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  مخبر مخطوطات الحضارة اإلسالمية في شمال إفريقيا 

 وقسم الحضارة اإلسالمية
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 : حول الملتقى الوطني

 " والذاكرة المحلية بمدينة وهران األحياء الشعبية  " 

 

   2021 جويلية 06الثالثاء وذلك يوم: 
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 توطئة عامة: 
األحياء الشعبية بمدينة وهران أحد الشواهد المهمة على أصالة الذاكرة، تُسهم بشكل أو  تعتبر     

المختلفة،   الحياة  أنماط  على  حيا  بل شاهدا  فحسب،  ماديا  تراثا  تمثل  ال  فهي  الذات،  تكوين  في  بآخر 

في رسمي  اإلسهامات    وُمترجم  تلك  دراسة  وألجل  سواء،  حد  على  والوطني  المحلي  التاريخ  كتابة 

  هذا الملتقى الوطني يعقد مخبر مخطوطات الحضارة اإلسالمية في شمال إفريقيا  التاريخية لتلك األحياء  

 . على وفق اإلفادات التالي ذكرها: طار تدعيم مشاريع البحث الموطنة بمخبر المخطوطاتفي إ

 : الملتقىثانيا: إشكالية  
النظر في إسهام التاريخ المحلي لمدينة  من إشكالية  في دراسة مواضيعه    الملتقى الوطني  ينطلق

 . الوطني من خالل الذاكرة المحلية ومواطنها  وهران في كتابة التاريخ 

 وتبعا لها ترد األسئلة التالية:  

 ـ  ما هي الخلفية الثورية ألحياء مدينة وهران؟ 

 في تكوين الذاكرة الشعبية المحلية؟  عالم مدينة وهرانكيف أسهم أـ    

 مساحة لتدوين التاريخ المحلي؟ حياء مدينة وهران  أـ كيف شكلت 

 : الملتقىثالثا: أهداف 
 الوقوف على األبعاد الحضارية ألماكن الذاكرة في مدينة وهران     ـ  

 معرفة األدوار التي أدتها مدينة وهران في الثورة التحريرية    -

 الوقوف على التاريخ المحلي من خالل األحياء الشعبية  -

 تثمين مشروع البحث التكويني وتدعيمه في نفس الموضوع  -

 إسهام مخبر مخطوطات الحضارة اإلسالمية في كتابة التاريخ المحلي لمدينة وهران  -

 : الملتقىرابعا: محاور 
      حي المدينة الجديدة ودوره في تاريخ مدينة وهران    المحور األول:

 ودوره في تاريخ مدينة وهران     حي الحمري     :المحور الثاني 

 ودوره في تاريخ مدينة وهران     سيدي الهواري :  المحور الثالث

 ودوره في تاريخ مدينة وهران     قارقينطا )موقع معركة خنق النطاح( حي    : المحور الرابع

 

 خامسا: شروط المشاركة: 
 محاور المحددة أعاله.الـ أن يكون البحث في أحد 

   2021  جويلية 04ـ يرسل  البحث كامال  في أجل أقصاه  

 اإلنجليزية. ـ أن يرفق البحث بملخصين، أحدهما باللغة العربية وآخر باللغة 

ـ تتم اإلشارة في الصفحة األولى من البحث إلى اسم المشرف والجامعة والمخبر الذي ينتمي إليه طالب  

 العلمي   الدكتوراه إن كان المشارك منتميا ألحد مخابر البحث

وورد  ـ   ملف  على  العربية  باللغة  مكتوبا  البحث  يكون    Traditional Arabicبخط  (  Word) أن 

      (18وحجم )

 وسالمة اللغة. األمانة العلمية  وضوابط  البحث العلمي ب  تلتزم البحوث الُمقدمةـ 

مع األخذ ،  A4( في الحد األقصى من نوع  15)  خمسة عشر صفحةتتجاوز عدد صفحات البحث    الـ  

 قائمة المصادر والمراجع.  بعين االعتبار 

   .ـ تتم اإلشارة إلى إحاالت البحث في نفس الصفحة على أن تكون بترقيم متتابع
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 ترسل األبحاث على العنوان التالي: ـ 

etudeshistoriquese@gmail.com 
  

 سادسا: مواعيد هامة:
 2021 جويلية 04آخر أجل لتقديم البحوث: 

بمخبر مخطوطات الحضارة اإلسالمية في شمال  2021 جويلية  06 : الثالثاء  الملتقىموعد انعقاد 

 أحمد بن بلة،   1جامعة وهران بكلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية  إفريقيا

 

 

 مالحظة: 

 محاضرة المشاركين من خارج والية وهران ستكون عبر تقنية التحاضر عن بعد

 
المجيدمدير الملتقى: األستاذ الدكتور بن نعمية عبد   
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