
 

 

 م 2022جوان  04/ الموافق لـ هـ  1443ذو القعدة  05اليوم األول: 
 رابط الجلدات: (00..0ـ  00.00الجلدة االفتتاحية: )

 اليلماث الترحيبيت. -.      النشيد الوطني الجزائري -آياث بيىاث مً الزهش الحىيم.       -
 أ.د عمش فشحاحي وإلاعالن عً الافخخاح الشظمي ألؼغاٌ امللخلى :ولمت سئيغ الجامعت .1
 أ.د إبشاهيم سحماوي :ولمت العيذ مذيش املعهذ .2
 ميلىد عماسةد. ولمت العيذ سئيغ اللعم:  .3
    د. الجباسي عثماوي :.ولمت مذيش امللخلى4

 : رابط الجلدات(00.00ـ  00..0األولى ) الجلدة العلمية
  :أ.د . كىيذس كيطىن سئيغ الجلعت  

 حامعت الؽاسكت. -خير الذيً يىظف ؼترة د.املحاضشة الافخخاحيت: 
 

ٌ. د.   .أعالم إلاصالح "جحذيذ املفهىم وحصش الجماعت" ٌ / أ. عبذ العالم بالعجا  حامعت الىادي.أحمذ بالعجا
 الىادي . حامعتد . عبذ الىشيم حاكت  امللاومت الثلافيت في ؼعش محمذ العيذ آٌ خليفت

ٌ إلاصالح في الجىىب الؽشقي الجضائشي،  ً عىن/ط.د. محمذ العايبيد.   همارج مخخاسة.صشاع اللعان العشبي بين املعخعمش وسحا  . حامعت الىاديمحمذ الحاهم ب
 الفىررررررررررررررررررررررش إلاصررررررررررررررررررررررال ي وامللاومررررررررررررررررررررررت الثلافيررررررررررررررررررررررت عىررررررررررررررررررررررذ أحمررررررررررررررررررررررذ سضررررررررررررررررررررررا حىحررررررررررررررررررررررى 

 مً خالٌ اللصت اللصيرة 1956 ررررر 1911 
  .املذسظرررررررررررررررت العليرررررررررررررررا ل ظررررررررررررررراجزة صوبيرررررررررررررررربعلررررررررررررررري د .

 ببىظعادة.
 .2حامعت عبذ الحميذ مهشي، كعىطيىتد. أحمذ حذاد.   امللاومت الثلافيت عىذ أحمذ سضا حىحى مً خالٌ هخاباجه الصحفيت.

مبرررررررون  ججررررراسب أهرررررف البصررررريرة فررررري الرررررذعىة والخعلرررررريم، كرررررشا ة فررررري ظررررريرة الؽررررريخين
 عىاج الؽامس ي وحمذ جىبها

  .حامعت الىادي.صحشاوي  هىسالذيًأ . 

 .* جىوغد. محمذ ضيف هللا. املعهذ العالي لخاسيخ جىوغ   حمعياث الطلبت الجضائشيين بخىوغ.
دوس الطلبررررررررررت الجضائررررررررررشيين الضيخررررررررررىهيين فرررررررررري حشهررررررررررت إلاصررررررررررالح ومىاحهررررررررررت العياظررررررررررت 

.
ً
 الفشوعيت، املذاسط الخعليميت همىرحا

  .حامعت ظىق اهشاط.عثمان مىاديد . 

املشاهررررررررررض العلميررررررررررت بررررررررررالجىىب الخىوسرررررررررر ي فرررررررررري الحفررررررررررا  علرررررررررر  الهىيررررررررررت العشبيررررررررررت دوس 
 وإلاظالميت ملىطلت ظىف.

  .حامعت الىادي.محمذ العيذ كذعد . 

 حامعت ألاهباس، العشاق. د. طه حشيؾ حميذ الفهذاوي.  امللاومت الثلافيت في الخجشبت الؽعشيت لؽيخ املؤسخين أبى اللاظم ظعذ هللا 
 ( :10املىاكؽت .)د  

 بط الجلداتار: (00:10ـ  00:00) الثانية الجلدة العلمية
 سئيغ الجلعت: د. الجباسي عثماوي  

ٌ والعاهىت   د. الجباسي عثماوي. حامعت الىادي.  م.1962 ررررر 1900إكليم وادي ظىف بالجىىب الؽشقي الجضائشي، املجا
 . حامعت الىادي.أحمذ غمام عماسةد.   في امللاومت الثلافيت لالظخعماس الفشوس يحهىد الؽيخ عبذ العضيض الؽشيف الّعىفي  

ً عماس وحهىده الاصالحيت في الذعىة والخعليم ببلذة ظيذي عىن   . حامعت الىادي.ظفيان صغيري د.   م1951- ررررر 1947الؽيخ العشبي ب
يخ العشوس ي حىيتي ووؽاطه إلاصال ي بلشيت الجذيذة ر الّذبيلت  

ّ
 فخحي بىعافيت / ط.د.  أحمذ فايضي. حامعت الىادي.. د   م1954  ررررر 1948الؽ

 . حامعت الىادي.وداد صالحيد.   .بلذة الخبىت بالشكيبت أهمىرحا( (الؽيخ محمذ التروي وحهىده إلاصالحيت والتربىيت في وادي ظىف
ً جيؽت. حامعت الىادي.  .الؽيخ الصادق بالي وحهىده في الذعىة وإلاصالح بالذياس العىفيت  د. إدسيغ سيمي/ د. أحمذ ب

ٌ حشيذة البصائش  ً خال  . حامعت الىاديمللذم عمشد.   م.1956  ررررر 1935اليؽاط الصحفي للؽيخ عمش ؼىيري م
 .ظطيف ل ظاجزة املذسظت العليا. محمذ الطيب سصوق د.   م1994 ررررر 1907 حمضة بىىؼه وؽاطه التربىي والاصال ي

 ً  حامعت الىادي. د. يىظف جشيعت / د. مصطفى حىاوؽت.  .1962إل   1902الؽيخ مصباح حىيزق ودوسه الاصال ي إبان الاظخعماس الفشوس ي في الفترة م
 حامعت الىادي. وحيذة فشحاوي.مشاد فشحاوي/ط.د. أ.   ً أعالم إلاصالح في خبىت عميؾ بالىاديم

 د(. 10: )ىاكؽتامل  

 رابط الورذاتـ  (00:10ـ  00:00): 0الورذة العلمية رقم
 سئيغ الجلعت: د. عبذ الىشيم حاكت  

ً عمش. حامعت    .حهىد الؽيخ الخليلي الذعىيت في الحفا  عل  الهىيت إلاظالميت للجضائشيين   .باجىتد. هبيف صىالح محمذ/ط.د. عبذ الفخاح ب
ً عماسة/ د.  مععىد هشبىع. حامعت بعىشة.  .م1934 ررررر1925الجشائذ إلاصالحيت في مىطلت الضيبان )بعررىشة( الفترة   ط.د. أهىس ب

 ط.د. حىىت حىا . حامعت الىادي. م( 1939رر1919مؽاسهت أعالم ظىف في الصرحافت الاصرالحيت الىطىيرت  فري الفتررة )

 ألامين العمىدي وحمضة بىهىؼت أهمىرحا(.)محمذ 
ٌ خليفت.  ط.د. ؼىاػ صالح الذيً. حامعت الؽلف.  مظاهش إظهاماث الفىش التربىي وإلاصال ي عىذ الؽاعش محمذ العيذ آ

 .ٌ ً الخأظيغ إل  الاظخلال  ط.د. ظليم البؽير ضمايذة. حامعت الىادي.  النهضت الخعليميت وإلاصالحيت ملذسظت "الىجاح" بلماس م

 الجهىد إلاصالحيت للؽيخ عماس ألاصعش في مىطلت وادي ظىف.
 ط.د. 2.ط.د. ؼشقي أيىب. حامعت البيلذة /

 مشابطي سفيلت. حامعت أدساس. 
ٌ وؽاطه الصحفي.  ً خال  ط.د. ظاميت حؽالف. حامعت خميغ ملياهت.  دوس محمذ الععيذ الضاهشي في وؽش إلاصالح م

ٌ حشيذة البصائش الفىش إلاصال ي عىذ الؽيخ حمضة بىه ً خال  .م1939 ررررر1935ىؼت م
  ط.د. عمش ميمىوي. حامعت الجياللي ليابغ ظيذي

 بلعباط.
 ( :د10املىاكؽت.)  

 م2022جوان  05/ الموافق لـ هـ  1443 ذو القعدة 06اليوم الثاني: 

  رابط الجلدات – (10..0ـ  0:00)لثة: الثا الجلدة العلمية
 :علي صواسي د.  سئيغ الجلعت  

 

.ٌ  . حامعت الىادي.ط. د. أحمذ مجىسي/معار عمشاويد.   مىطلت وادي سيغ بالجىىب الؽشقي الجضائشي ، الجغشافيا، العيان، الاحخال

 .والاظخعماسحاضشة جلشث وحىاسها بالجىىب الؽشقي، املجاٌ والعيان 
  .حامعرررررررررررررررت ط. د. علررررررررررررررري حبررررررررررررررر /صهرررررررررررررررشي صورررررررررررررررايشةأ .

 عىابت/حامعت الىادي.
 رررررررر 1923ت بمىطلرررت وادي سيرررغ الؽررريخ لضهررراسي برررً ألاخضرررش إلاابررر  وحهرررىده إلاصرررالحي  

 م.1962
  .حامعررررررررررررررت ط. د. هررررررررررررررىسة بىررررررررررررررين/العيرررررررررررررذ باللرررررررررررررريد .

 الىادي/حامعت الليروان
  

ّ
 امللاسباث الخ

ّ
ً ظايحيخ ذاوليت في خطاباث الؽ اوي ب

ّ
 . حامعت معخغاهم.ظعاد هياع/د. حىيم بىغاصي د.   .م1970  ررررر1886  محمذ اللل

 الىادي. حامعتد. بعمت بله باس ي/أ.د. كىيذس كيطىن.   .الاظخلالٌ كبف الؽشقي الجىىب في الثلافي املؽهذ صىاعت في العائحي ألاخضش محمذ أإلاش
واد سيرررررغ مذسظرررررت الفرررررالح العشبيرررررت الحرررررشة الرررررذوس إلاصرررررال ي للخعلررررريم الحرررررش بمىطلرررررت 

 م.1962 ررررر 1946بخلشث أهمىرحا  
   .الىادي. حامعتد. كادسي محمذ الصذيم 

 .. عبذ الحميذ ألاسكط/د. صهيب ؼىىف. حامعت الىاديد  م.1970 ررررر1886الؽيخ العالمت محمذ الللاوي ومعيرجه الاصالحيت 
 ديح غشيس ي. ط.د. مععىد عاد. حامعت الىالأ. محمذ الصا  جلشث الؽيخ الخجاوي هصيري العىفي وأإلاشه الثلافي وإلاصال ي في بلذة 

  ً  ط.د. هؽام مضوجي. حامعت جبعت.  م1962ر  ررررر 1930 إظهاماث الؽيخ عبذ املجيذ حبت في الحشهت إلاصالحيت الجضائشيت م

 ( :10املىاكؽت .)د  

 رابط الورذات (10..0ـ  00:00): 2الورذة العلمية رقم
  .علي خضشةسئيغ الجلعت: د  

 
 

 الؽ
 
 يخ الحعين حمادي وحهىده إلاصالحيت والث

 
 د. صيذ مليىت.  حامعت الىادي.  .خلتلافيت ببلذجه الى

مررررررذاسط حمعيررررررت العلمررررررا  املعررررررلمين ودوسهررررررا فرررررري الحفررررررا  علرررررر  الهىيررررررت الىطىيررررررت  
همىرحا ر

ُ
 رمذسظت إلاصالح بحاضشة الضكم أ

 .د. مخخاس كذيشي.  حامعت الىادي 

 ،الخطرراب إلاصررال ي فرري العررالم العشبرري خررالٌ اللررشن العؽررشيً، الجضائررش والعررىدان
 دساظت ملاسهت

  .حامعررت . أحمررذعمررش الفرراسوق الؽررامي عثمرران أ
 . العىدان.ظالميتأم دسمان إلا 

الثلافرررت العياظررريت فررري الفىرررش إلاصرررال ي عىرررذ علمرررا  مىطلرررت وادي ظرررىف "محمرررذ 
 ألامين عمىدي أهمىرحا"

  .أ. حفىررررررررراوي عخىسرررررررررر ي/ د. عبررررررررررذ الحميررررررررررذ فررررررررررشج
 حامعت الىادي.

 د. الصادق رهب. حامعت الىادي.  وادي ظىف. حهىد مذسظت الىجاح في إسظا  معالم الهىّيت الذييّيت والىطىّيت بحاضشة كماس ر

 د . علي خضشة/ د. محمذ طه حميذي. حامعت الىادي.  م.1962ر ررررر 1924أإلاش ظياظت املعخعمش الفشوس ي في هفي أكطاب إصالحيت في وادي ظىف رر  

 بىظاحت. حامعت الىادي د. بؽير   حهىد معلمي اللشآن  ببلذة وسماط في امللاومت الثلافيت والحفا  عل  الهىيت.

 د. طاسق هابت. حامعت الىادي.  .م1962 ررررر 1931إظهاماث الؽيخ حمضة بىهىؼت في الصحافت إلاصالحيت الجضائشيت 

Le FLN dans les Alpes-Maritimes: encadrement de la population algérienne 
immigrée . 

  .وعرررررراهيت وليررررررت العلررررررىم إلا. سيررررررال بررررررً خليفررررررتد
 ، حامعت جىوغ.والاحخماعيت

.  د. العيذ حزيم. حامعت الىادي.  معخىياث الخطاب إلاصال ّيِّ في حهىد الؽيخ محمذ الطاهش الخليلّيِّ

 (.د10: ) ىاكؽتامل  



 رابط الجلدات  – (00.00ـ  10:.0)رابعة: ال الجلدة العلمية
 ٌسئيغ الجلعت: د. أحمذ بالعجا  

 د. ظليم ظعيذي .حامعت كاملت.  الؽشقي الجضائشي ، املجاٌ والعيان والاظخعماس.إكليم الضيبان بالجىىب 

 د. هشيمت الصحباوي املعهذ العالي لليعاهياث حامعت حىذوبت  في الجىىب الؽشقي الجضائشي  جمىيف الخحشواث الؽعبيت 

 .1. حامعت باجىت أهشم بىحمعتد.   .الطيب العلبي همىرحا الؽيخ في الىخاباث الترهيت املعاصشة  تالجضائشي يتإلاصالحالحشهت أكطاب 

 .2د. أحمذ حذاد. حامعت عبذ الحميذ مهشي، كعىطيىت   .امللاومت الثلافيت عىذ أحمذ سضا حىحى مً خالٌ هخاباجه الصحفيت

 الضيبررررررران  فررررررري مىخصرررررررف اللرررررررشن العؽرررررررشيً برررررررالدعالمهرررررررا فررررررري أالحشهرررررررت الاصرررررررالحيت  و 
 .همىرحاأاللىطشة  ر  مىطلت 

 /ٌعبرررذ املليرررً بىخخررراػ.  .دأ.د. حمعرررت برررً صسوا
 / حامعت بعىشة. 1حامعت باجىت 

ربىّيرررررت فررررري 
ّ
شي وُحهرررررىُده إلاصرررررالحّيت والت

ج
رررررى عه فررررراسي البج شه

ج
ررررريخ محّمرررررذ خيرررررر الرررررّذيً الف

ّ
الؽ

ضائشي   شقي الجج
 

ىب الؽ
ُ
ى  م.1962ررررر  1930الجج

 .د. هبيف مىفم. حامعت الىادي 

 د. ولت هصيرة. حامعت أبى بىش بللايذ ر جلمعان.  أعالم الفىش إلاصال ي في الجضائش "الؽيخ الطيب العلبي أهمىرحا. 

ٌ الصحفي ر   الجهىد إلاصالحيت للؽيخ املىلىد الضسيبي في الجىىب الؽشقي ر املجا
  .د. وعيمررررررررررت بررررررررررً حعررررررررررى/د. ؼررررررررررمغ الررررررررررذيً صساسي

 .1حامعت باجىت 

 د. الياملت فشحاث /ط.د. سجيبت غشايعت. حامعت الىادي.  ؼهيذ الللم ألاديب أحمذ سضا حىحى وهضاله الىطني إلاصال ي. 

 طاب إلاصال ي للؽيخ الطيب العلبي في مذيىت بعىشة حعليم املشأة أهمىرحا.الخ
 مررررررررررىيضة ً .حعرررررررررريبت عطررررررررررا  هللا.  /ط.د د. إبررررررررررشاهيم برررررررررر

 ألاغىاط/حامعت خميغ ملياهت.املذسظت العليا ل ظاجزةر 

 (.د10: ) ىاكؽتامل  

 رابط الورذات (00.00ـ  10:.0): 0الورذة العلمية رقم
  .إدسيغ سيميسئيغ الجلعت: د  

 . حامعت الىادي.حمذ عماسةد. م  م.1925 ررررر 1910الؽيخ املىلىد الضسيبي ودوسه الثلافي وإلاصال ي  

ر  رررحهرىد علمرا  الفىرش إلاصرال ي فري الجىرىب الؽرشقي الجضائرشي فري مىاحهرت الخىصرير  
 ر الؽيخ محمذ الععيذ الضاهشي أهمىرحا

  د. علري بررً صييررب /ط.د. حمرراٌ عشكررىب. حامعررت
 الىادي

 .1د. بلعشبي عمش/خيري الشصقي . حامعت باجىت   م1994 ررررر 1907الؽيخ حمضة بىهىؼت وإظهاماجه إلاصالحيت " 

 د. بً عثمان فهيمت. حامعت الىادي.  عىامف ظهىس الفىش الاصال ي في وادي ظىف. 

 د. سؼيذ كعيبت. حامعت الىادي.  .الاظخعماسيت دوس أعالم كشيت الجذيذة في الحفا  عل  الهىيت الىطىيت أإلاىا  الحلبت

 ط.د. حمت دبايليت. حامعت مىىبت، جىوغ.  علما  الضيبان في الخاسج ووؽاطهم إلاصال ي والخعليمي الؽيخ محمذ خضش حعين أهمىرحا.

 حامعت الىادي. ط.د. عبذ اللادس جشوي.  الؽيخ عبذ اللادس الياحىسي ودوسه إلاصال ي في مىطلت وادي ظىف.

 حامعت الىادي. .ط.د. إدسيغ بً مجذوب  الؽيخ محمذ خير الذيً البعىشي ودوسه إلاصال ي في الجضائش

 ط.د. بىهلاب حماٌ الذيً. حامعت الىادي.  الؽيخ عبذ املجيذ حّبه وإظهاماجه في امللاومت الثلافيت.

 د. كذي صهشيا . حامعت الىادي.ط.د. فخيحت بىهشواة/   الؽيخ محمذ خير الذيً البعىشي ووؽاطه إلاصال ي.

 (.د10: ) ىاكؽتامل  

 رابط الجلدات (:02.00ـ  00:00الجلدة الختامية )
 

 كشا ة الخىصياث
 مذيش الجامعت. –مذيش املعهذ  –ولماث خخاميت: ممثف الضيىف 

 
 

 عبر الصفحخين: جبث فعالياث امللخلى -
        الجضائش ر -معهذ العلىم إلاظالميت بجامعت الىادي 
      ىم إلاظالميتاث علما  الجضائش في إإلاشا  العلامهمخبر اظ 

 


