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ال��نة�العلمية:ء

 مهديد�إبراهيم، قسم�التار�خ�وعلم�اآلثار، جامعة�وهران1 أحمد�بن�بلة / مركز�البحث����األن��و�ولوجيا  

االجتماعية�والثقافية

حمدادو�بن�عمر، قسم�التار�خ�وعلم�اآلثار، جامعة�وهران1 أحمد�بن�بلة 

بن�جبور�محمد، قسم�التار�خ�وعلم�اآلثار، جامعة�وهران 1 أحمد�بن�بلة 

عبد�ا��ميد�آيت�حبوش، قسم�التار�خ�وعلم�اآلثار، جامعة�وهران 1 أحمد�بن�بلة 

عمار�محند�عامر، باحث�دائم�بمركز�البحث����األن��و�ولوجيا�االجتماعية�والثقافية 

بلقاسم�لي��، قسم�التار�خ�وعلم�اآلثار، املركز�ا��ام����غل��ان 

عبود�ع��، قسم�التار�خ�وعلم�اآلثار، جامعة�وهران1 أحمد�بن�بلة 



دراسة�حالة�قبائل�املخزن�بوهران�من�خالل�كتاب�ولسن�اس��هاري
Notice historique sur le maghzen d’Oran, Oran, 1849-1851
 حور�ة�جيال��،مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�اإلجتماعية�والثقافية

09:00-08:30
09:30-09:00

استقبال�املشارك�ن
    ال�لمة�االفتتــــــاحيــــة

جيال���املستاري، مدير�مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�اإلجتماعية�والثقافية 
عّمار�محند�عامر، رئ�س�قسم�سوسيو�أن��و�ولوجيا�التار�خ�والذاكرة 

       ا��لسة�العلمية�األو��

رئ�س�ا��لسة: إبراهيم�مهديد، جامعة�وهران 1/ مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�اإلجتماعية�والثقافية

09:45-09:30

10:00-09:45

  قراءة����قصيدة�الشيخ�عبد�القادر�عن�دخول�الفر�سي�ن�إ��  ا��زائر

 ن�ية�حضر�ة�دادوة، مركز�البحث����األن��و�ولوجيا�اإلجتماعية�والثقافية 
 بلقاسم�بومدي��، جامعة�معسكر

 حدود�ا��زائر�مع���اية�ا��كم�العثما�ي�إ���غاية 1870، دراسة�حول�ُمؤلف�ا��غرا���املؤرخ�هيل�ن 10:15-10:00
بال�س:ء

Helene BLAIS « Mirages de la carte, l’invention de l’Algérie coloniale » Fayard, Paris, 2014
 أحمد�غنيمة، جامعة�وهران1 

إسهامات�ألب���دوفولكس�و���براجور  حول�أوضاع�ا��زائر�من�خالل�املجلة�اإلفر�قية
  عبد�ا��ميد�آيت�حبوش، جامعة�وهران1 

10:30-10:15

 مسألة�كراغلة�ا��زائر�واملشروع�الفر�����خالل�القرن�التاسع�عشر
    ع���عبود، جامعة�وهران1 

10:45-10:30

11:00-10:45

11:00-10:45

11:30-11:00
11:45-11:30

حالة�التعليم�بقسنطينة�من�خالل�وثائق�ا����ال�بودو�تر�ز�ل
    فاطمة�الزهراء طو�ال،  جامعة�وهران1  

   مشار�ع�ا��الة�املدنية����ا��زائرمن  خالل�االرشيف�ال�ولونيا���فيما�ب�ن  1900-1854
لي���بلقاسم، املركز�ا��ام����غل��ان

مناقشة
اس��احة�قهوة



12:00-11:45

12:15-12:00

12:30-12:15

12:45-12:30

13:00-12:45

ُب األماز�غ�خالل�الف��ة�االستعمار�ة�املمتدة�ب�ن�القرن 19 والقرن 20 َعرُّ
َ
إش�الية��

                    خديجة�شنعة، جامعة�وهران1 

 إبراهيم�مهديد، جامعة�وهران1

الفيجري�وإش�الية�التنص������املجتمع�ا��زائري�خالل�القرن 19
محمد�بن�جبور، جامعة�وهران1

                     بن�عمر�حمدادو، جامعة�وهران1

نظرة�الفاعل�ن�السيا����لقضايا�ا��زائر��ن 1852-1892 من�خالل�دراسات�وارن�يه�وجول�ف��ي
محمد�بليل، جامعة�ابن�خلدون�تيارت 

صورة�املجتمع�ال��راوي�من�خالل�رحلة�العسكري�ا����ال�تروم���وكتابه:ء 
 "Les Français dans le désert"

فطيمة�حباش، جامعة�تيارت�ابن�خلدون 

« La jeunesse Arabe et nécessité de l’élévation d’une intelligentsia assimilée » selon 
l’ouvrage du général DUBRAIL (G), Mes souvenirs, T1, (1820-1851), éd Plon, Paris, 1897

 عابد�سلطانة،  جامعة�وهران1 
L’image du chef indigène dans l’historiographie coloniale du 19e siècle

رئ�س�ا��لسة:  لي���بلقاسم، املركز�ا��ام����غل��ان

ا��لسة�العلمية�الثانية

 رئ�س�ا��لسة: حميد�آيت�حبوش، جامعة�وهران1

ا��لسة�العلمية�الثالثة

13:30-13:00
14:30-13:30

14:45-14:30

15:00-14:45Justice et jurisprudence en Algérie du XIXe siècle d’après les oeuvres de Camille 
SABATIER «La question de securité, Alger 1892» et Paul BACHMANN, «De la condition 
juridique en Algérie», Nancy 1894. 15:15-15:00

15:30-15:15Situation dans le département d’Oran au point de vue de la colonisation, des nouveaux 
villages et de la constitution de la propriété chez les indigènes», présenté par M.Nouvion, 
prefet d’Oran le 31 Déc 1878

15:45-15:30

مناقشة
اس��احة�غذاء

قراءة�حول�ممارسة�الطب�العر�ي����املجتمع�ا��زائري�من�خالل�أطروحة�الدكتور�ابن�الر�اي�صغ��،ء
Segir BEN-LARBAY , «La medecine arabe en Algérie», Thèse de Doctorat en medecine, 
Soutenue à l’université de Sorbonne, l’an 1884.  يمينة�مجاهد، جامعة�وهران1 

 كر�مة�مجدوب، جامعة�وهران1

لي���حمري، جامعة�تيارت�ابن�خلدون


