
األوبئة واألمراض في الجزائر وبالد المغبرة 
( م19 -14)  
2020أفريل  22يوم   

 مخبر دارصبت الفكر اإلصالمي في الجزائر
 –صيذي بلعببس  –جبمعة جياللي ليببش  – 

 الجزائر 



 افتتاح الملتقى الدولً االفتراضً 

عبد المادر بلعربً. أ: كلمة رئٌس الملتمى   

مدٌر الملتمى: كلمة األستاذ الدكتور دمحم مكحلً   

صباحا  10:00  

رابط لناة المخبر على الٌوتٌوب 

:Cazs5lD7https://www.youtube.com/watch?v=Mbt 

مخبر دراسات الفكر االسالمً فً الجزائر  :صفحة المخبر على الفٌسبوك 

 جامعة سٌدي بلعباس

https://www.youtube.com/watch?v=Mbt7lD5Cazs
https://www.youtube.com/watch?v=Mbt7lD5Cazs
https://www.youtube.com/watch?v=Mbt7lD5Cazs
https://www.youtube.com/watch?v=Mbt7lD5Cazs
https://www.youtube.com/watch?v=Mbt7lD5Cazs


 ا

-ضىضيىالجزمبعي  و انزجبعذ انجغرافي مقبرثخ ه ، وثبء كىرووب ثيه انزضبمثىطبنتألضزبر انذكزىر، دمحم وجيت ا

، جبمعخ رىوصأوزروثىنىجيخ  
 

انمغرة  خ في انرحهخ انحجبزيخ انمغرثيخ ،ئاألوثربريخ  ،يثهجكرانذكزىر عجذ انعسيس   
 

 

انذكزىر نصر انذيه نعىج، انمىجبد انعبنميخ انخمص نىثبء انكىنيرا خالل انقرن انزبضع عشر وآثبرهب في انجسائر، 

 جبمعخ ضيذي ثهعجبش، انجسائر
 

 الجلسة االفتراضٌة األولى 

، مه خالل كزت انرحبنخ واألجبوت األوثئخ واألمراض ثجالد انمغبرة دثيبدأثه عمر،  حمذادو. األضزبر انذكزىر

1جبمعخ وهران  

، جبمعخ (1711/1830)،  انىضع انصحي ثبنجسائر في انفزرح انعثمبويخ انمزأخرحانقشبعي مىضبوي فهخد . أ

 2انجسائر

 صباحا  11:45الى  10:00



 ، رركيبمرمرحفي انذونخ انعثمبويخ، جبمعخ  انكروزيىب –نحجر انصحي  ،صالح خيراوياألضزبر 

 

انجسائر, 1حميذ، انىاقع انصحي نهجسائر انعثمبويخ مه خالل انمصبدر األورثيخ، جبمعخ وهران  حجىش أيذ.انذكزىر  
 

جبمعخ انمىصم ، انعراق اومىرجبانذكزىر عمبد عجذ انعسيس يىضف، األوثئخ في انمغرة مىزصف انقرن انزبضع انكىنيرا   
 

انرزاق / نعجذ " واالعشبةكشف انرمىز في شرح انعقبقير " خالل كزبة  انجسائرمه إيبنخفي  وانزذاويدمحم،طرق انعالج  انذكزىرمقصىدح 

 ، جبمعخ ثشبر، انجسائر” حمبدوشثه 

 ا 

، انجسائرغردايخ، جبمعخ مساةفي وادي  19ثكير، ربريخ األمراض واألوثئخ خالل وهبيخ انقرن  ثىعروحذكزىر ان  
 

.الجزائر 1، جامعة وهرانالداٌات،األوبئة وانعكاساتها على المجتمع الجزائري خالل عهد جبوردمحم بن  االدكتور  

 صباحا 13:10الى  11:45 الجلسة االفتراضٌة الثانٌة 



بالمغرب األوسط مابٌن المرنٌن الثامن والتاسع ، جامعة  الجوائح، خارطة بوصالحطالبة دكتوراه حٌاة 

.2لسنطٌنة  

م، جامعة الوادي، 15و 14، وباء الطاعون األسود وانعكاساته على المجتمع الجزائري خالل المرنٌن بوطًجمال طالب دكتوراه  

 الجزائر

  

 

 

م، جامعة 14/ هـ 7اإلستاد الدكتور مسعود خالدي األمراض المعدٌة واألوبئة وطرٌمة عالجها عند العرب والمسلمٌن خالل المرن 

  ، الجزائرلالمة
 

 

لخضر العربً، األوبئة فً الفترة المتأخرة من العصر الوسٌط بالمغرب األوسط، المركز الجامعً البٌض، .د

 الجزائر 

 

جامعة   ،االنسان وذهنٌاتم وخسائره البشرٌة بالغرب اإلسالمً وبعض أثاره سلون 1350 -ه749 االسودحمٌد، الطاعون  جمٌلًاالدكتور 

 ، المغرب ابن طفٌل المنٌطرة
 

 الجلسة االفتراضٌة الثالثة 

، جامعة تارخٌة، مماربة األسالمًوااللتصادي فً بالد المغرب  الدٌمغرافًاألسود على الوضع  الطاعوطالب دكتوراه بمرار منٌر،  أثر 

 لسنطٌنة -األمٌر عبد المادر 

 مساءا 17:35الى  16:00



,، الجزائر2 سطٌف جامعةو، والدٌمغرافًالجزائر بداٌة االحتالل الفرنسً دراسة تحلٌلٌة للوالع الصحً  الكولٌرفًالدكتور جبري عمر، وباء   

، جامعة سٌدي بلعباس 1814 –خالل  1782فً الجزائر  والتدوايأحمد عٌسى جمل، طرق العالج  دكتورالٌةطالب   

.2لسنطٌنة، جامعة وباء الكولٌرا وتأثٌراته على المجتمع الجزائري فً الفترة االستعمارٌة ٌحً بن فاطمة، . دكتورالًطالب   

 الجلسة االفتراضٌة الرابعة

 ،سٌدي بلعباس1830-1700على ، الطاعون بالجزائر  مخطاري دكتورالٌة البط
 

 ، الجزائرخنشلةم، جامعة 17رشٌد حفٌان، دورة الطاعون فً جزائر المرن السابع عشر. أ

، الجزائر3جامعة لسنطٌة ، وباء الطاعون فً الجزائر العثمانٌة بٌن التطبٌب والحجر،عمراويالدٌن  الدكتورجمال  

الطرق العالجٌة البن   األوبئة بالجزائر فترة الحكم العثمانً من خالل البحوث الطبٌة واألمراض ، طوبالالدكتورة فاطمة الزهراء 

 .1، جامعة وهران الجزائري نموذجا حمادوش

 العلوم اإلنسانٌة تونس لالعلىالمعهد ، لمحة عن تارٌخ األوبئة بتونس، سالطنًمكارم .الدكتورة  

17:35 _18:45 



 كاموفً رواٌة الطاعون أللبٌر  السردٌةلراءة،مرض الطاعون من خالل الرواٌة فاٌزةالح صبوالدكتورة، 

، وهرانلالساتذةأنموذجا، المدرسة العلٌا   
 

 ببالد المغارب ، جامعة سٌدي بلعباس، الجزائر  الشعبً المخٌال، الوباء بٌن النائبة والجائحة فً اٌمانعتٌك . .دكتورالٌةطالبة 
 

الشعبً للمجتمع  المخٌالارتباطها بالبعد الدٌنً فً  واألوبئة  والطاعون شرفً فاطمة، . دكتورالٌةطالبة 

جامعة سٌدي بلعباس. الجزائري  

 الجلسة   االفتراضٌة الخامسة

 اختتام الملتمى 

18.45- 19:15  


