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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 يالبحث العلملتعليم العالي و وزارة ا

 
                                   -تيزي وزو–مولود معمري جامعة 

 االجتماعيةو  اإلنسانيةكلية العلوم 
 قسم العلوم االجتماعية

  
 م:ــــــظــين

 :حول الملتقى الوطني األول

 من خالل ادلراسات الأنرثوبولوجيةاجملمتع اجلزائري 

 8502نوفمبر  50و 50يومي 
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 إشكالية الملتقى.
 

 -على عكس دراسات علم االجتماع-تميزت الدراسات األنثروبولوجية منذ نشأتها     
باهتمامها باآلخر، المتمثل في المجتمعات البدائية والمجتمعات  التقليدية، في كل من 
فريقيا، وآسيا، وأستراليا. وفي نفس اإلطار كان المجتمع الجزائري موضوعا لكثير  أمريكا، وا 

 من الدراسات ذات الطابع اإلثنولوجي واألنثروبولوجي، منذ بداية القرن التاسع عشر.
المناخ -التي نشرت على شكل كتب أو مقاالت في مجالت-ولقد عكست هذه الدراسات     

ديولوجي الذي ساد خالل الحقبة التي أنجزت فيها، كما عكست انشغاالت واإلالسياسي 
وأهداف منفذيها. ومن هذا المنطلق، يمكننا أن نحدد حقبتين تتميز الواحدة عن األخرى 
ببعض الخصائص السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، ونعني بها: حقبة االستعمار 

 ولة الوطنية الحديثة.الفرنسي ثم حقبة االستقالل ونشؤ الد
وتجدر اإلشارة إلى أن التطور الذي َمسَّ طبيعة هذه الدراسات خالل الحقبتين      

المذكورتين آنفا، بدًء من المحاوالت االستكشافية والعسكرية، ومرورا بالبحوث األكاديمية التي 
نية التي سارت جنبا إلى جنب والمشروع االستعماري، ووصوال إلى األنثروبولوجيا الوط

مارسها ويمارسها علماء محليون، قد انعكس على المنتوج البحثي األنثروبولوجي حول 
 المجتمع الجزائري.

وال شك أن تحليل ونقد هذه الدراسات يعد عمال ضروريا للتخلص من األفكار      
والخطابات الكولونيالية، ويعتبر شرطا أساسيا إلنتاج معرفة علمية أنثروبولوجية حول 

 لمجتمع الجزائري.ا
وبناء على ما سبق، يمكننا أن نتساءل حول ما هي هذه الدراسات؟ ما هي المناهج      

والطرق المعتمدة فيها؟ ماهي المواضيع التي اجتذبت الباحثين خالل كل فترة؟ ماهي 
ه إليها؟  المناطق الجغرافية التي ركز عليها الباحثون؟ وماهي االنتقادات التي يمكن ُتَوجَّ
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 .الملتقى أهداف
تسليط الضوء على أهم الدراسات األنثروبولوجية التي أنجزت حول المجتمع الجزائري في مختلف -

 الفترات، بالتركيز على بعض النماذج.
 التعرف على المناهج والطرق المعتمدة في مثل هذه الدراسات.-
 تحديد أهم المواضيع التي اجتذبت الباحثين خالل كل فترة.-
 التعرف على المناطق الجغرافية التي ركزت عليها هذه الدراسات.-
 محاولة تقديم نقد موضوعي لنتائج هذه الدراسات إبستمولوجيا ومنهجيا.- 
 التفكير حول مستقبل البحث األنثروبولوجي في الجزائر.-
 

 .محاور الملتقى
 .الكولونيالية األنثروبولوجية الدراسات في الجزائري المجتمع: األول المحور -
 .المحلية الكتابات في الجزائري لمجتمعأنثروبولوجيا ا: الثاني المحور -
 .الكولونيالية لألنثروبولوجيا يديولوجيواإل السياسي التوظيف: الثالث المحور -
 .الوطنية الدولة عهد في األنثروبولوجية الدراسات: الرابع المحور -
 

 .الملتقىالقائمون على 
 

  .تيزي وزو ،رئيس جامعة مولود معمري ،أحمد تيسةد  أ. :قىتللمل الرئيس الشرفي    
جامعة  ،ية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عميد كلالطاهر بن تونس : د.المنسق العام    

 . مولود معمري
جامعة مولود  ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،: د. دحماني سليمانرئيس الملتقى   

  .معمري
 ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،علي د دحماني : أ.للملتقى رئيس اللجنة العلمية   

  .جامعة مولود معمري
جامعة  ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،قريمس مسعود : د.رئيس اللجنة التنظيمية   

  .مولود معمري
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 :العلمية جنةللا أعضاء

  دحماني علي رئيسا جامعة مولود معمري

  محمد عبورة عضوا جامعة تيبازة

  بداك شابحة عضوا جامعة مولود معمري

  عمر بلخير عضوا جامعة مولود معمري

  خلفان رشيد عضوا جامعة مولود معمري

  معروف لويزة  عضوا جامعة مولود معمري

  سي يوسف قاسي عضوا جامعة البويرة

  محندأناريس  عضوا جامعة مولود معمري

  بلحسين عباسية عضوا جامعة مولود معمري

  بن تونس الطاهر عضوا جامعة مولود معمري

  بوطابة فريد عضوا جامعة مولود معمري

  بويحياوي عبد الكريم  عضوا 2جامعة الجزائر 

  شافعي سعيد عضوا جامعة مولود معمري

  سليماندحماني  عضوا جامعة مولود معمري

  جاب هللا طيب عضوا البويرةجامعة 

  قمقاني فاطمة الزهرة عضوا جامعة مولود معمري

  غفور عبد الباقي عضوا جامعة تلمسان

  حسيان محمد عضوا جامعة مولود معمري

  قريمس مسعود عضوا جامعة مولود معمري

  حمامي فريد عضوا جامعة مولود معمري
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 :التنظيمية جنةللا أعضاء

 
 
 
 
 
 
 
 

  حرايرية عتيقة عضوا 2جامعة الجزائر 

  قادرة بشير عضوا باتنةجامعة 

  خيدر جميلة عضوا جامعة مولود معمري

  العرفاوي ذهبية عضوا جامعة مولود معمري

  مكفس عبد المالك عضوا جامعة المسيلة

  منصوري مختار عضوا جامعة تلمسان

  موالك مصطفى عضوا جامعة مولود معمري

  سليمي ساسية عضوا جامعة مولود معمري

  زبيري حسين عضوا الجلفة جامعة

  مجيدر بالل عضوا جامعة مولود معمري

  قدور عثمان عضوا جامعة مولود معمري

  تومي حسين عضوا جامعة مولود معمري

 قريمس مسعود رئيسا جامعة مولود معمري
 الرزاق عبد برابح عضوا جامعة مولود معمري

 يونس حشالف عضوا معمريجامعة مولود 
 بن لفقي صالح عضوا جامعة مولود معمري
 العربي محمد مخلوف عضوا جامعة مولود معمري

 يحلى عباس عضوا جامعة مولود معمري
 كاهنة ميموني عضوا جامعة مولود معمري
 وردية العسلي عضوا جامعة مولود معمري
 صاعد حسان عضوا جامعة مولود معمري
 علي الميةاو عضوا جامعة مولود معمري
 مصطفى حلي عضوا جامعة مولود معمري
 جميلة نوفل عضوا جامعة مولود معمري
 بن زارة صارة عضوا جامعة مولود معمري

 دحمان زهرة ضواع جامعة مولود معمري
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 .في الملتقى المتدخلون
 .باحثون في مجال األنثروبولوجيا-
 .باحثون في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية-
 

 .وقواعد التقديم شروط المشاركة
 أن تتصف باألصالة.-
 أن تلتزم بالقواعد العلمية المتعارف عليها. -
 تكون قد نشرت من قبل في أحد المنابر العلمية، أو عرضت في تظاهرة علمية أخرى. أال-
 أن تكون موافقة ألحد محاور الملتقى.-
 أن تقدم بإحدى اللغات اآلتية: العربية، أو الفرنسية، أو اإلنجليزية.-

، 61حجم    Simplified Arabicط  لة اللغة العربية بختكتب الملخصات والمداخالت في حا
. يوضع التهميش 41 حجم  Times New Romanاألجنبية فتكتب بخط  للغاتأما بالنسبة 

 في آخر المداخلة.

 

 تبعث المداخالت على العنوان االلكتروني اآلتي: 

 

elostadanthropo@gmail.com 

 

 51 11 93 14 68كما يتم االتصال برقم الهاتف اآلتي:

 

 

 .8546سبتمبر 54تواريخ هامة: آخر أجل إلرسال الملخصات: يوم 

 .8546سبتمبر  41يوم  الرد على الملخصات:                           

 .8546أكتوبر 45آخر أجل إلرسال المداخالت: يوم                    

 .8546أكتوبر  85يوم  الرد على المداخالت المقبولة:                    
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