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ابلتنس يق مع خمرب البحث يف ادلراسات  تنظم جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية

:معوابلرشاكة  ،الأدبية والإنسانية  

   
2جامعة عبد امحليد همري قس نطينة    

 

 

رشاف و نيابة مديرية اجلامعة للعالقات اخلارجية والتعاون والتنش يط والتصال والتظاهرات العلميةابإ  

  ندوة وطنية بتقنية التحارض عن بعد بعنوان:
 

 

 "يف احلفاظ عىل اذلاكرة التارخيية وبعث الرتاث  املؤسسة اجلامعيةدور  "
 

  م2021مارس  24ه املوافق 1442شعبان  11الأربعاء  ميو 
 

 .احملارضات مبجمع خمابر اجلامعةبقاعة 
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  :ادليباجة

 :: اذلاكرة والرتاث والتارخي مصطلحات متداخةل ومتاكمةل، ومتالزمة رمغ أأن للك مهنا مساره ووظيفتهتوطئة

اذلاكرة يه ترامك ذهين ذلكرايت متنوعة، وما تبقى من التارخي اكلبناايت والانصاب ... تقوم بدور الربط ف

بني مجموعة برشية ما أأو مجموعات، ووظيفة اذلاكرة وظيفة شعورة مرتبطة ابحلارض، وتوظف املايض من 

 .احلارضأأجل احلارض واملس تقبل حبيث لها القدرة عىل اسرتجاع صور املايض يف 

حياء أأو بعث اذلاكرة يمت بطريقتني: فردية أأاننوية )أأان( يتذكر الإنسان نفسه ماضيه، وجامعية         واإ

 .تتذكر امجلاعة ما خلفه الأسالف )حنن(

جيال الالحقة، ومجموعة التفاسري اليت يعطهيا و   الرتاث هو خالصة  ما خلفته الأجيال السالفة للأ

لك جيل بناء عىل متطلباته، وهنجا تعرب منه هذه الأجيال من احلارض حنو املس تقبل، وهو أأيضا ثروة من 

املادية،  شعبية، والثقافةالآداب والعلوم، والأفاكر، واملعتقدات، والقمي، والعادات، واملعارف العامة ال 

، والرواايت، والأساطري، والألغاز، والأحايج، وعادات الزواج، واملوس يقى، التشكيليةوالفنون 

ىل  واملناس بات،  والرقص، والغناء، والألعاب، واملهارات وغريها ...، وهو ابلتايل لك ما ينقل من جيل اإ

  .تارخي ليك ختلق نوعا من الانسجامجيل من حيث الأداء والأشاكل... واذلاكرة تس تعمل ال 

التارخي عكس اذلاكرة خيضع البحث فيه لدلراسة والنقد حتت وصاية العمل ) مهنجية علمية(، واذلاكرة  و        

غالبا ما ختضع للوصاية الس ياسة وادلينية عىل رأأي البعض، فاملؤرخ ليس جسينا لذلاكرة لأنه يلزم احلياد يف 

ش ياء لتارخي ليس هو اذلاكرة بل يس تفيد مهنا لأنه جيمع اذلكرايت ويقارهنا ابلواثئق والأ البحث عن احلقيقة، وا

  .املادية، واخمللفات، فهو يتعامل معها رفضا وقبول

ر املؤسسة اجلامعية دو  والتارخي يتجىلوطبقا ملا تقدم توضيحه من مفاهمي ومصطلحات اذلاكرة والرتاث    

 :يف احملورين الآتيني

 :الأول احملور

 :ادلور النظري: واذلي يتجىل يف النقاط الآتية
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 .البحث يف مفاهمي ومصطلحات اذلاكرة والرتاث وعالقهتام ابلتارخي-1

اذلاكرة وجمالهتا: اكلثقافة الشفوية، والرتاث الشفوي، واملعتقدات، والأنساب والقبائل والعشائر، واحلياة -2

الفنون، و  .... والآداباملتنوعة: عمل الأاثر، وعمل الطب، وعمل الأرضالاقتصادية والاجامتعية، والعلوم 

والأساطري، والرسوم، والنحت )النصب(........ من خالل الندوات وامللتقيات، والرسائل اجلامعية، 

 .......واجملالت والنرش معوما

 :الثايناحملور 

 :يفويشمل اجلانب العميل أأو التطبيقي املمتثل  العميل:ادلور 

نشاء أأقسام داخل املكتبات اجلامعية للرتاث يضم اخملطوطات، واملؤلفات القدمية اخلاصة ابلرتاث -1 حنو اإ

 الوطين وباكفة اللغات أأصال أأو تصويرا ورقيا أأو الكرتونيا...

 واقع الأجنحة اخلاصة ابلأرش يف يف املكتبات اجلامعية.-2

نشاء متاحف أأو فضاءات متحفية داخل اجلامعات-3 اثر وللتارحنو اإ خي ، خاصة اليت تضم ختصصات للأ

 يضم بعض اللقى املادية، واخلرائط والصور، واللوحات الفنية الرتاثية والتارخيية...

نشاء خمططات تشارك فيه اللجان العلمية واجملالس واخملابر لتوجيه طلبة املاسرت وادلكتوراه حنو -4 حنو اإ

 فق أأهدافها، وماكن وجودها.الانشغال يف جمال اذلاكرة حلساب اجلامعة وو

نشاء جناح اذلاكرة والرتاث الالكرتوين، وتكوين أأو توظيف خمتصني/تقنيني يف ذكل.-5  اإ

 واقع اذلاكرة التارخيية يف جمالت وادلورايت وطرق ترقيهتا.-6

 

 


