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 ملخص الرسالة

وتعترب كذلك من بني يف إيالة اجلزائر،  دنأهم املبني قسنطينة يف العهد العثماين من مدينة  تعترب
 من مصادر، كما جاء على لسان الكثري والتبادل التجاري املدن الرائدة يف جمال احلرف والصناعات

لمدينة، ل رةة املزدهاالقتصادي وضعيةاملصادر التارخيية اليت حتدثت عن الإىل جانب  ،الرحالة واجلغرافيني
ة اليت  تعدداألسواق، وأهم الصنائع واحلرف املنتشرة ذات الوظائف واجملاالت امل حلديث عنوذلك با
تغطي حاجات الناس اليومية، ومنها ما ختطى أسوار املدينة وبلغ الدول األوربية عن طريق كانت 

را مهما وملموسا يف اجملتمع ممارستهم للتجارة اخلارجية، فاحلرف والصناعات قد لعبت والزالت تلعب دو 
سواء من الناحية الفنية الزخرفية، أو من حيث طرق  خر وتفنن يف هذا اجملالالذي أبدع هو اآل ،احمللي

يف حبثنا هذا هندف إىل مجع كل ما يتعلق باحلرفيني والصناع سواء من اجلانب ، وتقنيات الصناعة
 ،والتنظيم احلريفودورها الطوائف احلرفية  موضوعالفين، وكذا  وأ ،أو اجلانب االقتصادي ،االجتماعي

هتدف الدراسة كذلك إلبراز الدور واملكانة اليت حيظى هبا الصناع بني اجملتمع القسنطيين مع تسليط 
الضوء على نشاطاهتم احلرفية والصناعية، كما نتطرق إىل ورشاهتم وأماكن متركزهم ومزاولتهم حلرفهم 

 . م عادة يف شكل خارطة جغرافيةوصناعاهتم اليت حتمل أمسائه
Constantine was one of the most important Cities  in the regency of Algiers 

during the ottoman era.it was consdered as the lead in the crafts, industries and the 

trade exchange,according to various books of  travelers and geographers, Beside 

historical sources that metioned the blooming economic status of the city.by talking 

about markets and the main crafts and industries which had been covering the daily 

needs of the population.and some of it even would cross the city’s walls to the 

european countries by foreign trade. Therefore crafts and industries played a major  

role and still in the local community whom create a piece of art in this feild wether in 

artistic and decorative side or in a technical side . in our humbling research .we aim to 

collect everything related to crafters and  manufacturers  wether in social .economical 

or artistical side.and also crafters communities and its role and the artisanal 

organization. The study aims also to show the role and the status which he enjoys  

among the constatinian society with highlighting on Their craft and industrial 

activities as As we reached out to their workshops and  localization of  practice which 

commonly have their names on  in a form of a map. 

 


