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التأأسيس والأدوار : احلوارض اجلزائرية
  2020 مارس 04/05

قاعة احملارضات الكربى  

( 09:30 -8:30)اجللسة الافتتاحية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آ ايت بينات

 النش يد الوطين

 لكمة الس يد مدير جامعة آأمحد دراية

سالمية لكمة الس يد معيد لكية  نسانية والاجامتعية والعلوم الإ  العلوم الإ

 لكمة الس يد رئيس اجمللس الشعيب الوليئ

عالن الرمسي عىل افتتاح املؤمتر)لكمة الس يد الوايل   (الإ

 



 
 

  م2020 مارس 04األربعاء : اليوم األول

09:3012:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قاعة المحاضرات الكبرى11:00 - 9:30: الجمسة العممية األولى
 جرادي محمد. د.أ: رئيس الجمسة

 بن سويسي محمد. د  1
قراءة في إشكالية تأسيس القصور 

 جامعة أدرار بمنطقة توات

  عقيب محمد السعيد.أد  2
حاضرة كادم سوؼ النشأة كالتطور 

 جامعة الوادمـ 19-16بين القرنين

سليم أكفة. د  3  
نشأة كتطور حاضرة مدينة الجزائر من 

1830التأسيس كحتى   جامعة خميس مليانة 

الهطام علي. د  4  

حاضرتي : طبنة كالمسيلة 
المغرب األكسط إلى القرف الخامس 

السياؽ التاريخي كدكرىما  :الهجرم
السياسي كاالقتصادم ببالد المغرب 

جامعة تونس 

 جامعة الوادممدينة كىراف النشأة ك التطور ك الدكر  حمدأ بن خيرة .د  5

 طموز عبد الكريم. د  6

مقومات الحاضرة العلمية بالصحراء 
كدالئلها  الكبرل في العصر الحديث

 بالجنوب ػ توات التاريخية كالحضارية
  أنموذجا ػالجزا ئرم

 المركز الجامعي تندكؼ

 بكوش فافة. دة  7
الموقع الجغرافي كعالقتة بالتطور 
التاريخي لحاضرة تلمساف خالؿ 

 العصر الوسيط
 جامعة سعيدة

بن صغير يمينة. دة  8 مدينػة سدراتو بالجنوب الشرقي  
 جامعة غرداية -النشأة كالتطور -الجزائرم

 مناقشة
 

  قاعة المحاضرات الكبرى12:30 - 11:00: الجمسة العممية الثانية
 موالي أمحمد . د.أ: رئيس الجمسة

 

جعفرم أحمد. أد  9  

الحياة  العلمية في حواضر إقليم 
توات خالؿ القرف الثاني عشر 
الهجرم من خالؿ رحلة الشيخ 

سيدم ضيف اهلل بن محمد بن أب 
التواتي الجزائرم 

 جامعة أدرار

 بخدة طاىر. د  10
المدف في المغرب األكسط بين 

 معسكرجامعة التشييد كالتخريب 

عياد منيرة. ةد  11  
لنبوغ العلمي لألئمة الرستميين ا

كدكرىم في تفعيل المسار الثقافي 
 كالفكرم للحاضرة تيهرت

 1جامعة باتنة

منادم عثماف. د  12  
حاضرة  تيفاش إحدل حواضر الشرؽ 

  الجزائرم
جامعة سوؽ ىراس 

  قباؿ مراد.د  13
الحياة االجتماعية في حاضرة البليدة 

- 1535)خالؿ العهد العثماني 
 (ـ1830

 خميس مليانة

الفاطمي محمد .د  14  
اإلرث العلمي لحاضرة تيجورارين 

 جامعة أدرار.  الهجريين12 ك11خالؿ القرنين 

بوكرابيلة زىراء.  د  15  
معالم التحوؿ الثقافي - حاضرة توات

ىػ 9من ؽ- كمظاىر اإلنتاج العلمي 
 ىػ12إلى ؽ

جامعة تلمساف 

أمحمدد موالم .أ  16  
 من  كىراف حاضرة المكتبات في

الفتح  العثماني الثاني  إلى الفترة 
 المعاصرة 

 جامعة أدرار

 مناقشة  
 

 ممحق قاعة المحاضرات الكبرى- 1قاعة - 12:30 - 11:00: الجمسة العممية الثالثة 
 د جعفري أحمد.أ:  رئيس الجمسة

 مؤسسة االنتماء عنوان المداخمة اسم المتدخل  
 جامعة قالمة -أنموذجاالواحات كالقصور – الحواضر الصحراكية الجزائرية ضمن اىتمامات الدراسات االستشراقية الفرنسية                             برقية عبد الحميد.د ط  17
سالمي فواز        . ط د  18  جامعة الوادمك اإلنسانية  الدكر العلمي لحواضر منطقة الزاب كأثرىا في العلـو اإلسالمية 
قاسي فريدة       . دة.ط  19  جامعة المدية ”مساىمة البيوتات العلمية الجزائرية في النبوغ العلمي اإلنساني آؿ الباش تارزم أنموذجا 
بوسعدة يوسف . دط   20 تونس - جامعة سوسة  نشأة كتطور حواضر كادم مزاب 
جامعة المدية  ـ12-8/ق6- 2المدف المحّصنة بالمغرب األكسط في العصر الوسيط خالؿ القرنين   صاحي ىاجر .دط   21
بخوش زاىية . ط دة  22  جامعة قالمة. نموذجان " القصبة " مدينة الجزائر كمنشأتها الُعمرانية  
 جامعة تيارت أكركبا في اإلنسانية على المعرفة أثرهالنبوغ العلمي في حاضرة بجاية ك       حيمد مسعود.ط د  23
بوتليليس بدرة. دةط   24  جامعة معسكر (ـ1554-1235/ق 962-633) إسهامات المرأة كدكرىا السياسي بحاضرة تلمساف خالؿ العهد الزياني 

 مناقشة  
 



14:3017:30

  ممحق قاعة المحاضرات الكبرى1 قاعة – 16:00 - 14:30: الجمسة العممية الخامسة  
 بن خالد عبد الكريم . د: رئيس الجمسة

 
 أدرار جامعة  دكر الحكم الراشد في نشأة كتطور الحواضر في الجزائر  قاسمي أمين.ط د  8

 أدرار جامعة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التينالني كضوابط النظر في النوازؿ الفقهية بوعاللة محمد  .دط   9
 أدرارجامعة  (لويس فانو نموذجاؿ  Le Tidikeltكتاب)  حواضر منطقة تدكلت من خالؿ الكتابات األجنبية  جعفرم أمحمد.ط د  10
جامعة تيارت  بجاية في العهد الحمادم كالموحدم نموذجا صالح نوم .ط د  11
في حواضر توات كحواضر بالد الساحل، دراسة مقارنة بين حاضرة تمنطيط كحاضرة تمبكتو القضاء مبارؾ عبد الفتاح .د ط  12  جامعة أدرار 
"الشيخ سيدم محمد بلكبير أنموذجا " ـ 20أعالـ حاضرة توات المالكية خالؿ القرف  لمحرزم عبد الرحمن. ط د  13  جامعة أدرار 

 مناقشة  
 

  ممحق المحاضرات الكبرى2 قاعة 16:00 - 14:30: الجمسة العممية السادسة  
 دليل سميحة. دة: رئيس الجمسة

 مؤسسة االنتماء عنوان المداخمة اسم المتدخل  
(ـ1554-ـ1235/ق962-ق633)الدكر السياسي كاالقتصادم للمرأة في حاضرة تلمساف الزيانية  حرمة عبد الكريم .ط د  14  جامعة أدرار 
 جامعة أدرار -األعراؼ كالعادات- ـ 20ـ ك 19سمات النسق االجتماعي في حاضرة توات خالؿ القرنين عبد المالك   طاىرم. ط د  15
 أدرارجامعة  المبادالت التجارية لحاضرة تيهرت الرستميةبوعاللة عائشة                     . ط دة  16
 عبد القادر  قسنطينةجامعة األمير  "سطيف انموذجا حاضرة: "1962 إلى 1830الزكايا الدينية خالؿ الفترة االستعمارية من سنة   باعلي عبد الباسط. دط  17
 02جامعة الجزائر حاضرة بجاية الثقافية، كعالقتها بتلمساف الزيانية أحمد  مزياف.ط د  18
 جامعة تلمساف إسهامات علماء حاضرة تيهرت الرستمية في الحركة العلمية ببالد المغرب االسالمي عبد الرحمن بلخير  . ط د  19

 مناقشة  
 

 01 قاعة السمعي البصري – 16:00 - 14:30: الجمسة العممية السابعة
 حاج أحمد الصديق . د.أ: رئيس الجمسة

 
  المغربجامعة ابن طفيل جوانب من التطور الديموغرافي كاالقتصادم كالعمراني بمدينة تلمساف خالؿ العصر الوسيط حميد                              جميليأ .أ د  20

تلمساف جامعة  القاعدة  البشرية المؤّسسة لحاضرة تيهرت الّرستمية كدكرىا السياسي كالمذىبي في المغرب األكسطمطهرم فطيمة . دة   21
ق9الحسبة في حواضر المغرب األكسط إباف القرف التاسع الهجرم  حاج أحمد عبد اهلل. د    22  جامعة  أدرار -تلمساف كتوات أنموذجا-  
جامعة  الوادم  (إقليم كادم ريغ أنموذجا- حاضرة تماسين ) عمارة المساجد في الحواضر الصحراكية التجاني العمودم .د  23
 ةبوزريع- المدرسة العليا لألساتذة  لعمراف الحواضر الساحلية بالجزائراإلستراتيجيةالتراث المعمارم كاألدكار   شرشالي زكية                      .ط د  24
 02البليدة جامعة ـ 20 ك 19تطور العمراف في حاضرة كادم سوؼ خالؿ القرنين  الحبيب سالم .ط د  25
-قراءة تاريخية في رمزية الصراع الحضارم- ـ1962-1830تحوالت المشهد العمراني لمدينة الجزائر  سطمي فريدة  .  دط  26  سيدم بلعباسجامعة  

 مناقشة  

 ممحق قاعة المحاضرات الكبرى- 2قاعة  -  12:30 - 11:00: الجمسة العممية الرابعة  
 .موفق طيب شريف. أد:  رئيس الجمسة

 

 جامعة قالمة جوانب من تخطيط مدينة تلمساف في العهد الزياني حشلفي حناف: ط دة  1
ةاإلنتاج العلمي لعلماء حواضر المغرب األكسط في العلـو العقلي مصطفى  حميدم .ط د  2  جامعة البليدة 
 2جامعة باتنة - مدينة  بسكرة  نموذجا- الوظيفة التجارية كأثرىا على مظهر العمراف في المدف الصحراكية الجزائرية  مسعودم دليلة.ط د  3
نموذجاأشير أ خالؿ العصر الوسيط حاضرة األكسطثنائية السلطة كالقبيلة بحواضر المغرب  بن ميرة سعيد .دط   4 جامعة الشلف  
جامعة  بسكرة  (انموذجأالمناسبات الشعبية كالرسمية )العادات كالتقاليد في مدينة الجزائر خالؿ العهد العثماني  شارف مارية. ط دة  5
 جامعة قالمة الحركة العلمية في حاضرة مازكنة بوقلقوؿ عيسى. ط د  6
7  

  غرزكؿ عفاؼ .ةط د
البستاف في ذكر األكلياء كالعلماء "من خالؿ "تلمساف"المتصوفة كالسلطة السياسية في الحاضرة الزيانية 

االجتماعي الفعالية ك السياسي الحضور في قراءة -ألبي عبد اهلل محمد بن مريم التلمساني  "بتلمساف  قسنطينةجامعة  

 مناقشة



  ممحق قاعة المحاضرات الكبرى1 قاعة17.30 – 16:00: الجمسة العممية الثامنة 
 بوعريوة عبد المالك. د: رئيس الجمسة

 
 جامعة أدرار االفقهية أنموذجمازكنة  اإلشعاع العلمي كالحضارم لحواضر بايلك الغرب الجزائرم مدرسة  خي عبد اهلل.د  27
.التأسيس كأسباب االنتشار: حاضرة توات كالمذىب المالكيعلي الطالب مبارؾ . د  28  جامعة أدرار 
 جامعة أدراراضرة مازكنة كدكرىا في إثراء الفقو المالكي ححرمة بوفلجة . د  29
 جامعة غليزاف الموركث الفكرم كالثقافي- التطور -مازكنة موئل الحضارة كحاضنتها النشأة خليلي بختة .  ةد  30
 جامعة غرداية مدرسة مازكنة مركز اإلشعاع الحضارم العلمي خالؿ العصر الحديث فطيمة الزىّراء  حوتية.دة  31
 جامعة تلمساف التواصل الثقافي بين حواضر المغرب اإلسالمي ػ منطقة توات كتلمساف نموذجا جعفرم عز الدين. د  32
 جامعة معسكر المنشآت الدينية كالتعليمية بحظيرة معسكر خالؿ العهد العثمانيبوجالؿ قدكر .د  33
02جامعة سطيف  إسهامات المدرسة البجائية في العلـو العقلية  تدريسا كتأليفا خالؿ العهد الحفصي بريكة مسعود . د  34  

 مناقشة  
 

  ممحق المحاضرات الكبرى2قاعة - 17:30 - 16:00: الجمسة العممية التاسعة
 رقادي أحمد . أد: رئيس الجمسة

 
 1جامعة كىراف  التعليم في الجزائر خالؿ العهد العثماني،حواضر بايلك الغرب أنموذجارقاد سعدية . دة  35

 جامعة الجلفة 16نشأة مدينة الجزائر كتطورىا إلى مطلع القرف  عبد الفتاح بن جدك                               .د  36
 جامعة بشار حاضرة توات في الكتابات الفرنسية  بن كاز مصطفى. د  37
 جامعة   أدرار مليانة مدينة العلم كالعلماء في الفترة الوسيطة  جاليلي أحمد .د  38
 جامعة أدرار  التعليم بحاضرة توات كخصائصونهجـ الجليل دعبد اهلل عب. د  39
 جامعة أدرار حاضرة العلم كالعلماء في المغرب اإلسالمي: بجاية الحمادية المالك عبد بوعريوة.د  40
 جامعة أدرار التأسيس كالتعمير : ضر تيدكلتكاح عباس عبد اهلل. د  41

 مناقشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 01 قاعة السمعي البصري 17:30 - 16:00: الجمسة العممية العاشرة 
ختير صافي . د: رئيس الجمسة

 
 

 جامعة نواكشوط الدكر الجزائرم في نشأة كتطور المدرسة الحديثة بموريتانياسيد أحمد األمير . أد  42
 جامعة أدرار دكر التعليم في المدارس القرآنية في تحسين القراءة دراسة مقارنة لتالميذ الطور االبتدائيدليل سميحة . دة  43
 جامعة أدرار التقسيم الجنسي للعمل بحاضرة توات  النشاطات االقتصادية للمرأة أنموذجا  باية شياخ .ةد  44
 جامعة  أدرار (ميدانية ) التجاىل العمراني للطفل في الحواضر الجزائرية دراسة  خديجة بن سالم. دة  45
 جامعة أدرار الرمزية الركحية كاالجتماعية في تأسيس احتفالية  أسبوع المولد النبوم في حواضر قورارة بن خالد عبد الكريم. د  46
 جامعة  أدرار _إقليم توات أنموذجا_المظاىرة الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية بالحواضر الجزائرية لعريبي أحمد . د  47
من خالؿ كثائق المحاكم الشرعية 1920-1850حضور المرأة في النشاط االقتصادم بمدينة الجزائر بين  الباسط قلفاط  عبد.د  48  ةجامعة خميس ملياف 

 مناقشة  



 

م 2020 مارس 05الخميس : اليوم الثاني 

08:3012:30

 01قاعة السمعي البصري  - 10:00 - 08:30: الجمسة العممية الحادية عشر 
 بوفارس عبد الرحمن. د: رئيس الجمسة

 

 جامعة  أدرارـ 16 ك15/ ىػ10 ك09حاضرة تمنطيط بمنطقة توات كمكانتها العلمية كاالقتصادية  خالؿ القرنين   جعفرم مبارؾ .دأ 01
ـ13/ىػ7الشركة المّقرية كالتواصل بين تلمساف كالسوداف الغربي خالؿ القرف الدين   بن داكد نصر.دأ 02  جامعة تلمساف 
 جامعة أدرارـ 19-16/ ق13-10التواصل العلمي بين حاضرة توات كالحواضر الجزائرية ما بين القرنين   بابا عبد اهلل. د  03
 جامعة أدرار  ىجرم 13 توات كخارجو قبل القرف  إقليمإسهامات علماء حاضرة تمنطيط في ترسيخ العلم الشرعي في  قاسمي خديجة .ةد 04
 جامعة تيارت  عهد الدايات الثانيبمدينة الجزائر خالؿحركة اإلفتاء األندلسيين في العلماء أثر  لزغم فوزرية . دة 05
ـ 11-10/ ىػ 5-4الحواضر العلمية بالمغرب األكسط كأثرىا على األندلس خالؿ القرنين  مالخ عبد الجليل . د 06  جامعة غرداية 
 جامعة أدرارىػ 14ؽ /ىػ11 الحضارية في منطقة توات ؽ كإسهاماتهااألسرة البلبالية بلبالي عبد الكريم . د 07

 مناقشة  
 

 02قاعة السمعي البصري  - 10:00 - 08:30: الجمسة العممية الثانية عشر
 دفرور رابح . أد: رئيس الجمسة

 
 جامعة أدراراالحتالؿ الركماني  المكانة الحضارية كالثقافية لمدينة مادكر خالؿ فترة بوغرارة كفاء . دة 08
جامعة الوادم  تجربة سياسية رائدة في حكم الحواضر الصحراكية ػػ كارجالف نموذجا ػػغرايسة عمار . د 09
 جامعة أدرار الحركة العلمية كاألدبية في الحاضرة الكنتية  حوتية محمد.أد 10
جامعة الجلفة  إشكالية التسمية بين القصر كالقرية في كادم ُسوؼ حسونة عبد العزيز  .د 11
ـ1229/ىػ 626ـ إلى 1058/ىػ450حاضرة كارجالف بين ىجمات الهالليين كغارات الميورقيين من  عالؿ بن عمر. د 12  جامعة الوادم 
 جامعة أدرار مظاىر التسامح الديني كالمذىبي بحاضرة تيهرت كموف عبد السالـ. د 13
 جامعة أدرار الدكر االقتصادم لحاضرة  تمنطيط في الماضي كالحاضر بكراكم عبد اهلل. د 14

المناقشة 
 

 

 

 

 

 

 

 01قاعة السمعي البصري  - 11:30 - 10:00: الجمسة العممية الثالثة عشر 
 المصري مبروك. د.أ:  رئيس الجمسة

 
 01جامعة كىراف  ممدينة كىراف كحاضرة علمية من خالؿ كتاب البستاف البن مريم المليتي المديوف ر كباية عبد القادب .أد 15
 جامعة األمير عبد القادر قسنطية إسهامات علماء قسنطينة في كتابة تاريخ مدينتهم عبد الكريم الفكوف، صالح بن العنترم، أحمد بن المبارؾ نموذجا فرقاني محمد .أد 16
أدرار جامعة  ساىل الحاضرة العلمية من خالؿ مخطوط تراجم العلماء لمؤلف مجهوؿ الحمدم أحمد . أد 17
 جامعة بشار  ـ15 ك 13/ ى9 - 7كاألندلسيين بين القرنين  الحركة الفكرية بحاضرة تلمساف من خالؿ الرحالة المغاربة علوم مصطفى. د 18

 01المدرسة العليا لألساتذة بوىراف "الرحلة الحبيبية الوىرانية نموذجا"حاضرة كىراف في مدكنات المغاربة كتاب بوسالح فايزة . دة 19
 جامعة أدرار صورة الحواضر الجزائرية في الكتابات اإلسبانية الحديثةبوتدارة سالم  . د 20

 مناقشة



 

( 12:15 -11:30): الجلسة الختامية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: الحواضر الجزائرية
 التأسيس واألدوار

 


