توصيات ملتقى تاريخ وآثار الجلفة عبر العصور
المنعقد بالجلفة يومي  26/25افريل2017
في يوم  26أفريل 2017م الموافق ل 29رجب 1438هـ اجتمعت لجنة توصيات الملتقى الوطني
األول الموسوم بـ" :تاريخ و آثار الجلفة عبر العصور" ،والمكونة من السادة األساتذة :
-

أ.د عزوق عبد الكريم – مدير معهد االثار بجامعة الجزائر- 02
أ.د قن محمد – جامعة زيان عاشور الجلفة –
د عقاب محمد الطيب – معهد االثار جامعة الجزائر – 02
د جودي محمد – جامعة زيان عاشور الجلفة –
أ حمداني االمين – جامعة الحاج لخضر باتنة –
أ قديم الطيب – مركز البحث في العلوم االسالمية والحضارة األغواط –
د حنفي عائشة – معهد االثار جامعة الجزائر – 02
د جنيدي عبد الحميد – جامعة بن خلدون تيارت –
أ خبيزي محمد – مركز البحث في العلوم االسالمية والحضارة األغواط –
د عيساوي بوعكاز – جامعة زيان عاشور الجلفة –
د بديرينة ذيب – جامعة زيان عاشور الجلفة –
أ عمارة بشير – جامعة قسنطينة - 03

وبعد التشاور والحوار توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية:
 -1إحصاء وجرد التراث الثقافي على مستوى الوالية
 -2إنجاز خريطة أثرية لمواقع والية الجلفة
 -3ترسيم الملتقى بصفة منتظمة مرة في السنة
 -4توجيه البحوث العلمية األكاديمية لدراسة تاريخ واثار الجلفة بمختلف فتراتها ومناطقها
 -5تفعيل عمل المتحف الجهوي التابع لوزارة الثقافة بعاصمة الوالية
 -6تشجيع التنقيبات األثرية حول مواقع الجلفة
 -7جرد الدراسات األكاديمية العلمية األجنبية (خاصة في دور االرشيف ،المكتبات) التي
اهتمت بتاريخ واثار المنطقة ووضعها في متناول الباحثين
 -8التنسيق بين الجامعة والهيئات المختلفة المهتمة بالتراث المحلي.
 -9فتح مخبر أثري تاريخي على مستوى الجامعة
إقامة شراكة علمية بين معهد االثار جامعة الجزائر  02وجامعة الجلفة ،بالتنسيق
-10
مع مصلحة التراث الثقافي لمديرية الثقافة لوالية الجلفة.
تفعيل ملحقة مركز ما قبل التاريخ للبحوث والدراسات بالجلفة
-11
إشراك المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالتاريخ والتراث ،في التعريف بالتراث
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والحفاظ عليه
دعم مساعي جامعة الجلفة لفتح قسم االثار بفروعه الماستر والدكتوراه
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