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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة الجياللي بونعامة. خميس مليانة. 

 الجزائر

 

                       -كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية            

 –قسم العلوم اإلنسانية 

 تنظم  -شعبة التاريخ 

 امللتقى الوطني األول 

 حول:    2018 أفريل24 يوم

التعليم في الجزائر عبر 

 العصور التاريخية

قراءة تاريخية نقدية في أصالة املدرسة 

 الجزائرية

. 

 الّديباجــة

في أوساط األجيال الصاعدة، أن الجزائر قد بلغت في الفرنسية الّدوائر االستعمارية  رّوجت

القرون املاضية أسفل درجات الجهالة والهمجية، إذ لم يكن بالبلد أي تعليم منظم وال حياة فكرية 

 ثقافية، وهذا من أجل تبرير سياستها التعليمية ودعم مطامعها االستبدادية.

تاريخية ال توافق ذلك في ش يء، فما استوى الجهل على الجزائر في القرون السالفة، غير أن الحقيقة ال

وما انقطعت بالجزائر مسيرة التعليم، وما انعدمت املدارس، وال قلت العناية باللغة العربية وعلومها 

د في ، فلم تزل وقتئذ املساجوالعشرينوآدابها في جميع العصور التاريخية، ومنها القرن التاسع عشر 

املدن حافلة باألساتذة والتالميذ، والزوايا بالقرى جامعة للمشايخ والطلبة، وكلهم يبذلون جهودهم في 

 اإلملام بالعلوم ونشرها بين الجماهير.

فالتعليم يعتبر الوعاء الذي ينضح بمكونات الشخصية والحضارة ألي أمة، وملا كانت األمة  
م تسعى لبناء شخصيتها وحضارتها 8ه/2لدولة املستقلة منذ القرن لالجزائرية منذ تشكل أول نماذج 

العربية اإلسالمية ، كان البد لها من مدرسة تعليمية تستجيب لهذه الخصوصية، فكان األمازيغية،و 
منذ عهد الرستميين في تيهرت إلى غاية إعادة بناء الدولة الجزائرية  اهتماماتهمالتعليم يحتل أولويات 

، مرورا بالعهد العثماني ثم االستعماري، وبهذا عرفت الجزائر عدة تجارب تعليمية 1962الحديثة سنة 
متميزة في برامجها وطرقها ومناهجها وفلسفتها وبيئتها االجتماعية، ومؤثرة حتى في محيطها اإلسالمي 

 الجزائري بناء الفرد واملجتمع ساهمت في  ، خالل شيوخها وطلبتها ومؤلفاتها ناملغاربي واإلفريقي م

مما الشك فيه بأنه إذا كنا نطمح إلقامة مدرسة جزائرية أصيلة ومتفتحة على علوم عصرها البد من  
القيام بقراءة تاريخية نقدية للمدرسة الجزائرية عبر العصور لطرح سلبياتها وتثمين ايجابياتها في املاض ي 

 راهنة والقادمة.ورصد واقعها في الحاضر ثم رسم واستشراف مستقبلها  ملواجهة التحديات ال

 إشكاليـة امللتقــى

ماهي خصوصية التعليم في ما هي أسس ومرجعيات حركة التعليم في الجزائر عبر العصور التاريخية؟ و  .1

 ؟الجزائر من خالل رصد واقعه، وتحليل مناهجه، ووسائله

مقومات أصالة الحركة التعليمية الجزائرية، وما مدى تأثرها بالحركة التعليمية في املغرب و املشرق  ماهي .2

 اإلسالميين؟  وما مدى تأثير الحركة التعليمية الجزائرية في محيطها اإلقليمي و الدولي؟

لشخصية الجزائرية من هم أقطاب التربية و التعليم في الجزائر ؟ وما هو دورهم في الحفاظ على الهوية وا .3

وما هي مرتكزات إستراتيجية املجابهة الحضارية الجزائرية في ميدان  عبر التاريخ خاصة الفترة االستعمارية؟

 التعليم خالل القرنين التاسع عشر والعشرين؟

 ؟هو واقع النشاط التعليمي بالجزائر بعد االستقالل في زمن العوملة؟ وما هي أبعاده؟ وآفاقه كيف .4

 أهداف امللتقى:

إبراز أصالة املدرسة الجزائرية من خالل تتبع تطور نشاط  -1

من خالل الهياكل  العصور القديمة، الوسيطة، التعليم عبر 

 واملؤسسات، املناهج  والرواد.

التعرف على مرتكزات، ومرجعيات املدرسة الجزائرية مع إبراز  -2

جهود وإسهامات هذه القالع والحواضر العلمية، وروادها عبر 

 التاريخ الوسيط والحديث.

التشهير باإلستراتيجية التعليمية االستعمارية الفرنسية  -3

 .بالجزائر وتداعياتها

الوقوف على أساليب املجابهة الجزائرية للنشاط التعليمي  -4

التغريبي إبان العهد االستعماري من خالل جهود علماء 

الجزائر، مصلحيها ومشايخها في القرنين التاسع عشر 

 والعشرين.

إبراز البعد اإلفريقي والعربي واملغاربي اإلسالمي للمدرسة  -5

 الجزائرية.

معالجة واقع التعليم بالجزائر بعد االستقالل، بتحديد  -6

 نتائجه وآفاقه. -أشكاله ورصد أهدافه 

الوصول إلى استحداث أساليب مجابهة حضارية للمدرسة  -7

الجزائرية  لصد عدوان املد التغريبي في زمن العوملة وتفعيلها 

 ميدانيا بإشراك جميع أطياف الشعب، كل حسب طاقته



 

 املحاور الكبرى للملتقى

حركية التعليم الجزائري في : املحور األول 

–العصور القديمة والوسيطة "مؤسساته 

 رواده". -مناهجه 

الحركة التعليمية الجزائرية   :املحور الثاني

ركائزها –في العصر الحديث"هياكلها 

 أعالمها".-ومرجعياتها 

:  نشاط التعليم الجزائري املحور الثالث

إبان العهد االستعماري بين سياسة 

التغريب الفرنسية واملجابهة الحضارية 

الجزائرية في القرنيين التاسع عشر 

البرامج الهياكل و –والعشرين. "دور املعاهد 

 األقطاب "–

التعليم في الجزائر بعد : املحور الرابع

  -الواقع واآلفاق –االستقالل 

. 

. 

. 
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 العلميـة للملتقــىاللجنة 

 د. نور الدين شعباني ، د. عبد القادر دوحة ، أ د عبد القادر فكاير ،  أ د بن يوسف تلمساني

د.  ام الخير  ،د. مليكة عالم ،د. امحمددراوي ، محمد زرقوق.د. ، د. محفوظ تاونزة ، د نظيرة شتوان.

د. محمد ،  د. جميلة خالفي، قلفاطد. عبد الباسط  ،د. صباح بيعارسيةر، أ. أحمد بن يغز ، عثماني

 د. صباح قالمين ، د. موس ى فتاحين ، د. عز الدين مداني ، د. الحاج تيطاوني ، د نجيب دكاني ، حواس

، د مالك محمد، د د. محمد بن عودة ، د. بوعالم بن خيرة ، د. طالب كيحول ، د. نصر الدين بويحي 

 .الجياللي بونعامة خميس مليانةجامعة بوطبال سعد الدين، د فتاحين موس ى. 

 

 2جامعة الجزائر أ. د.ناصر الدين سعيدوني ... 

 2جامعة الجزائر                 أ. د مولود عويمر ...

 2 جامعة الجزائر.                أ. د جمال يحياوي.

 2جامعة الجزائر              د. بلقاسم رحماني... 

 .1جامعة الجزائر       د. محمد األمين بلغيث.. 

 املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة           ا . د مزيان سعيدي..

 املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة               د. نفيسة دويدة ...

 املدرسة العليا لألساتذة بوزريعةد. جميلة بن موس ى...           

 2جامعة البليدة                   د. مراد تجنانت ...

 2جامعة البليدة      د. عبد القادر بوعقادة... 

 جامعة يحي فارس املدية.                   د. مولود قرين..

 جامعة الوادي          د عطية عبد املالك..

 ـــةاملشارك شــروطــ
يشترط أن تكون املداخلة غير منشورة من قبل في  .1

 مجالت وطنية أو دولية.

محاور ألحد يجب أن تكون املداخلة مطابقة .2

 امللتقى.

يجب أن تكون املداخلة مطابقة للمعايير العلمية  .3

 املعتمدة واملعمول بها.

 تلقى املداخلة بالعربية أو بالفرنسية أو باإلنجليزية. .4

 .الفردية فقطتقبل املداخالت  .5

، على أن 15و 10تتراوح أوراق املداخلة ما بين  .6

 يكون التهميش في أسفل الصفحة.

 يشترط أن تكون الصور، والبيانات واضحة. .7

 أعضاء اللجنة التنظيمية

أ.اوفة سليم  /أ. حبيب كدومة/عبد الرحمن 

حدادو/  تونس ي/ابراهيم بتقة/ يوسف سليماني / يوغرطة

الكريم  عبد العزيز وابل / سفيان صرصاق/ عبد

محفوظ سعيداني/ أ. عبد /حماتيت/عبد القادر فلوح

اللطيف بليلة/طيبي مهدية/صحراوي فطيمة/فهيمة 

 سيدي صالح/ معوش ي./ يبلعريب /مراد قبال. /عميروي.

مرزوق فتيحة/احمد شربيتي/إسماعيل توتة /صدام /

قوادري/رشيدة سعيدي  رزيم /عيس ى حمري /احمد طاهر 

  سايح احمد/أحمد صفاح./



 

 تنبيهات مهمة

 2018جانفي30 أخر اجل الستالم امللخصات:
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 2018مارس15أخر اجل لقبول املداخالت كاملة:

 2018افريل24موعد تنظيم امللتقى 

تخضع جميع املداخالت املرسلة إلى تحكيم 

 الهيئة العلمية للملتقى

 البريد االلكتروني:

<>nourchabani@yahoo.fr 
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