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الجلسة الثالثة برئاسة  :د .عبد المالك بوزاري

إفتتاح الملتقى
09:30 - 09:00

كلمة مدير المركـــز :د .فريد خربوش
كلمة منظمي الملتقى :أ.د .جميل عيساني
د .عصمت تواتي

أ .سميحة بلخن

13:15 - 13:00
أ .كوثر معمري

13:30 - 13:15
الجلسة األولى برئاسة  :أ.د .جميل عيساني
Quelques aspects de l’algèbre au Grand
Maghreb.

09:45 - 09:30

د .عبد المالك
بوزاري

10:00 - 09:45

د .فوزية كرراز

10:15 - 10:00

د .أنيسة حربيلي

10:30 - 10:15

مـــــنــــــــــاقـــــــــــــــــــشــــــــــة

إسهامات رياضيو المغرب اإلسالمي في علم
الرياضيات بالمشرق اإلسالمي.
L’enseignement de l’algèbre à Tlemcen
au 14e siècle à travers deux ouvrages
mathématiques de Sa’îd al-‘Uqbânî (m.
1408).

13:45 - 13:30

أ.د .عالوة عمارة،
أ.د جميل عيساني،
د .محمد رضا
بكلي.

14:00 - 13:45

مـــــنــــــــــاقـــــــــــــــــــشــــــــــة

الجلسة الرابعة برئاسة  :أ.د .أحمد نوار
14:15 - 14:00
14:30 - 14:15
14:45 - 14:30

 10:45 - 10:30إستراحة

تحليل مسائل األعداد المضمرة في الرسالة الكافية في
علم الحساب للزنجاني ( ق )13 .ومقارنتها مع مسائل
األعداد المضمرة البن الياسمين (ت.)1204 .
الهندسة الجبرية في التقليد الرياضي العربي ،مثال:
قول ثابت بن قرة ( ت 901 .م) في تصحيح مسائل
الجبر بالبراهين الهندسية.
Audience et influence des traités du
mathématicien al-Akhdari (env.1512env.1575).

15:00 - 14:45

علم الميقات بالمغرب األوسط :أعالمه ونصوصه
المخطوطة خالل العصر الوسيط.
Sur la Mangana (horloge) de Tlemcen.
Construction d’un astrolabe à travers un
manuscrit du 14e ou 15e siècle.

د .نصيرة
عزرودي
د .محمد باغلي
أ .منيرة اغيل
عامر ،أ.د .رشيد
ببوشي
مـــــنــــــــــاقـــــــــــــــــــشــــــــــة

الجلسة الثانية برئاسة  :أ.د .فلة موساوي القشاعي
11:00 - 10:45

د .الحاج الماحي
السنوسي

11:15 - 11:00

أ.د .إبراهيم جدلة

11:30 - 11:15

أ .خديجة أورزيفي

11:45 - 11:30

مـــــنــــــــــاقـــــــــــــــــــشــــــــــة

 13:00 - 11:45استراحة الغذاء

دعوة األطباء .لقاء حول تاريخ الطب العربي من القرن
 8إلى القرن 14م.
Al-mukhtassar Al-farissi et la médecine
au temps des Hafsides.
الطب في الجزائر العثمانية من خالل المخطوطات
والمصادر المحلية.

 15:15 - 15:00إستراحة
الجلسة الخامسة برئاسة  :أ.د .عالوة عمارة
تقنيات الفالحة في المغرب األوسط في العصر
الوسيط.
تقنيات تسميد األرض ببالد المغرب في العصر
الوسيط من خالل المصادر.
Quelques remarques sur l’araire utilisée
dans l’Algérie de l’époque moderne.

15: 30 - 15:15

أ .صباح حمزة،
أ .إيمان برحايل

15:45 - 15:30

د .موسى هواري

16:00 - 15:45

د .عصمت تواتي

16:15 - 16:00

منــــــــــــــــــــاقـــشـــــــــــــــــــــة

