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  الملتقى الوطني الخامس:

  دور البحث العلمي في المحافظة على التراث األثري  موضوع الملتقى:

  

  -بوزريعة – 2: قاعة المحاضرات الكبرى "أبو القاسم سعد هللا" جامعة الجزائرمكان إنعقاد الملتقى

  2014ديسمبر تاريخ الملتقى: 

  تقديم  :

تھتم األمم و الشعوب بتاريخھا و حضارتھا و إبراز تراثھا و خصوصياتھا و العمل على إحيائه بحثا و دراسة وصيانة و نشرا، و 

ترميم التراث األثري بالبحث العلمي و بالصيانة و   في ھذا اإلطار تعّد الجزائر من بين الدول السباقة إلى وضع سياسة ممنھجة

الذي يشكل ركيزة أساسية و عنصرا مھما في أصالتھا و ھويتھا، و من ھذا المنطلق نبع التفكير إلى تنظيم ملتقى وطني خامس 

يجّسد تجربة معھد اآلثار في مجال البحث األثري الميداني و األكاديمي و دوره في التعريف بأھمية ھذا الفرع من أجل خلق 



يرھا لضمان صيانته و تثمينه وتفعيله إعالميا ليكون ج جديدة، مستفيدة من الوسائل الحديثة و التكنولوجيات وغمعارف و مناھ

  مرجعا للدارسين ثّم المحافظة عليه و نقله لألجيال المستقبلية بكّل أمانة.

رفة التاريخية و األثرية، وبالتالي نحن نعلم أن ھناك أبحاثا ميدانية ومخبرية لم تجد طريقھا إلى المجتمع صاحب الحق في المع

يكون ھذا الملتقى الوطني الخامس  منبرا لھؤالء وأولئك لإلدالء بما توّصلوا إليه من نتائج يكون لھم الفضل في التعريف بأعمالھم 

  و نشر نتائجھا. 

  اإلشكالية:

  بجوانب سالفة الذكر و ھي على النحو التالي:حرصا منّا على كّل ما سبق أردنا أن يكون لھذا الملتقى إشكالية أساسية مرتبطة 

 ما مدى نجاعة البحث العلمي بمناھجه و مدارسه و أدواته المختلفة في إثراء الرصيد المعرفي في مجال التراث؟ -

  

  

  

  

  



 أھداف الملتقى:

   و اإلستفادة من نتائج البحوث. ھدف علمي يتمثّل في إبراز الدراسات الجديدة في مجال التراث األثري - 1

ھدف تاريخي حضاري و ھو القراءة المتبصرة لألحداث التاريخية من خالل شواھدھا المادية المتمثّلة في المنتوج  - 2

 الحضاري لألمة.

ھدف تربوي: يرمي إلى نشر الوعي بالموروث الحضاري لألمة خاّصة في المجال التربوي          و ذلك من خالل  - 3

 في دعم مناھج المنظومة التربوية بالمعرفة العلمية و التاريخية في مجال التراث.المساھمة 

ھدف تنموي يتمثّل في تفعيل التراث في المجالين اإلقتصادي من خالل اإلستغالل العقالني لموارده ضمن إطار التنمية  - 4

 المستدامة.   

 محاور الملتقى:

  سياسة البحث العلمي في مجال التراث - 1

 مناھج البحث العلمي و أثرھا في البحث األثري (ميداني و مخبري) - 2

 البحث العلمي في صيانة و ترميم التراث الثابت و المنقول. - 3

 مساھمة الجامعة الجزائرية في حركية البحث األثري (حصيلة و آفاق) - 4
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