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 الندوة الدولية 
 

القديمة. الذكرى السنوية الخامسة واألربعون للبعثة األثرية   في العصور ليبيا 

 ليبيا في الفرنسية  
 

 2021أيار/مايو   19و 18و 17

 

 المعهد الوطني لتاريخ الفن

 ترجمة فورية على شبكة األنترنت

 بالعربية و اإلنجليزية و الفرنسية 
  

 السامية لـ :                                       و بدعم من :   تحت الرعاية                                    
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 2021أيار/مايو  17
 شاسي    ومن قبل إريك د كلمة ترحيب    09:30

 ( INHAلفن )تاريخ امدير المعهد الوطني ل

 

 منظمين: سيسيل كولونا لل كلمات استهاللية

 نسنت ميشيل  ا ( وفINHA) مستشارة علمية

 ( (MAFLليبيا في البعثة األثرية الفرنسية مدير

  

 ليبيا( ،  فيفرنسا رة دو هيلين )سفي لسفراء: بياتريس لو فرابرل  كلمات استهاللية

 فرنسا(  في احامد الحضيري ، )سفير ليبي و

 

 االفتتاحية   حاضراتالم

 

 نيكوال غريمال     10:00

   دابواآل  وشأكاديمية النقو  ليبيا

 

   الدكتور محمد فلوس    10:30

 )إقليم طرابلس( الثروات وحماية التراث األثري في تريبوليتانيا

 

 الدكتور أحمد حسين  

 لبرقةالثروات وحماية التراث األثري ل

 

 استراحة     11:10

 

 التاريخ وعلم اآلثار  - 1الجلسة 

 )لتراثالمعهد الوطني ل(: تشارلز بيرسنازالجلسة  رئيس

 

 فرانسوا شيفرولييه      11:30

 )19و  18القرنان (ظهور علم اآلثار في ليبيا 

 

 نسنت ميشيل  اف    11:50

 عاما من البحث في ليبيا  45البعثة األثرية الفرنسية: 

 

 كلود سينتيس     12:10 

 أنشطة تحت الماء للبعثة األثرية الفرنسية في ليبيا 

 

 مناقشة وغداء     12:30

 

 ماسيميليانو مونزي وكالوديو باريسي بريسيسي    14:30 

 أخرى حرب : علم اآلثارفي ليبيا ، من حرب إلى1911-1943

 

 لويزا موسو   14:50

(: من وساطة معقدة مع الماضي إلى  2021-1952طرابلس )إقليم البعثات األثرية اإليطالية في 

 جديدة خطةالحاجة إلى 

 

 مناقشة واستراحة     15:10
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 ليبيا و تراثها   مائدة مستديرة عن تاريخ

 ميشيل ، مدير البعثة األثرية الفرنسية في ليبيا  نسنتا: ف الميسر   

 

 مركزاليونسكو والمدير العام السابق لللدى  ي ، المدير العام السابق للتراث العالميقمنير بوشنا 15:40

  (ICCROM)صون الممتلكات الثقافية و ترميمها  للدراسات من أجل الدولي

 

 (UNESCO) اليونسكو  لدىة وحاالت الطوارئ يالثقاف  الشؤون الزار إيلوندو ، مدير

  

 اآلداب و  النقوش في كلية فرنسا ، أكاديمية  فخرينيكوال غريمال ، أستاذ 

 

 لبحر األبيض المتوسط ا  /، كرسي الشرق األوسط  العليا  مدرسة األساتذة ل ، أستاذ في يجيل كيب 

 

 (Musée du Louvre)جان لوك مارتينيز ، رئيس ومدير متحف اللوفر

 

 

 2021أيار/مايو  18
 

 ته بدايما قبل التاريخ و - 2الجلسة 

 رئيس الجلسة: ألسيرا ساندوفال )اليونسكو( 

 

 ، ليبيا(  البرقة)  وا فطيحغريم باركر ، التصدي لتغير المناخ: كهف ه    09:30

 عاما. 000 150تاريخ على مدى  

 

 إيلودي دي فوكامبريدج      09:50

 ( 2012-2006قبل التاريخ )استعراض أبحاث ما 

 )ليبيا(  البرقةالقديمة في شمال  في العصور في إطار البعثة األثرية الفرنسية لليبيا

 

 لويك لو كيليك  جان    10:10

 ؟  األبعاد: ما هي تخندوش، مساك ستافت وم تادرارت عكاكس

 

 استراحة مناقشة و   10:30 

 

 ديفيد ماتينغلي     11:00

 في التاريخ الليبي  اتشعوب الواحأول 

 

 أحمد إمراج      11:20

 البرقةفي ريف   قصور )أو قصر(

 

 محمد فكرون ومونيك لونغرستي     11:40

 ( 1999-1990)  في منطقة سرت  التنقيب في خمسة أودية

 

 مناقشة وغداء   12:00
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 الليبيون واليونانيون والفينيقيون   - 3الجلسة 

 ( (MAFLليبيا في البعثة األثرية الفرنسية  -دوبياس اللو: كاثرين ة الجلسةرئيس

 

 

 هوج بيرتولو   14:30

 "صولجاناتها، شعوبها، و مدنها":البرقة 

 القرية إلى ما وراء البحار" إلى طبرق، من  برقةالعبارة المنقوشة : "من  

 

 صوفي ماريني      14:50

 القبائل الليبية من البرقة و السيلفيون النبات الطبي البري  

 

 أوسكار مي     15:10 

 . المدينة و أضرحتها، ت شحا

 

 أوليفيا مينوزي      15:30

 قرية؟وال مدينة األموات، شحات 

 

 مناقشة واستراحة     15:50

 

 دي دريدي  اه    16:20

 و تطورها  متاجر إقليم طرابلس ظهوربعض التأمالت عن 

 

 ماريا جوليا أماداسي غوزو      16:40

 البونيقي  إقليم طرابلس  

 

 جيانباولو ناداليني    17:00

 في البرقة  من أبولونيا أمفورا صورة وليمة أثينية على 

  

 مناقشة    17:20

 

 

 2021أيار/مايو   19  

 

 ( تابع) واليونانيون والفينيقيون الليبيون : 3الجلسة 

 -Musée du Louvre) رئيس الجلسة: لودوفيتش لوجيه )متحف اللوفر

 

   كايوجان سيلفان     09:30

 ما بين البر و البحر ، ا موقع أبولوني

 

 جيرزي زيالزوفسكي   09:50

Ptolemaïs تأسيس)ليبيا( من  البرقة طلميثة القديمة في Ptolemaïs   

 قبل الميالد( ما   1-4القرن  إلى المدينة الرومانية ) وصوال 

 

 خالد الحدار      10:10

 بين علم اآلثار والتاريخ  ما  طقرة )العكورية(

 

 مناقشة و استراحة   10:30
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 ن والعرب ويطالرومان والبيزان   - 4الجلسة 

 كاميل جوليان(مركز - الوطني للبحث العلمي  مركزالرئيس الجلسة: ميشيل بونيفاي )

 

 كورين ساندوز      11:00

 في العصور الرومانية إقليم طرابلسالمياه في وتوزيع   الغذاء  إمدادات

 

 ميشيل باولين      11:20

 بلبدةميناء الحفريات منتجع شاطئي بالقرب من  حمامات الشام القديمة : 

 

 آنا ليون      11:40

 إقليم طرابلس في ةالمسيحيانتشار 

 

 شر  اأنيس مك    12:00

 أفريقيا البيزنطية: نماذج  منالغزاة العرب عن  صورة 

 من بناء تاريخي  آثارو

 

 مناقشة وغداء     12:20

 

 

 تراث الليبي  لل : صفحة جديدة  5الجلسة 

 ( كييتي: أوليفيا مينوزي )جامعة الجلسة رئيسة  

 

 بول بينيت      14:30

 أفضل للتراث الليبي مستقبلبناء 

 

 سوزان كين      14:50

 بعد الثورةما علم اآلثار والتراث الثقافي في ليبيا 

 

 مناقشة    15:10

 

 إيف أوبيلمان      15:30

 ، طريقة للحفظ والدراسة ليبيا و األبعاد الثالثية

 

 مورجان بلزيتش      15:50

 رمز تحوالت: آالف السنين اآللهات الجنائزية في البرقة عبر

 

 مناقشة    16:10

 

 اليونسكولدى    مندوب دائم لليبياو  ، سفير  والدة : حافظ االستنتاجات    16:30

 

 ( MAFLنسنت ميشيل )ا( وفINHAسيسيل كولونا ) تلقيهاامية تكلمات اخت     16:50
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 الندوة الدولية 

  19و  18و  17 

 2021أيار/مايو 

 على شبكة األنترنت 

 

 المعهد الوطني 

 لفن لتاريخ ا

 2, rue Vivianne   أو 

  6,rue des Petits-Champs 

 2باريس الدائرة 

 

 المترو

  Bourse: 3الخط 

 : 7و  1 انالخط

 Palais Royal – 

 Musée du Louvre   

 Pyramides: 14و  7 انالخط

 

 لمزيد من المعلومات 

 : INHA االتصال بـ 

 01 47 03 89 00 

 www.inha.fr 

 

 مواعيد  الموقع ، ال

 : والتسجيل

تغير المعلومات   نظرا الحتمال

 العملية ، 

 ندعوكم إلى االطالع 

بانتظام على الموقع الشبكي 

www.inha.fr 

 
ses.orgehttps://libyeantique.hypoth 

 

       
 

 

 

 القديمة في العصورليبيا  

 ليبيا في  الذكرى السنوية الخامسة واألربعون للبعثة األثرية الفرنسية 
 

 مركز البحث بشأن ليبيا في العصور القديمة  تحت رعاية البعثة األثرية الفرنسية في ليبيا و

 Musée)ر شراكة مع متحف اللوفب  اآلداب. وونقوش تحت الرعاية السامية ألكاديمية الو 

du Louvre) ومختبر ،HeRMA ، )الشؤون  بدعم من وزارة أوروبا و و  )جامعة بواتييه

 ليبيا. ب  Totalالخارجية وشركة 

 

 اللجنة العلمية 

(، سيسيل  INP- MAFL(، فرانسوا شيفرولييه )MAFL - INHAبلزيتش ) مورجان 

 -متحف اللوفر( ، لودوفيتش لوجيه )MAFL(، كاثرين دوبياس اللو ) INHAكولونا )

Musée du louvre)  ،) 

 (. HeRMA - MAFLنسنت ميشيل )اف

 

 قائمة المشاركين 

 ال سابينزا(   ماريا جوليا أماداسي جوزو )جامعة روما

   (جامعة كامبريدججراييم باركير )

 (  جيجامعة أن   -  MAFLبيرثيلو ) جهو

 كانتربري األثري(   مركز توثيقبينيت )بول 

 ( MAFL- INHAمورغان بيلزيتش )

   (MAFLجان سيلفين كايو)

    (INP- MAFL) فرانسوا شيفرولييه

 دي دريدي )جامعة نوشاتل(  اه

 )جامعة بنغازي(    خالد الحدار

 مراج )جامعة بنغازي(  عأحمد 

  ليبيا(اآلثار ،  قسم رون )كمحمد ف

 ( ليبيااآلثار ،  قسممحمد فالوس ) 

 ( أثنولوجيا /دار اآلثار وعلم األعراق  -   MAFLإيلودي دي فوكامبرج )

 (  AIBLنيكوالس غريمال )

 ( ليبيااآلثار ،  قسمأحمد حسين ) 

 سوزان كين )جامعة أوبرلين(  

 آنا ليون )جامعة دورهام(  

 ( CNRS -  لم األفريقياجان لويك لو كيليك )معهد الع

   (MAFLمونيك لونغرستاي )

  (MAFLجيانباولو ناداليني )

   (MAFLصوفي ماريني ) 

 تر(  شديفيد ماتينغلي )جامعة ليس

 أوسكار مي )جامعة أوربينو(  

 (  كييتي)جامعة  أوليفيا مينوزي

 (   MAFL –CNRS-  Aorocر )شأنيس مكا

 ( (HeRMA- MAFLنسنت ميشيل  اف

 التراث الثقافي في روما(   على ماسيميليانو مونزي )المشرف

 تري(  روما  - لويزا موسو )جامعة روما  

 التراث الثقافي في روما(   على كالوديو باريسي بريسيسي )المشرف

 منطقة(  ال إيفردون وكورين ساندوز )متحف 

 (  MAFLكلود سينتيس )

 (  Iconemإيف أوبيلمان )

 ( جامعة وارسو  –البولندية ببتوليمايس  جيرزي زيالزوسكي )البعثة

 

 
 السامية لـ :                                       و بدعم من :   تحت الرعاية                                    
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