ينظم مخبر التاريخ والحضارة والجغرافيا التطبيقية
وبالتنسيق مع قسم التاريخ والجغرافيا
ملتقى وطني حول:

حواضر املغرب اإلسالمي ودورها يف بناء احلضارة اإلسالمية وازدهارها يف العصر الوسيط.
يومي  03-92جمادى الثانية 0443هـ الموافق لـــــ 30-30 :مارس 9302م.

أدى الفتح اإلسالمي لبالد المغرب إلى انتشار اإلسالم واللغة العربية بالمنطقة ،وساهم ذلك في بناء وتشييد عدة
حواضر بالمغرب اإلسالمي ،وقد امتدت تأثيرها في مختلف الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية،
وأصبحت بالد المغرب قبلة للعلم والعلماء والتجار وغيرهم الذين عملوا على نقل معالم الحضارة اإلسالمية بمختلف
جوانبها في إفريقيا الغربية والوسطى ،ودول أوروبا ،وهذا ما يدل على دور المغاربة في بناء وازدهار الحضارة اإلسالمية.
وتتمحور اإلشكالية على النحو التالي:
ما هو دور الحواضر المغربية في بناء وازدهار الحضارة اإلسالمية خالل العصر الوسيط؟

أهداف امللتقى:
-0إعطاء صورة واضحة عن أهم حواضر المغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيط.
-9إبراز دور المغاربة في بناء وتشييد الحواضر بالمغرب في مختلف الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية.
-0إظهار دور المغاربة في نشر الحضارة اإلسالمية بدول إفريقيا الغربية والوسطى ودول أوروبا الغربية.

حماور امللتقى:
المحور األول :التعريف بأهم حواضر المغرب اإلسالمي (لمحة جغرافية وتاريخية).
المحور الثاني :دور حواضر المغرب اإلسالمي في مختلف الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية.
المحور الثالث :أثر المساهمة الحضارية لبلدان المغرب اإلسالمي على دول إفريقيا وأوروبا الغربية.

شروط املشاركة
-0أن يكون البحث أصيال غير منشور ،ولم يسبق لصاحبه المساهمة به في ملتقيات سابقة.
-9االلتزام بمحاور الملتقى ومقتضيات البحث العلمي من التقسيم والتوثيق ،ويكون توثيق المعلومات على الطريقة
اآلتية(:ذكر لقب واسم المؤلف ،عنوان المصدر أو المرجع ،التحقيق والترجمة إن وجدت ،الطبعة ،دار النشر ،مكان النشر،
سنة النشر ،الجزء ،الصفحة)
-0ال تقبل البحوث التي ال تستوفي عناصر المقدمة التعريف بالموضوع وبيان أهميته وطرح اإلشكالية وذكر الدراسات
السابقة ،وتقسيم البحث ومنهجيته ،مع عرض مجمل النتائج والتوصيات في الخاتمة.
-4أن يحتوي المقال على ملخص بالعربية إضافة إلى ملخص باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية مع الكلمات المفتاحية ،مع كتابة
االسم واللقب ومؤسسة االنتماء والبريد االلكتروني بعد عنوان المقال وعن اليسار.
-5كتابة المقال :بالنسبة للغة العربية فيكون بخط  Simplified Arabicحجم  00بالنسبة للمتن و 09بالنسبة للهوامش
أما بالنسبة للغة الفرنسية فيكون Times New Romanحجم 04بالنسبة للمتن وبحجم  03بالنسبة للهوامش-0 .
التهميش يكون في آخر صفحات البحث.
-0ال تتعدى صفحات البحث عن 93صفحة وال تقل عن  03صفحات.
-8أخر أجل إلرسال المداخالت كاملة يوم  39مارس .9302
-2إرسال المداخالت كاملة على العنوان التاليmerrzzakk@gmail.com :
-03كل مداخلة ال تتوفر فيها الشروط السابقة تلغى ويحرم صاحبها من المشاركة في الملتقى.

الرئيس الشريف للملتقى :أ .د .لعموري عليش.
مدير امللتقى :أ .د .مبارك بوطارن.
مدير خمرب التاريخ واحلضارة واجلغرافيا التطبيقية :د .أمحد بن جابو.
رئيسة قسم التاريخ واجلغرافيا :أ .د .مجيلة بن موسى.

اللجنة العلمية:
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة. -
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة. -
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة. -
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة.-
جامعةالجزائر.39
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة. -
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة.-
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة.-
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة.-
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة.-
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة.-
المركز الوطني للدراسات والبحث التاريخي العسكري الجزائري-الجزائر.

أ.د .مبارك بوطارن.
أ.د .جميلة بن موسى.
أ.د .فاطمة بوعمامة.
أ.د .أحمد بن جابو
أ.د .نور الدين غرداوي
د .صفية ديب
د .مروان بن شوش
د .ساعد غالب
د .عبد الحكيم بوزايدي
أ .مرزاق بومداح
أ .محمد هيمون
أ .حسام صالحي
اللجنة التنظيمية:
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة.-
أ .مرزاق بومداح
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة.-
د .عبد الحكيم بوزايدي
جامعة محمد لمين دباغين سطيف.39
أ .زين العابدين الطيب
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة.-
د .بن شوش مروان
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة.-
أ .محمد هيمون
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة.-
د.صفية ديب
المدرسة العليا لألساتذة-بوزريعة. -
د .بن ترزي خير الدين
مواعيد هامة:
-0أخر أجل الستقبال الملفات يوم  30فيفري .9302
-9الرد على المشاركات المقبولة بداية من 03فيفري .9302
-0آخر أجل الستقبال البحوث كاملة يوم 9مارس 9302
-4تاريخ انعقاد الملتقى :يومي  03-92جمادى الثانية 0443هـ الموافق لـــــ 30-30 :مارس 9302م.
العنوان اإللكرتوني :ملخرب التاريخ واحلضارة واجلغرافيا التطبيقيةlabohisgeoens2010@yahoo.fr :
ال يتحمل املخرب وقسم التاريخ واجلغرافيا مصاريف النقل واإليواء واإلطعام.
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