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  1جامعة فرحات عباس سطيف
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 أ.د سفيان لوصيف: رئيس اللجنة العلمية

 األعضاء:

 2جامعة سطيف            أ.د بشير فايد                         -

 بوعريريج  مدير جامعة برج            أ.د بوعزة بوضرساية          -

 مدير جامعة بشار                            محمد أ.د مجاود -

 3أ.د/ محمد األمين بلغيث               جامعة الجزائر  -

 1أ.د/ محمد القورصو                      جامعة وهران  -

  2جامعة سطيف       أ.د فارس كعوان                      -

     2طيف جامعة س                        أ.د محمود بوسنة  -

  2د. عبد الحفيظ بوعبد هللا          جامعة سطيف   -

 جامعة املسيلة           أ. د صالح مليش                           -

 . 2 سطيف جامعة                           د. العيدي طويل  -

 جامعة قاملة       أ. د الشايب قدادرة                   -

 2جامعة سطيف           ليل                       د. كمال خ  -

 جامعة املسيلة   أ. د عبد هللا مقالتي                      -

 جامعة املسيلة          كمال بيرم                         أ. د -

 2يف جامعة سط        د. لخضر بوطبة                      -

 جامعة تلمسان                    أ. د الطاهر جبلي         -

 جامعة الوادي           أ. د رضوان شافو                      -

  2جامعة سطيف           د. العكروت خميلي               -

 جامعة خميس مليانة      د. عبد الرحمن تونس ي              -

 2عة سطيف جام                            د. عادل بن عمر -

  2جامعة سطيف            د. جعفر عدالة                  -

 2جامعة سطيف            د. عماد لبيد                       -

 2جامعة سطيف              بكاي عبد املالك         د.  -

 امعة قاملة ج    د. خميسة مدور                        -

 2جامعة سطيف                      د. شتواح حكيمة    -

 جامعة املدية    د. مولود قرين                          -

  3املدرسة العليا لألساتذة قسنطينة         أ. د صبرينة الواعر             -

 جامعة املسيلة          أ. د مصطفى عبيد             -

 جامعة أم البواقي       وفيق بن زردة                   د. ت -

 جامعة املسيلة        عمر بوضربة                        د.  -

                      1جامعة وهران             د. حميد أيت حبوش        -

  2جامعة سطيف         د. بشير الشريف                 -

  

 

- 

- 

 

  أ.د/ كراش لحسنرئيس اللجنة التنظيمية: 

 1نائب مدير جامعة سطيف
     جمال الدين خاسف د. -                                د. بلحرش حسين -

 د.شوقي طارق  -               بوعبد هللا عبد الحفيظ .د -

 رياض سلعينو د. ا -                              عيد عبد الحق.. د -

 د. بودابة خالد  -                                     شهرة خالد. د -

 د. شرشافة الياس -                                د. خالد محفوظ -

 د. لطرش فريد -                                 عروس ي حميدد.  -

 د. بوناب سامية -                               بن عمارة كمالد.  -

 د. سماري ابتسام -                               د. زكراوي حسينة -

                                     كلثوم أ. بن اعراب  -                           د. بولعراس خميس ي -

 شريفي مفيدة -                                     لعرابة حسينة -
 عماري الطاهر -                               جدية سعاد     بن -

   إبراهيمزعرور  أمانة امللتقى:               
  1األمين العام لجامعة سطيف                     

 

 يوسف بن هني -                                       قماز شعيب -

 مرير هاجر -                                            رقاد كريم -

   بن سليمان ياسين -صبايحي مبروك                                  -

 حجوج مراد -                                   لفة النوريخ -

 بوبكر بكرار - جبير العربي                                        -

                  برارمة حنان -                                         عادل تيرور  -

 

 قماز شعيب  واالتصال:مسؤول لجنة اإلعالم 
 د. أومليلي حميد  -                         شاشة فارس د.  -

 د. نور الدين مبني  -                          د. قرناني ياسين -

 حمزاوي رؤوف -                             عزالدين ربيقة  -    

 عريوة الهام      -مرقص ي أمينة                              -

 اسعادي هدى -                         بوضياف المية   -
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وريات يتفققق أهقل االختصققا  علقأل أن األرشققيف هققو مئتلقف الوةققائق املتمثلقة عققي املراسققالت والعققود وال ققجالت والققد   :امللتقةةى ديباجةة

لتققققي أنجققققزت أةنققققاة تنديققققة و يفققققة مققققن الو ققققائف  والتققققي قصققققد   ققققا الحفققققظ الققققدائم عققققي مكققققان خققققا  واألفققققالم والتصققققميمات والخققققرائ  ... ا

 كمصادر للرجوع إلي ا وكبرهان للماض ي.

ذلك مئتلف وال يقتصر مفهوم مصطلح األرشيف علأل األعمال التي تقوم   ا الحكومات واملؤسسات الرسمية فق   بل يشمل ك    

كل مالك أو حائز  88-09حيث يلزم القانون الجزائري رقم  و العائالت أو املنظمات غير الحكومية.الوةائق التي يمتلكها األشخا  أ

لوةائق أرشيفية ذات قيمة تاريئية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ةقافية للتصريح   ا  ووضعها بصفة دائمة أو مؤقتة لدى مؤسسة 

 صو  القانونية والتنظيمية. طني  ليتم التعامل معها ومعالجت ا وفق الناألرشيف الو 

م  حيث عمدت سلطات املستعمر الفرنس ي 1962والجدير بالذكر عي هذا السياق ما تعرض له األرشيف الجزائري خالل سنة    

 أل مئتلف املراكز األرشيفية بفرنسا  السيماغداة مغادرت ا الجزائر إلأل نقل وتحويل الكثير من الوةائق الخاصة بالذاكرة الوطنية إل

مدينة باريس  مركز فونتينبلو  مركز روبيكس  مركز سانت جيلز  ومركز فانسان  واملكتبة  مركز مدينة إيكس أن بروفانس  مركز

  الوطنية الفرنسية. 

 الوةائق األرشيفية  وذلك بموجب األمر رقم من جهت ا فقد أولت الدولة الجزائرية املستقلة أهمية بالغة للحفاظ علأل ما تبقى من    

م  والذي تم بمقتضاه تنسيس مؤسسة الوةائق الوطنية تحت اإلشراف املباشر لرئاسة الجمهورية 1971الصادر عي جوان  36 -17

ؤسسات احمحلية  الجزائرية  والتي أوكلت إلي ا مهمة صيانة التراث اإلداري والتاريخي والثقاعي  وتجميعه من مئتلف اإلدارات وامل

لوطن الجزائري  كما تصر الجزائر علأل مطالبة السلطات الفرنسية علأل فتح واستعادة أرشيف الحقبة حفا ا علأل تاريخ وذاكرة ا

 منذ عقود باعتباره جزة ال يتجزأ من الذاكرة الوطنية.  الدولة الفرنسيةاالستعمارية  والذي تحتفظ به 

  وهو من املواضيع التي تحتل حاليا حيزا كبيرا عي يةاألرشيف والذاكرة الوطنيندرج تحت عنوان:  وعليه فإن موضوع هذا امللتقى    

بين املؤرخين والسياسيين  كما برز موضوع األرشيف عي اآلونة األخيرة كنقطة خالف جوهرية عي مجال العالقات الجزائرية  النقاش

 الفرنسية  ما يجعله موضوعا جديرا بالدراسة والبحث.

 

 

 أهداف امللتقى:

 املرتبطة بالكثير من الشخصيات واألحداث التاريئية.    الحقائق التاريئية  وةيقت -

   ومرحلة لالستعمار الفرنس ي. القوية بين األرشيف والذاكرة الوطنية  خاصة خالل فترتي التواجد العثمانيالعالقة  إبراز -

 البحوث العلمية.أهمية التو يف االيجابي للوةائق األرشيفية عي مئتلف  -

 ة النقاش الحاصل عي اآلونة األخيرة حول االمتداد التاريخي لألمة الجزائرية.  إدراك حقيق -

 تكثيف العمل السترجاع األرشيف الجزائري املوجود بالخارج  باعتباره وةائق إةبات حق ذات مصداقية.   -

 األرشيفية.  ئدمة عي تئزين وحفظ الوةائقاألجهزة التكنولوجية املست وأحدثالتعرف علأل املستجدات العلمية   -

 االطالع علأل الخبرات ومسايرة النظم واآلليات املتبعة السترجاع التراث املوجود خارج الوطن. -

 والصحف. واملؤسساتاملساهمة عي التحسيس من أجل جمع االرشيفات الخاصة  -
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 محاور امللتقى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  لغة امللتقى:
 
أنه يمكن للمتدخلين استئدام اللغة االنجليزية أو الفرنسية عي  غيرى الوطني  الرسمية عي امللتقاللغة  ربيةالع عتبر اللغةت

 املشاركين عي امللتقى:  مداخالت م

 عي التئصصاألساتذة الباحثين  -

  طلبة الدكتوراه -

 العالي التعليم  احمجاهدين ةزار مؤسسات ومراكز البحث واألرشيف  املتاحف الوطنية  و اطارات  -

 واالرشيف. جال التاريخ والذاكرةمإعالميين مئتصين عي  -

 :شروط املشاركة في امللتقى

 لها صلة بنحد محاور امللتقى  ولم يسبق نشرها من قبل.فردية و أن تكون املداخلة  -

   وحسب النموذج املرفق.كلمة 200 أن يرسل ملخص للمداخلة باللغة العربية ال يتجاوز  -

 التاريئية. تابةجية عي الكوعي القواعد املنهأن يكون البحث يست -

 يتم إعالم املشاركين الذين تم قبول ملخصات بحوث م بعد إخضاعها للخبرة العلمية. -

 صفحة. 15يتجاوز عدد الصفحات  أالاملداخالت املقبولة علأل  إرساليتم  -

 .14وبحجم  (Simplified Arabic)أن تكتب املداخلة بنم  الخ  العربي البسي   -

 ولة عي مجلد خا  بامللتقى  وفق شروط النشر املعروفة.م نشر البحوث العلمية املقبتي -

 أنشطة امللتقى:

 املداخالت العلمية واملناقشات وتبادل وجهات النظر بين املشاركين. -

 عرض للكتاب علأل هامش امللتقى.  و جداريات وملصقات حول محاور امللتقى -

 .شري  وةائقي حول محاور امللتقى -

 

 

 التاريئية.لوةيقة والكتابة ا -1

 األرشيف الجزائري عي مئتلف مراكز األرشيف واملكتبات الفرنسية. -2

 األرشيف الفرنس ي وتاريخ الجزائر الحديث واملعاصر. -3

 االستعمارية.األرشيف والجرائم  -4

 جهود الدولة الجزائرية السترجاع األرشيف الفرنس ي. -5

  تونس  املغرب  تركيا  إيطاليامصر  ) رجع من مئتلف الدول شيف الجزائري املستر األ  -6

 ( ...  املنظمات الدوليةيوغسالفيا

 األرشيف ومستقبل العالقات الجزائرية الفرنسية. -7

 منهجيات تو يف والتعامل مع الوةائق األرشيفية عي البحوث العلمية.  -8

 .األرشيف احمحلي والعائلي والذاكرة احمحلية -9

 لرقمنة.ا ئري  آليات الحفظ ورهانات األرشيف الجزا -10
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 هامة: عيدموا

 02/11/2022   آخر أجل الستالم البحوث واملداخالت كاملة: -

  04/11/2022   اإلشعار بقبول املداخالت املشاركة عي امللتقى:  -

  . 2022نوفمبر   10. 09   :يومي الوطني انعقاد امللتقى -

 

 للتواصل معنا:

  سطيف الجامعيةينة املدة للتظاهرات العلمية اللجنة الفرعي إلألترسل البحوث واملداخالت 

 

 

 / : 036.66.11.81 الفاكس                            :036.66.11.90   /   0771.43.45.34 الهاتف

 

 setif2.dz-www.univ  :2 املوقع االلكتروني لجامعة سطيف
 

 setif1.dz-www.univ: 1سطيفاملوقع االلكتروني لجامعة 

 

 colloquehistoirearchives@gmail.com :الخا  بامللتقى االلكترونيالبريد 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 والبحث العلمي ة التعليم العاليوزار 

 املدينة الجامعية سطيف

 اللجنة الجامعية الفرعية للتظاهرات العلمية
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