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 1122نومفرب   12 الاربعاء الثالث يومال 

 11:00  - 9:00لجلسة العلمية التاسعة  ا
 إلى تونس عبر العصورالهجرات           

 محمد البدوي: ة ـــس الجلسـرئي      
  (الجزائر/جامعة األمير عبد القادر)ة ــة بوقاقـحليم.د :1099 -1022

الكتامية إلى تونس ما بين  هجرة وانتقال الجماعات"  
 "هجري 4و  3القرنين 

    (جمهورية مالي -باحث) عمر بامبا.د: 9::5 - 9::5
الطلبة : ةتونس وجامعة الزيتونة وعالقتها بالطلبة األفارق"

 " المالّيون نموذجا
جامعة محّمد األمين دباغين )  محمد كرغل.د :1049 - 1032

  (بسطيف

 " 91قاومة الجزائرية خالل القرنتونس أرض لجوء لزعماء الم"
   نقاش : 10:19 - 9::9 -

 استراحة القهوة :  10:00 - 10:19 -

  
 10:00 - 10:00الجلسة العلمية العاشرة        
 والفقهية الهجرات من خالل المدونات التاريخية        

 (القيروانب والعلوم اإلنسانية  كلّية اآلداب) يمنية عبيد:الجلسة ةرئيس  

   (مصر)عطا أبو رية .د : 9:09: – 9::9:
الهجرات العربية الفردية إلى القيروان وأثرها في المجتمع " 

" معالم اإليمان في معرفة أهل القيروان" القيرواني من خالل كتاب

 "لمحمد الدباغ 

  (جامعة  الزقازيق مصر)عبد الرحمان بشير.د :99::: – 9:09:
االستيطان : حتى الزحف الهالليإفريقية والهجرات اليهودية " 

 " والمآالت

 (اــليبي -ةــجامعة الزاوي)علي حامد الطيف .د :9:::: -99:::
إسهام األندلسيين في الحياة الثقافية والفكرية بمدينة تونس "

 "في العهد الحفصي
جامعة  -باحثة دكتورا) أمـــال هداجـي.أ :99032 – 99099

 ( الزيتونة

" التعامل مع المخالف من خالل كتابيهموقف ابن عاشور في "

 "التحرير والتنوير، وأصول النظام االجتماعي في اإلسالم

  قاشن: 90022 -99032 -
 الجلسة الختامية للمؤتمر : 90032 -90022 -
 قراءة التوصيات -
 تكريم المشاركين في المؤتمر  -

     (تونس/ باحث)ماهر عافي . د :99032 – 99099
(: الناظور) غاربي بزغوان والفحص والجبيبينةالوافد الم" 

ماج االجتماعي خالل العهد مسارات التحييز المجالي واالند
 "الحديث
       (جامعة صفاقس) عبد القادر سوداني. د:  99049 – 99032

وإشكالية الصراع بين  91و 92الهجرة إلى تونس خالل القرنين "
 ( "المركز والتخوم) الساحل والداخل 

   نقاش :  90032 - 99049  -
   استراحة الغداء :  94022 - 90032 -

 9::19 -00::1الجلسة العلمية السابعة      
 الهجرات الليبية عبر العصور               

 (مدير مركز حوار األديان)محمد الشتيوي : رئيس الجلسة  

  (تونس/ باحث) إدريس الرايسي .د  :9::0: -0:99:

 ( "9199 -9229) سّية إلى  تونس هجرة الطرابل" 

   (ليبيا -جامعة الزاوية )عمران القيب  .د  :9::0: -9::0:

 " المهاجرون الليبّيون بتونس أنساق التعايش وآفاق العودة"

  (معهد اللغات بقابس) محّمد الزواري.د  :0:09: -9::0:

 "الهجرات النفوسّية إلى افريقّية في العصر الوسيط" 

  (ةـجامعة الجوف العربية السعودي)سلطانة الرويلي .د: 9:99: –0:09:

الهجرات العربية إلى افريقية وأثرها على المجتمع اإلفريقي من " 

 "رياض النفوس للمالكي " خالل كتاب 

  نقاش : 99032 - 99022 -

   استراحة قهوة: 99049 - 99032 -

 17:00 -9::19الجلسة العلمية الثامنة  

 تنوعةهجرات جزائرية م
جامعة موالي ) إبراهيم القادري بوتشيش  :رئيس الجلسة

 (المغرب -اسماعيل
 -جامعة حمة لخضر وادي سوف) رضوان شفو .د :0:99: -9:09:

  (الجزائر

 سـن إلى تونـة للمهاجرين الورقلّييـمظاهر الحياة االجتماعي" 

 (  "9191 – 9223) خالل الفترة االستعمارية 

جامعة حمة لخضر واد ) حّمد سعيد العقيبم. د :91099 – 91022

   (الجزائر -فسو

  9194 -9122ن الجزائرّيين بتونس النشاط االقتصادي للمهاجري" 

 -الوادي -رـجامعة الشهيد حّمة لخض) عالّل بن عمر .د  : 9::0: - 9::0:

 (رـالجزائ

 الهجرة المتبادلة بين إباضية المغرب األوسط وإباضية افريقية وتونس" 

   نقاش : 9:022 - 91032 - 

 

 



المعهد العالي للدراسات )محّمد بالراشد .د :91099 -91022 

  (:جامعة جندوبة/ الكاف  –التطبيقية في اإلنسانيات 

 "محاولة في علم النفس االجتماعي: الهجرة وتقاطع الصور النمطية"  

  نقاش  : 9:022 - 91099 -
 

 1122نومفرب   11 اليوم الثاين الثالاثء           
 11:00 – 09:00الخامسة الجلسة العلمية 

 أثر األوروبيين على التونسيين سلبا وإيجابا

 

كلية اآلداب ) الدكتور عثمان البرهومي : رئيس الجلسة

 بصفاقسوالعلوم اإلنسانية 

والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب )عادل بن يوسف .د :1099 -1022

 (سوسة ب

فرنسا في تغيير ب التونسية لعلميةدور خريجي الهجرات ا" 

 (9191 -9222) األوضاع في تونس زمن الحماية 

  (جامعة تونس)خميس العرفاوي .د:  1032 -1099

أرض منفتحة على : تونس في عهد الحماية الفرنسية" 

 "األفكار السياسية الجديدة 

  (تونس/  باحث )المنجي بن محمد  .أ:  5:09 -9::5

عية مظهر لتأثير الهجرة الوافدة أو الوجه السلوكيات االجتما"

 " اآلخر للهجرة

المعهد  -باحث دكتوراه )ديحمامحمد أنيس .أ : 92022 – 1049  

 : ( العالي للموسيقى بالكاف

تأثيرات المهاجرين األوروبيين في المشهد الموسيقي " 

 "بتونس خالل القرن التاسع عشر 

  نقاش :  92032  -92022 -

  استراحة قهوة:  99:22 -92032 -

 10:19 – 11:00الجلسة العلمية السادسة    
 مواقف اآلخر من المهاجرين             

كلية اآلداب والعلوم )الدكتور عادل بن يوسف : رئيس الجلسة
 (سوسة -اإلنسانسة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية )عثمان برهومي. د :99099 - 99022

   :(بصفاقس
 "غاربيون والعمل في المناجم بجهة قفصة المهاجرون الم" 
 
 

 
المسألة األمازيغية في المغرب العربي نبش في الهوية في ظلمة " 

 ."انتروبولوجية في السياقات واألهداف  -الطائفية مقاربة سيسيو
  (في علم االجتماع باحثة) آمنة حرزلي. د :99032 - 99099

المي متوسطي قيم التعايش وتأصيل االنفتاح في مجتمع إس" 
 "مثاالمدينة حلق الواد 

المعهد العالي لإلنسانيات )مصطفى بن تمسك .د :99049 -99032

   : (بزغوان
 "من التهجير القسري إلى تونس المالذ اآلمن: الموريسكيون" 

   نقاش:  90032 – 99049 -
   استراحة الغداء:  94022 – 90032 -

 19:00 -00::1الجلسة العلمية الثالثة 

 ونس وإشكالية اللجوء بين القانون والبعد اإلنسانيت

 الدكتور الحبيب العالني: رئيس الجلسة   
 اتنسانيلإل العالي المعهد) لزهر الجويلي.د:  94099 -94022  

   (بمدنين
الالجئيين في المنطقة العربية الواقع والمبادئ الحماية "  

 "الدولية 
كلية العلوم )راباحث دكتو كاظم دبيش.أ :94032 -94099
 : (أريانة -القانونية

األبعاد السياسية والحضارية لمبادئ إسناد الجنسية  "
 " التونسية للمهاجرين والالجئين األجانب

 -مركز حرمــون)ي ــعبد هللا التركمان.د: 94049 -94032   
 :(تركيــــا

 "رؤية الجئ سوري لالستثناء التونسي " 
   نقاش : 99099 -94049 -
   استراحة قهوة: 99032 -99099 -

 17:00 -19:00الجلسة العلمية الرابعة 

 من اللجوء إلى المواطنة الكاملة

 عبد هللا التركماني . د: رئيس الجلسة  
  (تونس/ احث )  لسعد الدراجي. د: 99049 -99032

من الرق إلى : الزنوج األفارقة المهّجرون قسرّيا بالقيروان" 
 "وبداية القرن العشرين  91العتق خالل القرن 

مركز الدراسات اإلسالمية )الهادي غيلوفي .د :91022 -99049

 : (بالقيروان

ذوي البشرة السمراء من قانون تجريم تجارة العبيد إلى " 
 "ةالمطالبة بحق المواطنة الكامل

 

 مجالربان

 1122 نومفرب  21 االثنني الأول يومال 

  االفتتاح  1322 -2332

 ي مكي هالل القناة الوطنية األولىتقديم اإلعالم

 رئيس جامعة الزيتونة هشام قريسة: الدكتوركلمة 

 مدير مركز الدراسات اإلسالمية بالقيروانخالد الطرودي : الدكتوركلمة 

 تمرؤالهادي غيلوفي المنسق العلمي للم :الدكتوركلمة 

 

    11:00  - 9:00الجلسة العلمية األولى 

 الهجرات والتعريب

ه       راومدير مدرسة الدكترضا بن حميد . د: الجلسةرئيس 

 (بالقيروانوالعلوم اإلنسانية كلية اآلداب عميد ) 

/ نسانية واالجتماعيةكلية العلوم اإل) د حسنمحمّ  :9::5 -5:99

  ( 1جامعة تونس

 " هجري 0-9الهجرات العربية خالل القرنين " 

ة موالي جامع) بوتشيش إبراهيم القادري.د: 9::5 - 9::5

   ( المغرب -إسماعيل مكناس

  "  هجري 4 -9بعض الجاليات المهاجرة القرنين " 

   (تونس/  باحث) علي غيلوفي. د  :5:09- 9::5

  "على تشكل الهوية في إفريقية وأثرهاالهجرة الهاللية " 

   نقاش :  92099  - 1049 -

   استراحة القهوة: 92032 – 92099 -

 10:00 -11:00 نيةالجلسة العلمية الثا

 السكان األصليين والوافدين بين التعايش واالندماج  

مركز الدراسات مدير ) الدكتور خالد الطرودي: رئيس الجلسة

 (اإلسالمية بالقيروان 

مركز الدراسات ) مصباح الشيباني . د: 99099 – 99022

  .االقتصادية واالجتماعية بتونس


