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ت  الؽىاهذ  اإلاادًت  الثابخت  ألي أمت جمثل اإلامخلهاث الثقافُت الّقاٍس

الاظاط  الزي جبني ِليها اإلاعاِذة  ِلى دساظت جىىس الحماساث و

تها  ومعيرتها ،لما ًخّشف  مً خالله  ِلى  مهاهتها  وجحذد بها هٍى

خ وقىة جأزيرها  وجأزشها به  . مذي ِشاقتها  وجأـلها في الخاٍس

وبغن الىٍش ًِ أهمُتها،لىنها ؼىاهذ مادًت  حعاِذ ِلى دساظت 

ت حؽهل رالشة  جىىس الحماساث،فإن اإلامخلهاث الثقافُت الّقاٍس

ُتها الثقافُت  الؽّىب وألامم ًمننها أن جحافَ  ِلى خفـى

ت ،وحّمل ِلى جىاـل الاحُاى بّمها  وسمىصها الشوحُت  والحماٍس

.  البّن

ومً هىا حاء الذوس الحقُقي لدعلُي  المىء ِلى هزا الاسر 

الحمشي الزي ًحخاج إلى ِىاًت ألثر وجىحه أوفش ،وإرا  ما بقُذ ِلى 

. ما هي ِلُه فعخنىن ِشلت للخلف والخذهىس والنهب 

تراف  بأهه  جب الِا ت في ٍو ُسجل  جذهىس اإلامخلهاث  الثقافُت الّقاٍس

خذاءاث اإلاخنشسة إما ًِ حهل أو إهماى ،حُث  الجضائش مً خالى الِا

ه  لىمغ  ت  في الخذهىس  والنهب  والدؽٍى ظاهمذ الفترة الاظخّماٍس

ت الىوىُت ،لنً مً غير الىبُعي هى الزي ماصلذ حّاهُه  الهٍى

اإلامخلهاث الثقافُت  بّذ سحُل الاظخّماس ، بالشغم مً جىفش الالُاث 

اإلاخّلق 04-98القاهىهُت إللفاء الحماًت ،الظُما ـذوس القاهىن 

بحماًت الترار الثقافي الزي يهذف إلى الخٍّشف بالترار الثقافي لألمت 

ذوس ،وظً القىاِذ الّامت لحماًخه واإلاحافٍت ِلُه وجثمُىه  ،ـو

ت مً الىفىؿ  الخىٍُمُت  اإلاعاهمت في الحفاً ِلى  هزا  مجمِى

    324- 03 و 323-03الجضء مً الترار ِلى غشاس اإلاشاظُم الخىفُزًت 

ت  الادواث واإلاخىىاث لحماًت اإلامخلهاث الثقافُت  واإلاخممىت مجمِى

ت  اإلاخخلفت اإلاخّلقت بالجشد و  ت ،دون إهماى القشاساث الىصاٍس الّقاٍس

لُفُاث حمْ اإلاّىُاث وجحذًذ القائمت الّامت  للممخلهاث الثقافُت 

ت ،ًشافقها الىفىؿ الّقابُت  التي جىقْ الجضاءاث في حالت  الّقاٍس

ح  بها  ب أو  الخذهِغ أو ِذم الخفٍش خذاء ِليها بالتهٍش  .الِا

ُفإال أن الحماًت ال جخّاسك  مْ امهاهُت  هزا الجضء مً الترار   جٌى

 هٍشجه الخحىُىُت  في الخىمُت العُاحُت،وبالخالي ججاوص  اإلاادي

التي ظادث في مشاحل مخقذمت  والتي همها الىحُذ والىٍشة المُقت 

 أـبح  الىقاػ و.مّالم اإلااض ي دون جذهِعها وحماًت  هى الحفاً 

باِخباسه سافذ مً  سوافذ الخىمُت ًخمحىس  حىى لُفُت الاظدثماس فُه 

ُل ىو ِذم الاقخفادًت والاحخماُِت  ادي الـا هزه جحجُم  الذوس الٍش

 .اإلامخلهاث

 وصاسة الخّلُم الّالي والبحث الّلمي 

ملُت الحقىو  –1قعىىُىت – حامّت الاخىة مىخىسي   

باإلاؽاسلت مْ مخبر  الذساظاث والابحار   في اإلاخىظي  

 واإلاغشب

 

 ملخقى  ووني مىٍم في إواس 

PRFU 

 

 الحماًت القاهىهُت 

ت  للم مخلهاث الثقافُت الّقاٍس  

خ   2019دٌعمبر  16اإلاضمْ ِقذه بخاٍس  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهذاف اإلالخقى الىوني

ت   مىلُى اإلالخقى  له أبّاد جىمٍى

الترار الثقافي اإلاادي رلو ان  ،واحخماُِت

ت  له  خُت وأزٍش بما ًخممىه مً مّالم جاٍس

فهى مىسد . دوس لبير مً الىاحُت الاقخفادًت

ال ٌعتهان به ًمنً أن ٌعاهم في جيؽُي 

ْ مذاخُل  العُاحت بما ٌعاهم في جىَى

 ألثر الاقخفاد الىوني  ،لما أن له دوس 

ت ألهه   فّالُت  في بىاء اإلاجخمّاث الّفٍش

ٌؽاسك  بفىسة فّالت ومباؼشة في الخىمُت 

اإلاحلُت  وجيؽُي الاظدثماس العُاحي،فمال 

خُت   أهه ٌّذ  مىخىج حمشي له أبّاد جاٍس

وجخجلى أهمُت  اإلالخقى  وحّلُمُت وجثقُفُت 

 :في

 

بشاص ِالقت العُاحت باإلامخلهاث الثقافُت إ-1

ت خُت ِلى غشاس المالّقاٍس ت والخاٍس  .ِالم الازٍش

 

الىقىف ِلى مذي لفاًت  أو قفىس آلُاث -2

تحماًت  وجثمين اإلامخلهاث الثقافُت    الّقاٍس

 .لمىخىج ظُاحي

الىقىف ِىذ مّىقاث  جثمين  وحماًت - 3

ت  .اإلامخلهاث الثقافُت الّقاٍس

 لخثمين اإلامخلهاث اقتراحاثإًجاد - 4

ت . الثقافُت الّقاٍس

فخح اإلاجاى آلفاو وأبحار حذًذة  - 5

: محاوس اإلاخلقى  الىوني  
ماهُت اإلامخلهاث الثقافُت :اإلاحىس ألاوى 

ت  مؽخمالتها  ووبُّتها )الّقاٍس

جىىس الىٍام القاهىوي –القاهىهُت

ت    .(للممخلهاث الثقافُت الّقاٍس

 الالُاث القاهىهُت لحماًت :اإلاحىس الثاوي 

ت  في  للممخلهاث الثقافُت  الّقاٍس

–الحماًت اإلاذهُت  )القاهىن الذاخلي 

ت    .( الحماًت الجضائُت –الحماًت ؤلاداٍس

 الحماًت الذولُت :اإلاحىسالثالث

ت  في صمً  للممخلهاث الثقافُت الّقاٍس

(. العلم والحشب

الجهاث اإلاهلفت  بحماًت : اإلاحىس الشابْ

ت  اإلامخلهاث الثقافُت  الّقاٍس

دوس اإلامخلهاث الثقافُت  : اإلاحىس الخامغ

ت   جشقُت العُاحُت  .الّقاٍس

واقْ  وآفاو جثمين :  اإلاحىس العادط 

ت   .اإلامخلهاث الثقافُت الّقاٍس

 آلاحاى

أخش أحل لخلقي اإلاذاخالث ماملت مْ 1-

 .2019هىفمبر13 :ًىم: اإلالخق هى

الن ًِ اإلاذاخالث اإلاقبىلت -2  20ًخم ؤلِا

  .2019هىفمبر 

جخم اإلاؽاسلت بإسظاى اإلاذاخلت ماملت مشفقت -3

ذ  ببىاقت اإلاؽاسلت اإلاخىفشة في اإلاىقْ ِبر البًر

اإلاىقْ:ؤلالنترووي

http://fac.umc.edu.dz/droit: 

ذ ؤلالنترووي  :ِىىان البًر

colloquepatrimoine@gmail.com 

بطاقة المشاركة 
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 سحب الاظخماسة مً اإلاىقْ
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 لىشػ محمذالهادي د.أ: الشئِغ الؽشفي للملخقى 

  (1 قعىىُىت –سئِغ حامّت الاخىة مىخىسي)

:اإلاؽشف الّام للملخقى   

(ِمُذ ملُت  الحقىو )واؼىسِبذالحفَُ  . د.أ  

سئِغ مخبر  الذساظاث  )لشدون  ِضوص .د.أ-

.(والبحىر حىى اإلاغشب والبحش الابُن واإلاخىظي  

:سئِعت اإلالخقى   

خىادحُت ظمُحت حىان . د  

 

:أِماء اللجىت الّلمُت   

ىاقتالعُّذ.أ  1 حامّتقعىىُىت................... .......دبِى

  3حامّت قعىىُىت  ...........……بىبىذًش ِبذ الشصاو . أد

 1حامّت قعىىُىت  ...........................د فىصي ِماسة .أ

 1حامّتباجىت.............................. .........ِالوة هىام .د.أ

 1حامّت قعىىُىت........................ِبذ القادس دؼشفي.أ

1حامّتقعىىُىت............... ... ...........ُِاش ي ؼّبان.د  

1حامّتقعىىُىت............... ..........صوٍتن ِبذ الشصاو.د  

1 حامّتقعىىُىت........................لّىس حعان حمضة.د  

 1 حامّتقعىىُىت.......................... ..بىإلاهاحل أحمذ.د 

 حامّت  جبعت.............................. بً وُبت ـىهُت.د

مىػ فىصٍت / د  1حامّت قعىىُىت...........................ِص

مت محشوو / د  1حامّت قعىىُىت...........................لٍش

 1حامّت قعىىُىت.. .................. ..ظىاء بً ؼشوُىة/ د

 1حامّت قعىىُىت.......................بً حبُلغ أمُىت / د

 1حامّتقعىىُىت.............................. .....وسدة ظاإلاي/د

 1حامّتقعىىُىت  ............................سباحي مفىفى/د

 1حامّتقعىىُىت  ............................هؽام بىحىػ/د

 1حامّتقعىىُىت  ...............................بىدلُى ظلُم/د

ل ؼىقي/ أ:سئِغ اللجىت الخىٍُمت   ظُغاٍو

 .قشماه أحمذ  الامين /أ-  قىسي هؽام/ أ

 .غالب ِض الذًً : سئِغ اللجىت الخقىُت 

 بً – إلابىب ساهُا–صغلىى ـلُحت :  ولبت الذلخىساه

 –معّىد بىسغذة سقُت -– حمالوي  هزًش–صسدة محمذ 

يب   .مىس ى ٍص

 :ؼشوه اإلاؽاسلت و آلاحاى

الخقُذ  في اإلاؽاسلت بمىالُْ محاوس 1-

 .اإلالخقى

 أن حعخىفي  اإلاؽاسلت ؼشوه البحث الّلمي2-

أن ال جنىن اإلاؽاسلت ميؽىسة أو مقذمت -3

 .لليؽش،أو ظبق الخذخل بها في ملخقُاث ظابقت

 أو الفشوعُت  جحشس اإلاذاخلت باللغت الّشبُت -4

ت   .ـفحت15في حذود أو الاهجليًز

 ‘‘الخي اظخّماى هُى -5

"SakkalMajalla، مْ جشك اإلاعافت 14حجم

ألاِلى ،ألاظفل ، الُمين )ظم مً 2.5الخالُت 

 .(الِعاس،

بلغت البحث وبلغت احىبُت لخق المًنىن -6-

 . اظىش8في حذود 

 ًجب مشاِاة المىابي اإلاّشوفت في التهمِؾ-7

 لخابت قائمت حُث ًنخب  في آخش البحث مْ

 .اإلاشاحْ

 . والاًىاءال جخحمل الهلُت  مفاٍسف الىقل - 8
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