وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة

الجزائر2

أبو القاسم سعد اهلل

مخبر البناء الحضاري للمغرب األوسط (الجزائر).
معه ـد اآلث ـار

عنوان الملتقى ال ّدولي" :النّظم العسكرية في بالد المغرب منذ القديم إلى نهاية العصر العثماني"
يومي 67 /62 :نوفمبر

6102

برنامج الملتقى
اليوم األول :األربعاء

نوفمبر
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االفتتاحية 9 :سا صباحا
 استراحة
الجلسة العلمية األولى:

من  01سا و01د إلى  00سا و01د

رئيس الجلسة :أ.د .محمد بن عميرة
من  01سا و01د إلى  01سا و01د:

قراءة تحليلية ألسباب الحروب البونيقية

*عنوان المحاضرة:

(من منظور المصادر القديمة)

األستاذ دكتور /محمد الهادي حارش
قسم التاريخ ،جامعة

الجزائر6

من  01سا و01د إلى 01سا 51د:

*عنوان المحاضرة:

التحصينات الدفاعية أو الربط في عهد المرابطين

األستاذ دكتور /لحسن تاوشيخت

المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث ،الرباط /المغرب.

من 01سا و51د إلى 00سا:

البروج القبطية نمط خاص من عمارة الحصون

*عنوان المحاضرة:

الدكتور /أشرف سيد محمد حسن البخشونجي
رئيس قسم اآلثار /جامعة سوهاج

من 00سا إلى 00سا و01د:

*عنوان المحاضرة:

التنظيم العسكري للجيش االنكشاري بالجزائر

خالل العهد العثماني  0381-0261من خالل الوثائق
الدكتور /بوشنافي محمد

قسم العلوم االنسانية /جامعة الجياللي ليابس
الجلسة العلمية الثانية :من 00سا و01د إلى 02سا و01د
رئيس الجلسة :أ .د /.محمد الحبيب بشاري
من 00سا و 01د إلى 00سا و 01د:

*عنوان المحاضرة:

حملة القائد معاوية بن ُحديْج على إفريقية
عام

82هـ222 /.م– 222م

األستاذ دكتور /محمد بن عميرة
قسم التاريخ -جامعة

الجزائر6

من  00سا و 01د إلى 00سا و51د:

*عنوان المحاضرة:

الجيش البيزنطي ،هيئاته ومكوناته

الدكتور /دريسي سليم

معهد اآلثار /جامعة

الجزائر6

من 00سا و51د إلى 01سا:

*عنوان المحاضرة:

المعركة عند المرابطين والموحدين

الدكتور /توفيق مزاري عبد الصمد
جامعة يحي فارس /المدية

من 01سا إلى 01سا و01د:

*عنوان المحاضرة:

الحصون األولى بمدينة الجزائر العثمانية (دراسة نموذجية)

الدكتورة /لطـيفة بورابـة

معهد اآلثـار /جامعة
*مناقشة:
الغذاء:

من 02سا و01د إلى 02سا 01د

من 02سا و01د إلى 00سا و01د

الجزائر6

الفترة المسائية:
الجلسة العلمية الثالثة :من 00سا و01د إلى 02سا و21د
رئيس الجلسة :أ.د /.محمد الهادي حارش
من 00سا و01د إلى 00سا و51د:

*عنوان المحاضرة:

العتاد العسكري للجيش الحمادي
األستاذ دكتور /عبد الحق معزوز
معهد اآلثار -جامعة الجزائر6

من 00سا و51د إلى 05سا:

*عنوان المحاضرة:

الجيش الموري في المغرب القديم

األستاذ دكتور /مصطفى أعشي
أستاذ باحث في تاريخ وآثار المغرب القديم
كلية اآلداب جامعة محمد الخامس /أكدال الرباط

من 05سا إلى 05سا و01د:

* عنوان المحاضرة:

الدفاعات الحربية الحمادية – منشآت وفنيات –
القلعة والناصرية (بجاية) أنموذجا

الدكتور /موسى هيصام
جامعة " الدكتور يحيى فارس" /المدية

من 05سا و01د إلى 05سا و01د:

*عنوان المحاضرة:

الرباطات البحرية ودورها في الدفاع عن سواحل

المغرب اإلسالمي ما بين القرنين (2-0هـ01-7 /م)
الدكتورة /حميدي مليكة
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
جامعة حسيبة بن بوعلي /الشلف

من 05سا و01د إلى 05سا و51د:

*عنوان المحاضرة:

القوى المحلية ودورها في تثبيت الحكم العثماني
في بالد المغرب (ق09-01 .م)

األستاذ /محفوظ سعيداني
قسم التاريخ -جامعة الجزائر2

* مناقشة:
الجلسة العلمية الرابعة:

من 02سا و21د إلى 02سا و01د
رئيس الجلسة :أ.د /.سيدي محمد نقادي

من 05سا و51د إلى 01سا:

*عنوان المحاضرة:

مسألة العبيد في جيش اإلمارة األغلبية

األستاذة الدكتورة /لطيفة بشاري بن عميرة
قسم التاريخ /جامعة

الجزائر6

من 01سا إلى 01سا 01د:

*عنوان المحاضرة:

الموحدون وإستراتيجية القتال البحري في البحر المتوسط

الدكتور /الطاهر قدوري

وجدة ،المملكة المغربية.
من01سا 01د إلى 01سا 01د:

*عنوان المحاضرة:

الميغاليثية والنظم الدفاعية النوميدية

الدكتور /مراد زرارقة
جامعة  13ماي  –0422قالمة

من01سا 01د إلى 01سا 51د:

*عنوان المحاضرة:

"الخطة التربيعية" من طرق القتال عند الموحدين

األستاذة /حفصة معروف

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
جامعة حسيبة بن بوعلي /الشلف

من 01سا و51د إلى 01سا:

*عنوان المحاضرة:

تكتيك وإستراتيجية عبد المؤمن بن علي العسكرية في حروبه
"حصار المهدية وسقوطها" أنموذجا

األستاذ /علي عشي
قسم التاريخ -جامعة عباس لغرور /خنشلة

من 01سا إلى 01سا و01د:

*عنوان المحاضرة:
)Etude des fortifications du palais de Petra (Bejaia
Dr. BOUKHENOUF Arezki
Mr. IAICHOUCHEN Ouamar
Mme DJAMA Katia
Institut d’archéologie/ université d’Alger 2

* مناقشة :من 01سا و01د إلى 01سا 01د

اليوم الثاني :الخميس  22نوفمبر
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الفترة الصباحية:
الجلسة العلمية األولى :من  19سا إلى 01سا  01د

رئيسة الجلسة :أة .دة /.لطيفة بشاري
من  9سا إلى 9سا و01د:

عنوان المحاضرة:

أجهزة الدفاع الرومانية في السهول
العليا الشرقية لنوميديا

األستاذ دكتور /محمد الحبيب بشاري
قسم التاريخ  -جامعة

الجزائر6

من 9سا و01د إلى 9سا و01د:

عنوان المحاضرة:

دور قبائل بني توجين ومغرواة

في السياسة العسكرية للدولة الزيانية

الدكتور /نور الدين غرداوي
قسم التاريخ /بجامعة

الجزائر6

من  19سا 01د إلى  19سا و51د:

عنوان المحاضـرة:

التحصينات الدفاعية في مدينة معسكر في العهد العثماني
من خالل النصوص التاريخية والشواهد المادية

الدكتور /بلجوزي بوعبد اهلل

قسم علم اآلثار /جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان
من 19سا 51د إلى 01سا:

عنوان المحاضرة:

العدة الحربية للوحدات اإلفريقية المساعدة للجيش الروماني
من خالل النصوص القديمة

الدكتورة /عمروس فريدة

معهد اآلثار -جامعة

الجزائر6

من 01سا الى 01سا 01د:

عنوان المحاضرة:

التحصينات العسكرية في المغرب االسالمي األسوار انموذجا

األستاذ /شريف عبد القادر

جامعة حسيبة بن بوعلي-الشلف
من 01سا و01د إلى 01سا و01د:

عنوان المحاضرة:

التحصينات الدفاعية في مدن المغرب األوسط
مدينة تنس نموذجا

الدكتور /إسماعيل بن نعمان

معهد اآلثار /جامعة

الجزائر6

من 01سا و01د إلى 01سا و51د:

عنوان المحاضرة:

جيوش اإلنتشار في إفريقية والمغرب

الدكتور /راضي دغفوس

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية /تونس
* مناقشة:
الجلسة العلمية الثانية :من 01سا و21د إلى 02سا و01د

رئيس الجلسة :د /.الطاهر قدوري
من 01سا51د إلى 00سا:

عنوان المحاضرة:

الصراع المرابطي الموحدي ببالد المغرب اإلسالمي
"ثورة بني غانية أنموذجا"

الدكتورة /هرباش زاجية
جامعة معسكر
من00سا إلى 00سا و01د:

عنوان المحاضرة:

األسلحة الجزائرية منذ الفتح اإلسالمي
إلى نهاية العهد العثماني

األستاذ /بدرالدين شعباني
قسم التاريخ واآلثار /جامعة

من00سا و01د إلى 00سا و01د:

عنوان المحاضرة:

قسنطينة6

ِ
الخطط العسكرية البرية والبحرية بالمغرب األوسط
األستاذة /وردة العابد
جامعة

قسنطينة6

من00سا و01د إلى 00سا و51د:

*عنوان المحاضرة:

التحصينات العسكرية الجزائرية المؤرخة بالكتابات األثرية
خالل العهد العثماني...أبراج مدينة الجزائر انموذجا

األستاذ /بوزرينة سعيد
المركز الجامعي للبيض
من00سا و51د إلى 01سا:

*عنوان المحاضرة:

التنظيم العسكري والحربي في المغرب األقصى
من القرن 07م إلى نهاية القرن 03م
األستاذ /شرف موسى

المركز الجامعي للبيض
من01سا إلى 01سا و01د:

عنوان المحاضرة:

لمحة حول القلعة القديمة لموقع قصير عثمان

األستاذ /محمد فوزي معلم
قسم التاريخ وعلم اآلثار

مناقشة :من 06سا و02د إلى 06سا و81د

الغذاء :من 06سا و81د إلى 08سا و81د

جامعة  13ماي  – 0422قالمة-

الفترة المسائية:
الجلسة العلمية الثالثة :من 00سا و01د إلى 01سا
رئيس الجلسة :د /.موسى هيصام
من 31سا و13د إىل 31سا و54د:

*عنوان المحاضرة:

البنود واألعالم البحرية بالجزائر في العهد العثماني
الدكتورة /عائشة حنفي

معهد اآلثار /جامعة
من 00سا و51د إىل 05سا:

*عنوان المحاضرة:

التحصينات العسكرية لمدينة ُه ْنين

الجزائر6

الدكتور  /محمـد بن حمـو

قسم اآلثار /جامعة أبي بكر بلقايد -تلمسان.
من 35سا إىل 35سا و34د:

*عنوان المحاضرة:

معركة الزالقة  274هـ0132/م

دراسة في اإلستراتيجية والتكتيك

جامعة

من 35سا و34د إىل 35سا و13د:

* عنوان المحاضرة:

األستاذ /بولعراس خميسي

سطيف6

االستحكامات العسكرية بمدينة عنابة  -حصن المعذبين أنموذجا-
األستاذة /رزقي فهيمة
قسم التاريخ واآلثار /جامعة قسنطينة
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من 35سا و13د إىل 35سا و54د:

عنوان المحاضرة:

النظم والتحصينات العسكرية بمنطقة األوراس
(القرن XII-VIIIم)
الدكتور /محمد لخضر عولمي

قسم التاريخ واآلثار /جامعة  3ماي  – 0422قالمة –
من 05سا و51د إلى 01سا:

عنوان المحاضرة:

نظام التجنيد وحمل السالح عبر التاريخ

األستاذة /بوشناق خدوجة

قسم علم االجتماع /جامعة

الجزائر6

الجلسة العلمية الرابعة :من 01سا إلى 02سا و01د
رئيس الجلسة :د /.نور الدين غرداوي
من 01سا إلى 01سا و01د:

عنوان المحاضرة:

وظائف أسوار مدينة تلمسان العتيقة
األستاذ دكتور /سيدي محمد نقادي
جامعة تلمسان

من 01سا و01د إلى 01سا و01د:

عنوان المحاضرة:

النشاطات العسكرية لإلسبتارية في الجزء الغربي للبحر المتوسط
خالل الحركة الصليبية إلى العصر العثماني.

األستاذ دكتور /عبد العزيز بوكنة
قسم التاريخ /جامعة

الجزائر6

من 01سا و01د إلى 01سا و51د:

عنوان المحاضرة:

دور العصبية القبلية في تأسيس الملك
"الدولة الحمادية نموذجا"

األستاذ /إلياس حاج عيسى
قسم التاريخ -جامعة تيارت

من 01سا و51د إلى 01سا:

عنوان المحاضرة:

مقاومة القبائل المورية ضد االحتالل الروماني خالل القرن الثالث
"بحث في العالقات المورية الرومانية"

األستاذ /خالد محفوظ

قسم التاريخ  -جامعة

سطيف2

من 01سا إلى 01سا و01د:

عنوان المحاضرة:

التكتيك الحربي عند الحماديين "حرب الخديعة أنموذجا"
األستاذ /بوقاعدة البشير
جامعة

مناقشة :من 02سا إلى 02سا و81د.

االختتام.

سطيف2

