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 الملتقى ديباجة
نشأ المجتمع الصحراوي وتطور مع التراكمات التاريخية والحركة البشرية          

في ا استطاع ان يضواستطاع ان يطوع البيئة المحلية تارة والتكيف معها تارة اخرى، كم
 على المدن شكلها ومرفولوجيتها وطرق عيشها.

ي على امتداد التاريخ عرفت الصحراء الجزائرية استمرارا في التنظيم االجتماع      
والمجالي مثل ما جاء في اوصاف ابن حوقل وشارل فيرو مرورا بالبكري وابن خلدون 

لذين درسو ووصفو القصور وتوماس شاو اذ نالحظ نفس الخصائص اتخذها هؤالء ا
والمدن ومجتمعاتها في الصحراء الجزائرية منها شبكات الواحات و القصور التي 

 تصطف على طول االحواض المنخفضة واالودية في الصحراء.
تميز العمران في الصحراء بتركز كبير في كتل تتفرع الى مراكز صغيرة مرتكزة        

صر االساسي في أي استقرار في هذه المناطق، هذه حول مصادر الماء الذي يعتبر العن
التجمعات السكنية أي القصور تبرز واحدة منها أو أكثر لتفرض نفسها على بقية 
التجمعات المتقاربة من خالل دورها في تنظيم شبكة القصور المحيطة بها، وبذلك يتشكل 

الشبكة من العمران  نوع من التدرج الوطيفي بين القصر والمدينة والقصر والقرية، هذه
سيطرت على المحاور الكبرى لالتصال عبر الصحراء، اذا انتصبت كمحطات للتجارة 

 والقوافل واستغالل البيئة كمادة للتبادل )تجارة المقايضة(.
 
 

 



 

 

 محاور الملتقى
 شكل صات تاحملور االول: انثروبولوجية اجملتمع الصحراوي  )اتيمولوجيا التسمية، ارها

 اجملتمع الصحراوي(.                              
ت الدراسة، مقاراب ختيارااحملور الثاين: املقاصد السوسيولوجية يف دراسة اجملتمعات الصحراوية )حسن 

 رتتب عليها منيية وما جتماعاالدوات واملناهج املالئمة لدراسة اجملتمعات الصحراوية، أبعاد احلياة اال
 تفاعالت(.

 تجارة(.رف، املهن، الت، احليواانط العيش يف اجملتمع الصحراوي )الزراعة، الرعي وتربية احلاحملور الثالث: من
 ة.ناخياحملور الرابع: التحديث ووحتدايت التنمية، البيئة اجلغرافية، التغريات امل

ة، ملوسيقيلطبوع االفنون، افية: احملور اخلامس: الرتاث املادي والالمادي للمجتمع الصحراوي )اخلصائص الثقا
 .، النمط العمراينالرقصات، االحتفاالت(

 اللجنة العلمية:أعضاء 
 جامعة االنتماء   االسم واللقب جامعة االنتماء االسم واللقب

 المركز الجامعي افلو د. هويشر مسعود المركز الجامعي افلو د. براهمي بلقاسم

 الجامعي افلو المركز د. صديقي خوخة المركز الجامعي افلو د. دناقة أحمد

 المركز الجامعي افلو د. محمد تبيب المركز الجامعي افلو د. بوعالم الميهوب

 المركز الجامعي افلو د. عطلي محمد االمين المركز الجامعي افلو د. بلقاسم خيالي

 جامعة االغواط د. قندوسي سعدية جامعة االغواط أ.د. بن شاعة بيران

 جامعة االغواط د. حجاج احمد لجامعي افلوالمركز ا د. شاللي لخضر

 جامعة االغواط د. كروم محمد جامعة بشار د. طعام عمر

 جامعة االغواط د. عطاء هللا النوعي جامعة بشار د. عزوني سمير

 جامعة االغواط د. صادقي علي جامعة بشار د. مجادبة عبد المالك

 جامعة االغواط يد. بوخلخال عل جامعة االغواط د. بن عيسى لزهاري

 جامعة االغواط د. بكاي رشيد جامعة االغواط د. بدران دليلة

 جامعة االغواط د. خليفي حفيظة جامعة االغواط أ.د. جرادي حفصة

 جامعة االغواط د. خضرون تواتي جامعة االغواط د. بن لحبيب بشير

 جامعة االغواط د. معاش طيب المركز الجامعي افلو د. هويشر مسعود

 جامعة الجلفة د. تواتي طارق المركز الجامعي افلو د. عمارة شيخ

 جامعة بشار د. تاجر مراد المركز الجامعي افلو د. بلحماري بشير

 م.ب في العلوم االسالمية  د. شتاتحة ام الخير المركز الجامعي افلو د. بن دبلة قويدر

 جامعة بشار بد هللاأ.د. سي موسى ع المركز الجامعي افلو د. بن دبلة قويدر

 لوم االسالميةفي الع .بم د. جقيدل سعيد المركز الجامعي افلو د. قروج بولفعة

 جامعة بشار د. بالغ عبد الرحمان جامعة بشار د. تريكي أحمد

  أعضاء اللجنة التنظيمية:
 املؤسسة الصفة االسم واللقب



 

 

 املركز اجلامعي افلو رئيس د. عمارة شيخ  
 املركز اجلامعي افلو  عضو  اريموسى ذرذ ا.

 املركز اجلامعي افلو عضو  بلخري بدر الدين
 املركز اجلامعي افلو عضو  عالق حممد االمني
 املركز اجلامعي افلو عضو  خريب عبد القادر
 املركز اجلامعي افلو عضو  نور الدين ابراهيم

   
 شروط تقديم البحوث

  الملتقى.أن يكون البحث متصال بأحد محاور 
 .أن ال يكون قد سبق المشاركة به، ولم يقدم للنشر 
 .يعد الباحث إقرارا ممضيا يؤكد عدم نشر هذا العمل سابقا 
  استعمال خطSimplified Arabic  للكتابة باللغة العربية، وخط  14حجمTimes New Roman  

 للكتابة باللغة االجنبية. 12حجم 
  الجداول ومعلومات عن صفحة بما فيها المراجع و  25لة المداخيجب ان ال يتجاوز عدد صفحات

 الباحث وصاحب المقال.
 وثيق يجب أن تستوفي الورقة البحثية الشروط العلمية والمنهجية المتعارف عليها والمتمثلة في الت

 واالقتباس واحترام االمانة العلمية في تهميش المصادر والمراجع.
  طريقة كتابة المقال وفق أسلوبAPA. 
 ائمة المراجع تكون في نهاية البحث، وترتب أبجديا.ق 
 وسوف تنشر افضل المداخالت في كتاب ذو  كل االعمال تخضع للتحكيم من طرف اللجنة العلمية

 .ترقيم دولي
 المدعوة للمشاركةالفئات 

  
           باحثون   أساتذة باحثون       الدكتوراه  طلبة    مؤسسات ومراكز بحث 

 مةتوريخ ها
  :2021نوفمبر  20آخر أجل الستالم األعمال كاملة 
 2021 نوفمبر 25 الرد على األعمال المقبولة: ابتداء من 
 الرابط المخصص للملتقى.لغويا على  ةومدقق ةمنسق ضمن القالب المخصص وتكون  ترسل االعمال 

 .مداخالت واسال مشاركاتكم اليايرجى الدخول على الرابط التالي من اجل ملئ استمارة المشاركة وتحميل قالب ال
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