وزارة التعليم العــــــالي و البحث العلمــــــي
ماالكو 5102

جــــــــامعة الجزائر 2
معهد اآلثار

عمورة 5102

يـوم دراسي حول :

تهودة 5102

واقع البحث األثـري في الجـزائر
2/211/2122
ببوزريعة  -قاعة المحاضرات الكبرى

عمورة 5102
جزر الثالثة 5102
معهد اآلثار
طريق بني مسوس  ،الجزائر العاصمة

الجلسة الصباحية

رئيس الجلسة  :أ.د شنيتي محمد البشير
يكتسي البببحبث األثبري أهبمبيبة ببالبغبة فبي البتبكبويبن فبي

مجال اآلثار إذ يعتبر العمود الفقري لها في جميع مجباتتب

من تنقيبات أثرية وجرد وتحريات وأعمال مخبرية و متحفية
وغيرها .

و عرف البحث األثري في الجزائر خالل السبنبوات األخبيبرة

إنبتبعبباشببا مبلبحببورببا فببي إنبجبباز حبفبريببات أثبريببة مبتبعببددة فببي
مختلف مناطق الوطن منها المنبربمبة والبتبي يشبرف عبلبيبهبا

معهد اآلثار أو مؤسسات أخرى ذات الصلة بقبطباا البتبراث
األثري أو العفوية التي أفضت إليها بعض مشاريع اإلنجباز
الكبرى  .و من هذا المنطلق ينرم معهد اآلثار يوما دراسيا

حببول واقببع ال بب بحببث األثببري فببي ال بج ب ازئببر ل بم بع برفببة آخببر
المستجدات العلمية في هذا المجال .

البرنـامج :
: 10.30——10.00
اإلفتتاح الرسمي من طرف السيد رئيس الجامعة .



كلمة من طرف السيد مدير المعهد .



زيارة المعرض .

: 01.31 - 01.01

أ.د شايد سعودي يسمينة

نتائج حفريات ” سيدي يونس”

و صلتها بمعطيات بداية ماقبل التاريخ في الجزائر
:00.11 - 01.31د.دراجي عبد القادر/أ .شمريك فراح
Recherches et investigations préhistoriques
dans la Basse Vallée de Chlef: synthèse et
perspectives
 :00.01 - 00.11أ .د فيالح محمد المصطفى
Recherches Archéologiques à Tobna
 : 00.01 – 00.01د .بورحلي إبراهيم

حفرية مادور بسوق أهراس

 : 00.31 -00.01أ.د حاجي رابح ياسين

نتائج حفرية موقع تهودة األثري
من  6100إلى يومنا هذا

: 00.11 –00.31

مناقشة

الجلسة المسائية

رئيس الجلسة  :د.عقاب محمد الطيب
 :00.01- 00.11د.رابحي مروان/أ .بلحرش حسين
األبحاث األثرية الحديثة بمنطقة عمورة
حوصلة وآفاق

 : 00.01 -00.01د .دوربان مصطفى

حفرية الجزر الثالثة—حوصلة موسم 6102

: 00.31- 00.01

د.بوخنوف أرزقي  /أ.إعشوشن واعمر  /أ .جاما كاتيا
Contribution de la fouille de Malakou à l’enrichissement
Du savoir historique et archéologique

 : 03.11 - 00.31د .عصماني العمري
إكتشاف الخربة الغربية بالرصفة
: 03.01 - 03.01

أرول رابح  /بويحياوي عز الدين

حفرية موقع تا از من خالل مكتشفاتها
 : 03.31 – 03.01مناقشة
 : 03.31إختتام فعاليات اليوم الدراسي

