
  

 Google Meetاالفتتاح عن طريق تقنية التحاضر عن بعد بتقنية  00:00 - 00:00

00:00 - 00:90 

 كلمة رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر أ. د. براهيم أحمد

 كلمة رئيس  اللجنة العلمية للمؤتمر  د. بلهواري الحاج 

 كلمة رئيس المخبر  أ. د. مالفي عبد القادر 

 كلمة عميد الكلية: د. بوثليجة رمضان

كلمة السيدة نائبة مدير الجامعة المكلفة بالعالقات الخارجية و التعاون و التنشيط و االتصال و التظاهرات 
 العلمية أ.د بن ودنين هجيرة

 كلمة مدير الجامعة: أ. د. يعقوبي بلعباس

 امج المؤتمر الدولي السابع الموسوم بـ  نبر

 " المدينة: الفضاءات والممارسات "
2922نوفمبر  09و 90يومي   
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 الجلسة األولى  

 رئيس الجلسة: د.حيرش بغداد ليلى أمال  

 مقرر الجلسة: د. بلهواري الحاج  

 بثينة النصيري، المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية تونس، المدينة و الفضاء العمومي و البُعد الجمالي. 00:90

محمد بن أحمد: التقسيم االجتماعي للفضاء ما بين التصور الكالسيكي  2سويح مهدي ، جامعة وهران  00:90
 والممارسة اليومية )استطالع في الضاحية الهشة لمدينة وهران(

 أفريل تونس : فضاء المدينة وقوام الحياة السعيدة. 90محسن الزارعي، جامعة  00:00

 ياسمين قعدان ، جامعة بيزيرت  فلسطين:  المعرفة المحالنية والعمارة المقاومة:نموذج البلدة القديمة في نابلس 00:00

00:90 

حسام جاد، مؤسسة ارشيف شبرا، مصر: نساء حي الحطابة بالقاهرة التاريخية في مواجهة ممارسات التطوير 
 العمراني

 سعيد العلوي ،سلطنة عمان: قيمة االلوان واالحجام في بلورة صورة المدينة  

 مناقشة  00:00 - 00:90
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 الجلسة الثانية  

 رئيس الجلسة: أ.د.مالفي عبد القادر  

 مقررة الجلسة: أ.د. بقدوري حورية  

 هيبة مسعودي، تونس: الفن المعاصر والجمالية الفنية التي تخترق فضاءات المدن 00:00

00:00 
نتيجة جيماوي/ وردة نويشي، جامعة محمد خيضر بسكرة:  دور المساحات الخضراء في تحسين 

 -مدينة بسكرة نموذجا-جمالية المدينة الصحراوية الجزائرية

 حجاج عبد القادر، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم: جمالية المدينة ارث حضاري للبشرية 00:90

00:90 
احمد بدر،  جامعة القاهرة مصر : المدينة المصرية المعاصرة ؛ السمات العمرانية والديموغراقية 

 والثقافية

00:00 
أحمد بن بلة : حوكمة المدن الذكية ودورها في صناعة المظهر  90قوميري انصاف،  جامعة وهران 

 الحداثي: نحو نموذج حضري أكثر تأهيال

00:00 
بن الحاج جلول عبد القادر؛ المدرسة العليا   بلعربي عبد القادر؛ جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم و

 لألساتذة : المتقاعد وتقدير الذات في فضاء المدينة:دراسة لممارسات ما بعد التقاعد

: االدراك المجالي؛  زاوية كندا -مونتلاير  –بن يوسف براهيم، مرصد الفضاء والمجتمع الكندي  00:90
 عالقة العمران واالجتماعات -االقتراب

 مناقشة 00:90 
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 الجلسة الثالثة:  

 رئيس الجلسة: د.غزال صليحة

 مقررة الجلسة: د.حفيظة بربار

09:90 

KHODJA Chafiaa ,Université Abderrahmane Mira de Béjaïa: Les espace verts dans la ville 
de Béjaïa : Aménagement, usage et représentations. 

09:90 

MANI SERADA NADIA ,Université de relizane  Ahmed Zabana: L’architecture occidentale 
entre le modèle moderniste et le patrimoine. 

09:00 

Chabi Hafssa, Université Abderrahmane Mira de Béjaïa  : les espaces verts de la ville 
d’Oran : entre gestion et usages. 

09:00 YAHIAOUI Mourad,BOUADAM Roukia ,Université. Constantine 3 Salah Boubnider: Le pa-
trimoine culturel dans le Ville de Bejaia. 

09:90 

  

  

Amar HOCINI , Université Abderrahmane Mira de Bejaia: Les antécédents socioculturels 
de l’engagement citoyen à l’égard de la préservation des espaces publics. 

  
 



 برنامج المؤتمر الدولي السابع الموسوم بـ  

 " المدينة: الفضاءات والممارسات "
2922نوفمبر  09و 90يومي   

 

 

09:90 Said beldjilali ,Université de  Mostaganem Abdelhamid Ibn Badis : Le centre ville de Mos-
taganem : un modèle « urbanisme et habitat » d’une qualité architecturale à inspirer. 

00:00 Djeradi Mustapha Ameur ,Université de  Mostaganem Abdelhamid Ibn Badis: Le cimetière 
dans la ville, une étude comparative diachronique. 

00:00 HADDOUCHE ZAHIR , Université Abderrahmane Mira de Béjaïa : Une Université citoyen-
neté en actes au cœur de la ville. 

00:90 Chachour Madjid, Université de  Mostaganem Abdelhamid Ibn Badis :La densification rési-
dentielle dans les anciens quartiers d’Oran . 
  

  00:90 Rahoui Houcine, université Abou Bekr Belkaid Tlemcen : L'apport des Arts dans la requali-
fication de l'image de la ville. 

00:00 Rym SAKER, Responsable pôle Maîtrise d'œuvre d'Exécution chez Île de France 00.00 
Énergies, Paris : Les enjeux de la rénovation énergétique (réhabilitation des immeubles 
anciens) 

 مناقشة.  00:90 - 00:00
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 2122نوفمبر  01اليوم الثاني : الخميس   

 الجلسة الرابعة

 رئيس الجلسة:   د . طيب براهيم علي  

 مقرر الجلسة:  د. كيم صبيحة  

 لخضر سباعي، جامعة مستغانم عبد الحميد بن باديس : سؤال تمكين الفلسفة داخل المدينة العربية   :الرهانات و العوائق 00:90

 يوسف امحمد صالح منصور، جامعة طرابلس ليبيا:  القيم االجتماعية وعالقتها بالمناطق العشوائية بالمدينة 00:90

 محمد بن أحمد: ثقافة الشباب حول الفن المعماري  التاريخي  بمدينة تلمسان 2تبحار جهيدة، جامعة وهران  00:00

بن خالد الحاج، ميلي محمد، أوذينة  فاتح ، جامعة المسيلة محمد بوضياف : فضاءات ممارسة النشاط التجاري وانعكاساتها على  00:00
 المجال الحضري، حالة حي الشهيد وعواع المدني بمدينة المسيلة الجزائر

دراسة ميدانية لسوق  -بن زيان خيرة ، جامعة مستغانم عبد الحميد بن باديس: السوق والرابط االجتماعي في المدينة   كرابية أمينة،  00:90
 الجمعة بحمام بوحجر مدينة عين تموشنت

 :المراكز الثقافية واشكالية التكيف االجتماعي في االحياء الجديدة بوالية البليدة 2زان رميساء، جامعة أبو القاسم سعد هللا الجزائر  00:90

 أحمد بن أحمد : الدور الثقافي والحضاري لمدينة مازونة 2جامعة وهران  أمينة،  العربي دواجي 00:00

 ، براهيم أحمد ؛جامعة مستغانم : بحثا عن انطولوجيا المدينة: أو الفلسفة والمدينة أي فضاء؟ 2يحياوي عبد القادر؛ جامعة البليدة   00:00

 مناقشة 00:00 - 00:00
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 الجلسة الخامسة واألخيرة:  

 رئيس الجلسة: د. مناد سميرة  

 مقرر الجلسة: د.بوعدة حسينة  

09:90 
تونس:  الرسم على الجدران في المدينة بين االندفاع التعبيري   –مصطفى البحري  جامعة صفاقس 

 مقاربة أنثروبولوجية -والممارسة الثقافية المقصودة 

09:90 

سعيد المركز الجامعي مغنية / جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان: مشروع المدن  -بن لباد محمد/ بن حمو محمد
مدخل حجم المجهودات المالية المحلية في مجال الطفولة  )دراسة حالة بلديات  -الصديقة  للطفل في الجزائر

 والية تلمسان(.

09:00 
 :أبو قاسم سعد هللا: التهيئة العمرانية بمدن نوميديا الرومانية 92ايت جمعة عبد الرحمان، جامعة الجزائر 

 تصاميم هندسية وجماليات المدينة القديمة -النفورات العمومية أنموذجا 

الواقع   -البويرة: التلوث البيئي في البيئة الحضرية   –عائشة مخلوفي  جامعة العقيد اكلي محند اولحاج  09:00
 والحلول

09:90 
محمد بن أحمد: فن العمارة في المحيط اإلنساني، الحضور، الهدف والسياق  2جميلة رحابي،  جامعة وهران 

 في جماليات "غادامير".

 عمر علي الحشمان ، المملكة االردنية: مساهمة التشكيل الهندسي في وظيفة المدينة العربية 09:90

 محمد الخزرجي ، تركيا:  الفنون التشكيلية وجمال المدينة. 00:00

00:00 
يمينة تسكورث، المركز الوطني  في البحث  في البحث في علم األثار: العمارة  والعمران  في المدينة العثمانية 

 مدينة شرشال أنموذجا

 مناقشة 00:00 -00:90
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