
 

 برنامج اليوم الدراسي 
  7142ديسمبر  41الخميس 

 الكلمة اإلفتتاحية  :  41:11-41:41
 ابراهيم مهديد مدير المخبر: د .أ                       
 رئيسة اليوم الدراسي  ريمة مجدوبك.د                       

  منسق حميد أيت حبوش  .د                       
 :الجلسة العلمية األولى 

 4جامعة أحمد بن بلة وهران   حميد أيت حبوش .د: رئيس الجلسة 
 4كريمة مجدوب جامعة أحمد بن بلة وهران . د  41:01 – 41:41

 « les justiciers ou redresseurs de torts », « les hors la Loi 

du régime colonial » : mythes et réalités . 

 خديجة بختاوي  جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس .د  41:11- 41:01
 اإلجرام في الجزائر و المقاومة الفردية خالل اإلحتالل الفرنسي                    

 +زبانة  غليزان ليلى بلقاسم المركز الجامعي أحمد .أ 44:11- 4111
 فتيحة خروبي جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان .أ                      
 بمنطقة 4681راءة تحليلية النتفاضة لزرق بلحاج عام ق                      
 غليزان من خالل الوثائق االرشيفية                       

 قنون جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس  حياة. د 44:41- 44:11
 ظاهرة اللصوصية في مواجهة السياسة االستعمارية الفرنسية                       
 م  41في الجزائر أواخر القرن                        

     4جامعة أحمد بن بلة وهران  بن عمر حمدادو. د   44:01 – 44:41
 م 41المقاومات الشعبية و إشكالية األمن في القطاع الوهراني أواخر ق        

 منــــــــــــــــــــــــــــــــــاقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    44:01-44:11
 

                    

 

 : الجلسة العلمية الثانية 
 4كريمة مجدوب جامعة أحمد بن بلة وهران .د: رئيسة الجلسة 

 4زهيرة لكحل  جامعة وهران .أ+د ابراهيم مهديد .أ 47:11-47:41 
 نشرية الحالة العامة للجزائر " دراسة نقدية حول أدبيات                        
 .م 71م و بداية ق41نهاية ق                        

 4حميد أيت حبوش  جامعة أحمد بن بلة وهران. د 4741-47:01
 م 41ظاهرة انعدام األمن في القطاع الوهراني  أواخر ق                      
 .دراسة في االسباب و االبعاد                       

 4وهران أحمد بن بلة جامعة   محمد بن جبور.د 47:01-47:11
 .            و تداعياتها    4617مقاومة ناصر بن شهرة في األغواط                       

 عبدالقادر مداح  جامعة ابن خلدون تيارت . د 47:11-40:11
 التصوف و المقاومة ، دوافع ظرفية ألبعاد تاريخية                       

 .م 71م و بداية ق41نهاية ق                      
 فايزة بوسالح المدرسة العليا لألساتذة وهران .د 40:11-40:41

 . م ،و موقف اإلستعمار الفرنسي منها41بالغرب الجزائري أواخر ق ظاهرة ألألمن 
 4علي عبود جامعة أحمد بن بلة وهران .أ 40:41-40:01

 العثمانية و وقعها في الجزائر –دور الدعاية األلمانية                       
 .4141مع ظروف الحرب العالمية األولى                      

 منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة40:01-40:11
                        الكلمة الختامية و قراءة التوصيات 40:11-41:11

                       


