق أهراس حميدان سلمى .د

 جامعة بسكرة الطاهر بنادي                                 .د

 جامعة سوق أهراس عجرود كريمة                                  .د

.
 
 20جامعة ألجزأئر بكاي منصف                            دأ

 جامعة سوق أهراس عرايبية سهام                                  .د

 جامعة سوق أهراس خنيفر شفيقة                                    .د

 جامعة أدرار د.عبدالرحمن بعثمان

 جامعة أدرار أ.د  جعفري مبارك                                 

 جامعة غرداية د زناتي  عامر                                  
 

 : اللجنة التنظيمية                                                              

 عضوا الحق.طرابلسي عبد د

 عضوا د.بن دريدي منير
 عضوا د.خبزاوي عبد الكريم

 عضوا الرحمن د.لبناقرية عبد
 عضوا الرزاق د.سلطاني عبد
 عضوا يمانإد.غالمي 

 عضوا د.مراد جمال
 عضوا د.راهم سليمى
 عضوا د.غالمي خولة

 عضوا أ.بولحبال رياض
 عضوا كريم محمد أ.عرايبية

 عضوا أ.بوعزيز جهيدة
 عضوا أ.نايل سليمان
 عضوا أ.شريفي مراد
 عضوا أ.عبو نجاة

 عضوا أ.زواوي الصديق
 عضوا أ.عقوني أيوب

 طلبة التاريخ
 

 



 

ن يرأعى في 3
 
شكال وألجدأول إن وجدت.. أ

 
 ألمدأخلة قوأعد ألضبط ودقة ألرسوم وأال

ن ال يزيد عدد صفحات ألمدأخلة عن عشرين )4
 
( صفحة متضمنة ألهوأمش وألمرأجع 02. أ

 وألمالحق إن وجدت.

ستاذ وأحد فقط في ألملتقى. -
 
 ... وألوشم ، ألرسوم ألجدأرية ألمدأخالت ألمشتركة يمثلها أ

 أالجرأءأت:

 .61ألمدأخالت مطبوعة بمقياس تقدم  –

 ( وبمسافة وأحد و نصف سم.Simplified arabic خط  )

 تحفظ ألمادة في قرص مضغوط لتقدم مع ألنسخة ألمطبوعة –

يحرص ألمتدخل على إظهار بياناته على وأجهة ألمدأخلة: أالسم وأللقب، ألرتبة، ألمؤسسة،  –
 رقم ألهاتف، رقم ألفاكس، ألبريد أاللكـتروني.

 تتولى أللجنة ألعلمية للملتقى تحكيم ألمدأخالت وتقديم ألمناسبة منها لفعاليات ألملتقى. –

صحابها عن عدم تقديمها في ألملتقى. –
 
 ألمدأخالت ألتي ال تجيزها أللجنة ألعلمية يعتذر ال

 ألمرأسالت :

 ألدكـتور : عثمان مناديترسل ألبحوث باسم ألسيد رئيس ألملتقى 

 menadi_athmane@yahoo.frتروني:       عبر :ألبريد أإللكـ

menadi.athmane@gmail.com 

و ألتوأصل بالهاتف : .
 
 (22063)669953011 أ

 مواعيد استالم المداخالت:

جال. *
آ
صحاب ألملخصات ألمقبولة عليهم إرسال مدأخالتهم في أال

 
 أ

 .32/23/0202: أستالم ألبحوث بصورتها ألنهائية يوم• 

صحاب ألبحوث ألمقبولة:• 
 
 .32/20/0202 إبالغ أ

 الملتقى وبرنامجه  : انعقادمكان 
هرأس . -

 
 يعقد ألملتقى في رحاب جامعة محمد ألشريف مساعدية  سوق أ

 يومين  مشتمال على جلسات علمية ، وورشات مشتركة .يدوم ألملتقى  -
هرأسرحلة سياحية للمعالم ألسياحية في سوق   -

 
 .  أ

 تكريم خاص بالمشاركين وألمساهمين في ألملتقى. -

هداف الملتقى:
 
     ا

 ألتعريف بدور ألجزأئر في دعم ألترأث ألمشترك . -

هدأفهتجهيز مادة ألملتقى ألمعرفية ومحاضرأته ألمرئية ونشرها  -
 
 . لتتحقق أ

 تثمين جهود ألباحثين وكل من كـتب عن تاريخ ألترأث ألذي يرتبط بدور ألجزأئر . -
عمال ألملتقى في كـتاب يكون مرجعا للباحثين.

 
 طبع أ

 

 

كيف يقيم  ألباحثون ألترأث ألمادي وألالمادي ألمشترك بين ألبلدين في تحقيق  -
 ماهي نظرتهم إلى ألمستقبل.تماسك ووحدة ألشعبين ، و 

جل هذه ألغاية، س
 
هرأس: ملتقىكون يومن أ

 
 جامعة سوق أ

 "التراث الحدودي المشترك بين الجزائر وتونس ...بين الماضي والمستقبل "  

 : ملتقىمحاور ال

  :ول
 
طار المنهجي والتاريخي للتراث التراث الحدودي المشترك :المحور ال الإ

 الجزائري التونسي المشترك.
وال : -

 
هميته. أإلطارأ

 
 ألمنجي :ألترأث :مفهومه ، فروعه ، أ

 لمشترك.:عوأئق ألبحث في تاريخ ألترأث أ ألتاريخي أإلطارثانيا :   -
هم  المحور الثاني

 
رموز التواصل  التراثي بين تونس والجزائر ودور ك تاباتهم في التعريف : أ

 بالتراث المادي والالمادي .

 ألمشترك .  قرأءة في ألترأث ألحدودي  -

 معالم وعلماء ألتوأصل ألترأثي بين ألجزأئر وتونس. -

 ألرحالت ألعلمية بين ألبلدين. -

 المحور الثالث : التراث المادي المشترك بين الجزائر وتونس:

 ألمخطوط.و ألترأث ألمدون -

 ألعمرأن وتخطيط ألمدن. -

 وتونس .المحور الرابع : التراث الالمادي المشترك بين الجزائر 

 ، : ألتعليم ومؤسساتهالتراث الفكري  -

غاني ألشعبية:  التراث الثقافي -
 
غاني ألعمل وألحياة،أال

 
 ، ، وأ

زياء ، ألحلي : الجتماعي تراثال-
 
شغال أليدوية ، أال

 
تقبل  –،فنون ألتشكيل ألشعبي ، أال

تية : ألعربية و ألفرنسية.
آ
 ألمدأخالت باللغات أال

 للمدأخالت :ألقوأعد ألعامة 

 تقبل ألمدأخالت ألتي ترأعي ألشروط ألعلمية ألتالية :

ن تكون ألمدأخلة ضمن محاور ألملتقى .6
 
 . أ

صول ألعلمية وألمنهجية 0
 
ن تتوأفر في ألمدأخلة شروط ألبحث ألعلمي ألمعتمد على أال

 
. أ

كاديمية.
 
 ألمتعارف عليها في كـتابة ألمدأخالت أال

 

شكالية الملتقى :  اإ

إفريقيا  و يةألدول ألمغاربفي سياق ألدور ألكبير ألذي تلعبه ألجزأئر  ضمن عالقاتها ألدولية في      
هرأس تنظيم 

 
ألترأث ألحدودي ألمشترك بين ألجزأئر دولي لدرأسة   ملتقى، تعتزم جامعة سوق أ

 . وتونس

كانوأ دأرسين أهتمامهذأ ألمؤتمر ألدولي سيستقطب    
 
كاديميين من كال ألبلدين سوأء أ

 
 ألباحثين أال

م ممارسين ،
 
 بادل ألمنفعة.  سيعزز ألوقائع ألتاريخية في فضل ألتوأصل لت وأجتماعهمأ

كان ألتوأصل وال يزأل بمثابة ألجسر ألذي تعبر ألثقافات من خالله إلى باقي ألمجتمعات فقد        
ي جوأز

 
سفر ، فهو يلعب دورأ كبيرأ في خلق ألحوأر بين ألشعوب ألمختلفة وتضييق  من حولها دون أ

حبة ويهّيئ ألظروف إليجاد لغة عالمية مشتركة هي لغة ألم ،ألفجوة بين مختلف ألحضارأت وألثقافات
هم نتائج ألتوأصل  هو إنتاج مادة  متنوعة من ألترأث  ألمادي وألالمادي 

 
وألتسامح وألسالم ...و لعل أ

. 

وإذأ كان دور ألترأث بين ألدول في ألعالم يؤدي إلى ألتقارب ألثقافي ، فإن ألحال بالنسبة للجزأئر     
دأة تفاعل  بين ألبلدين وتونس يز 

 
همية إلى حد ألتشابه في عديد ألمجاالت ،  فهو أ

 
دأد  تماسكا وأ

 عامة وعلى ألمناطق ألحدودية خاصة .

خذ     وألعطاء ،   
 
ساس أال

 
إذ يبن ألترأث بشكل عام ألعالقات ألتي تربط ألمناطق ألحدودية على  أ

حيث ساهم ألجميع في تكوين عالقات ب وأزدهارهاومساهمة كل جماعة في تطور نمط ألحياة ، 
 مترأبطة . أجتماعية

لقد رصد لنا ألترأث نوأفذ ألمعالم ألحضارية في مختلف ألجوأنب ألحياتية في ألبلدين وعكس        
 .صورة وأضحة لوحدة وتماسك ألشعوب  -ألترأث  –

نه سعى إلى إفرأغ       
 
ن يعمق ألتفكك وأنقسام ألبلدأن مثلما أ

 
إن ألخطاب أالستعماري قد حاول أ

 ألجوهر ألحضاري وألثقافي ألمغاربي من محتوأه ، و قد ترك ذلك بصمات عديدة.

دوأت ألمالئمة ، إنه بلجوئنا دأئما       
 
ونحن وأعون بذلك و بتشخيصنا للدأء يسهل علينا إيجاد لال

عذأر إلخفاء عجزنا و قصورنا  .إل
 
يسر ألحلول و أال

 
 ى أتهام ألفترة أالستعمارية ، نختار أ

يانا ألتاريخ من مسؤولية ، فالمشاريع      
 
ننا لسنا في مستوى ما يحمله أ

 
ل على أ

ّ
وزيادة عن ذلك ندل

 ألبحثية وإن كانت

كـثر فائدة في عملية كـتا
 
كيد أ

 
المي من عديد بة ألترأث أإلسبسيطة و بدون ضجة إعالمية تكون بكل تا

خرى 
 
نجزه ألباحثون في لعب ألدور   ،ألتظاهرأت أال

 
تجاه  يأاليجابويجب علينا أليوم موأصلة ما أ

 .ترأثنا ألمشترك 

 ؟ لتبادل ألمنفعة بين ألبلدين ألوقائع ألتاريخية فضل ألتوأصل فكيف عززت

ياته أالجتماعية وألثقافية، وماهي تجلهل ساهمت ألحدود في خلق ترأث مشترك في مجاالت ألحياة 
 في ألوأقع ألجزأئري ألتونسي ؟

هم رموز ألتوأصل  ألترأثي بين تونس وألجزأئر ماهي 
 
 في ألماضي وألحاضر وألمستقبل ؟ هنتائجوأ

 

mailto:menadi_athmane@yahoo.fr
mailto:menadi.athmane@gmail.com

