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تقديم :
تھتم األمم و الشعوب بتاريخھا و حضارتھا و إبراز تراثھا و خصوصياتھا و العمل على إحيائه بحثا و دراسة وصيانة و نشرا ،و
في ھذا اإلطار تع ّد الجزائر من بين الدول السباقة إلى وضع سياسة ممنھجة بالبحث العلمي و بالصيانة و ترميم التراث األثري
الذي يشكل ركيزة أساسية و عنصرا مھما في أصالتھا و ھويتھا ،و من ھذا المنطلق نبع التفكير إلى تنظيم ملتقى وطني خامس
يجسّد تجربة معھد اآلثار في مجال البحث األثري الميداني و األكاديمي و دوره في التعريف بأھمية ھذا الفرع من أجل خلق

معارف و مناھج جديدة ،مستفيدة من الوسائل الحديثة و التكنولوجيات وغيرھا لضمان صيانته و تثمينه وتفعيله إعالميا ليكون
مرجعا للدارسين ث ّم المحافظة عليه و نقله لألجيال المستقبلية بك ّل أمانة.
نحن نعلم أن ھناك أبحاثا ميدانية ومخبرية لم تجد طريقھا إلى المجتمع صاحب الحق في المعرفة التاريخية و األثرية ،وبالتالي
يكون ھذا الملتقى الوطني الخامس منبرا لھؤالء وأولئك لإلدالء بما توصّلوا إليه من نتائج يكون لھم الفضل في التعريف بأعمالھم
و نشر نتائجھا.

اإلشكالية:
حرصا منّا على ك ّل ما سبق أردنا أن يكون لھذا الملتقى إشكالية أساسية مرتبطة بجوانب سالفة الذكر و ھي على النحو التالي:
 -ما مدى نجاعة البحث العلمي بمناھجه و مدارسه و أدواته المختلفة في إثراء الرصيد المعرفي في مجال التراث؟

أھداف الملتقى:
 -1ھدف علمي يتمثّل في إبراز الدراسات الجديدة في مجال التراث األثري و اإلستفادة من نتائج البحوث.
 -2ھدف تاريخي حضاري و ھو القراءة المتبصرة لألحداث التاريخية من خالل شواھدھا المادية المتمثّلة في المنتوج
الحضاري لألمة.
 -3ھدف تربوي :يرمي إلى نشر الوعي بالموروث الحضاري لألمة خاصّة في المجال التربوي

و ذلك من خالل

المساھمة في دعم مناھج المنظومة التربوية بالمعرفة العلمية و التاريخية في مجال التراث.
 -4ھدف تنموي يتمثّل في تفعيل التراث في المجالين اإلقتصادي من خالل اإلستغالل العقالني لموارده ضمن إطار التنمية
المستدامة.

محاور الملتقى:
 -1سياسة البحث العلمي في مجال التراث
 -2مناھج البحث العلمي و أثرھا في البحث األثري )ميداني و مخبري(
 -3البحث العلمي في صيانة و ترميم التراث الثابت و المنقول.
 -4مساھمة الجامعة الجزائرية في حركية البحث األثري )حصيلة و آفاق(

المدير العلمي للملتقى:
د .عزوق عبد الكريم
رئيس اللجنة العلمية للملتقى:
أ.د .بن قربة صالح

اللجنة العلمية:
 أ.د شنيتي محمد البشير أ.د بن قربة صالح أ.د فيالح محمد المصطفى أ.د شايد سعودي يسمينة أ.د دلوم السعيد أ.د معزوز عبد الحق أ.د بويحياوي عز الدين -أ.د بن بلة خيرة

 د .عقاب محمد الطيب د .دريسي سليم د .حمزة محمد الشريف -د .رابحي مروان

لجنة التنظيم:
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
رﺋﻳس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧظﻳم :ﺑوﻳطﺎون ﻧﻌﻳﻣﺔ
د .ﺣﻧﻔﻲ ﻋﺎﺋﺷﺔ

د .ﺣﻣزة ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﻳف
د .راﺑﺣﻲ ﻣروان
ﺑوﺳطﺔ ﻣﺣﻣود
أوروان اﺣﻣد

بطاقة مشاركة
اإلسم و اللقب:
الرتبة العلمية:
المؤسسة األصلية:
البريد اإللكتروني:
رقم الھاتف:
محور المشاركة:
عنوان المداخلة:
ملخص عن المداخلة:
األجھزة المطلوبة لعرض المداخلة:

تواريخ ھا ّمة 15 :سبتمبر  2014آخر أجل إلرسال المداخالت
 01أكتوبر الر ّد على المداخالت المقبولة
 10أكتوبر التأكيد النھائي للمشاركة
ترسل المداخالت إلى البريد اإللكتروني التاليarcheologyinstitut@yahoo.fr :

