
 

 

 

 

 

 

    0200مارس  20 ألاربعاء  اليوم ألاول:

  Google Meetاالستقبال عن طريق فتح تقنية التحاضر عن بعد  00:00 - 00:00

00:00 - 00:30 

    .  الجزائر، دحو مميكةأ. د.  :ممؤتمرة المجنة العممية لكممة رئيس االفتتاح:
 .الجزائرم أحمد،براىيأ. د.  :ممؤتمرالمجنة التنظيمية ل كممة رئيس

 .الجزائرمالفي عبد القادر،أ. د. مدير المخبر: كممة 
 .الجزائربوثميجة رمضان،د. عميد الكمية: كممة 

 .العممية أ.د بن ودنين ىجيرة والتظاىرات واالتصال والتنشيط والتعاون الخارجية لمعالقات الجامعةرئيس كممة السيدة نائبة 
 

 

 

 الجمسة األولى 

 مالفي عبد القادرأ.د.الجمسة:  رئيس 
 مقرر الجمسة:د.شاشو محمد 

 أىمية فن الشرق القديم في عممية التأريخ(:سعيدة  ،جامعة د موالي الطاىر  ) ىني حيزية عزوز 00:30-00:45
العصر العثماني خاللريخ شعر الشعبي في سرد التا(: دور الجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  ) اهللبن عبد بن ساحة  00:45-10:00  

 برنامج املؤتمر  الذولي السادس املوسوم بـ:
 دور  الفنون  في سرد التاريخ عبر  العصور : التطورات والتحوالت

 



 

 

      ق إلــى الشــعر كتجســيد لفكــرة الــروح المطم الفــن والتــاريخ مــن الرســم (:جامعة حسيبة بن بوعمي بالشمف) نصرالدين شنوف 10:00-10:15
 -ىيجلىايدغر في مناظرة  -ةلمكينونكراعــي  

التاسيمي من  -والصحراء (اليقار األطمسفي  االقتصاديةو  االجتماعيةالحياة  (:زي وزوجامعة مولود معمري تي) نورالدين كريمة 10:15-10:30
 فن الرسوم الصخرية خالل

مقممة تحكي قصة معركة جالديران بين (:جميورية مصر العربية -جامعة الوادي الجديد – اآلدابكمية ) محمد قطب أبو العال قطب 10:30-10:45
  دراسة اثرية فنية بمتحف المتروبوليتان العثمانيين والصفوين محفوظة

 مناقشة.  11:00 -10:45
 

  

 

 

 

 

 

 الجمسة الثانية 
 رئيس الجمسة: د.بميواري الحاج 
 بمحضري د.بموفةأ.مقرر الجمسة: 

 ىد االيكونوغرافيةىوية المباس النوميدي  و أصالتو من خالل األنصاب ذات المشا (:قالمة 1045ماي 0)جامعة بوشارب سموى 11:00-11:15

قراءة في نماذج  تفاعل اإلبداع الشعري مع الحدث التاريخي  (:جامعة قسنطينة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية) إيمان بوقردون 11:15-11:30
      الشعرية الجزائرية القديمة  المدونة  نم

 برنامج املؤتمر  الذولي السادس املوسوم بـ:

 دور  الفنون  في سرد التاريخ عبر  العصور : التطورات والتحوالت

 



 

 

 لتشكيمي والسرد القصصي؛ دراسة في تراسل الفنونالفن ا (:قسم الفنون، جامعة تممسان) بن شعيب رياض 11:30-11:45
 في سرد تاريخ اإلنسانية    دور رسومات الطاسيمي  (:الجزائر -جامعة  جياللي  ليابس  سيدي بمعباس) صالحي عبد اهلل 11:45-12:00
 ويمية لنماذج من النحت العربي المعاصرقراءة تأ (:جميورية العراق –جامعة البصرة  -كمية الفنون الجميمة) محسن عمي حسين 12:00-12:15
 مناقشة. 12:15-12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمسة الثالثة 
 . قرمان عبد القادررئيس الجمسة: د 
 د. واضح عبد الحميدمقرر الجمسة:  

 بالجزائر االستشرافيتشكيل الفّني التراث و البيئة االجتماعية في ال (:كمية األدب العربي و الفنون، جامعة مستغانم) حمزه تريكي 13:30-13:45

13:45-14:00   
Farouk BEGHDADI/ Fatima Nor EL Houda DAHOU ) Université de Mascara/Université de 
Mostaganem(History and Arts in the United States: The Narration of the Prohibition Erathrough 
Jazz Music 

 برنامج املؤتمر  الذولي السادس املوسوم بـ:

 دور  الفنون  في سرد التاريخ عبر  العصور : التطورات والتحوالت

 



 

 

 الموروث الشعبي ودوره في السرد التاريخي عبر العصور(:كمية اآلداب –جامعة سامراء ) لمجيد محمدبكر عبد ا 14:00-14:15
  ثورة سويد من خالل قصائد الشاعران قادة بسكوت وسيدي لخضر بن خموف احمد بن بمة  (: 1جامعة وىرانقفاز عمر ) 14:15-14:30
 سرد التاريخ: دراسة سيمائية لمدينة السعديين بالمغربالعمارة و  (:المغرب) بوعبدالوي مإبراىي 14:30-14:45
   -ابن شرف القيرواني أنموذجا-صدى نكبة القيروان في قصائد شعرائيا (:خنشمة-جامعة عباس لغرور) نورة بوغقال 14:45-15:00

15:00-15:15 BOUZENADA LEILA, (UNIVERSITE LOUNICI ALI –BLIDA2-), L’HISTOIRE A TRAVERS LA 
CHRONOLOGIE DE LA LITTERATURE ALGERIENNE FRANCOPHONE. 

15:15-15:30 Bouasida Olfa (Institut Supérieur des Beaux- Arts de Sousse- Tunisie) Le théâtre du Soleil en 
marge de la Révolution 

 مناقشة. 15:30-15:45
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 0200 مارس 20: الخميس اليوم الثاني

 0200مارس  20: الخميس اليوم الثاني الرابعةالجمسة                                         
 براىيم أحمد أ.د.رئيس الجمســة: 
 د.يحياوي عبد القادرمقــرر الجمسـة:  

00:30-00:45 Sofiane MILOUDI (Centre des Etudes Doctorales: Lettres, Sciences Humaines et Arts. Oujda)  
 Le portrait du Berbère dans la littérature coloniale au Maroc. Le cas de Jérôme et Jean 
Tharaud 

 وراس، شخصيات وأحداثأل مازيغي في األالشعر الشعبي ا:)البويرة -جامعة آكمي محند أولحاج   (ريحاني إبراىيم 00:45-10:00
 خي البشرييلدراما السينمائية ودورىا في السرد التار ا:)تممسان –ر بمقايد جامعة أبو بك ( ىني كريمة 10:00-10:15
 الجزيرة أىل محاسن في الذخيرة كتاب في األندلس بالد تاريخ سرد:) جامعة عبد الحميد بن باديس .مستغانم (طيطح    نصيرة   10:15-10:30

 .نموذجا األندلسي الجبار عبد ابن الشاعر أرجوزة"
القديم  اإلنسانسيام الفنون الصخرية في التعريف بتاريخ :) جامعة نواكشوط العصرية (   السالم مختار محمدنمحمد سالم  10:30-10:45

 "موريتانيا نموذجا"
 الشاعر الشعبي سيدي لخضر بن -الثقافة الشعبية الشفوية ورىانات التدوين والجمع والكتابة ":) جامعة مستغانم ( فرعون حمو 10:45-11:00

 "نموذجا   -خموف المستغانمي

 برنامج املؤتمر  الذولي السادس املوسوم بـ:

 دور  الفنون  في سرد التاريخ عبر  العصور : التطورات والتحوالت

 



 

 

 مناقشة.   11.00-11:15
 

 

 

 

 

 

 

 0200مارس  20: الخميس اليوم الثاني الخامسةالجمسة                                      
 عميطيب   إبراىيم.رئيس الجمســة: د 
 بوعدة حسينةد. مقــرر الجمسـة: 

11:15-11:30 

أقواس  -دور الفن المعماري في  تخميد انتصارات األباطرة والقادة الرومان :) مرسمي عبد اهلل تيبازة المركز الجامعي ( بصال مالية 
 النصر أنموذجا

الفن الصخري ودالالتو الرمزية في سرد مظاىر الحياة االجتماعية لإلنسان   :) جامعة طاىري محمد بشار(   الفياللي جازية 
 البدائي

بخصوص الجعالن البونيقية، المحتوى :) الجمفة. الجزائر -جامعة زيان عاشور (ثميجي  أحمد  ،بومعقل  أحمدموالي الحاج   11:30-11:45
      التاريخي والفني

 عبر العصور التشكيمية واألدوار التاريخية الفنون:) 1وىران-جامعة أحمد بن بمة  ( محمد مخالدي 11:45-12:00
 األدبيةقراءة في المصادر  -مجالس الضحك في األندلس (:1وىران-حمد بن بمةجامعة أ  (  مميكة عدالة 12:00-12:15
التأصيل التاريخي  لفن الرسم  ودوره في سرد :) كمية األدب العربي والفنون /جامعة مستغانم (   بمجياللي تورية بمجياللي لطيفة، 12:15-12:30

 برنامج املؤتمر  الذولي السادس املوسوم بـ:

 دور  الفنون  في سرد التاريخ عبر  العصور : التطورات والتحوالت

 



 

 

 حقيقة التاريخ البشري

12:30-12:45  BAGHBAGHA Yasmina . UniversitéAlger 2.  La statue raconte l’histoire, la statue est le lieu 
de mémoire                                                           

12:45-13:00 OUARAB Zohra, Université d’Alger II, Abou Al Kacem Saad ALLAH, Bouzaréah . La poésie 
dibienne et la narration du moi intérieur et collectif., 

 .قبل التاريخ شمال غرب اليقار تمنراست دور الفن الصخري في سرد حياة ما: ) 2معيد االثار، جامعة الجزائر(  ليندة بمقاسمي 13:00-13:15
 مناقشة. 13:00-13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0200مارس  20: الخميس اليوم الثاني السادسة مع   قراءة التوصياتالجمسة                                      
 بن مموكة شيينازد.ئــــيس الجمســــة: ر  
 مقــــــــرر الجمســة: د.ماريف أحمد 

 "مدينة الجزائر من خالل كتاب "رحمة مصّورة في إيالة الجزائرمميكة بن مصباح )المعيد العالي لمفنون الجميمة، الجزائر(:  13:30-13:45

 برنامج املؤتمر  الذولي السادس املوسوم بـ:

 دور  الفنون  في سرد التاريخ عبر  العصور : التطورات والتحوالت

 



 

 

تجميات الشخصيات التاريخية في كاريكاتير الفنان الجزائري (، مستغانم-ميد بن باديسكمية األدب والفنون، عبد الح) بختة ختال، 13:45-14:00
 .طيب عراب

فن ما قبل التاريخ  من خالل الرسوم و النقوش الصخرية '' نماذج من االطمس (: الجمفة –جامعة زيان عاشور بن صغير نوال ) 14:00-14:15
 ''الصحراوي

مالكي عمي/بن جمطي محمد)جامعة مستغانم/جامعة تممسان(: سرد النمط االجتماعي والعمراني في الفترة العثمانية بالجزائر من  14:15-14:30
 خالل لوحة ليمة رمضانية لمحمد راسم

 اإلنسان المحوريةاإلغريقية بين األسطورة الدينية وسمطة  االتراجيدي غميزان(:)جامعة دحمانبن   حاج ،ماني سعادة نادية 14:30-14:45
المالمح السيكولوجّية في تاريخانية الفمسفة الجمالّية والمفرزات (:بمقايد بكر أبو -تممسان جامعة) بومدين محمد محمد بومدين 14:45-15.00

 «اإلنسانّية في فنون عصر الّنيضة
 

 مناقشة. 15:00-15:15
 قراءة التوصيات 15.15-15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الورشات
 2022مارس  02األربعاء اليوم األول:  الورشة االولى  
  د.ماريف أحمدرئيس الجمســـــة:  
 مقــــــرر الجمسة: د. فرفودة فاطمة 

 رؤيا بيئية - الشعر العربي سرد تاريخي  :)قسم المغة العربية وآدابيا، جامعة الجمفة (ليمى غضبان 00:30-00:45
 ر الفنون في سرد التاريخ عبر العصوردو (: 1)جامعة باتنة أنيسة معزوزي 00:45-10:00
 السوسيولوجية لمفن في احداث النيضة ألبعادالفن والثورة دراسة أنثربولوجية (: 2سالم فتيحة)جامعة الجزائر 10:00-10:15
-واألوبئةمراض اإلنسانية، األ المأساةاسيامات الفن التشكيمي في سرد صالح بوبنيدر(:  -3بوقزولة مفيدة)جامعة قسنطينة 10:15-10:30

 -أنموذجا

لّتطّور المعماري لمقصيدة ا(: بريكة  –المركز الجامعي سي الحّواس -قسم المغة واألدب العربي  ) فاطمة الّزىراء عطّية ،أسماء جعيل 10:30-10:45
 العربّية عبر العصور التّاريخّية

 – 1050الجزائرية )  طني في سرد تاريخ الثورةإسيامات مسرح الفرقة الفنّية لجبية التحرير الو (: 1)جامعة باتنة خيري الرزقي 10:45-11:00
1062 ) 

 برنامج املؤتمر  الذولي السادس املوسوم بـ:

 دور  الفنون  في سرد التاريخ عبر  العصور : التطورات والتحوالت

 



 

 

 .دور السينما الجزائرية في التعريف بالثورة التحريرية :(مستغانم –جامعة عبد الحميد ابن باديس  )بن سعد جمال الدين 11.00-11:15
 تطور صناعة الزجاج عبر العصور(: 02ي قسنطينة جامعة عبد الحميد مير /آفمو  المركز الجامعي  )سباطي مراد / بوحرود ايمان  11.15-11:30
 الثورة الجزائرية  أفالمالسينما الجزائرية ودورىا في سرد تاريخ الثورة المجيدة؛ نماذج مختارة من  )جامعة تيارت(:بوزيدي محمد 11.30-11:45
 مناقشة. 11.45-12.00

 

 

 

 

 

 

 2022مارس  02عاء : األرب الورشة الثانية اليوم األول 
 سيدي موسى ليمى د.رئيس الورشة األولى:  
 مقرر الجمسة: د.غزال صميحة 

و مساىمتيما في السرد  ىوالموسيقالشعر (: المركز الجامعي سي الحواس بريكة معيد: اآلداب و المغات  )محمد الغزالي بن يطو  13:00-13:15
 التاريخي

في  ودوره لموازنة بخوشالتشكيل السردي البصري في ديوان:"الفراشات تقول سرىا" (: 1 جامعة الحاج لخضر باتنة )فريدة ساعي  13:15-13:30
  » .سرد التاريخ العربي

دعاية  -حرب الجزائرونيالية من خالل كتاب السينما و اتجاىات السينما الكول(:   1جامعة باتنة) نور اليدى ورنوغي ، فيصل فالتة 13:30-13:45
 عمى الشاشة

 برنامج املؤتمر  الذولي السادس املوسوم بـ:

 دور  الفنون  في سرد التاريخ عبر  العصور : التطورات والتحوالت

 



 

 

التصوير الفني لمحياة اليومية لممرأة من خالل مشاىد الفن  (:-2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين ) عماد بونقاب ،نجوى راشي 13:45-14:00
 "الصخري في منطقة الطاسيمي "دراسة اثنوغرافية لمرحمة الرؤوس المستديرة

14:00-14:15 Ziani Abdelouahab, Biara Ratiba Wided ( Université Tahri Mohamed. bechar), Réflexion sur les 
méthodes de l’enseignement de l’histoire de l’architecture: cas de la première année licence. 

 (نموذجا جون ديوي)الفن بوصفو خبرة وتراث إنساني(: جامعة محمد خيضر/بسكرة)لكحل حمدي /الوردي حيدوسي 14:15-14:30
 الفسيفساء ودورىا في رصد تاريخ المغرب القديم(: 1جامعة وىران ) ممدوح بومخيمة ،بمرحاب حبي 14:30-14:45
 األسطورة والشعر الممحمي ودورىما في التأريخ لمحضارة اإلغريقية (:الجزائر -معسكر جامعة) نعيمة بن عروسة  14:45-15:00

دور المسرح والسينما في التأريخ لوقائع الثورة التحريرية  (:باتنةجامعة الحاج لخضر ) بوختاش عبد المميك ، نويـــــجي سناء 15:00-15:15
1054-1062 

 مناقشة 15:15-15:30
 

 

 

 

 

 2022مارس  03اليوم الثاني  الخميس  
 سحبية حمداد .درئيس الورشة الثالثة.  
 عيسى عبدي نوريةد. مقرر الجمسة: 

 مساىمة المخطوطات والمنمنمات االسالمية  في تصوير الجانب االجتماعي :)جامعة يحيى فارس بالمدية  (خميل وىيبة 00:30-00:45

 برنامج املؤتمر  الذولي السادس املوسوم بـ:

 دور  الفنون  في سرد التاريخ عبر  العصور : التطورات والتحوالت

 



 

 

 نموذجااألغنية الشعبية -ةالتحريريراسي في سرد الثورة األو  دور التراث(: جامعة الحاج لخضر باتنة  )مسيكة مرادي  00:45-10:00
 .تاريخ الفن التشكيمي في مصر القديمة ودوره في سرد تاريخ  المنطقة(: "طاألغواجامعة عمار ثمجي " )بمعباس محفوظي  10:15-10:30
 التشكيمي الجزائريصورة الثورة الجزائرية في الفن (: جامعة محمد خيضر بسكرة  )مميكة  برواق  10:30-10:45
ستعمار اللجزائر ودورىا في توثيق أحداث االفنية با(: 3جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة )بن عزة أحمد/ بولقرون عبد الرحمان  10:45-11:00

 .م1054الفرنسي وثورة نوفمبر
ندا السياسية والحقائق المخفية )قراءة نقدية لبعض اريخيات شكسبير بين البروباغ( تجامعة أبو بكر بمقايد تممسان)  عومريةموالك  11.00-11.15

 (النماذج
 التاريخي التراث إحياءعالقة الشعر بالتنوع الموسيقي و دوره في  ( جامعة لجياللي ليابس سيدي بمعباس) حمدأعيساني سيد  11.15-11.30
  واالمتداد لمفمسفة اليونانية اإلبداعالسفة اإلسالم بين زيان محمد)جامعة محمد خيضر بسكرة(، إشكالية الصورة الفنية عند ف 11.30-11:45

 
  مناقشة. 11.45-12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 د.يحياوي عبد القادرالورشة الرابعة  وقراءة التوصيات :  
 2022مارس  03الخميس 

 أ.قروجة الشارف مقرر الجمسة: 
 دور المسرح في سرد التاريخ البشري(:  جامعة أبو بكر بمقايد تممسان )كريمة  طرشال 03:31-03:31
دور السينما الجزائرية في سرد الحقائق التاريخية لمثورة التحريرية واإلستعمار الفرنسي  (: 2محمد بن أحمد وىران  )أحالم عثمان 03:31-03:11

 فيمم" معركة الجزائر" و " بمديون"  أنموذجين
 تاريخ الفن القديم في الجزائر/ جامعة محمد خيضر بسكرة(: مستغانم  –عبد الحميد ابن باديس جامعة  /ماريف أحمد )صابر ىنان  03:11-03:01

 أعمال الفنان الطيب العيدي من خالل
الشعر الممحمي، فن موغل وتاريخ مستمر" اإلينومااليش قصة الخميقة (:الجزائر -األغواط الثميجي عمارجامعة  )سوليم سميرة  03:01-03:31

 نموذجا" البابمية  
 مناقشة. 03:31-03:31

 قراءة التوصيات 
 

 برنامج املؤتمر  الذولي السادس املوسوم بـ:

 دور  الفنون  في سرد التاريخ عبر  العصور : التطورات والتحوالت

 


