
                                                                                    

 اإلنسانيةب والعلوم  اآلدا" ه  مدرسة الدكتورا

 

 برنامج اليوم الّدراسي

 جعيّطهشام  المؤّرخ والمفّكرفقيد الجامعة التونسيّة  لروح تكريما 

 0202أكتوبر  02يوم األربعاء 

   

 استقبال المشاركين والضيوف     03.80

 :االفتتــــــــاح    00.00

  السيّد عميد كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بسوسة كلمة 

 يعبد الحميد الفهر ، األستاذمنّسق اليوم الّدراسي السيّد  كلمة 

عضو  -اإلسالميتاريخ المغرب أستاذ  )حسن برئاسة األستاذ محّمد : العلميّة األولى الجلسة    00.80

 (بالمجمع التونسي بيت الحكمة

 (جامعة تونس –التاريخ الثقافي  أستاذ)عيسى لطفي      00.80

 األزمة والثقافة والتاريخ في ضوء مباحث هشام جعيط وعبد هللا العروي              

 (واالجتماعيّة بتونسكليّة العلوم اإلنسانيّة  -الوسيطاإلسالمي أستاذة التاريخ )حياة عمامو     00.90

 سياسة التّمصير عند المسلمين في فترة اإلسالم المبّكر            

 (جامعة تونس -أستاذ التاريخ اإلسالمي الوسيط) خالد كشير    00.00

     Hichem Djait, maitre d’une école historique pour l’étude de l’islam 

 (اب والعلوم اإلنسانيّة بسوسةكليّة اآلد -األديانتاريخ أستاذة  ) سلوى بالحاج صالح      00.80

النبي محمد والمؤلّفة قلوبهم: في استكمال السيرة المحّمديّة لهشام جعيّط                

 ـراحـــــــــــــــة   استــــ    00.90



 برئاسة األستاذة حياة عمامو : الجلسة العلميّة الثانيّة    00.10

 محّمد حسن     00.10

 جعيط  هشام  بواكير كتابات  المصير في  وهاجس  الماضي  سؤال            

 (أستاذ التاريخ الوسيط ومدير مركز سرسينا بقرقنة) )عبد الحميد الفهري     00.10

 في مسائل طبيعة المجتمع العربي وأنماط اإلنتاج في العهد الكالسيكي           جعيط             

      (بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بسوسة -وسيط ال أستاذة التاريخ )بثينة بن حسين      01.00

 هجرة الّشعوب وهاجس التّأريخ لدى هشام جعيّط            

 (جامعة منوبة -اإلنسانياتوكلية اآلداب والفنون   -سيطوالتاريخ أستاذ ال)بن ميالد لطفي    01.10

 في فكر هشام جعيط " عائق التجاوزاألنا و اآلخر و"           

 اءدغـــــــــــــ    01.10

 د الحميد الفهريبرئاسة األستاذ عب  الجلسة العلميّة الثالثة    09.00

 (   كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بسوسة -أستاذ التاريخ المعاصر)عادل يوسف     09.00

Le souci démocratique chez Hichem Djait : d’après ses deux articles célèbres     

  (1967/1988) et une lettre inédite (1978) 

 (تونس –أستاذ الّدراسات اإلسالميّة جامعة قرطاج )نادر الحّمامي     09.10

 لهشام جعيّط" تاريخيّة الدعوة المحّمديّة في مّكة"سؤال المصادر في              

 (سوسةبكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة  -وسيطالريخ تاال  أستاذ)حميدة توكابري     21.10

                 Somme théologique sur le gain, al-kasb, en islam 

 ( اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنّوبة كليّة -  الوسيطأستاذ التاريخ ) بشير العبيدي    01.00

أطفال غير المسلمين في المشرق اإلسالمي خالل القرون األولى للهجرة بين المنظور الفقهّي            

 والواقع

 (جامعة منّوبة –أستاذ التاريخ الوسيط اإلسالمي )نبيل قريسة       01.10

 المؤّرخ وفيلسوف التاريخ  هشام جعيّط            

 (جامعة صفاقس –أستاذ حضارة )محمد الخراط    01.10

 المنزع اإلنساني في كتابات هشام جعيّط          

 

 االختتــــــــــــام    07.00


