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  إستراحة    10:30 - 10:45

 

 الجلسة  الثانية برئاسة : أ.د. شكيب بن حفري

 بوداعة د. نجادي  00:11 - 45:10
اإلسهام العلمي ألطباء المغرب من القرن الخامس 

 الهجري إلى غاية القرن العاشر الهجري. 

 د. سفيان شايدة 15:11 - 11:00

الجهود الطبية للشيخ محمد بن يوسف السنوسي التلمساني 

قراءة وصفية لمخطوط تفسير ما تضمنته كلمات خير  

 الطبية. البرية من غامض أسرار الصناعة 

15:11 - 30:11 
أ.د. فلة موساوي  

 القشاعي

Médications traditionnelles en Algérie du 

16e au 19e siècle : entre croyances et 

pratiques. 

 منــــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــة  45:11 - 30:11

 

   إستراحة الغـذاء    11:45 - 13:00

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

  إستراحة     14:00 - 14:15

 

 عصمت تواتي د.  : برئاسةالجلسة الرابعة 

15:14 - 14:30  
  د. دليلة كماش

 أوزيدان

L’aqueduc de l’Aïn Zeboudja qui alimente 

en eau la Citadelle d’Alger (16e-19e 

siècles). Lecture inédite d’un 

daguerréotype du début de la conquête 

française où l’on distingue trois souterazi 

ou tours d’eau, ouvrages hydrauliques 

aujourd’hui tombés dans l’oubli. 

 أ.د. شكيب بن حفري  45:14 - 30:14

La fonderie de canons d’Alger à l’époque 

du dey Muhammad b. ‘Uthmân (1766- 

1791), d’après les manuscrits ottomans . 

 أ. هشام داود  00:15 - 45:14

L’apport des savants maghrébins dans la 

transmission et l’enseignement de la 

logique du 7e au 11e siècle de l’Hégire . 

 منــــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــة  15:15 - 15:00

 

   زيارة لمعرض المخطوطات العلمية المغاربية    15:15 - 16:00

 

 أ.د. رشيد ببوشي الجلسة األولى برئاسة : 

09:45 - 09:30 

جميل عيساني،  .أ.د

أ. جمال الدين  

مشهد،  د. محمد  

 رضا بكلي  

Analyse des copies de manuscrits du 

mathématicien Ibn Hamza al-Jazâ’irî (m. 

1614) . 

 أ. أحمد عباسي 09:45 - 10:00
الرياضي العربي من خالل عملي  الكسور في التقليد 

 .م14-13النيسابوري وابن البنا المراكشي القرنين 

 أ. أحالم كواشي  10:00 - 10:15

في التقليد الرياضي    دراسة الهندسة المستوية األرشميدية

بالغرب اإلسالمي من خالل رسالة "أصول الهندسة"  

 ق.م(.  212المنسوبة ألرشميدس ) ت. 

10:30 - 10:15 
 منــــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــة 

16:30 - 16:00 
 التوصيات: أعضاء فرقة البحث 

 : د. فريد خربوش الملتقى إختتام

 د. أنيسة حربيلي الجلسة الثالثة برئاسة : 

 أ.د. أحمد نوار   15:13 - 00:13
De l’astronomie dans un poème melhun du 

17e siècle . 

 د. مختار بزاوية   30:13 - 15:13
 -الفلكي والطبيب الرياضيالقسنطيني العالم ذ ابن قنف

 . -أضواء على سيرته العلمية

 أ. محمد مرابط   45:13 - 30:13
 -هـ(398-338م/1007-950أبو القاسم المجريطي )

 . -إقليدس األندلس

 منــــــــــــاقـــــــــشــــــــــــــة  00:14 - 45:13


