


 

 الفترة الصباحيت

 
 استقبال المشاركٌن  003880 - 03:8

 

   CRASCكلمة مدٌر قسم البحث سوسٌو أنثروبولوجٌا التارٌخ والذاكرة    
 س اللجنة العلمٌة للٌوم الدراسًكلمة رئٌ

 كلمة مدٌر مخبر البحوث والدراسات االستشراقٌة فً حضارة المغرب اإلسالمً بجامعة سٌدي بلعباس
 

 العلميت األولى الجلست
سة ل ج يس ال      رئ

  / CRASC 1 جاهعة وهراى وعلن اآلثار قسن التاريخ ،حودادو بي عور
 

 إثنوغرافٌا المجال –رحلة المشرفً فً المغرب األقصى   03:90 -0 03:8
  CRASC / العربً بوعمامة، قسم علوم اإلعالم واالتصال جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستغانم

 

 المورسكٌون فً أدبٌات الرحلة خالل الفترة العثمانٌة: رحلتً أفوقاي األندلسً وافتكاك الوزٌر نموذجا  ::080 - 03:90
 سٌدي بلعباس قسم التارٌخ جامعة  ،حنٌفً هالٌلً

 

 التعرٌف برحلة الورتالنً    08309 - 08388
  1 وهران جامعة اآلثار وعلم التارٌخ غازي الشمري، قسم

 

 حراء الجزائر مجال وتارٌخ من خالل مخطوط" رحلة أبً العباس الهاللً السلجماسًص  083:8 - 08309

 وهران جامعة اآلثار وعلم التارٌخ بلهواري فاطمة، قسم
 

 أنموذجا تلمسان مدرسة - العثمانً العهد إبان الجزائري الملحون شعراء لدى الحجٌة الرحلة    080:9 - 083:8
 شعٌب مقنونٌف، جامعة تلمسان

 
 مناقشة   00009 - 080:9

 

 استراحة    003:8 - 00309
 

 الجلست العلميت الثانيت
سة ل ج يس ال      رئ

 سيدي بلعباسقسن التاريخ جاهعة  ،حٌيفي هاليلي
 

 لتمقروتً فً كتابة تارٌخ الجزائرأهمٌة رحلتً الوزان وا    000:8 - 000:8

   1 وهران جامعة اآلثار وعلم التارٌخ آٌت حبوش حمٌد، قسم
 

 جوانب من الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فً الصحراء الجزائرٌة    00098 - 000:8
 د العثمانً من خالل رحلة العٌاشًخالل العه

  ً البٌضمقصودة محمد، قسم التارٌخ، المركز الجامع
 

 ة للحضٌكًصورة المغرب األوسط فً العهد العثمانً من خالل الرحلة الحجازٌ   02088 - 00098

  حق شرف، قسم التارٌخ جامعة تٌارتعبد ال
 

 الحقٌقة والخٌال فً رحلة المغرب العربً الحدٌث   02008 - 02088
  قدور، قسم التارٌخ، جامعة تلمسانوهرانً 

 



 م، من خالل كتاب رحلة المقري11هـ/11الحٌاة العلمٌة بالمشرق العربً فً النصف األول من القرن  02028 - 02008
  الدٌن، قسم التارٌخ جامعة تلمسانبن داود نصر 

 
 وتعقٌبات مناقشة   0:028  - 02028

 

 غذاء - استراحة   0:028  - 0:028
 

 الجلست العلميت الثالثت
     رئيــــس الجلســـــت

 هستغاًنجاهعة  علوم االعالم واالتصالقسن  ،باعلي هحود سعيد
 

 رحلة األغواطًربة اثنوغرافٌة فً مقا   0:0:8  -0:028
  ٌاٌوش، قسم األدب العربً مستغانمجعفر 

 

 مخطوطات جزائرٌة فً المجلة اإلفرٌقٌة: عرض بٌبلٌوغرافً نقدي   0:0:8 - 0:0:8
  علم المكتبات جامعة سٌدي بلعباس متاجر صورٌة، قسم

 

  ن أجازنً بالجزائر وتطوان"" نشر أزهار البستان فٌم التعرٌف برحلة ابن زاكور الفاسً المسّماة   0:098 - 0:0:8

  قسم األدب العربً جامعة مستغانم بوسالح فاٌزة،
 

 مشرفً من خالل إجازاته العلمٌةرحالت سقاط ال   09388 - 0:098
   1 ، جامعة وهران)طالب دكتورا(بوكعبر تقً الدٌن

 
 الجلست العلميت الرابعت

سة ل ج يس ال      رئ
 تصال جاهعة هستغاًنقسن علوم االعالم واال ،العربي بوعواهة

 

 رحلة الورتالنً من خالل توقفه بمصر    09309 - 09388
   1 وهران جامعة اآلثار وعلم التارٌخ بن جبور محمد، قسم

 
 التعرٌف برحلة األغواطً  093:8 - 09309

  1 وهران جامعة اآلثار وعلم التارٌخ ناٌر مختار، قسم

 
 التعرٌف برحلة ابن حمادوش  093:9 - 093:8

 ، 1، جامعة وهران)طالبة دكتورا( دغموش كامٌلٌة

 
 الرحالت الجزائرٌة بٌن جغرافٌة المكان والتواصل المعرفً، رحلة أبو راس الناصر المعسكري أنموذجا   00388 - 093:9

   CRASC حمدادو بن عمر، قسم التارٌخ جامعة وهران /
 

 مغاربة فً القرن الثامن عشرصورة األسرى المسلمٌن عند الرحالة ال   - 16:15 00388

 جامعة معسكر ،بلٌل رحمونة   

 م5281-5151  فن الرحالت العلمٌة فً شمال افرٌقٌا" بٌن النمطٌة والتجدٌد  16:15 - 16:30

 CRASC / UCLLAAعبد الكرٌم حمو،    
 

 العهد العثمانً كتب الّرحالت أنموذجا حركة التألٌف بالجزائر خالل  16:45 - 16:30

 معسكر جامعة التارٌخ، قسم، وشرٌط أمحمدب   

 
 وتعقٌبات مناقشة  17:00 - 16:45

 
 اختتام   017 00

   / CRASCمدٌر قسم البحث سوسٌوأنثروبولوجٌا التارٌخ والذاكرة، عبد الوهاب بلغراس



 


