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 األيام الدراسية شارل روبار أجيرون برنامج

 الجزائر العاصمة - القليسين

 2142ديسمبر  41 و 41 و 41

 

ن دقيقة لعرض تدخله تتبعها ثالثون دقيقة ثالثو لكل متدخل وسيمنح. لجنة العلميةن من الكل نصف يوم دراسي عضوا سيرأس

 . لنقاشأخرى لألسئلة ول

 

 2142 ديسمبر 41الجمعة : اليوم األول

  9:00 - 12:30: الفترة الصباحية ←

 استقبال المشاركين  :8:00ابتداء من 

 تقديم عام لأليام: 9:00 - 9:30 

 

 .اريخ االجتماعي والتاريخ المحليدراسات الت: ثنائية المجتمع الكولونيالي :  المحور األول

 دحو جربال سيلفي تينو و:  رئاسة

 كريمة رمضاني    «0591و  0381الجزائريات بين  اتليتجارب النساء األه ،الفصاحاوشروط الالتسمية »: 9:30 - 10:30 

 والتلغرام والهاتف مصلحة البريد في موظفون "مسلمون جزائريون" -رجوع إلى الثنائية الكولونيالية»: 10:30 – 11:30 

 أنيك الكروا  « (0511-0585)

  .طاهر أوحاشي  « االرتيابنهاية عالم وزمن : ئرالمنتخبون تحت اختبار حرب الجزا»: 11:30 – 12:30 

 وجبة الغداء: 30: 12 

  

 14:00 – 18:30: الفترة المسائية  ←

 عفاف زقور و رفائيل برانش  :  رئاسة

 رائد بدر  « شارل روبار أجيرون ومسألة العبودية في الجزائر المعاصرة »:  14:00 – 15:00

 حواء اعمر زعيماش  «( 0599-0518)قسوس  مسار محمد العزيز »:  15:00 – 16:00

 استراحة :  16:00 – 16:30

يسمينة  «المركز االستيطاني مايو نموذجا . 0511-0380االستعمار االستيطاني بمنطقة القبائل ما بين  »:  16:30 – 17:30

 سعودي 

أوغيستان  «بني ميزاب "تابعة"ة تأمالت في مصادر التاريخ لدى مجموع. الجزائر من خالل الجنوب »:  17:30 – 18:30

  جوميي

 .ءشركاال ومأدبة عشاء من تنظيم المعهد الفرنسي في الجزائر : 19:30 
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 2142ديسمبر  41السبت : اليوم الثاني 

 8:30 – 13:00: الفترة الصباحية  ←

 االستقبال:  8:00 – 8:30

  

 نية الجزائريةنشأة وتشكل الوط :النضال السياسي في الجزائر : المحور الثاني 

 مليكة رحال و جيمس ماك دوقال :  رئاسة

نحو تجديد المقاربة التاريخية للفعل السياسي في ظل : التباسات، توترات وتناقضات ُمولدة للمعنى »:  8:30 – 9:30

 جوليان فروماج «االستعمار

-0598)الالسلطوي لشمال إفريقيا  الشعار، الجهاز مواقف ومطالب السلطويي الجزائر من خالل دراسة»:  9:30 – 10:30

 فيليب بوبا «التحررية مقاومة االستعمار ، الدعاية الموجهة للشعب الُمستعَمر والنضال(: 0599

 استراحة :  10:30 – 11:00

 نجيب سيدي موسى  «تحت اختبار الوضع الثوري  الهوية السياسية والكاريزما: حرب حدود مصاليي ال»:  11:00 – 12:00

أحمد  « 0585و  0505وتجنيس الجزائريين ما بين  إدماجموقف االشتراكيين بالشرق الجزائري من » : 12:00 – 13:00

 منغور 

 وجبة الغداء:  13:00

   

 14:30 – 19:00: الفترة المسائية  ←

 

 (4)وسائل ومناهج البحث التاريخي، نقد المصادر واالسطوغرافيا التقليدية :  المحور الثالث

 وفي فؤاد س و قشي فاطمة الزهراء و رانقويزابيل قا:  رئاسة

 ب عثمان زغ «المصادر الشفهية في كتابة تاريخ الجزائر المعاصرالمواجهة بين المصادر المكتوبة و »:  14:30 – 15:30

 بن ناجي جارية  «روايات شهود حرب التحرير الوطنية : المصادر الشفهية »: 15:30 – 16:30 

 ستراحة ا:  16:30 – 17:00

لمسلمين الجزائريين و ا ة العلماءفي مجالت جمعيِّ 0583مارس  3أثر مرسوم : الحدث من مصدره  »:  17:00 – 18:00

 شارلوت كوراي  « .الفرنسي األرشيف

حرب التحرير من منظور أرشيف :  "المجمعين"ممارسات الدولة الكولونيالية وردود فعل السكان »:  18:00 – 19:00

 ن ساكريستفابيا «SASتخصصة الوحدات االدارية الم

 

 

 



3 

 

 2142ديسمبر  41األحد : اليوم الثالث 

 

 9:00 – 12:30: الفترة الصباحية  ←

 االستقبال : 8:30 – 9:00

  

 (2)وسائل ومناهج البحث التاريخي، نقد المصادر واالسطوغرافيا التقليدية :  المحور الثالث

 ؤاد سوفيف و قشي فاطمة الزهراء و ايزابيل قرانقو:  رئاسة

 ينيار ديديي ق «؟ (0398-0319)العزل  عمليات عاشه الجزائريون من أي أثر لما »:  9:00 – 10:00

 «مصادر ومناهج لدراسة العالقات االجتماعية في الوسط الحضري: األجانب في المجتمع الكولونيالي »:  10:00 – 11:00

 هيغو فارميرون 

 استراحة :  11:00 – 11:30

 كالر مارينوفار  «لى اسطوغرافيا الجزائر المعاصرةإ ؟ عودة' الفرص الضائعة'انتهاًء من »:  11:30 – 12:30

 وجبة الغداء: 12:30 

  

 14:00 – 16:00: الفترة المسائية  ←

 شارل روبار أجيرون تكريم

يدة أجيرون، أعضاء اللجنة العلمية والس و عمر كارليي و مليكة القورصو و فاني كولونا: مائدة مستديرة مع 

 قشي و آن ماري باتي فاطمة الزهراء: ينشط المائدة مستديرة 

 أسئلة + مائدة مستديرة :  14:00 - 16:00

 .اختتام األيام الدراسية:  16:00 – 16:30

 

 


