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 مديرية الثقافة لوالية باتنة             بالتعاون مع                                                                 مخبر الجزائر دراسات في التاريخ، الثقافة واملجتمع
    

 ينظمان

 الجزائر وعالم البحر املتوسط :الوطني امللتقى
 2021ماي  8و  7يومي 

 تقنية التحاضر عن بعدب    
       عبد السالم ضيف .للملتقى: أ.د الشريفالرئيس 

 كمال بوقرة .رئيس امللتقى: أ.د
 رشيد باقة .أ.د مدير امللتقى:

 رئيس اللجنة العلمية للملتقى: د. عبد الحميد بعيطيش
 مسعود شباحيأ.د. رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى: 

 ي زين الدينشمنسق امللتقى: أ. با
 للملتقىاللجنة التنظيمية  اللجنة العلمية للملتقى

 اللقب واالسم املؤسسة اللقب واالسم املؤسسة اللقب واالسم
 ي زين الدينش باأ. مديرية الثقافة كبور عمرأ.  1باتنةجامعة  بوقريوة ملياءأ.د 

 مقراني نوريةأ. جامعة خنشلة ليتيم عيس ىد.  1باتنةجامعة  تيتة ليلىأ.د 
 منفوخ صوريةأ. 1باتنةجامعة  ي عليش عد.  1باتنةجامعة  بن زروال جمعةأ.د 
 رحماني موس ىأ. 1باتنةجامعة  هواري مختارد.  2الجزائرجامعة  فيالح مصطفىأ.د 

 بن بركان سعديةأ. 1باتنةجامعة  طبي سميرد.  2الجزائرجامعة  دريس ي سليمأ.د 
 راهم نورالدينأ. 1باتنةجامعة  نورالهدى شيشد. مغ 2الجزائرجامعة  ياسين رابح ياسينأ.د 

 مديازة صوريةأ. 1باتنةجامعة  عوملي الربيعد.  1باتنةجامعة  ابرير حموديد. 
 طويل الطاهرأ. 1باتنةجامعة  ور منصوريةشد. عا 1باتنةجامعة  سالم مصطفىد. 
 بن سالم عبد الرزاق .أ 1باتنةجامعة  رى شبن دراجي بد.  1باتنةجامعة  بوجمعة اكرمد. 
 يوسف بلهادي 1باتنةجامعة  عالل بلقاسمشد.  1باتنةجامعة  كريم الطيبد. 
 لنور مفتاح بو  جامعة غرداية بالحاج ناصرد.  1باتنةجامعة  مسرحي جمالد. 
 بيطام عبد القادر 1باتنةجامعة  طرطاق الورديد.  1باتنةجامعة  فيصلفالتة د. 

 أسماء غنام 1باتنةجامعة  الطيب بوساحةد.  1باتنةجامعة  حمداني محمد الاميند. 
 سعاد عقون  1باتنةجامعة  رفة فريدةشد.  1باتنةجامعة  صالح الدين شهدو د. 

 

 2021ماي  7يوم الجمعة 
  (youtubeريط فيديو مسجل على )ش افتتاح امللتقى

 16.00الفيديو يبث على الساعة         . أ.د باقة رشيدمدير املخبر كلمة السيد

 كلمة السيد عميد كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية. أ.د كمال بوقرة 

 أ. كبور عمر كلمة السيد مدير الثقافة لوالية باتنة

 ن عن افتتاح امللتقىوالاعال       عبد السالم ضيف -أ.د 1كلمة السيد مدير جامعة باتنة

 فيديو حول ذاكرة ومعالم الاوراس شريط
  (meet) بتقنية  18:30حتى  16:30 بدء أشغال امللتقى على الساعة

  ة: أ. باش ي زين الدينسرئيس الجل

 البحر املتوسطالتواصل الثقافي والعسكري بين اللبيين القدامى ومناطق  اللقة السعيد )جامعة الوادي(شأ.د 

Dr. Mohand Akli Ikherbane  
Université Tizi –Ouzou 

Observations sur les expressions funéraires latines de la région de Guelma. 

 ق.م" 118ق.م و 201في عوامل قيام العالقات السياسية و الاقتصادية ما بين  دراسة"مملكة نوميديا و دول حوض املتوسط عبان علي أحمد )جامعة تيزي وزو(ش

   اقتصاد بجاية وتجارتها البحرية في العصر الوسيط خالد حموم )جامعة سطيف( د.

 دقيقة مناقشة 15دقيقة لكل متدخل تعقبها  15



 

 2021ماي  8يوم السبت 

  (meetبتقنية بدء أشغال امللتقى صباحا بمقر القسم ) 

 طبي سميرد. رئيس الجلسة: (                :0310 – 03:09الجلسة:  ألاولى )

 ق.م نموذجـــــا 202-من رموز  التالحم والوحدة في التاريخ الجزائري القديم  امللك سيفاقس : ؟ مسرحي جمالد. 

 باش ي زين الدين/أ.

 بن بركان سعديةأ. 

la chasse et de la préparation des aliments carnés en fonction des goûts humains dans les 

sociétés phéniciennes et puniques 

مدينة رومانية جنوب غرب مقاطعة  (Felix Civitas Valentinianopolis)فليكس كيفيتاس فالونتنيانوبوليس عالل بلقاسمشد. 

 نوميديا

 الاقتصادي  نباالجعلى   امليالديين  والثالث  الثاني  القرنين  خالل  القديم  املغرب بالد على  الروماني  الاحتالل  تداعيا بونقاب عمادأ.

  والاجتماعي

 د. مسرحي جمال: ةرئيس الجلس         (     2:001 – 00:11الجلسة:  الثانية )

 أهمية املوقع الاستراتيجي للجزائر في حوض البحر الابيض املتوسط مغشيش نورالهدى د.

 م12ه/6املفاوضات التجارية بين جمهورية الدولة املوحدية وجمهورية بيزا القرن  بزة نوالأ.قاسمي فوزية/ أ.

  في تعزيز التواجد العثماني في الجزائر  دور ألاولياء ورجال الدين طبي سميرد. 

 بن دراجي بشرى/ د.

 أ.قبوج الجمعي

 تراجع البحرية الجزائرية وأثرها على اقتصاد إيالة الجزائر

 أ.د. تيتة ليلى(                رئيس الجلسة: 03:31 – 03:21الجلسة:  الثالثة )

القرن التاسع عشر ومطلع القرن  التواصل الاجتماعي والتجاري مابين سكان جنوب الحوض البحر املتوسط في اواخر  بن زروال جمعة .أ.د

 -أنموذجا –يا طوارق الجزائر وليب نالعشري

 املؤثرات الفاعلة في العالقات الجزائرية الفرنسية في فترة حكم أحمد بن بلة أ.د بوقريوة ملياء

 بين التبعية واثبات الذات 1971  -1962مسار العالقات الاقتصادية والثقافية الجزائرية والفرنسية  جمال/جعفري مبارك بلفردي .أ.د

 الهجرة غير الشرعية عبر البحر املتوسط أ . قيرود عمراوي 

 أ.د. بوقريوة ملياءرئيس الجلسة:       (        00:51 – 00:41) الرابعةالجلسة:  

 " نجدة املوريسكيين نموذجا"  البحرية الجزائرية ودورها في الدفاع عن دول الجوار  بلعربي عمرد. 

 1830-1671بين  ما لضفة الشمالية للبحر ألابيض املتوسطودول وممالك ا الجزائر  ات بينطبيعة العالق بنور عبد الفتاحأ.رفة فريدة /شد.

 الفرنس ي خالل القرن التاسع عشر في تشكل بنية املجتمع الجزائري  أثر بعض مظاهر سياسة إلاحتالل ال وفاءأ. رح/تيتة ليلىأ.د 

 الدعم الثقافي والاجتماعي للمغرب ألاقص ى خالل الثورة التحريرية حيفر مريمأ. 
 

 (meet) بتقنية  18.30 حتى16.30 أشغال الجلسة الليلية الثانية على الساعة

 رئيس الجلة: أ. باش ي زين الدين

م، الشيخ عبد 15سيحية خالل القرن امل ا في حماية السواحل الجزائرية من القرصنةهإمارة الثعالبة ودور  عمراني معاد )جامعة الوادي( د.

 الرحمان الثعالبي أنموذجا

 الهجرة ألاندلسية وتأثيرها في املوروث الحضاري الجزائري  يدة )جامعة البويرة(شدري معمر ر ش د.

 م:17املرأة النصرانية ألاسيرة ومحورية "العريضة والرسالة" خالل ق يلقاسم )جامعة أم البواقي( شقربا د.

 م 20وبداية القرن  19خالل القرن  حياة الشوامفي  ةجزائريبصمات حضارية  سبقاق الطاهر )جامعة الوادي( د.

 مدينة عنابة وعالقتها بعالم البحر ألابيض املتوسط في العصر الحديث )جامعة عنابة( يش روابحي العيا د.

 دقيقة مناقشة 15دقيقة لكل متدخل تعقبها  15

 


