
08H30 – 9H30
Protocole d’ouverture – |^jj ˜]<‹â]Ü⁄

رئاسة الجلسة 

أ.د. عبد الله بوخلخال  

كلمة االفتتاح السيد مدير قسم امللتقيات واملؤ�رات – عاصمة الثقافة العربية 
الربوفسيور سلي�ن حايش

كلمة منسقة اللجنة العلمية للملتقى أ.د. فاطمة الزهراء قيش

أ.د. نارص الدين سعيدو� (مؤرخ )

  قسنطينة يف كتابات القرن التاسع عرش.

09H30 – 11H00

القرن التاسع عرش من عا� إىل آخر

- الجلسة العلمية األوىل تحت رئاسة :  

 أ.د. نارص الدين سعيدو�  

.د. محمد االزهر الغر§  (جامعة منوبة – تونس)

اسرتاتيجيات االحتالل الفرنيس ببلدان املغرب مقاربة اقتصادية

د. عبد القادر دحدوح ( املركز الجامعي تيبازة)

مضام� ورمزية النقوش الكتابية والزخرفة لسكة األم� عبد القادر 

والسكة املغاربية املعارصة لها

د. عبد السالم املد� (جامعة طرابلس )

إشكالية النهضة الثقافية واإلصالح العث�� بوالية طرابلس الغرب

 يف نهاية القرن التاسع عرش

ABDELHAMID FENINA  (Université Manouba Tunisie )

 L’intervention des consuls et négociants européens dans la politique monétaire 

des Beys de Tunis au XIXe siècle

Pause café - اسرتاحة
11 H30 – 13H00

إعادة النظر يف املقاربات

- الجلسة العلمية الثانية تحت رئاسة :

 أ.د.  فاطمة الزهراء قيش 

SYLVIE THENAULT (CNRS/Paris)

Une proposition collective : Désenclaver l’histoire de l’Algérie à la période coloniale 

CLAIRE FREDJ  (Paris-Nanterre) 
L’Algérie, une colonie comme les autres ? Les projets d’engagisme en Afrique du Nord 

(1856-1871) 

AHMED BENAOUM (CNRPAH )  
Pour une théorie de l’insurrection au XIXe siècle en Algérie.

ARMELLE LE BRAS CHOPARD (Université de Paris)
Les Saints Simoniens et la colonisation de l’Algérie  

مناقشة

Débat
13H00 – 14H30

اسرتاحة الغداء
Déjeuner

14H30 – 16H00

العل�ء ورهانات العرص

- الجلسة العلمية الثالثة تحت رئاسة :

د. محمد العواد 

د. نادية طرشون (جامعة يحي فارس – املدية)

النزاع العث�� –الفرنيس الحتواء املهاجرين الجزائري� إىل البالد العث�نية

د.عبد الحي الخييل (جامعة محمد الخامس- الرباط)

³اذج من استغرافيا اإلصالح يف البلدان املغاربية : أقوم املسالك  والحلل البهية.

GHISLAINE ALLEAUME (CNRS/ Aix-Marseille)

Les algériens à Alexandrie dans la première moitié du XIXème siècle

د.محمد الحبيب عزيزي (جامعة تونس- املنار)

مراسالت ابن أ· الضياف :  مأ اخفاه...

Pause café - اسرتاحة

16H30 – 18H00

األرض، االستع�ر وتأسيس االستئصال 

- الجلسة العلمية الرابعة تحت رئاسة :

د. عبد السالم املد� 

FATIHA BENCHEIKH-LEFGOUN  (Université de Constantine 2)

La législation foncière  coloniale et ses enjeux

KAMEL CHACHOUA (CNRS/CNRPAH) 

La malédiction viticole ; La viticulture et la dialectique du système colonial en Algérie

EMMANUEL  BLANCHARD (Université de Paris)

La garde nationale « introuvable ». La formation de l’ordre urbain en situation coloniale  
(Algérie , 1830-1952)  

ISABELLE MERLE (CNRS/Aix-Marseille) 

 Empreintes algériennes en terre Calédonienne. Le chassé-croisé  des politiques foncières 
dans la seconde partie  du XIX e siècle 

مناقشة
Débat

08H30 – 10H00

 النخبة واإلصالح والتحديث
- الجلسة العلمية الخامسة تحت رئاسة :

د. نادية طرشون 

أ. نجاة عبو (جامعة البويرة)

الفكر اإلصالحي وتأثره بالتقدم األورو· يف القرن التاسع عرش 

«تونس والجزائر ³وذًجا» دراسة استغرافية مقارنة                      

أ. ياسمنة زمويل  (جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة2)

تصورات النخبة العاملة يف جزائر القرن 19م يف اإلصالح والتحديث

د. أحمد الباهي   (جامعة القÄوان)

نظرة النخبة اإلصالحية بتونس إىل التاريخ الوسيط إلفريقية : أحمد بن أ· الضياف ³وذجا

أ. لطيفة حميص  
 جامعة د. يحي فارس، املدية

مظاهر الحداثة يف املجتمعات املغـــاربية : اإلصالح العسكري بتونس 

يف القرن التاسع عرش من خالل املصـــادر املحليــة. 

10H00 – 11H30

اإلستغرافية والنظرة إىل األخر
- الجلسة العلمية السادسة تحت رئاسة :

 د. احمد مولود الهالل  

د.  محمد العواد  (جامعة ابن زهر، أكادير)

نظرة املغاربة  للتقدم األور· ومدى تأثرهم به من خالل رحالتهم وبعثاتهم

 العلمية إىل أوربا خالل القرن 19م.

أ. عبد القادر قندوز (جامعة ابن خلدون تيارت)

ازدواجية النظرة  لألخر  «من خالل كتابات املغاربة يف القرن 19

أ. سمÄ لشهب  (جامعة محمد األمÈ دباغÈ- سطيف2)

صورة املحتل الفرنيس واملقاومات الشعبية الجزائرية خالل القرن 19م من منظور 

االسطوريوغرافيا املحلية – قراءة يف جدلية التأييد واملعارضة

أ. االخرض سعيدا�  (جامعة ابن خلدون- تيارت)

بوادر الدولة الوطنية يف الجزائر ، قراءة يف جهود األم� عبد القادر

Pause café - اسرتاحة
11 H30 – 13H00
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العمران املغار§ واالستع�ر

- الجلسة العلمية السابعة تحت رئاسة :

 د. عبد القادر دحدوح 

أ. عبد الحليم مرجي (جامعة البويرة)

تأث� الع�رة الغربية يف االستغرافية املغاربية من خالل وصف الرحالة محمد ب�م الخامس 

التونيس للمدن الجزائرية خالل القرن 19 م

د. مبارك بوعصب  (املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين- القنيطرة)

تحوالت املدينة املغربية خالل القرن التاسع عرش املدن املرايس ³وذجا.

د. بية عبيدي بلحاج (جامعة منوبة- تونس)

هنش� «سيدي الشويقي»: مالمح الحركة العمرانية بريف مدينة تونس

 خالل القرن التاسع عرش

د. محمد مللوÎ (جامعة ابن زهر- أكادير)

املدن والحياة الحرضية يف البالد املغاربية خالل القرن التاسع عرش : حالة املغرب االقىص

عبد الرح�ن بن بوزيان (جامعة تلمسان )

الغزو التجاري األورو· لألسواق املغاربية وانعكاساته االقتصادية واالجت�عية 

خالل القرن 19 الجزائر واملغرب أ³وذجا

مناقشة

Débat

13H00 – 14H30

اسرتاحة الغداء
Déjeuner

14H30 – 17H00

مؤسسات الهيمنة وأشكال التحدي 

- الجلسة العلمية الثامنة تحت رئاسة :

GHISLAINE ALLEAUME 

NADIA BISKRI  (Université de Paris)

Prison et enfermement dans l’Algérie coloniale, de la conquête au tournant des années 1930.

HOUDA BAÏR  (Université  de Jendouba -Tunisie)

Le processus cartographique et l’interférence des savoirs : La stratégie de la tribu des Fraichich lors 
de l’établissement de la frontière algéro-tunisienne au XIXe siècle

IDIR HACHI  (Aix-Marseille)
L’avocat, le médecin et l’ancien légionnaire : trois archives singulières du procès 

de Constantine (1873). 

د. صابرينة الواعر  ( املدرسة العليا لألساتذة – قسنطينة)

عريضة القضاة سنة 1865  وعريضة الدكتور ابن العر· ويس امحمد بن رحال سنة 1891 

أ.د. فاطمة الزهراء قيش  (جامعة عبد الحميد مهري -  قسنطينة2)

تأسيس الحالة املدنية يف البالد املغاربية : تطبيقات متباينة

08H30 – 11H00

عمق االستيطان وحدوده

- الجلسة العلمية التاسعة تحت رئاسة :

د. ك�ل شاشوى

CHRISTINE MUSSARD  (Aix-Marseille)

De El Aioun à Lacroix : La fabrique d’un village de colonisation aux confins de l’Est algérien

AZZEDDINE KINZI  (Université de Tizi Ouzou )

Village Minier de Timezrit en Kabylie : Approche historique et  monograp 
hique du patrimoine minier

DIDER GUIGNARD  IREMAM (CNRS, France)

L’anatomie d’un instant ou l’homicide d’un journalier algérien (1934) comme point de départ

د. االزهر املاجري (جامعة منوبة – تونس)   

القبيلة واالستع�ر واملجال يف بالد املغرب  

CHARLES GRÉMONT  (IRD/Marseille)

Pour une anthropologie historique de la Boucle du Niger : Un corpus inédit de manuscrits arabes

Pause café - اسرتاحة

11 H30 – 13H15

أنÔوبولوجيا تاريخية

- الجلسة العلمية العارشة تحت رئاسة : 

  أ.د. محمد االزهر الغر§

أ. كوثر هاشمي  (جامعة 8 ماي -1945 قاملة)

الواقع الصحي يف الجزائر خالل القرن التاسع عرش (مقاربة ب� الطب الشعبي والطب الحديث) 

د. احمد مولود الهالل (جامعة نواكشوط)

الكوارث الطبيعة ودورها يف القضاء عىل مدن القوافل Øوريتانيا خالل القرن التاسع عرش

أ. عث�ن برهومي (جامعة صفاقس)

الواقع الدÜوغرايف بإيالة تونس خالل النصف الثا� من القرن التاسع عرش 

وانعكاساته عىل االقتصاد واملجتمع

عبد الباسط قلفاط  (جامعة خميس مليانة)

سجالت املحاكم الرشعية شهادة عىل واقع الحرف بالجزائر بعد نصف قرن من االحتالل  

مناقشة

Débat
13H15 – 13H45

Cérémonie de clôture – مراسم االختتام

Déjeuner – وجبة الغذاء
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