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  مقدمة:

عرف علم اآلثار منذ نشأته كعلم مستقل قائم بذاته عّدة مراحل مّر بھا أّدت إلى تطّوره و تطّور 

عن تطّور العلوم المساعدة له و  األبحاث األثرية منذ أن كانت بدائية و بوسائل تقليدية، و ھذا التطور ناتج

تكنولوجيات الحديثة قد أثبتت نجاعتھا التي يعتمد عليھا علم اآلثار في كثير من الّدراسات، و ال شّك أّن ال

في تسھيل مھّمة البحث و تطّور العديد من العلوم األخرى و كانت ھذه التكنولوجيات في خدمة تلك العلوم 

  و تساھم أيضا في تثمين نتائج أبحاثھا بطرق مباشرة و غير مباشرة.

              ة كالجيولوجيا و الفزياءإّن علم اآلثار و العلوم األخرى المتفرعة منه تستعين بعلوم مساعد

كنظام التموقع و البيولوجيا و اإلعالم اآللي و علوم القياس و غيرھا و كذلك من حيث التقنيات و الكمياء 

. وغليه العالمي و نظام اإلعالم الجغرافي و اإلستشعار عن بعد و نفس المالحظة بالنسبة للتحاليل المخبرية

يأتي ھذا الملتقى الوطني لربط العالقة بين آخر التكنولوجيات الحديثة و عالقتھا بمجال اآلثار ، ألّن تطّور 

  العلوم المساعدة أدى إلى تطور األبحاث األثرية من حيث المنھج و التقنيات و األدوات المستغملة.

  :اإلشكالية

ديثة، من أجھزة و مناھج تؤثّر في تطوير مناھج البحث نظرا للتطّور الحاصل في مجال التكنولوجيات الح

األثري و المتحفي، يأتي ھذا الملتقى إلبراز العلوم المساعدة من خالل ما تستحدثه ھذه الخيرة من أدوات 

  و أجھزة تصّب كلّھا في خدمة التراث و المحافظة عليه، و لھذا نتساءل:

 ي؟ما ھو دور ھذه التقنيات في تطوير البحث األثر -
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