برنامج اليوم الدراسي
افتتاح اليوم الدراسي  /الجلسة االفتتاحية
09-15- 09 :00
09 :30- 09-15

كلمة رئيس اللجنة العلمية  :د .الهاللي ابراهيم ( CNRPAHتلمسان)
كلمة منسقة اليوم الدراسي  :د.لويزة قالز ( CNRPAHالجزائر)
أ.د .شعيب مـﭬنونيف من أخطاء بعض المستشرقين الفرنسيين في جمع
الشعر الشعبي -صونيك أنموذجا-
(ج .تلمسان )

الجلسة األولى برئاسة :أ.د .عبد الحق زريوح
مظاهر التراث الشعبي في الجزائر من خالل كتاب
أ.د .قويدر قيداري
09:40 - 09:30
(ج .معسكر )

09:50 - 09:40

د.دادوة حضرية
نبية /د .بومديني
بلقاسم ()Crasc

10:00 - 09:50

أ.د .خالد بلعربي
(ج .سيدي بلعباس)
د .حاج بنيرد
(ج.تيزي وزو)
أ.د عمارية بلقايد
(ج.تلمسان)

10:10 - 10:00
10 :20 - 10:10
10 :30- 10 :20

د .ناصر بوردوز
()CNRPAH

'الفوايد' ( )1905للمستشرق الفرنسي جوزيف
ديسبارمي Joseph Desparmet
جوزيف دي بارمي والبحث الميداني حول التراث
الالمادي في الجزائر Joseph DESPARMET
)(1863-1942
الصحراء الجزائرية -عاداتها وتقاليدها  -في كتابات
المستشرقين الفرنسيين
الموروث ال ّ
ي
ي واالستشراق الفرنس ّ
شعب ّ
L’orientalisme et les influences coloniales
dans les formes d’expressions populaires
algériennes

مولود معمري والدعوة إلى النهوض بالتراث
الالمادي الجزائري.

الجلسة الثانية برئاسة :أ.د  .شعيب مـﭬنونيـف
د .عبد الكريم شامي
10 :40 – 10 :30
(ج .معسكر )

10:50- 10 :40

أ.د زريوح عبد الحق
(ج .تلمسان)

الحرف التقليدية وحرف البناء بمدينة تلمسان
وضواحيها من خالل مؤلفات األخوين جورج
وويليام مارسيه
منهجية جمع وتوثيق الشعر الشعبي الجزائري

11:00 - 10:50

أ.د نفيسة دويدة
(ج .الجزائر)

األلماني فون مالتسان ودوره في توثيق التراث
الالمادي بالجزائر

11 :10- 11 :00

د .بن قو فتيحة
(ج .الشلف)

التراث الثقافي الالمادي بمنطقة ترارة (شمال غرب
تلمسان) من خالل كتابات الرحالة و المستشرقين:
شارل دي موبري نموذجا

11 :40 -11 :10

منـــــــــــــــــــــــــــاقشــــــــــــــــة

برنامج اليوم الدراسي
الجلسة الثالثة برئاسة:
11 :50- 11 :40

د .ليتيم زكية
د .صفاء أوالد هدار
(ج .البليدة )2

12 :00 - 11 :50

د .الهاللي ابراهيم
()CNRPAH

التراث الثقافي الالمادي الجزائري في كتابات
إدموند ديستان –منطقة بني سنوس أنموذجا-

12 :10- 12 :00

أ.د بن خميس توفيق/ط.د
لغريب سلوى /ط.د
عساس عبد الحفيظ
(ج.باتنة)
د .عزوز فوزية
(م.ج مغنية)
د .بن عزة أحمد/
ط.د بولقرون عبد
الرحمن (ج .قسنطينة)3
د .عبد الحفيظ بلعربي
(ج .سيدي بلعباس)
د .إبراهيم طاس
(ج .غرداية)

اللهجات الجزائرية في دراسات المستشرقين
الفرنسيين

13 :00- 12 :50

د .بوعشة فاطمة/
د.بلحاج مليكة
(ج .تلمسان)
ّ
الزربية المزابيّة في عيون المستشرقين -تراث
ط /د إيمان كاسي موسى
المادّي متعدّد الوظائف
(ج .الجزائر)2
تأثير التراث الشعبي الجزائري على الفنان إتيان
د .بن ساحة بن عبد هللا
ديني
(ج .مستغانم)
التصوير االستشراقي في الجزائر –االرهاصات
د .محمود بوكفوسة
والدوافع-
(م.ج عين تموشنت)
استــــــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــة

12 :20- 12 :10
12 :30- 12 :20

12 :40- 12 :30
12 :50- 12 :40

13 :10-13 :00
13 :20- 13 :10
13 :30- 13 :10
14 :00-13 :30

La littérature populaire algérienne dans la
Revue africaine : une œuvre des
orientalistes dans l’Algérie coloniale

الحكاية الشعبية الجزائرية في كتابات المستشرقين
بين التدسيس والتنفيس
العوالم العجائبية للحكاية في اللوحات الفنية لدى
المستشرقين.
خلفيات اهتمام المستشرق الفرنسي ويليام مارسي
بالمنطوق الشعبي في الجزائر.
اهتمام المستشرقين الفرنسيين بالتراث الثقافي
الالمادي لمنطقة القبائل – المنطلقات
و األبعاد()1930 -1856
تراث وادي ريغ في كتابات هاينريش فون مالتسان

برنامج اليوم الدراسي
الجلسة الرابعة برئاسة:
14 :10 - 14 :00

د .عميرات محمد أمين
د .مريم عبد السالمين/
د .نبيلة حمودي
(ج .الجزائر)2

األمثال الشعبية الجزائرية  :بين إسهامات المستشرقين في
جمعها ،ودور المثقفين الوطنيين في إعادة تحقيقها والكشف عن
قيمتها الحقيقية

14 :20 - 14 :10

ط/د .بغزو جالل/
ط .د بوعامر أصالة
بلسم (ج .قسنطينة))

توظيف الموروث الالمادي القسنطيني في لوحات المستشرقين –
دراسة تحليلية لعينة من لوحات قاعة مدينة قسنطينة بالمتحف
الوطني العمومي سيرتا أنموذجا-

14 :30- 14 :20

د .سلمى نهاري/
د .آمنة بلحساين
(ج .تلمسان)
د .اسماعيل بوزوينة
(ج .تلمسان)
أ .صافي مجدوب
(ج .غليزان)
د .جمال الدين بابا/
د.شرقي سنوسي
مصطفى ))CNRPAH
د .مجدوب المية/
د .بورقيعة سليمة
(ج .تلمسان)
ط/د أسماء بن طيب
(م.ج مغنية)
د .عز الدين جعفري
(ج .تلمسان)
ط/د حاجي خلود
(ج .وهران)
أ.سعيداني أحمد
(م.ج مغنية)

واقع الفن االستشراقي بالجزائر وتأثيره على الهوية الوطنية.

16 :10-15 :50

د .عميرات محمد أمين/
ط.د بوستين إلهام (ج.
تلمسان)

16 :20-16 :10

منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقشــــة التوصيات واالختتام

14 :40- 14 :30
14 :50- 14 :40
15 :00- 14 :50

15 :10- 15 :00

15 :20- 15 :10
15 :30 -15 :20
15 :40- 15 :30
15 :50-15 :40

خصوصيات المديح النبوي الشعبي المغنّى بتلمسان –مقاربة
توصيفية-
التراث الثقافي الالمادي بالغرب من خالل كتاب يوهان كارل
بيرت.
المستشرق فيليب مارسي وجهوده في نشر التراث الجزائري.
االستشراق في الجزائر :المفهوم  ،التاريخ واألهداف
فاعلية المجلة اإلفريقية في المحافظة على الفنون والتراث
الالمادي
دور المستشرقين في بعث التراث الالمادي الجزائري
قراءة أنثروبولوجية لكتاب المستشرقة ماتيا غوردي (المرأة
الشاوية في األوراس)"
عادات وتقاليد منطقة الكاف غرب الجزائر.
قراءة في كتاب
"Servies Jean" les portes de l'année

