
           

                                                                                 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 املركز اجلامعي آفلو
 امللتقى الوطين بتقنية التحاضر عن بعد: االنثروبوجليا، التاريخ وعلم األاثر: التبادل والتداخل.برانمج 

 2021أفريل  10يوم 
على صعيد املصطلح واجملال وما تبع ذلك من استعانة مبناهج ووسائل  يااألنثروبولوجأدى التطور الذي مس  ديباجة:ال

إىل حتوهلا لعلم متمدد، شاسع ومعقد يصعب رسم احلدود بني فروعه وحىت بينه وبني الدراسات اإلنسانية األخرى، فآلت 
عن منهج من مناهج  وال تكاد تتخلى سة شاملة ال تستثين منه شيئايهتم بدراسة االنسان دراالذي علم األنثروبولوجيا إىل ال

)أصل  البحث يف سبيل ذلك، منطلقة من حتديد ووصف معايري "األنسنة" العضوية والسيكولوجية وحماولة الكشف عن
حيث  وتصنيف للظواهر اإلنسانية من االنسان( مث ما كان هلذا اجلدير ابلوصف ب"انسان" من نشاط وتفاعل، وتتبع

وصفية  النثروبولوجيا من دراساتالنشأة والتطور واألشكال اليت تتخذها عند كل جمموعة بشرية، ومل يكن ملا كان أصل ا
تحول إىل أحد فروعها املتعددة كاالثنوجرافيا مثال، مث ما لبثت الدراسات االنثروبولوجية أن جنحت حنو التخصص إالا أن ي

تعىن   فقد حتولت االنثروبولوجيا إىل السيا  واالشكاالت املتماشية وما دخد  اجملتمع الذيالفرعي وابلوصول إىل وقتنا احلايل
به، فاكتفت بكوهنا أنثروبولوجيا اجتماعية يف دول معينة أو كوهنا ثقافية أو اقتصادية يف دول أخرى على سبيل املثال ال 

)كأنسا   بولوجيا النظرية واليت تسعى لدراسة كل اجلوانباحلصر، رغم أن هذا قد ال يتماشى مع أصل مفهو  وطبيعة االنثرو 
 مرتابطة ومتغرية( على حد تعبري "مرجريت ميد".

والتاريخ ابعتباره دراسة إنسانية هتدف الستجالء وتفسري النشاط البشري املاضي وما خلافه من سجالت يف مكان 
ا دور يف ، كما أنه من الشائع جدا أن يكون لألنثروبولوجييتضمن بصورة أو أبخرى أوصافا أنثروبولوجية خمتلفة وزمان معني

لباحث االنثروبوجلي عند تبنيه للمناهج التاردخية يسعى إىل ما وراء الزمن من خالل ما يقدمه من "وا الدراسات التاردخية،
حتليلها ابعتبارها و وصفها التنوع الثقايف ورصد املمارسات و وصف متكامل ملوضوع الدراسة من حيث التفاعل االجتماعي و 

علما  ابعتبارهو ( 29بني النظرية والتطبيق، ص  ا)حممد سعيد، األنثروبولوجي "ظواهر تقع يف زمن أو جمتمع أو ثقافة معينة
 طبيعة تفاعل االنسانو  على دراسة املخلفات املادية لإلنسان والبيئة هبدف التعرف على خمتلف أوجه النشاط اإلنساين يقو 

 يعد علم األاثر من حيث املفهو  ذو مضامني أنثروبولوجية، كما أن انفتاح علم األاثر الالحمدود على اجتاه ما تتضمنه بيئته
 خمتلف العلو  والتقنيات واملناهج قد جيعل منه شريكا فعاال لالنثروبولوجيا. 

 (2021/  04/  10) امللتقى فعاليات برانمج
 meet.google.com/nxj-veeg-bmcعلى الرابط: 

 
 



           

                                                                                 
 النشيد الوطينتالوة آلايت من القرآن الكرمي،  :(9:30)سا  افتتاح امللتقى

 كلمة لرئيس امللتقى: أ. عطلي حممد األمني 
  . توامة نعناعةأ: رائسة 11:15_9:45سا  اجللسة األوىل
 meet.google.com/nxj-veeg-bmcرابط اجللسة: 

 عنوان املداخلة املتدخل
 ونولوجيا التطوركر التقاطعات املعرفية و و  األخرى:العلألنثروبولوجيا و ا نور البشري البيض(  .جد. بن صاحل براهيم )

 (العريب التبسي تبسة .ج)عبد املالك خاليفة  أ.

 (العريب التبسي تبسة ج)نصري ايمسينة أ.
 ألنثروبولوجيا، التاريخ وعلم اآلاثر: التبادل والتداخلا

 (بسكرةحممد خيضر )ج. مليكة بروا  د. 
 (مركز البحث يف احلضارة اإلسالمية)د.خبيزي حممد 

 (سفية؟ )مقارابت فلية عالقةأاثر وعلم اال التاريخ، النثربولوجياا

 L’Anthropologie, l’histoire et l’archéologie: un fond (1أ.مسواف يوسف )ج. ابتنة 

commun profond 

)مركز البحث يف االنثروبولوجيا د. محاين سعاد 
 االجتماعية والثقافية _ فرع قسنطينة(

L’anthropologie, l’histoire et l’archéologie : 

l’interdisciplinarité 

 (2دةالبلي . لونيسي عليج)صبيحة  بوخدويند. 
 (2البليدة )ج. لونيسي علينسيمة شوشة أ. 

 لم اآلاثرعاألخرى: التاريخ و جيا مع العلو  جماالت تداخل االنثروبولو 

 د.طلحة بشري )ج عمار ثليجي األغواط(   
 ج عمار ثليجي األغواط()القادر  د. بن جدو عبد

 حدود التداخل والتبادل بني االنرتبولوجيا والتاريخ وعلم االاثر

 والتكاملالتاريخ واألنثروبولوجيا بني التداخل  (سيدي بلعباس جياليل اليابس.ج)دحا  احلاج د. 
 وعلم األاثر ثنولوجياوعالقتها ابإل ااألنثروبولوجي (زاين عاشور اجللفة .ج) د. جقليل الطيب

د. خبزاوي عبد الكرمي )ج. حمد الشريف مساعدية 
   سو  أهراس(

 علم اآلاثر وعالقاته ابلتاريخ واألنثروبولوجيا وطبيعة العالقة بينهم

 عالقة البحث األنثروبولوجي ابملعرفة التاردخية واألثرية     بشار(يان )ج. طاهري حممد سفطرمول  أ.
 

 (11:35سا _ 11:15سا )ناششة امل

 
 



           

                                                                                 
 .شرويك حممد األمني: رائسة د. 13:00سا _11:35اجللسة الثانية سا 

 meet.google.com/nxj-veeg-bmcرابط اجللسة: 
 عنوان املداخلة املتدخل

ادل األنثروبولوجيا والتاريخ: التعاون التبطبيعة العالقة بني   (عمار ثليجي االغواط)ج د. سعودي أمحد 
 والتداخل.

 آفلو(  .جمروان ) وزكريبد. 
 (املدية حيىي فارس )جالرزا  عبد توميات د. 

 االنثروبولوجيا بني احلاجة إىل التاريخ أو جتاوزه

 (قاصدي مرابح ورقلة)ج أ.د خليفة عبد القادر 
 (ج قاصدي مرابح ورقلة)سعدون مراد أ.

 األنثروبولوجيا والتاريخ، طبيعة العالقة بينهما

 اتريخ البشرية على ضوء األنثروبولوجيا والتاريخ وعلم اآلاثر محد )ج.عمار ثليجي األغواط(أ محدي د.

 (1ابتنة  )ج. احلاج خلضرمنرية عياد  د.
  (1ابتنة  )ج. احلاج خلضر د. محودي ابرير 

العملية  األنثروبولوجيا والتاريخ يفمظاهر التالقي والتقاطع بني 
 البحثية )مقاربة منهجية(

إشكالية التكامل والتقاطع يف البحث يف التاريخ اإلسالمي  (2ر اجلزائ )ج. أبو القاسم سعد هللاهشا  بن سامل د. 
 واألاثر اإلسالمية )الرسائل اجلامعية أمنوذجا(

 -االتمقاربة يف املفاهيم واجمل-االنثروبولوجيا وعلم اآلاثر بني  (قاصدي مرابح ورقلة .ج)د. شهرزاد بويت 
 )نقاط تداخل( علم اآلاثراألنثروبولوجيا و  (2قسنطينة عبد احلميد مهري )ج.د. مكاس مليكة 

 علم األاثر وعالقته ابلتاريخ.جماالت  د. زعيرتي علي ) .ج آفلو(
 (2اجلزائر  )ج. أبو القاسم سعد هلل عمار نوارةأ.
 (ابجي خمتار عنابة)ج. صامت سنية أ.

لوجيا )وعالقته ابالنثروبو  علم االاثر اجلنائي أهدافه وجماالته
 الطبية(

د. مجال الدين اباب )املركز الوطين للبحث يف عصور ما 
 ، علم االنسان والتاريخ. تلمسان(قبل التاريخ

 عداة الباحث األنثربولوجي يف مجع مواد الرتاث الشعيب

 
 13:20سا _ 13:00ناششة سا امل

 
 
 
 
 



           

                                                                                 
  أ. عطلي حممد األمنيرائسة  14:50سا _13:20اجللسة الثالثة سا 

 meet.google.com/nxj-veeg-bmcبط اجللسة: را
 عنوان املداخلة املتدخل

التاريخ  –نثروبولوجيا األث التاردخي ومدى ارتباطه بعلم البح (جباية عبد الرمحان مرية )ج.جيجيك زرو  د. 
 -أمنوذجاالديين والثقايف للجزائر 

التكامل التخصصي بني االنثروبولوجيا وكتابة التاريخ االجتماعي لبالد  (1احلاج خلضر ابتنة  )ج د. بصديق عبد الكرمي
 املغرب األوسط يف العصر الوسيط

 ي.االستعمارية يف دراسة اجملتمع اجلزائر  األنثروبولوجياامهة مس ( املركز اجلامعي آفلو)د. شرويك حممد األمني 

 أ.عدة مجيلة )ج. مصطفى اسطمبويل معسكر(
 ريتلي محيد )ج.حيىي فارس املدية(د.ق

اب اجملتمع كت) التاردخية يف الكتاابت الفرنسيةاالنثربولوجيا 
 منوذجا(أالنسوي ملاتيا قودري 

 (حيىي فارس املدية )ج.د. يزير بشري 
 (املركز اجلامعي آفلو)يزير مجال أ.

القبيلة يف الكتاابت العربية من إشكاالت األنثربولوجيا إىل 
 احلضور التاردخي ـــ حالة اجلزائر الوسيطة

 اجللفة( زايين عاشور .ج)د. زانيت عمر 
 (غرداية)ج. تريعة د. موسى 

 -دراسة انرتوبولوجية –القبيلة يف منطقة اجللفة 

 )ج. عباس لغرور خنشلة(د. عبد القادر رمحون 
 (ج عباس لغرور خنشلة)د. حسينة عيادي 

اإلنسان يف التاريخ العريب اإلسالمي حمور أ  فرع؟ دراسة مقارنة 
 بني الطربي ومسكويه.

االنثروبولوجية لسكان مشال إفريقيا من خالل كتاابت هريودوت املعطيات  (2حممد ملني دابغني سطيف. ج)د.راشي جنوى 
 ودورها يف كتابة التاريخ القدمي

 دور األنثروبولوجيا يف دراسة التطور احلضاري لدولة بين محاد د. رمزي فرشيشي
 (ن خلدون تيارتبا)ج. زرارقة علي أ.

 أ.صالح جلول ) .ج آفلو(
ئر العنصر األندلسي وأتثريه على احلياة االجتماعية والثقافية ابجلزا

 مقاربة انثروبولوجية خالل العهد العثماين
 

 .15:10سا _ 14:50ناششة سا امل
 

 
 
 
 
 



           

                                                                                 
 زعيرتي علي : رائسة د.16:40سا _15:10سا  رابعةاجللسة ال

 meet.google.com/nxj-veeg-bmcرابط اجللسة: 
 عنوان املداخلة املتدخل

 االجتاه التاردخي املعاصر يف دراسة االنثروبولوجيا. (2اكشي )ج. حممد ملني دابغني سطيفأ.مرمي مر 
 االجتماعي: تكامل بني التاريخ واألنثروبولوجياالتاريخ  (2)ج. عبد احلميد مهري قسنطينة أ.خباشة سارة

 املصنوعات الطارقية يف ضوء الدراسات األثرية واألنرتبولوجية ادر قطاف )ج. زاين عاشور اجللفة(د.عبد الق
 نثروبولوجيةمقاربة ا-لتنظيم احلضاري يف منطقة احلضنة "بريكة"ا  (2)ج. حممد بن أمحد وهرانحاجي خلود جامعة أ. 

 -للبيت الطيين

 (2)ج. أبو القاسم سعد هللا اجلزائرد.شريف عبد القادر
 

أثر البيئة يف تكوين وتوجيه االنسان من منظور التاريخ 
 واالنرتوبولوجيا واالاثر

 (زاين عاشور )جفطو  حوه أ.

 (غواطألعمار ثليجي اب )ج.جلول يزير أ.
 االثنوجرايفمدرسة الثقافة والشخصية وحتدايت املنهج 

مركز البحث العلمي والتقين يف علم ) د. ليلى كواكي
 . (اإلنسان االجتماعي والثقايف

 .أبعاد التاريخ واألنثروبولوجيا يف الرواية اجلزائرية املعاصرة

 (2راجلزائ أبو القاسم سعد هللا .ج) عزيزة معطاهللأ.
 (قاملة 1945ماي  08 ج)أمحد فياض أ. 

رهان التوجه حنو تدريسها داخل التاردخية و االنثروبولوجيا 
 ختصصات التاريخ ابجلامعة اجلزائرية.

 أمهية توظيف علم األنثروبولوجيا يف حتقيق التنمية املستدامة (2أبو القاسم سعد هللا اجلزائر  ج.) د. احلاج صادو 

 
 17سا _16:40ناششة سا امل

 
 

  17:20_سا 17سا  :تام امللتقىتخا
 


