
1 
 

                                

 امجلهوريـة اجلزائريـة ادلميقراطيـة الشعبيـة

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلميوزارة الثقافة & 
 

                    رجامعة الأمري عبد القاد     املركز الوطين للبحوث يف عرص ما قبل                                                  

 قس نطينة   للعلوم الإسالمية                                                    التارخي و عمل الانسان و التارخي

 

 

                                                                          

 امللتقى ادلويلتوصيات 

 الأول  من القرن العرشين" النصف  يف " النخب اجلزائرية و احلركة الإصالحية
 بقس نطينة 0222 أأفريل 00-02-02أأايم 

 

م انعقد بجامعة األمير 0012 أفريل 00-01-00ه الموافق ل  1331رجب  01،00،03في أيام 
عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة و بقاعة المحاضرات الكبرى الشيخ عبد الحميد بن باديس تحت 

الملتقى أمده اهلل بالصحة و العافية الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة 
 و الحركة اإلصالحية في  النصف األول  من القرن العشرين" الدولي الموسوم بــــ " النخب الجزائرية 

مجموعة من األساتذة الباحثين من خارج الجزائر و داخلها، من  ىو قد شارك في أشغال هذا الملتق
تلمسان، وهران، مستغانم، و من الجامعات الوطنية ، فرنسا ،دولة فلسطين، المملكة العربية السعودية 

بجاية، سطيف و جامعة األمير  ،قالمة ، باتنة،سيدي بلعباس ، الجزائر العاصمة، بسكرة، غرداية، تبسة 
 قسنطينة.للعلوم اإلسالمية عبد القادر 

ممثل سفارة دولة فلسطين و ممثل أعمال الملتقى منها: حضرت شخصيات دولية و وطنية إلى كما 
 المي إلى جانب وزراء سابقين إضافة إلى األسرة اإلعالمية بمختلف وسائلها.رابطة العالم اإلس

(جلسات 00مداخالت علمية شملت المحاور المبرمجة في سبع ) ةأيام الملتقى الثالث خاللقدمت و 
 الملتقى.محاور تخللتها تعقيبات و مناقشات أثرت 

لتظاهرة جمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرعاية السامية لفخامة  رئيس البن ننوه أو ال ننسى هذا 
بالذين ساهموا في تنظيم و إعداد و إنجاح هذا الملتقى كل من قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ، و كذا 

للملتقى بجامعة و التنظيمية موقعه و كل في مجاله الخاص و على رأسهم وزارة الثقافة و اللجنة العلمية 
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و دائرة الملتقيات و المؤتمرات بمحافظة قسنطينة للعلوم اإلسالمية قسنطينة ،األمير عبد القادر 
و المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ و علم اإلنسان و  0012عاصمة الثقافة العربية 

 التاريخ .
تية و على هامش اليوم الثالث للملتقى اجتمعت لجنة التوصيات المكونة من السادة األساتذة اآل  
 اؤهم:مأس
 أ.د بوبة مجاني. -
 د. غازي الشمري. -
 أ.د كمال لدرع . -
 أ.د حنيفي هاليلي. -
 أ.د نورالدين ثنيو. -
 أ.د مولود عويمر. -
 د. جعفر يايوش. -
 و قد خلصت اللجنة إلى صياغة التوصيات اآلتية.  
 انجاز معجم مفهرس للنخب الجزائرية. -1
  عمالهمبحثية و المخابر العلمية باالهتمام بدراسة النخب و نشر أدعوة الباحثين و المراكز ال -0

 ن منهم.يو تحقيق تراثهم و خاصة المغمور 
تفعيل دور النخب الجزائرية في الحراك الثقافي و االجتماعي و السياسي و استعادة مكانتها في  -3

 المجتمع.
وطنية في الجزائر خاصة غير المنشورة طبع أعمال رواد النهضة العلمية و الفكرية و األدبية و ال -3

 سابقا.
         المتعلق بالنخب الجزائرية المتواجد في الداخل و الخارج و االهتمام به  األرشيفاستعادة  -2

 و توظيفه في مواصلة كتابة تاريخ الجزائر الثقافي .
شرها لتكون في متناول الباحثين طبع أعمال الملتقى ورقيا و الكترونيا و الحرص على توسيع ن -1
 الطلبة .و 
 توجيه طلبة الدراسات العليا عبر رسائلهم الجامعية باالهتمام بتراث النخب الجزائرية. -0
على أن يكون موضوع الملتقى الدولي القادم بصفة دورية ترسيم الملتقى الدولي للنخب الجزائرية  -8

 الوطنية".النخب الجزائرية و الثوابت ")الثاني( 


