
م( 16  -7نظرة جديدة لتاريخ ليبيا خلال العصر الوسيط )ق    

يع – بيانات ال مناهج معالجة –المصادر  البحث مشار  

 

يّا )عبر تطبيقة زوم(     محاضرات عن بعد شهر

 يطلب رابط كل محاضرة من العنوان الإل كتروني: 

libyemedievale@gmail.com  

 

الفترات  عكس  مثل  على  يقية  القديمة  والإغر ب  ظلّت  ، الرومانية  محدودة  هامّة  معرفتنا  فترة  تاريخ  خصوص  من 

الإسلامي.ل وتمتّد    فترةوهي    يبيا  كاملة  قرون  عشرة  الإسلامي  تُغّطي  بي  العر الفتح  زمن  الأول   فيمن  القرن 

العثماني   الحكم  تركّز  حدود  إلى  الميلادي  يجيّاالهجري/السابع  الميلادي   تدر عشر  الهجري/السادس  العاشر  القرن  .  خلال 

اعتباره  وتهدف يمكن  الذي  المجال  هذا  إلى  الأكاديمي  الاهتمام  وتوجيه  تحفيز  إلى  المحاضرات  من  السلسلة  لفترة ل  هذه 

، فهو الحلقة التي تصل المشرق بالمغرب  محيطه  علىالعالم الإسلامي    هاعبرينفتح    كان  أهّم الطرق التي  مركز تجمّع  المذكورة

بطوت   الفضاء المتوّسطي بالمجال الصحراوي. ر

يأتي  و  الموسم  هذا  )برنامج  السابق  الموسم  محاضرات  لسلسلة  في  (2022-2021امتدادا  البحث  سنواصل  حيث   ،

يب وإعادة النظر في تاريخ ليبيا   العصور الوسطى. وسيكون التركيز  اثناء  الإمكانات التي توفّرها المصادر المتاحة لكتابة وتصو

ية.  أساسا على المكتشفات الجديدة من مصادر مخطوطة  وأثر

 

ال  التنظيم:   لجنة )قسم  بطانه  بو يناس  بنغازي  ،ثارآإ البحوث  -(  ليبيا ،جامعة  )مخ بر  العبدولي    والدراسات   حافظ 

والمقارنة،   صفاقسالمتداخلة  غارنييس  -تونس(    ،جامعة  بيبين  )  هباستيان  جان    ليانأور  -فرنسا(    ،UMR 8230مركز 

 (.، فرنسا UMR 8167والمتوسطالشرق /UMR 5648سيهام ل )يمونت

 

  

mailto:libyemedievale@gmail.com


 برنامج 
 

بر    19: لىوالجلسة الأ • يس 18:00على الساعة   2022أكتو  فرنسا-بتوقيت بار

بة الليبية في حفظ موروث العصر الوسيط "الأثري والمخطوط":   ة. المأمولالأهداف و الحالي الواقع المنجز،التجر

يس، فرنسااليونسكومندوب ليبيا الدائم لدى منظمة ) صالح العقاب   (، بار

 

يس 18:00على الساعة   2022نوفمبر   16: الجلسة الثانية •   فرنسا-بتوقيت بار

ية(  الشبكات الكاتالونية لتجارة الرقيق في برقة خلال العصر الوسيط المتأّخر   )بالإنجليز

 (المجلس الأعلى للبحوث العلمية، برشلونة، إسبانيا) إفان أرمنتيروس مرتينيز

 

يس 18:00على الساعة  2022ديسمبر   21 :الجلسة الثالثة •  فرنسا-بتوقيت بار

يبوليتانيا، بين التاريخ والأسطورة.  ية(  ؟  BnF Ar. 1892نتطرق إلى المخطوط  ف: كيذاكرة محلية في تر  )بالإنجليز

 ( المركز الوطني للبحث العلمي، فرنسا)غرنيه  سيباستيان

 

يس 18:00على الساعة  2023يناير  18 :بعةاالجلسة الر •  فرنسا-بتوقيت بار

م في    10و    6من الجبل إلى ما دون الصحراء: التحليل المكاني لمواقع القصور العائدة إلى الفترة ما بين القرنين  

 إقليم طرابلس 

يتونة، ترهونة، لي)مفتاح الحداد   (يابجامعة الز

 

يس 18:00على الساعة   2023فبراير  22: مسة االجلسة الخ •  فرنسا-بتوقيت بار

بينهما… وما  والتجارة  ال  العلم  من  المشارق  في  "الطرابلسية"  النخب  شتات  وكلوكتا  إفي  غزنة  الى  ية  سكندر

 م( 16/ـه10مطلع القرن  -م 11/ـه5)منتصف القرن 

بة، تونسم، جامعة والفنون والإنسانياتكلية الآداب  ) لاديلطفي بن م  ( نو



 

يس 18:00على الساعة  2023مارس    22:  ةدساالجلسة الس •  فرنسا-بتوقيت بار

 المخطوطات في ليبيا. الحالة الراهنة وما نجهل

 ( ، ليبياالبيضاء المختار،جامعة عمر )  انتصار بيانكو

 

يل   19: الجلسة السابعة  • يس 18:00على الساعة  2023أبر  فرنسا-بتوقيت بار

 سكة "ليبيا " في العصر الوسيط المتقدم

 (جامعة تونس، لاجتماعيةكلية العلوم الإنسانية وا)فنينة د الحميعبد 

 

يس 18:00على الساعة  2023مايو   24: الجلسة الثمانة •  فرنسا-بتوقيت بار

جيرار )ق   دومينيك  الفرنسي  الجرّاح  رواية  العثماني:  العهد  من  مسيحيين  أسرى  عيون  في  الوسيطة  طرابلس 

ية( م( أنموذجا 17  )بالإنجليز

 (فرنسا ،UMR 8167الشرق والمتوسط/UMR 5648سيهام )أورليان مونتيل 

 

يس 18:00على الساعة  2023يونيو  21: الجلسة التاسعة •  فرنسا-بتوقيت بار

 م(  10-7/ ـه 4-1)ق  عربية من إقليم برقة نقوش 

 (جامعة بنغازي، ليبيا)  بطانةو ناس محمد علي بيإ 


