
 علي لونيسي 2جامعة البليدة 

 قسم العلوم اإلنسانية، شعبة التاريخ. –كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

م2019فيفري  21ه/ 1440جامدى الثانية  15التاريخ والمعارف األخرى " التاريخ والديانة  "  ملتقىبرنامج   

والتكريم" " الجلسات والمداخالت   

 سا 10.00 – 9.00االفتتاح : 

 القرآن الكريم -

 النشيد الوطني -

 كلمة رئيس الملتقى : د: عبدالقادر بوعقادة -

 كلمة رئس القسم د: إيالل نور الدين -

 عميد الكلية د:  محمد الشريف سيدي موسىاالفتتاح للسيد كلمة  -

 " أداة الدين والتاريخ"  وقفة فاحصة في تاريخ نشأة اللغةالكلمة االفتتاحية  البروفيسور  عمار الساسي بعنوان:   -

 وقفة تكريمية        محمد بن عميرة،  وأ  دة: لطيفة بشاري  بن عميرة . كلمة األستاذين الضيفين أ د: -

 

 

 الجلسة المتدخلون عنوان المداخلة

 Laتاريخ البشرية من خالل "الكتاب المقدس" ) 

Bible) 
 األولى جامعة البويرة            د. حسبالوي نسيم 



أهمية النصوص الالهوتية لألسقف أوغسطين في دراسة 

تاريخ المغرب القديم الصراع الدوناتي الكاثوليكي 

 أنموذجا  

 جامعة أحمد بن بلة وهران   د. بصديق عبد الكريم 

 

ومنهج  أهمية اعتماد المؤرخ على الموروث الديني

 االستفادة من الكتابات

 

 

 د:  نور الدين إيالل

 جامعة المدية  أ.د. مزاري عبد الصمد توفيق  التاريخية من القداسة الى التوظيفالمعرفة 

الكتابات التاريخية اإلسالمية  )   في الموروث الديني

 مجاالت اإلستعمال والتأثيرات(
 لونيسي علي 2جامعة البليدة   د. مراد تجنانت 

  02. والش بوعالم جامعة الجزائر الباحث أهمية النصوص القرآنية في كتابة تاريخ السيرة النبوية

 التاريخ و الطوطم ) المقدس عادة و المدنس شريعة(
لونيسي  02د. بوعقادة عبد القادر جامعة البليدة 

 علي

 تزويراوأثره في توجيه التاريخ قراءة و العقل الديني

 الروايات العقائدية و الفقهية أنموذجا
 بوعلي الشلفد. قندل جمال جامعة حسيبة بن 

 لونيسي علي 02د. حسين حسيبة جامعة البليدة  اإلسرائيليات بين التراث الديني و الخرافة.

 

 الثانية

 الصادق دهاشد:  الرئيس أ. 

 

أثر المقدس والديني على ذهنية الفرد والمجتمع  

 واستعماالت السلطة

عبادة "الرحمن" في اليمن القديم من خالل المصادر 

 ،التاريخية واألثرية.الدينية 
 لونيسي علي 02نوال مغاري جامعة البليدة 

رة الجزائرية والبعد الديني في الدراسات التاريخية )الث

 أنموذجا(
 لونيسي علي 02د. أحمد عصماني جامعة البليدة 

التالعب في  و  الدين والصورة الذهنية "آليات االستثمار

 التاريخ الراهن"

 لونيسي علي 02جامعة البليدة د. شهرزاد لمجد 

 

 أثر المصادر الدينية في الوعي التاريخي لدى المسلمين
أ.د. بلعالية دومة ميلود جامعة حسيبة بن بوعلي 

 الشلف

-12ه/ 9-6المقدس وذهنيّة مجتمع المغرب األوسط ) -اإلسالميةغرزول عفاف جامعة األمير عبد القادر 



 قسنطينة م( من خالل النّصوص المنقبيّة15

 منهج الفكر الصهيوني في رواية التاريخ 

الفلسطيني .قراءة في كتاب الفيلسوف الفرنسي روجي 

 Les Mythes fondateurs de la". غارودي

politique israélienne " 

 –دحمان تواتي المركز الجامعي مرسلي عبد هللا 

 تيبازة .

المجتمع  وظيفة الدين في دعوة اإلصالح و ذهنية

 المغربي في العصر الوسيط
 علي لونيسي 02د. حميدي مليكة جامعة البليدة 

الفكرة الدينية ودورها في تأسيس كيانات سياسية في 

"الجمهورية االسالمية اإليرانية      الفترة المعاصرة

 " انموذجاً. 1979

 لونيسي علي 02مهدي عائشة جامعة البليدة 

متأرخ و الدين المتشكل ) ال الدين المتنزل و الدين

الدين في حياة المسلمين من التنزيل الى اليوم   تماثالت

 (الفعل التاريخي فيه

لونيسي  02جامعة البليدة   د. بوشحيط مراد بن عيسى

 علي

 المجتمع و الفرد ذهنية على الصوفية الحركة أثر

 العثماني العهد خالل بالجزائر
 لونيسي علي 02 جامعة البليدة   فائزة العمري

الحياة الدينية بمدينة تيمقـاد من خالل معروضات 

 المتحف 

 -التماثيل و األنصاب أنموذجا-

 د. رمادلية أمال جامعة باجي مختار عنابة

 

سالمي خالل إلتاريخ علم الحديث في المغرب ا

 ( ن9 - 7ه/ 3 - 1القرنين)

 

 لونيسي علي 02جامعة البليدة    د. الطيب بوسعد

 

 الثالثة

  قيمة العلوم الشرعية في تكوين الباحث التاريخي

 

 االتجاه الحديثي ودوره في الكتابات التاريخية

 هـ  نموذجا544القاضي عياض ت 

أبو القاسم سعد  02جامعة الجزائر    معزوز أيوب  

 هللا



 الكتابة التاريخية العربية: من النقل إلى النقد

 م13-8هـ/7-2التربية والتعليم في المغرب االوسط 
 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف  د.مصطفى بلبولة 

 مزاري عبدالصمدأ.د : 

 

 01جامعة باتنة     د. علي عشي   النص النوازلي وكيفية استغالله لتدوين تاريخ 

أهمية كتب الفقه والنوازل في دراسة التاريخ االقتصادي 

 لبالد المغرب، وكيفية توظيفها 

أبو القاسم  02جامعة الجزائر   هواري موسىد. 

 سعد هللا

 لوال االمام القاضي عياض لما عرفنا المغرب االسالمي 

  جهود و اثاره  مؤلفا
 لونيسي علي 02جامعة البليدة   د. لعريبي بالل 

 عند التاريخية األخبار تمحيص في الحديث علم أثر

  المسلمين
 لونيسي علي 02جامعة البليدة   عماروش حنان 

 أثر قواعد علوم الحديث في منهج الكتابة التاريخية 

 -علم الجرح والتعديل أنموذجا -
 لونيسي علي 02جامعة البليدة   عبدالصمد الربيعي 

 لونيسي علي 02جامعة البليدة   سحنين نجية  الرواية الدينية واألسطورة والتاريخ القديم

 الرابعة

 

 

 واألسطورة والتاريخ القديم.الرواية الدينية 

 د: بن يوسف تلمسانيأ.

 

 تأثير األسطورة على الرواية الدينية

 أسطورة الخلق البابلية وقصة الخليقة التوراتية أنموذجا
 -تيارت-جامعة ابن خلدون    د. بلخير بقة 

لدينية على مكانة المرأة في المجتمعات سلطة المعتقدات ا

 القديمة: أسطورة بندورا أنموذجاً  
 جامعة باجي مختار عنابة  د. عباس مسرور

السير الذاتية لشيوخ التصوف و المراوحة بين األمانة 

 التاريخية و األسطورة
 لونيسي علي 02جامعة البليدة   د. عباس أوسرير

 البابلية والنص الديني التوراتيالطوفان بين األسطورة 

 

اوكيل صبيحة كلية العلوم االنسانية والعلوم 

–جامعة عمار ثليجي          االسالمية والحضارة

 -االغواط



دور المعابد و الكهنة في تدوين تاريخ بالد ما بين 

 النهرين

 

لونيسي  02جامعة البليدة    د. بطراوي مصطفى

 علي

المقدس) الرواية التاريخية من خالل التأريخ من الكتاب 

 التراة و اإلنجيل(
 لونيسي علي 02جامعة البليدة     د. حمزاوي يزيد 

 الخامسة 

 

 التاريخ الديني ومدرسته .

 

 الرئيس :أ.د

 سيد أحمد نقاز   

 

 

اإلسرائيليات  –واقع النص الديني عند المؤرخ المسلم

 .-أنموذجا

 –عبد هللا مرسلي المركز الجامعي    مبارك بشير،

 -تيبازة

 2الباحثة. أسماء تيفورة  البليدة  نماذج من المؤسسين و أفكارهم -

 2الباحث :رشيد صادق  البليدة  مدرسة الحوليات وتاريخ الديني

مقالة أْصحاِب العقائد: )وال نخوض فيما شجر بين 

 ...(أصحاب رسول هللا 

 مقاربة منهجيّة تاريخيّة وِدينيّة

 لخضر بن حمدي لزرقالباحث . 

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

الحركة اإلنسانية وأثرها في تطوير الدراسات التاريخية 

من الطرح الالهوتي إلى التأصيل العقالني في أوروبا مع 

 بداية عصر النهضة

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف      د فارس العيد

لحركة التاريخ " المنظور اإلسالمي التصور الديني 

 أنموذجا

لونيسي  02جامعة البليدة    بركات كمال الباحث  

 علي

 لونيسي علي 02جامعة البليدة     د. عليالش وردية الفكر الديني من خالل المصادر المكتوبة واالثرية

كتب النوازل مصدر للتاريخ االجتماعي في المغرب 

 أنموذجا"األوسط " قضايا المرأة 
 02جامعة البليدة      الباحث  خضور عبدالرزاق

 2بالل عمرون  جامعة البليدة     الباحث:  التأريخ من كتب النوازل " النوازل األندلسية أنموذجا"
 



 

 بوعقادة  رئيس الملتقى : عبد القادر                       رئيس اللجنة العلمية : د مراد تجنانت                                       

         


