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Ouverture  

 hymne national 
  Mot du Président du colloque  
      Mot de la directrice du Labo « LS » 
  Mot du Doyen Faculté  

 Mot du recteur de l’université  

 
Mot du Wally de la Wilaya d Ouargla ouverture 
officielle du colloque. 

 Pause  

   Première Plénière  

 
Pr :Naceur Farida  

-  
 

Saïd Belguidoum 

 
Aix-
Marseille 
Université- 
IREMAM

 
Du ksar à la ville : urbanisation et 

urbanité au Sahara, une mise en perspective 
historique. 

-  
Sidi Mohammed 
Trache 

 
Univ-Oran 

 Des villes au Sahara en pleine 
mutation : l’exemple de quelques villes du 
Sahara occidental.  

-  
Abdelkader 
Khelifa

 
Univ-
ouargla  

-  
 

Rania Chlirem 
Tomi Fadila 

 
Univ-
ouargla  

- débat          
-  déjeuner          

 

 

 

 

 

 -Première journée 03 Mars    

  
Atelier 1: Villes au Sahara ou villes sahariennes ? 



 

 

 مقررا) سواآري خديجة.أ(   رئيسا            )     د عمروني حورية.أ(

14:30-
14:45  

 مصطفى الطالب . د

Moustapha Taleb 
 جامعة نواآشوط موريتانيا

Univ-Nouakchott  

Chami, nouvelle ville du désert : quels 
nouveaux apports à l’urbanisation en 
Mauritanie ? 

14:45-
15:00   

15:00-
مقارنة بين مدينتين القيروان تونس ورقلة الجزائر التأسيس  2جامعة الجزائر  د رميته أحمد.أ  15:15

 .والتحوالت
15:15-
الراهن المعماري والبيئ في الفضاء ألمديني الصحراوي  جامعة قاصدي مرباح ورقلة عريف عبد الرزاق .أ 15:30

 اغتراب الثقافة

15:30-
 مخطـاري مصطفى .أ 15:45

جامعة هواري بومدين 
للعلوم والتكنولوجيا، 

 الجزائر

حالة مدينة ( التحوالت العمرانية في المدينة الصحراوية
 )الجزائر -عين صالح 

15:45-
 .الهويـة العمرانيـة للمدينة الصحراوية 2جامعة قسنطينة  نجاة قناطي .أ ،حنان بوناب.أ16:00

16:00-
          débatمناقشة 16:30

 

 

 
 التحول االجتماعي، والممارسات الحضرية  : الورشة الثانية

 
Atelier 2 : Changement social et pratiques urbaines 

رئيسا ) طاوس وازي.أ(  مقررا) شيماء مبارك  .أ(                        

14:30-
14:45 

   فرنسيسكا نوسي. د
   Francesca Nucci

 Marta مارتا ألنسو آابري
Alonso Cabré

Universitat de 
Barcelona-

GRECS 

Se déplacer au jour le jour dans une ville en 
processus de « modernisation » : le cas de 
Nouakchott. 

14:45-
15:00 

 2جامعة وهران بدر الدين يوسفي .د
Université d’Oran 

II 

Formation des nouveaux espaces urbanisés 
dans les villes du sud-ouest algérien et stratégies 
résidentielles d’insertion des nouveaux 
habitants. 

15:00-
15:15 

 جامعة مستغانم الجزائر مرقومة منصور.د
Univ- Mostaganem 

المدينة الصحراوية في الجزائر، من نسق البداوة إلى 
 .ضرورة االستقرار مقاربة أنثروبولوجية

15:15-
15:30 

 جامعة أم البواقي ؤاد بن غضبانف.د
 

على البنية ثر التحوالت االجتماعية و االقتصادية أ
دراسة تطبيقية على  .التجارية للمدن الصحراوية الجزائرية

 مدينة بسكرة 
15:30-
15:45 

-تونس جامعة صفاقس فتحية مقديش.أ  
Univ- Sfax Tunisie 

 

التحوالت االجتماعية بمدينة دوز الصحراوية 
 .وانعكاساتها

15:45-
16:00 

 نافجة عبد المالك.أ

 

 -Univجامعة مستغانم  
Mostaganem 

الخاصة تجليات التحول في الفضاءات العمومية و 
 .وتأثيرها على العالقات المجتمعية في المدينة الصحراوية

16:00-
16:30 

          débatمناقشة 

 ةالحضرية والرابط االجتماعي الورشة الثالثة
    الممارسات االجتماعية - 

Atelier 3: Urbanité et lien social 
 - les pratiques de sociabilité 

 مقررا) بوحفص بوزيد.أ(  رئيسا) مزياني الوناس.د(

14:30-
14:45 

معهد بحوث األراضي  الجيار د عطيـه.أ
 والمياه والبيئة مصر

تجارب بعض الدول العربية في صناعة السياحة 
 الصحراوية

14:45-
15:00 

جامعة قاصدي مرباح  أمحمد ربيعد 
 ورقلة

 .في العمران وأثره في الحراك االجتماعي التحكم البيئي

15:00-
15:15 

Krami Fayçal 
Krami Djamel 

 جامعة األغواط
 جامعة غرداية

  La ville de Ghardaïa, entre pratiques 
urbaines et identités sociales 

15:15-
 التفاعل األسري الحديث داخل المدن الحضرية الجديدة جامعة األغواط دالسي أمحمد .د 15:30

 .عمران جديد ثقافة جديدة
 دور الزاوية في تنميط الفعل االجتماعي في صحراء توات جامعة أدرار باشيخ أسماء.أ-15:30



 

 

 

  Atelier 4 : Architecture et développement durable الهندسة و التنمية المستدامة الورشة الرابعة

رئيسا   ) جابر مليكة.أ(  مقررا) زموري زينب.أ(  

14:30-
14:45 

  محمد الحبيبد بن آوال سيدي 

Benkoula Sidi 
Mohammed el Habib

 جامعة وهران
Univ-Oran 

La ville saharienne dans l’évolution de la pensée 
urbaine et architecturale. La leçon, de la réalité au 
sous-entendu 

14:45-
مصر –جامعة أسيوط  بمحمد السيد محمد أبو رحا.د 15:00  

 
دراسة  بواحة الخارجة في الصحراء الغربية درب السندادية
 آثارية معمارية مقارنة

15:00-
15:15 

 حماش الصديق . د
 

 Hammache Seddik 

 جامعة وهران
Univ-Oran 

Retour sur une expérience de terrain : 
nouveaux pôles urbains à Ouargla 

15:15-
15:30 

 ثياقة الصديق.د

 فاتحي عبد النبي .أ

 تيارتجامعة 
 

 جامعة ادرار

 النمط المعماري للمدينة الصحراوية ووظائفه األجتماعية
 قصر تمنطيط  بأدرار نموذجا" قراءة أنثروبومجالية لقصور توات

15:30-
15:45 

Hafiane Imene 
 
Boudechiche Ryma 

 3جامعة قسنطينة 
Mutations de l’espace Ksourien et fragilisation 

d’un équilibre oasien traditionnel. Le cas de la 
région d’oued Souf au sud –est algérien. 

15:45-
16:00 Rezzoug Abdelkaderجامعة األغواط Laghouat oasis. Le paysage à l’épreuve de la 

nouvelle urbanisation. 
16:00-
          débatمناقشة  16:30

 

 

  Deuxième journée: 04 Mars     مارس 04اني ــاليوم الث

09 :00 
 مدن صحراوية أم مدن في الصحراء؟:  الورشة األولى

 
Atelier 1: Villes au Sahara ou villes sahariennes ? 

 
 )مقررا(عريف عبد الرزاق   ) رئيسا(  

09:00-
 ليبيا  جامعة الزاوية القرقوطي الهادي معمر.د 09:15

  
فضائي الساحل والصحراء خالل العصر الوسيط مدينة زويلة في 

 .دراسة عن تطورها التاريخي وعالقاتها بالمدن المجاورة
09:15-
 جامعة المسيلة مختار رحاب.د 09:30

 
المدينة الصحراوية الجزائرية وتأثير التغيرات على الذاآرة 

 .الحضرية وبعد الهوية
09:30-
مدينة قمار نموذجا " وفـــسوادي ر في منطقة ــعمارة الحواض جامعة الوادي حسونة عبد العزيز .أ 09:45

" 
09:45-
دراسة حالة " للمدينة وآفاق التوسعمظاهر التحول العمراني  جامعة األغواط محمودي ناديةأ  10:00

 طمدينة األغوا

10:00-
10:15 

 قبايلي أمال.أ

 Kebaili Amel 

 جامعة تيزي وزو
Univ-Tizi Ouzou 

La ville saharienne en Algérie : entre mutations 
et stratégies d’intervention.  Le cas d’Ouargla. 

10:15-
10:30 

 عويسي خيرة     العربي حران.د

 
دراسة (هوية الجال العمراني في ظل التحوالت السوسيوثقافية  جامعة األغواط

 )نموذجاميدانية للمجال العمراني لمدينة االغواط 

10:30-
11:00 

أ  بوشمال منال.أشاوش صالح .د أ
 بوشيكة سليم

Chaouche salah/ 
Bouchemal Manel 

 3جامعة قسنطينة 
La patrimonialisation d’un site suffit –elle à 

sauvegarder un lieu historique ? cas du ksar 
d’Ouargla.   

 بن خالد عبد الكريم.أ 15:45
15:45-
16:00 

 عبد الرؤوف مشري.أ
 آمنة بودن .أ

 بالمدينة  2جامعة قسنطينة 
 

مظاهر التغير االجتماعي لألسرة الجزائرية
 .ظل راهن التحضر الصحراوية في

16:00-
16:30 

          débatمناقشة 



 

Bouskia Salim 
11:00-
          débatمناقشة 11:30

 

 
 االجتماعي، والممارسات الحضرية  التحول: الثانيةالورشة 

 
Atelier 2 : Changement social et pratiques urbaines 

 )مقررا(بويعلى وسيلة  ) اسيئر حبيببن آوال (

09:00-
09:15 

 زغيشي سارة / ناصر فريدةد .أ

Naceur Farida/ Zeghichi Sarra 

 جامعة باتنة
 جامعة بسكرة

Etude de l’impact des nouvelles cités d’habitat 
social participatif à Biskra. Interactions sociales et la 
vie communautaire. 

09:15-
جامعة جنوب الوادي  محمد محمود خضر سعيد .د09:30

 شالتين، اندماج أم استبعاد الدولة واألسرة بحاليب و مصر

09:30-
09:45 

 علوان فيصل.أ ناصر فريدة د.أ
 

Naceur Farida/ Alouane Fayçal 

 جامعة باتنة
 جامعة بسكرة

Evaluation des dysfonctionnements dans une cité 
d’habitat collectif social à Biskra ; cas de la cite des 1000 
logts 

09:45-
10:00 

 أيت حمودة آلثوم .أ
 Khedidja Ait Hammouda-
Kalloum  

 جامعة أدرار
De la migration à la sédentarisation : 
Nouvelles mixités sociales et appropriations 

urbaines à Adrar. 
10:00-
10:15

 شواش عبد القادر.د
 بوسماحة أحمد .د

جامعة العربي بن 
 مهيدي أم البواقي

 عالقة؟  أيةالمخالفات العمرانية والتحوالت االجتماعية 
 .دراسية لقصر ورقلة العتيق والتداعيات حالةالممارسات الحضرية 

10:15-
10:30 

10:30-
          débatمناقشة 11:00

 

 ةالحضرية والرابط االجتماعي الورشة الثالثة
    الممارسات االجتماعية - 

Atelier 3 : Urbanité et lien social 
 - les pratiques de sociabilité 

 )مقررا(مازن الحوش  )    رئيسا(رميتة أحمد 

09:00-
أنثربولوجية لعملية التحضر في القصر دراسة -مقاربة سوسيو جامعة بسكرة موالي محمد / العقبي لزهر .د 09:15

 .)توات(بأدرار "أظواى"حالة قصر 
09:15-
09:30 

جامعة قالمة  بامون آمنةأ 
 1945ماي08

 .مجتمع القصور شاهد حي لهوية أمة

09:30-
األدوار التي تلعبها الممارسات الدينية في بناء الرابط  جامعة األغواط شتاتحة أم الخير .أ 09:45

 -مدينة األغواط نموذجا –االجتماعي الحضري في المدن الصحراوية
09:45-
بناء فضاءات ترفيهية للطفل في ظل التغيرات االجتماعية و  جامعة األغواط عامري خديجة .أ 10:00

 -مدينة األغواط نموذجا–الحضرية في المدينة الصحراوية 

10:00-
 جامعة األغواط بن التونسي فايزة . د 10:15

عالقات الجيرة داخل البناءات المعمارية العمودية  تمثيالت
ميدانية بمدينة  دراسة:بالمدن الصحراوية بين التقليد و الحداثة 

 -غرداية –بريان 
10:15-
10:30

   

10:30-
          débatمناقشة 11:00

 

  Atelier 4 : Architecture et développement durable الهندسة و التنمية المستدامة الورشة الرابعة

 )مقررا(بوساحة نجاة  )رئيسا(ايت حمودة آلثوم 

09:00-
المجال الحيوي األعراف  وفن تهيئةالعمران في مزاب   غرداية جامعة  حاج ابراهيم  حاج امحمد.أ 09:15

 .واالنعكاسات العمرانيةاالجتماعية 
09:15-
 )قصور القورارة انموذجا(دور المناخ في تشكيل عمارة الصحراء  جامعة الجلفة  نور الدين بن عبد اهللا  .أ 09:30

09:30-
09:45 

 ملوآة برورة . أ
 بحري أميرة .أ

 جامعة بسكرة 
 جامعة باتنة 

عرض تجربة –التنمية المستدامة في مناطق التراث العمراني 
 -الواقع في الجزائر ورصد تونس 

09:45-
10:00

 بلغليفي نوال . أ
–البعد االيكولوجي في التخطيط العمراني بالمدينة الصحراوية  2جامعة قسنطينة سهام قوت .أ

 "دراسة ميدانية بمدينة تقرت"العابدية أنموذجا بلدية الزاوية 
10:00-
10:15 

 مبعوج أحالم .أ
 قاسمي حفيظة .أ

جامعة قاصدي 
 االستثمار آإستراتجية للتنمية الحضرية في المدن الصحراوية   مرباح ورقلة 



 

10:15-
 االستدامة في العمارة الصحراوية   2جامعة الجزائر العمودي التجاني  10:30

10:30-
          débatمناقشة  11:00

 الجلسة الختامية
 قراءة التوصيات 

 آلمة ختامية رئيس الملتقى 
 آلمة ختامية لسيد مدير الجامعة 

 ادات ــتوزيع الشه
 


	الورشة الثالثة الحضرية والرابط الاجتماعية
	 - الممارسات الاجتماعية   
	Atelier 3: Urbanité et lien social
	 - les pratiques de sociabilité
	(د.مزياني الوناس) رئيسا
	الورشة الرابعة الهندسة و التنمية المستدامة
	الورشة الثالثة الحضرية والرابط الاجتماعية
	 - الممارسات الاجتماعية   
	Atelier 3 : Urbanité et lien social
	 - les pratiques de sociabilité
	الورشة الرابعة الهندسة و التنمية المستدامة

