
ول األ اليوم برنامج ول األ اليوم برنامج     
  

 

 

 : 2019 ديسمبر 22 -اليوم األول 

 

  فتتاح الملتقىإ

09:30 - 09:00 
 فريد خربوش  ز: د.ـــالمرك مديركلمة 

 كلمة منظمي الملتقى: أ.د. فتيحة لواليش

 مت تواتيعصد.                            

 

 قشي   فاطمة الزهراء .أ.د برئاسة:األولى الجلسة 

 ودان بوغوفالة  .أ.د 09:30 - 09:50

األسر ودوائرها في النسب والمصاهرة من خالل  

وثائق األوقاف: سجالت المحاكم الشرعية للمدن 

 الجزائرية خالل العهد العثماني أنموذجا. 

 د. نعيمة بوحمشوش  09:50 - 10:10
وضع المرأة في مجتمع مدينة الجزائر خالل القرنين  

 خالل وثائق األرشيف. م من 19و  18

 د. يامنة بحيري 10:10 - 10:30
م من 19التاريخ اإلجتماعي لمدينة شرشال في القرن 

 خالل وثائق المحكمة الشرعية. 

10:45 - 10:30 
 منــــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــة 

 

   إستراحة    10:45 - 10:55

 

 د. نصيرة بن ديمراد برئاسة:الجلسة الثانية 

 فتيحة لواليش  .أ.د  11:15 - 10:55
Présentation d’un document d’archive 

ottoman. 

 جميلة معاشي   .أ.د  11:35 - 11:15

من خالل   في المجتمع القسنطيني إنكشارييوميات 

  لمحكمتين المالكية والحنفيةل عدولالسجالت عقود 

 .بقسنطينة

 د. خديجة دوبالي    11:55 - 11:35
السلطة العثمانية بالمجتمع القسنطيني من خالل  عالقة 

 (. م 1830-1814)  1642ملف الوثائق العثمانية 

 منــــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــة   12:10 - 11:55

 

  الغذاء إستراحة    12:10 - 13:30

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 ودان بوغوفالة .أ.د برئاسة:الجلسة الثالثة 

 أ.د. سامية شرقي  13:50 - 13:30
Conserver le patrimoine bâti en Alger 

ottoman : un processus attesté par les 

documents habous. 

  عبد القادر بن شلف  14:10 - 13:50
صورة مجتمع مدينة الجزائر من خالل مخطوط  

 . "أسواق مدينة الجزائر"

 د. نورالدين محدادي   14:30 - 14:10
Apport de l’archive dans l’écriture du 

fait historique en situation coloniale à 

Constantine. 

 منــــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــة  14:45 - 14:30

 

 إستراحة   14:45 - 14:55

 

 بوحمشوش نعيمة د. برئاسة:الجلسة الرابعة 

 فاطمة الزهراء قشي   .أ.د 15:15 - 14:55
العثمانية في عينة من البحوث  مدينة الجزائر 

 األكاديمية: مصادر و مناهج. 

 الطاهر الطويل   15:35 - 15:15
عمارة القصور: قراءة في تطور المدينة من خالل  

 رحلة ابن الحاج النميري. 

 نسرين قونان  15:55 - 15:35
اإلنجازات العمرانية للداي محمد بن عثمان باشا 

 مخطوط المطماطي. م( من خالل 1766-1791)

 منــــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــة  16:10 - 15:55

 

 



   الثاني اليوم برنامج  الثاني اليوم برنامج
  

 

 

 : 2019 ديسمبر 23 - الثانياليوم 

 

 

 أ.د فتيحة لواليش برئاسة:الجلسة األولى 

  د. سفيان شايدة 09:30 - 09:50

مدينة وهران في العهد العثماني من خالل الشعر  

قراءة في نظم الثغر الجماني والحلل   التاريخي:

 .السندسية ونظم الحلفاوي

 فتيحة قارة د.  09:50 - 10:10
Cafés et musiciens à Alger : pour une 

anthropologie historique. 

10:30 - 10:10 
د. عبد القادر 

 بلعربي

التراث الشفوي الشعبي كمصدر لكتابة التاريخ 

 .اإلجتماعي والثقافي للمدن الجزائرية 

10:45 - 10:30 
 منــــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــة 

 

  إستراحة    10:45 - 10:55

 

 د. فتيحة قارة برئاسة: الجلسة الثانية

 د. سهام بوديبة  11:15 - 10:55
أهمية سجالت المحاكم الشرعية في دراسة جوانب من  

 .ثقافة المجتمع القسنطيني أواخر العهد العثماني

 لطيفة حمصي د.   11:35 - 11:15

مالمح الحياة اليومية والتفاعل الثقافي من خالل وثائق  

الرصيد العثماني بمدينة الجزائر: قراءة في المنهج 

 .والمصطلح

 د. فهيمة عمريوي   11:55 - 11:35
الحياة الثقافية في مدينة الجزائر من خالل ثالث وثائق  

 .من رصيد البايلك

 منــــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــة   12:10 - 11:55

 

   إستراحة الغـذاء    12:10 - 13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 جميلة معاشي  .أ.د برئاسة:الجلسة الثالثة 

  د. نصيرة بن ديمراد 13:50 - 13:30
La cité de Tlemcen dans les écrits 

européens de l’époque moderne.  

  د. عتيقة مصطفى  14:10 - 13:50
منهجية العالمة أبي راس الناصري في كتابة تاريخ 

 .-بين التقليد والتجديد-مدينة معسكر 

  مختار بزاويةد.   14:30 - 14:10
العثماني قراءة في  أشكال الكتابة التاريخية في العهد 

كتاب " دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة  

 . لمحمد الزياني "وهران

 منــــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــة  14:45 - 14:30

 

  إستراحة     14:45 - 14:55

 

 عصمت تواتي د.  برئاسة:الجلسة الرابعة 

 د. عبد الباسط قلفاط  15:15 - 14:55
مصادر تموين النشاط الحرفي في مدينة الجزائر بين 

 .م من خالل سجالت المحاكم الشرعية1870و  1830

 د. صرهودة يوسفي  15:35 - 15:15
مكانة األجانب في عنابة والقالة خالل العهد العثماني 

 .من خالل الوثائق األرشيفية

 د. رابح كنتور 15:55 - 15:35
ية لمدينة البليدة أثناء العهد الحياة اإلقتصادية واإلجتماع

 .العثماني من خالل وثائق المحاكم الشرعية

 منــــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــة  16:10 - 15:55

 

 

 

16:30 - 16:10 
 التوصيات: أعضاء فرقة البحث 

 : د. فريد خربوش الملتقى إختتام

 


