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: 

على صعيد املصطلح واملجال وما تبع ذلك من استعانة  يااألنثروبولوجالتطور الذي مس  أدى               

وسائل إلى تحولها لعلم متمدد، شاسع ومعقد يصعب رسم الحدود بين فروعه وحتى بينه وبين بمناهج و

راسة االنسان دراسة شاملة ال يهتم بدالذي علم إلى ال األنثروبولوجياالدراسات اإلنسانية األخرى، فآلت 

حديد ووصف ، منطلقة من توال تكاد تتخلى عن منهج من مناهج البحث في سبيل ذلك تستثني منه شيئا

وحتى )وعالقته باإلنسان  (أصل االنسانالكشف عن)العضوية والسيكولوجية ومحاولة  "األنسنة"معايير 

للظواهر وتصنيف  وتتبعانسان" من نشاط وتفاعل، ا الجدير بالوصف ب"ثم ما كان لهذ (الحيوان

لم يكن ملا كان أصل ، ومجموعة بشريةشكال التي تتخذها عند كل من حيث النشأة والتطور واألاإلنسانية 

ثم ما لبثت  مثال، كاالثنوجرافياتحول إلى أحد فروعها املتعددة تاالنثروبولوجيا من دراسات وصفية إال أن 

تحولت  بالوصول إلى وقتنا الحالي فقدنحو التخصص الفرعي و جنحتالدراسات االنثروبولوجية أن 

 املتماشية وما يخدم املجتمع الذي تعنى به، فاكتفت بكونهااالنثروبولوجيا إلى السياق واالشكاالت 

على سبيل املثال ال  أو كونها ثقافية أو اقتصادية في دول أخرى  اجتماعية في دول معينة أنثروبولوجيا

مفهوم وطبيعة االنثروبولوجيا النظرية والتي تسعى لدراسة كل  أصل مع رغم أن هذا قد ال يتماش ى، الحصر

 ".( على حد تعبير "مرجريت ميدالجوانب )كأنساق مترابطة ومتغيرة

والتاريخ باعتباره دراسة إنسانية تهدف الستجالء وتحليل وتفسير النشاط البشري املاض ي بمختلف 

 
 
ضمن بصورة أو يت سجالت في مكان وزمان معينفه من مظاهره، وبما يتخلله من أحداث وجماعات وما خل

دور في الدراسات  لألنثروبولوجياكون أن ي من الشائع جداكما أنه  ،بأخرى أوصافا أنثروبولوجية مختلفة

على دراسة املخلفات املادية لإلنسان والبيئة بهدف التعرف على مختلف  علما يقوم باعتبارهالتاريخية، و

يعد علم األثار من حيث املفهوم ذو  اتجاه ما تتضمنه بيئته وطبيعة تفاعل االنسان أوجه النشاط اإلنساني

د كما أن انفتاح علم األثار الالمحدود على مختلف العلوم والتقنيات واملناهج ق ،مضامين أنثروبولوجية

 :الندوة اتتمحور حوله يةوعليه نطرح التساؤل التالي كإشكاليجعل منه شريكا فعاال لالنثروبولوجيا. 

 ؟وعلم األثار نثروبولوجيا وكل من علم التاريخالقائمة بين األ وحدود العالقة واتجاهاتماهي طبيعة 
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 املرتبطة بكل من االنثروبولوجيا والتاريخ وعلم األثار.تحديد املفاهيم وضبط املصطلحات  ➢

جية والتاريخية لووضع تصور لحدود املجاالت التي يمكن خاللها الفصل بين الدراسات االنثروبو ➢

 واألثرية.

نثروبولوجية، التاريخية التعرف على أهم املناهج والتقنيات البحثية الحديثة املستخدمة في األبحاث اال ➢

 واألثرية.

 والتاريخ وعلم األثار. نها االنثروبولوجياالتعريف بالقيم املعرفية والعلمية التي تتضم ➢

، من حيث طبيعتها وكل من التاريخ وعلم األثار ااألنثروبولوجيلعالقة بين ل وضع تصور ومقاربة ➢

 واتجاهاتها ومكامن التعاون ومظاهر التداخل.

 يا والتاريخ وعلم األثار ومستقبل العالقة بينهم.النثروبولوجا األبحاث في كل مناستشراف مستقبل  ➢

  

 ر: املفاهيم واملصطلحات وحدود املجاالت.االنثروبولوجيا، التاريخ وعلم األثا :

معرفة  مكنهوالتاريخ وعلم اآلثار: من ي ااألنثروبولوجيأهداف كل من ومناهج، وسائل  :

 االنسان أكثر؟

 والتاريخ وعلم األثار: التعاون، التبادل والتداخل. األنثروبولوجياطبيعة العالقة بين  :

جديد الطرح والتوجه، االنثروبولوجية، التاريخية واألثرية: التأقلم وت: مستقبل الدراسات 

 واآلثار؟  أن تحتوي التاريخ الألنثروبولوجيهل يمكن 
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 املركز الجامعي آفلوتوامة نعناعة: د.  برئاسة 

 االجتماعية والثقافية  االنثربولوجياب م. أ.د حمو عبد الكريم املركز الجامعي آفلو  رضلخ شاللي .د

 2جامعة الجزائر  أ.د تيمليكشت هجيرة 2جامعة الجزائر  عبد الكريم عزوق أ.د

 املركز الجامعي آفلو د. شرويك محمد األمين 2جامعة الجزائر  أ.د حنفي عائشة

 املركز الجامعي آفلو زعيتري عليد.  املركز الجامعي آفلو د. امليلق عبد القادر

 املركز الجامعي آفلو د. خيالي بلقاسم املركز الجامعي آفلو د. مرجاني عبد القادر

 2جامعة سطيف  د. بلحرش حسين املركز الجامعي آفلو مايدي كمالد. 

 جامعة باجي مختار عنابة د. شراحيل خالصة جامعة املسيلة د. موشموش محمد

 2جامعة الجزائر  د. محمودي ذهبية 2جامعة قسنطينة  د. بحرة نادية

 2جامعة سطيف  د. مراكش ي مريم الحضارة اإلسالمية م. ب في  د. خبيزي محمد

 ةة مسيلجامع عبد الغنيحروز  . د املركز الجامعي آفلو د. عمري عائشة

 املركز الجامعي آفلو جلول  أ. صالح املركز الجامعي آفلو ير.هراو خثد

 املركز الجامعي آفلو أ.ميهوب بوعالم املركز الجامعي آفلو يزير جمالأـ 

 د. بوزكري مروان _ املركز الجامعي آفلوبرئاسة:  

 جامعة الجزائر محمد رافع أ.         املركز الجامعي آفلو بن ساس ي حسيندـ 

 املركز الجامعي آفلو جمال أـ بن سعيد املركز الجامعي آفلو د. شادلي عمر

 املركز الجامعي آفلو زرارقة عليأ. املركز الجامعي آفلو . إسطمبول محمد األمينأ

 املركز الجامعي آفلو أـ لبتر فاطمة املركز الجامعي آفلو أـ عدة جميلة

 املركز الجامعي آفلو أـ سبقاقي مسعودة جامعة البويرة شلبي زينب أـ

 املركز الجامعي آفلو نور الدين إبراهيم املركز الجامعي آفلو أ.عطلي بلقاسم
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وأصيلة األساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه الذين يقدمون مشاركات جادة  

 ات عالقة بموضوع امللتقى ومحاوره.وذ

سم باألصالة والجدية ولم يسبق املشاركة بها في تتثيقة بمحاور امللتقى وأن أن تكون األعمال ذات صلة و_

 ملتقيات أخرى أو نشرها.

أهم ما جاء في املداخلة  يستعرضة أجنبية )فرنسية أو انجليزية( ترفق املداخلة بملخص باللغة العربية ولغ_

 والكلمات املفتاحية.

وتكتب  في الهامش 12في املتن و 16حجم  Traditional Arabicتكتب املداخالت باللغة العربية بخط _

 .في الهامش 10في املتن و 12حجم  Times New Romanاملداخالت باللغة األجنبية بخط _

 .تقبل املشاركات الفردية والثنائية_

 ل ترس ➢
ا
ملخصات تتضمن موضوع املداخلة وأهدافه وأهميته وأهم النتائج والتوصيات مرفقة ( )أوال

 باملعلومات التالية:

  واللقب: االسم

 عنوان املداخلة واملحور: 

 املؤسسة:والرتبة والشهادة و الوظيفة

 اإليمايل ورقم الهاتف:

 .2021مارس  24آخر أجل الستالم امللخصات  ➢

 .2021أفريل  04املداخالت  إلرسالأخر أجل  ➢

 .2021أفريل  6اعالن البرنامج وإرسال الدعوات  ➢

  .2021أفريل  08انعقاد امللتقى  ➢

 : امللخصات واملداخالت عبر البريد اآلتيترسل  ❖

t.naanaa@cu-aflou.edu.dz          أوnaanaat@yahoo.com  

 0669671926لالستفسارات: 
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