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  والتاريخ  علم اإلنسانالتاريخ، ث في عصور ما قبل  و المركز الوطني للبح

  الملتقيات ودائرة التراث الثقـافي الالماّدي لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقـافة العربية  بمساهمة دائرة

 ظم أيام دراسية حولين

  األلعاب التراثية في الجزائر والبالد المغاربية والساحل اإلفريقي
 Les jeux traditionnels en Algérie et dans les pays du Maghreb et du Sahel 

  

 :سا 13-سا 9:30 الفترة الصباحية  
                                       سا 10:45 -سا 9:30: االفتتاحّية الجلسة  

 عبد الحميد بورايو : البروفسورالجلسة رئيس

    أ.د. عبدالرحمان أّيوب (بروفسور،جامعة تونس)  سا 10:00-سا 9:45
 Pour un thésaurus maghrébin des jeux traditionnels identification et inventaire. 

 
أمّين (بروفيسور بجامعة نواكشوط، رئيس المجلس العلمي لمركز الدراسات  أ.د.محمدومحّمدن سا 10:15-سا 10:00

  والبحوث حول الغرب الصحراوي)
 (محاولة في التصنيف) األلعاب التراثية الموريتانية  

  أ.د. علي برهانة (بروفسور، جامعة سبها، ليبيا)  سا 10:30-سا 10:15
 أهمية أرشفة األلعاب الشعبية  

  أ.د. أحمد حفضي (مدير مجلة فنون الشفاهية، أمّالل، المغرب)  سا 10:45-سا 10:30
 L’élaboration d’une fiche unifiée de l’inventaire des jeux traditionnels. Quelles 

méthodes ? Quels acteurs ? 
 

  

  

  

  22/07/2015اليوم األول: 
  سا 9:30-سا 9مراسيم االفتتاح الرسمي: 

 أ.د. كمال عبدو (بروفسور، جامعة منتوري بقسنطينة، الجزائر)  سا 9:45-سا 9:30
 Jeux traditionnels de l’est Algérien : extinction et mutation 

 

  سا 11-سا  10:45 استراحة
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  عبد الحفيظ حمدي الشريفأ.د.: رئيس الجلسة

  أ.د. أحمد قنشوبة (أستاذ محاضر، جامعة الجلفةـ الجزائر)  سا 11:20-سا 11:00
 ألعاب األطفال الشعبية في منطقة الجلفة: وظائفها وأصنافها.  

  عبد اللطيف حّني (أستاذ محاضر، جامعة الطارف، الجزائر) أ.د.  سا 11:40-سا 11:20
 األلعاب الشعبية في منطقة بسكرة.  

  أ.سعاد حميدة (أستاذة مساعدة، المركز الجامعي لميلة، الجزائر)  سا 12:00-سا 11:40
  منطقة تبسة بين التواجد واإلندثار األلعاب الشعبية النسوية في الشريعةبعض  

  )CNRPAHباحثة دائمة، ِ أ.دليلة مومي (  سا 12:20-سا 12:00
 األلعاب الشعبية المصنوعة من منتجات النخيل والبيئة الصحراوية في منطقة بسكرة.  

  حميدة (جامعة مستغانم، الجزائر) أ.نسيمة  سا 12:40-سا 12:20
 دراسة أنثروبولوجية لبعض النماذج التقليدية بمدينة الشريعة  

  

  

  

 :سا 18 –سا 14الفترة المسائّية  
  الجلسة الثانية سا 16:00-سا 14:00

  األلعاب التراثية في منطقة الشمال الجزائري(المنطقة الشرقية)
  البروفسور محمدو محمدن أمّينرئيس الجلسة: 

  الجزائر) أ.د. سليم درنوني (أستاذ محاضر، جامعة بسكرة، سا 14:20-سا 14:00
 .عنصر اللعب في الثقافة الشعبية في األوراس والزيبان: لعبة "السيق" نموذجا  

  أ.د. جالل خشاب (أستاذ محاضر، جامعة سوق اهراس، الجزائر) سا 14:40-سا 14:20
 .األلعاب الشعبية في الشرق الجزائري  

  أ.خالد أقيس (أستاذ مساعد، جامعة جيجل) سا 15:00-سا 14:40
 .األلعاب الشعبية المتعلقة بموسم الربيع بمنطقة جيجل  

  )CNRPAHأ.معتّز بن عالية (باحث دائم، سا 15:20-سا 15:00
 La fonction sociale des jeux sportifs traditionnels dans la communauté auressienne. 

  جامعة أم البواقي، الجزائر) أ.سعيدة حمداوي (أستاذة مساعدة ، سا 15:40-سا 15:20
 .األلعاب الشعبية في منطقة خنشلة ودورها في غرس الوعي الثوري أثتاء حرب التحرير 

  األولى الجلسة سا 13:00-سا 11:00
  منطقة الصحراء الجزائرية والهضاب العليااأللعاب التراثية في 

  مناقشة  
   سا 14:00-سا 13:00
  وجبة الغداء 
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  مناقشة  
   سا 16:15-سا 16:00

  استراحة

  بوخلخال عبداهللالبروفسور  رئيس الجلسة:

  أ.د. زاهية طارحة (أستاذة محاضرة، جامعة تيزي وزو، الجزائر) سا 16:35-سا 16:15
 لعبة المعنى من خالل األلغاز الشعبية القبائلية  

  )CNRPAHأ.د. فطيمة ديلمي (باحثة دائمة , سا16:55 -سا 16:35
 لعبة البوقالة: اإلجراءات والشروط  

  عالم: (أستاذ مساعد، جامعة بجاية، الجزائر) أ.سعيد سا17:15-سا 16:55
 األلعاب الشعبية في منطقة القبائل  

  أ.آيت قاضي ذهبية (أستاذة مساعدة ، جامعة تيزي وزو) سا 17:35 -سا 17:15
 حكاية األلغاز في الثقافة الشعبية القبائلية  

  مناقشة عامة

  :سا 13-سا 9:00الفترة الصباحية 
  الجلسة الرابعة سا 11:00-سا 9:00

  األلعاب التراثية في البالد المغاربّية (التشابه واالختالف)
  أحمد حفضيأ.د. رئيس الجلسة: 

  أ.د.أحمد مولود ولد إّده الهالل (مدير المركز الجامعي للدراسات الصحراوية بآطار، موريتانيا) سا 9:20-سا 9:00
 نماذج من األلعاب الموريتانية  
   أ.د. حمد غضبان (تونس) سا 9:40-سا 9:20
 مالحظات حول األلعاب التراثية بالبالد المغاربّية  
  )CNRPAHأ.ناصربوردوز(باحث دائم،  سا 10:00-سا 9:40
  المغاربيةمكنز األلعاب التقليدية المغاربية ضرورة تمليها طبيعة الثقافة الشعبية في البالد  

  أ.د. عبد الحميد بوروبة (أستاذ محاضر، جامعة تلمسان) سا 10:20-سا 10:00
 البحث الميداني وآليات توظيفه في مشروع مكنز األلعاب الجزائري  

  بتحي أسماء (متحف باردو، الجزائر) سا 11:00-سا 10:20
 الدمى التقليدية في الجزائر  

   الجلسة الثالثة سا 18:30-سا 16:15
  األلعاب التراثية في الشمال (المنطقة الوسطى)

  23/07/2015: اليوم الثاني
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  مناقشة عامة
   الجلسة الخامسة سا 12:40-سا 11:20

  األلعاب التراثية (المفهوم، الوظيفة، التصنيف، األهداف)
  عبد الرحمان أّيوبأ.د.رئيس الجلسة: 

  أ.د.عبد الحفيظ حمدي الشريف سا 11:40-سا 11:20
 Jeux traditionnels entre disqualification et utilité sociale 

  محاضر أ، جامعة وادي سوف)أ.د. أحمد زغب (أستاذ  سا 12:00-سا 11:40
 األلعاب الشعبية والثقافة  

  ة (أستاذ محاضرأ، جامعة بشار)أ.د. بركة بوشيب سا 12:20-سا 12:00
 أهمية األلعاب الشعبية في تثبيت القيم وتنمية العالقات االجتماعّية  

  )CNRPAHأ.د. مريم بوزيد (باحثة دائمة،  سا 12:40-سا 12:20
  النسائية الطقوسية ومحاولة تصنيفهااأللعاب الشعبية  

  رئيس الجلسة: األستاذ أحمد زغب

  سامية عبادة  سا 14:20-سا 14:00
 األلعاب الشعبية ودورها في استنطاق الغرس الثقافي المحّلي إثنوغرافيا  

أ.د. صليحة سنوسي (باحثة دائمة في مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية  سا 14:40-سا 14:20
  واألنثروبولوجيا الثقافية بوهران، الجزائر)

 مدونة األلعاب الشعبية في كتابات المستشرقين  

  عامةمناقشة 
  الجلسة السابعة سا 17:00 -اس 15:00  

  مشروع إنشاء مكنز لأللعاب التراثية في الجزائر والبالد المغاربية والساحل اإلفريقي

 

    عامةمناقشة 
  وجبة الغداء  سا 14:00-سا 12:40

   الجلسة السادسة سا 14:40-سا 14:00
  إثنوغرافيا وبيبليوغرافيا األلعاب

  سا 17:30 -اس 17:00
  التوصيات وكلمة االختتام


