املعمار املبين بالرتاب يف بالد املغرب

باريس

مائدة مستديرة  -ندوة
 20 -19 - 18أكتوبر 2016

غرينيون

املدرسة العليا ،باريس

معهد باريس لتكنولوجيا احلياة والغذاء والعلوم البيئية  ،AgroParisTechجرينيون

الـبـرنـامـج

الثالثاء  18أكتوبر 2016

 ،17:30 – 14:00قاعة دوسّان

باريس ،املدرسة العليا 45 ،شارع أومل :قاعة دوسّان

املشرف :جان كلود مارغرون

 ،13:00 – 9:00قاعة دوسّان

دراسة حالة

ترحيب – كلمات مؤسساتية (جامعة باريس للعلوم واآلداب ،املدرسة العليا لألستاذة ،خمرب علم اآلثار وفيلولوجيا

 :14:40 – 14:00سامية شرقي ،مسرية حاوي

مقدمة – فلورونس مونييه

استخدام تكاملي

 .Iهياكل التربة ببالد املغرب

 .IIاملباين الطينية خارج املغرب العريب

املشرف :كلري آن دي شازيل

املشرف :جان كلود مارغرون

 :10:40 – 10:00عبد الفتاح إشخاخ ،حممد كبريي عالوي

 :15:20 – 14:40غي لكييو

اجلزائر

سوريا

املشرق واملغرب)

املغرب

 -املعمار املبين بالتربة يف املغرب

 -األرض واحلجر واخلشب يف العمارة العامية يف األوراس والزيبان :مواد ذات

مصر

 -حول استخدام التربة يف مصر القدمية

 :11:20 – 10:40أمينة عائشة مالك

 :16:00 – 15:20بيري لوريش

تونس

أوزبكستان

 -حوصلة انطالقا من حالة "المبيز"

 -السمات األساسية للمعمار املبين بالتربة يف سوريا القدمية

 :12:00 – 11:20اليزابيث فنترس ،عماد بن جربانية ،كريستيانو نيكوزيا ،بنجامني راسيل

:16:40 – 16:00سيغولني دي بونربيان

ليبيا

استراحة

 اللنب والتراب املدكوك يف احلوض األوسط للبحر األبيض املتوسط .حالة "عتيقا" :12:40 – 12:00ديفيد ماتينجلي ،مفتاح حداد ،مارتن ستريي

 -املعمار املبين بالتربة يف الصحراء الليبية يف العصور القدمية .املباين والتأرخيات

استراحة الغداء

 املعماراملبين بالتربة يف يف "باختريان" الشمالية :17:30 – 17:00فيلم حول البناء بالتربة والتجارب ،من تعليق يامسني تركي
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 :16:30 – 14:45يوسف عيبش ،كلري آن دي شازيل ،حممد كبريي عالوي

باريس ،املدرسة العليا 29 ،شارع أومل :قاعة بول لنجيفني

 -مناقشة مبشاركة كل من:

تتسع قاعة لنجفني الستقبال  45شخص فقط ،لذلك يتوقّف الدخول على عدد املقاعد املتوفرة

محالت ،حممد شريف محزة ،أمينة عائشة مالك ،سعدية مماش ،مهام سعد ،يامسني تركي

 ،13:00 – 9:00قاعة بول لنجيفني

 .IIIحفظ تراث البناء بالتربة وترميمه
املشرف :هوبري غيو

 :9:40 – 9:00غي لوكييو

 -ترميم "رامسيوم"

 :10:20 – 9:40يامسني تركي

 إعادة تأهيل املعمار املبين بالتربة يف خدمة احلفاظ على التراث :11:00 – 10:20فيليب بارديل

 -تراث البناء بالتربة يف بالد "رين"

استراحة

 :12:00 – 11:20ميلودي بونّا

 التربة النيئة يف اهليمااليا .تقاليد مهدّدة باالنقراض وترميم اجلص املطلي (سيكيم ،سبييت ،الداخ؛ القرون 13و 17و 19و)20

 :12:40 – 12:00فرانسواز جوزيف

 -طرق احلفظ والترميم

استراحة الغداء

 ،17:00 – 14:00قاعة بول لنجيفني

 .IVحنو اجناز معجم مغاريب للبناء بالتربة :مورد للتفكري يف خدمة علماء
اآلثار

:14:45 – 14:00كلري آن دي شازيل ،فلورنسا مونييه

 -عرص املعجم املغاريب فرنسي  -عريب :النشأة واملنهجية والغرض

 :14:45 – 14:15يوسف عيبش ،كلري آن دي شازيل ،عبد الفتاح إشخاخ ،حممد كبريي عالوي

 -قراءة املعجم ومناقشة املصطلحات

لالستفسارflorence.monier@ens.fr :

كُميت عبد اهلل ،مسرية عليش ،عماد بن جربانية ،سامية شرقي ،ربيعة شريف ،علجية
 :17:00 – 16:30يوسف عيبش ،كلري آن دي شازيل ،حممد كبريي علوي

 اخلالصة :حنو إنشاء معجم مغاريب فرنسي – عريب ،مورد للتفكري والعمل خدمة علماءاآلثار

اخلميس  20أكتوبر 2016

جرينيون ،معهد باريس لتكنولوجيا احلياة والغذاء والعلوم البيئية (دون تسجيل) مطلوب)
 – 08:58االنطالق من باريس  -مونبارناس

 - 09:40الوصول اىل جرينيون ،معهد باريس لتكنولوجيا احلياة والغذاء والعلوم البيئية
 - 09:45ترحيب من قبل فيليب بافاي ،أستاذ مبعهد باريس لتكنولوجيا احلياة والغذاء
والعلوم البيئيةUMR Ecosys ،

 .Vاملواد والتحليالت

 :10:50 – 10:30جيل فرونتو

 مقاربات جغرافية أثرية مطبّقة على األراضي :11:10 – 10:50سيسيليا كمّا

 ميكرومورفولوجيا البناء بالتربة اللنب :حالة مواقع "ريغة" :11:40 – 11:10آن كلري هوديروا

 -مواد إضافية يف جص التربة؟

:12:00 – 11:40جريالدين فراي

 الوجوه العديدة للطالء على األرض ،بني بريتانيا وآسيا الوسطى .رهانات وتوقعاتمناقشات

اختتام املائدة املستديرة – الندوة  :2016أمينة عائشة مالك

استراحة الغداء

:16:30 – 14:00

زيارة املخابر وجلسة عمل
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باريس :حماضرة مفتوحة للجمهور العام

 ،19:30 – 17:30مدرج 62 ،PSLمكرر شارع غي لوساك ،باريس 5
هوبري غيو (مركز  – )CRAterreالبناء بالطني ،اإلشكاليات الراهنة
عرض فيلم لفرانسوا لو بايون:

ثورات األرض ()2004
مناقشة

