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م األنثروبولوجيا املوسوم ب:  ل امللتقى الدولي األول لع

بين النزعة الثقافية واملعرفة العلمية ااألنثروبولوجي  
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  يقيم

 واإلنسانية/بريطانيا االجتماعيةاملركز الدولي لألبحاث والدراسات  ✓

 كلية الرشيد للتعليم املختلط / تركيا ✓

 جامعة قصر الحمراء/ ببريطانيا ✓

 تركيا /للعلوم والتكنولوجيا  جامعة األمة ✓

 بالشراكة مع   

 العراق /جامعة إيليا العاملية ✓

كلية العلوم  ، محمد بن أحمد 2وهران جامعة  ، مخبر فلسفة علوم وتنمية بالجزائر ✓

 الجزائر  /االجتماعية

كلية العلوم االنسانيه واالجتماعية قسم العلوم ، لتنميةامخبر مجتمع ومشاكل   ✓

 الجزائر  /االجتماعية جامعة الشلف

  اإلنسانيةكلية العلوم ، POLISCA رمخبر االتصال السياس ي واالجتماعي في الجزائ ✓

 الجزائر /واالجتماعية جامعة يحيى فارس املدية

، كلية علوم ناتنوغرافيا الوسائط الجديدة PRFUفرقة البحث التكويني الجامعي ✓

 / الجزائر 3الجزائر ةاالعالم واالتصال بجامع

وتحوالت الجزائر   الخطاب السوسيولوجي PRFUفرقة البحث التكويني الجامعي ✓

 الجزائر  /شلفال  ة، جامعاملعاصرة

 مركز رؤية جديدة لجودة البحوث والدراسات االكاديمية  ✓

 فلسطين  /مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي ✓
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بين  ااألنثروبولوجي م األنثروبولوجيا املوسوم ب:  لامللتقى الدولي األول لع

 النزعة الثقافية واملعرفة العلمية 
   ركيا/ ت إسطنبول 

.2023 )يناير /كانون الثاني(  جانفي 06/07أيام   

ZOOM اونالين عبر تقنية + حضوري    

 ة الشرفي الهيئة
 الدكتورة حياة قزادري 

 رشيد الجزراوي  البروفيسور 

 الدكتور عبد املؤمن عبد العزيز

 نعيمة غالب عبد الحسين  البروفيسور 

 البروفيسور محمد زياني 

 امحمدي رياحي رشيدة البروفيسور 

 نعبد الرحمالبروفيسور ضامر وليد  

 الدكتور احمد الشريف بسام 

 الدكتور جرادات ادريس 

 الدكتور قاض ي هشام 

 رئيس امللتقى
 بصافة  ةد. أمين

 العام للملتقى اإلشراف

 د. حياة حميدي 

 رئيس اللجنة العلمية 

 قرواني زينب د. 

 رئيس اللجنة التنظيمية 
ي دانيد. ربيعة الع
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 الجمع ع   املبدأ  حيث من شصصص  بال قادرة األنثروبولوجيايتفق الباحثون في مختلف التخصصصصصصصصات ع   أن     

 من بقيمه، اإلنسصصصان تصصصصور  ناحية من وتشصصصمل ،في مختلف املجاالت  ومجتمعاته اإلنسصصصان حول  املعرفة بين

 رمزًيا ل:يقو  ومن القوي، والثقافي واالجتماعي الرمزي  ُبعدها عن تعبر تمثيالت إل  تسصصصصص ند فهي أخرى   ناحية

ا   واالجتمصصصصصصاعيصصصصصصة  الثقصصصصصصافيصصصصصصة( لألنثروبولوجيصصصصصصا مقصصصصصصاربصصصصصصة واالجتمصصصصصصاعيصصصصصصة،  اإلنسصصصصصصصصصصصصصصصصصصانيصصصصصصة العلوم في :يقول  وثقصصصصصصافيصصصصصصً

 من مغزى  وذات معقصدة كمجموعصة بحتصة، عمليصة بطريقصة  الثقصافصة تعريف بصالفعصل ويمكن ،واالتصصصصصصصصصصصصصصاليصة 

 بفعل ثقافتها عن تعبر نشصصصصصصصصصطة، بشصصصصصصصصصرية ملجموعة ومحددة ورمزية  عملية ومعرفة االجتماعية املمارسصصصصصصصصصات

 الذي يترجمها  االتصال

 ومعرفة "املحلية املعرفة" بين تتأرجح  التخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصات، متعددة تكون  أن يجب فاألنثروبولوجيا هنا، ومن   

 من كان وإذا  املجتمع، في اإلنسصان دراسصة نهج هيف ، "العاملية املعرفة"و ،ن الكو  شصعوب ملختلف الحياة طرق 

 العلوم معظم ع   ينطبق ال فهصصصذا  العلوم، هصصصذ  تصصصاري   معرفصصصة دون  الكيميصصصاء أو الفيزيصصصاء دراسصصصصصصصصصصصصصصصة املمكن

باملسصصصصصصصصصصتقبل بطريقة نقدية    وتنبؤكعلم يدرس املاضصصصصصصصصصص ي والحاضصصصصصصصصصصر    األنثروبولوجياتحتاج إل    التي اإلنسصصصصصصصصصصانية

متجصاوزة املسصصصصصصصصصصصصصلمصات النظريصة بصاعتبصارهصا تنطلق من معصااشصصصصصصصصصصصصصة امليصدان في مختلف التخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصات في العلوم  

علم االجتماع وعلم النفس والعلوم السصصصصصصصصصصصياسصصصصصصصصصصصية واالقتصصصصصصصصصصصصاد، التاري ، االنسصصصصصصصصصصصانية واالجتماعية من ا ثار و 

ال، والفنون، وعلوم الصصدين، اللغصصة، تكنولوجيصصا االعالم واالتصصصصصصصصصصصصصصصال ومصصا نت  ع هصصا من وعلوم االعالم واالتصصصصصصصصصصصصصصص 

مجنصصدة أدوات بحثيصصة مميزة تثير فاصصصصصصصصصصصصصول البصصاحثين لتحررهصصا من السصصصصصصصصصصصصصلطصصة املعرفيصصة  قبصصائصصل رقميصصة جصصديصصدة،  

كوفونية توصصصصصص ي باسصصصصصتخدامها  نوهو ما جعل الباحثين في الجامعات األنجلوسصصصصصكسصصصصصونية والفر  املتعارف عليها،

  ل  حقائق ونتائ  دقيقة.إ كمقاربة بحثية باعتبارها القادرة ع   الوصول 

التعمق في دراسصصة هذا العلم الذي يدرس االنسصصان ومعايير ، ومناوجه وأدواته  الاصصروري  من أصصصب  ،وعليه   

عند الفرد وإذا ما خاصصصصصصصصصصصة وأنه اسصصصصصصصصصصع  ملالحظة االختالفات والخصصصصصصصصصصصوصصصصصصصصصصصيات لرصصصصصصصصصصصد مختلف ردود األفعال 

حقل معرفي اسصصصتحق أن  ك هأسصصصسصصص  سصصصيتكرر نفس السصصصلوأ عند أعاصصصاء املجتمع نفسصصصه، وهو ما يتطلب وضصصصع

اسصصصصصصصصصصصصصع  إل  جمع البصاحثين الصذي    يمن هصذا امللتق  الصدولوهو الهصدف    مختلف التخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاتيصدرج ضصصصصصصصصصصصصصمن  

السصصصصصياق البحذي الذي ينتمون إليه  انطالقا من والدارسصصصصصين في مختلف التخصصصصصصصصصصصصات في بوتقة أنثروبولوجية  

 كل حسب مجال انتمائه األكاديمي.
 

 تمهيد 
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 : لتحقيق ىقامللتيسعى    

األنثروبولوجيا بمختلف جمع الباحثين من مختلف التخصصات ملناقشة موضوع  -1

 فروعها. 

 التعرف ع   األطر املفاهيمية والتنظيرية واملنهجية لألنثروبولوجيا.  -2

 ابراز التعقيد وال شاب  في قراءة الظواهر املرتبطة بهذا العلم. -3

 ابراز أهمية األنثروبولوجيا في مختلف مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية. -4

  متابعة فهم شامل ملا اعنيه أن تكون إنساًنا من خالل فهم العالقة اسع  هذا املؤتمر إل    -5

بين علم األحياء واللغة والثقافة البشرية، وكل هذا بهدف نهائي يتمثل في دم  املعلومات 

 .املتحصل عليها من امليدان في صورة أفال للقصة البشرية

وبولوجيا، مما يمك هم  تزويد الباحثين بفهم يدم  النظرية والتطبيق في مجاالت األنثر  -6

من املشاركة كمهنيين ماهرين في عالم متنوع متغير خاصة مع اندماج العاملين الواقعي  

 .واالفتراض ي في بوتقة واحدة

رئيس   -7 مدخل  بوصفها  وذل   الثقافة  مفهوم  وتشخيص  وتفسير    يتوصيف  فهم  في 

 مختلف التحديات االجتماعية والتنموية ع   وجه الخصوص. 

الوقوف ع   الكتابة األنثروبولوجية املحلية، وتقييم مدى انسجامها مع معايير اإلنتاج  -8

 النص ي الكوني الذي يؤلف بهذا الخصوص.

الك -9 في  الصادرة  التقليدية  غير  املواضيع  ع    الولوج  أجل  من  وال شجيع  اتبة  التحفيز 

 األنثروبولوجية الراهنة.

 التعرف ع   املقاربات واملناوج املعاصرة الخاصة بالكتابة األنثروبولوجية الكونية. -10

 

 ى ملتق أهداف ال  .1
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 ة لألنثروبولوجياوالفرنكوفوني األنجلوسكسونيةاألطر املفاهيمية  -

 التقاليد النظرية األنثروبولوجية  -

 التقاليد املنهجية األنثروبولوجية -

 ا وأهدافها ومميزاتهااألنثروبولوجيموضوع  -

 أنثروبولوجيا العوالم املعاصرة -

 النماذج التعبيرية لألنثروبولوجيا -

 

 

 

        املفهوم والنشأة  -

   موضوع األنثروبولوجيا االجتماعية -

  أهداف وأهمية األنثروبولوجيا االجتماعية -

 منهجية وأدوات األنثروبولوجيا االجتماعية في امليدان -

 النسبية الثقافية في األنثروبولوجيا االجتماعية -

 

 الـأنثروبولوجيا االجتماعية الثاني: محور  ال •
 

 محاور الملتقى الدولي  .2

 االمقاربة التنظيرية والمفاهيمية لألنثروبولوجياألول:  محور  ال •
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 املفهوم والنشأة  -

 أهداف األنثروبولوجيا الثقافية -

 أقسام األنثروبولوجيا الثقافية -

 موضوع األنثروبولوجيا الثقافية -

 منهجية وأدوات األنثروبولوجيا الثقافية في امليدان -

 

 

 النظري لفهم الظواهر بناء األنثروبولوجيا السياسية )البناء  -

 النظم السياسية واألنثروبولوجيا -

نثروبولوجيا -
ا

 تفسير الدولة في اال

 الحد األدن  وحد األقص ى -

 القرابة والسلطة -

 التدرج االجتماعي للسلطة -

 الدين والسلطة -

 التقليد والحداثة -

 جيا السياسيةلو افاق وتحديات االنثروبو  -

 

 

 الـأنثروبولوجيا الثقافية المحور الثالث:  •
 

 األنثروبولوجيا السياسيةالمحور الرابع:  •
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 املفهوم واألصول واملبادئ  -

 أنثروبولوجيا التواصل التماث ي -

 انثروبولوجيا التواصل الرقمي  -

 الناتوغرافيا في البيئة االفتراضية -

 موضوع أنثروبولوجيا االتصال ومجاالتها -

 وأدواتهما في امليدان.منهجية انثروبولوجيا االتصال الرقمي والتماث ي  -

 

 

  املفهوم والنشأة -

 أهداف انثروبولوجيا الصورة -

 أقسام انثروبولوجيا الصورة -

 موضوع انثروبولوجيا الصورة -

 منهجية وأدوات انثروبولوجيا الصورة -

 

 

 

 االقتصاد اإلنساني -

 األنثروبولوجيا النقدية  -

 االنثروبولوجيا االقتصادية لدى كارل ماكس -

 االتصال وعلوم االعالم و نثروبولوجيا اال المحور الخامس:   •
•  

 

 انثروبولوجيا الصورة : السادسالمحور  •
 

•  
 

 األنثروبولوجيا االقتصادية : السابعالمحور   •
 

 

•  
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 ا والرأسمالية الوطنية وما بعدهااألنثروبولوجي -

 أنثروبولوجيا العصر الحديث واملدارس )األملانية، الفرنسية، األمريكية - -

 األنثروبولوجيا والتنمية  -

 االقتصاد غير املنظم   -

 االقتصادية  األنثروبولوجيااملداخل الجديدة في  -

 

 

 

 االنثروبولوجيا اللغوية واللسانيات  -

 املغزى االنثروبولوجي لآللية اللغوية  -

 ومواضيعهاا اللغوية األنثروبولوجيمجاالت  -

 ا اللغوية األنثروبولوجيمنهجية وأدوات  -

 

 

كلمة بدون اح سصصصصصصصاب املعلومات الشصصصصصصصخصصصصصصصصية والسصصصصصصصيرة الذاتية    500امللخصصصصصصصصات املرسصصصصصصصلة ال تزيد عن  •

 املصغرة للمشارأ.

 ترسل امللخصات حسب النموذج املرفق. •

 كل مشارأ يحدد رقم املحور املراد املشاركة فيه. •

 املشاركات الثنائية في املؤتمر.تقبل  •

  ،خرآ أو شارأ به الباحث في ملتق   ،ال يكون البحث قد سبق نشر  •
ً
 طروحة.األ من  أو مستال

 أن يلتزم البحث بالجدية واألصالة العلمية. •

 صفحة باح ساب املراجع واملالحق. 13صفحة وال تقل عن  25ال تزيد الورقة البحثية املرسلة عن  •

 ضوابط المشاركة  .3

   اللغويةاألنثروبولوجيا : الثامنالمحور   •
 

 

•  
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 سم1.5التباعد بين الخطوط  .A4 نوع الصفحة مقاس •

 في التهميش. (APA)النفسية األمريكية استعمل املركز مدرسة  •

 .12وفي الهامش  14في املتن حجم  Simplified Arabic)استعمل الخط العربي ) •

 .11وفي الهامش  14  في املتن (Times New Roman للغات األجنبيةاستعمل الخط  •

 .(Word)يكتب البحث ببرنام   •

 .power pointاعرض البحث ببرنام   •

  icshrs.comanthropology@ترسل كل امللخصات لإليميل الخاص بامللتق :  •

• uk.icshrs@gmail.com  

 00213557888130/  00212635506880: لالتصال عبر الواتس •

 

 

 

 .25/09/2022إلى غاية  15/05/2022: امللخصاتتاري  ارسال  •

  26/09/2022: تاري  الرد ع   امللخصات املقبولة •

 26/09/2022 :املداخالتبدأ استقبال تاري   •

 .10/11/2022: املداخالت  إلرسالأخر اجل  •

 .2023  )يناير / كانون الثاني( جانفي 06/07: تاري  انعقاد املؤتمر •

 

 

 

 

 مواعد هامة  .4
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املركز الدولي للدراسصصصصصصصات واألبحاث االجتماعية واإلنسصصصصصصصانية/بريطانيا،  من   شصصصصصصصهادة مشصصصصصصصاركة موقعة •

وجامعة األمة/ تركيا، مخبر فلسفة علوم   .تركيا/ /، وكلية الرشيدالحمراء /بريطانياقصر جامعة  و 

محمصصصد بن أحمصصصد، كليصصصة العلوم االجتمصصصاعيصصصة/ الجزائر، ومخبر   2وتنميصصصة بصصصالجزائر، جصصصامعصصصة وهران  

تنمية، كلية العلوم اإلنسصصصصصصصصصصانية واالجتماعية قسصصصصصصصصصصم العلوم االجتماعية جامعة المجتمع ومشصصصصصصصصصصاكل 

، كلية العلوم POLISCAالشصصصصصصصصصصصصصلف/ الجزائر، ومخبر االتصصصصصصصصصصصصصصال السصصصصصصصصصصصصصياسصصصصصصصصصصصصص ي واالجتماعي في الجزائر 

 PRFUفرقة البحث التكويني الجامعي، و اإلنسانية واالجتماعية جامعة يحيى فارس املدية/ الجزائر

مركز و ، / الجزائر3ط الجديدة، كلية علوم االعالم واالتصصصصصصصصصصصصصال بجامع الجزائرناتنوغرافيا الوسصصصصصصصصصصصصائ

مركز السصصنابل للدراسصصات والتراث الشصصعبي/    ، ورؤية جديدة لجودة البحوث والدراسصصات االكاديمية

 .فلسطين

 التكفل يكون حسب طبيعة اإلشتراأ ورغبة الباحث املشارأ. •

 إرسال كافة فعاليات املركز عبر اإليميل.  •

 انعقاد بعد  يننشر أعمال امللتق  في كتاب اسلم شهر  •
ً
 .املؤتمر إلكترونيا

 تركيامرافقة اللجنة التنظيمية للباحثين للسهر ع   راحتهم وتسهيل اقامتهم في  •
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 املحتويات  الرسوم  نوع املشاركة 

 

 

 

 

 املشاركة بورقة بحثية 

 

 

 دوالر  400

 

 

 التكفل:

 فندق جد محترم في مدينةباملبيت   •

، في  أيام ثالث و  ليلتين)إسطنبول  

 . غرف ثنائية وثالثية(

)وجبات كاملة   األكل أيام امللتقى. •

 . عشاء( -غذاء -فطور 

 مقبالت...( -استراحة )قهوة  •

 طاراملالتكفل بالنقل من   •

 حقيبة املؤتمر.  •

 .املشاركةشهادة   •

 

 املشاركة بورقة بحثية 

 
 

 

 دوالر  200

 وجبات الغذاء أيام امللتقى.  •

 مقبالت...( -استراحة )قهوة  •

 حقيبة املؤتمر.  •

 شهادة املشاركة. •

 املشاركة بدون ورقة بحثية  

 والحصول شهادة حاور 

 وجبات الغذاء أيام امللتقى.  • دوالر  200

 مقبالت...( -استراحة )قهوة  •

 حقيبة املؤتمر.  •

 شهادة املشاركة. •

 

املشاركة بورقة بحثية عبر  

 ZOOMتقنية 

 

 دوالر  100

  ZOOMحضور عبر املنصة  •

 شهادة مشاركة.  •

 

 رسوم المشاركة .6
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 املشاركة بدون ورقة بحثية  

 والحصول شهادة حاور 

  ZOOMحضور عبر املنصة  • دوالر  80

 . حضور شهادة   •
 

 

 للباحثين الجزائريين ارسال املبلغ بالدينار الجزائري.يمكن  •

 .لخصاتسنزود الباحثين بطريقة الدفع بعد قبول امل •

ن يغلق كل التجمعات العلمية، ستتيبقى  أمالحظة: في حالة أن قرر البلد املستتتضتتيم للمؤتمر   •

 .ZOOMعن بعد بتقنية  ضر احاملؤتمر عبر خاصية الت

 

 

 ة.العربي  -1

 التركية -2

 .االسبانية -3

 اإلنجليزية.  -4

 الفرنسية -5

 

  

 

 جامعة تيبازة. الجزائر  ط. د. ربيعة العيداني 

 إسبانيا   /جامعة طارغونا الباحث مصطف  عويشة 

املركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية  الباحث حمزة عويشة 

 بريطانيا 

 الحمراء /بريطانيا قصر جامعة  د.  حمزة الشواي
 

 لغات المؤتمر  .7

 لمؤتمر ل اللجنة التنظيمية .8
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 الجزائر   3جامعة الجزائر أ.د عائشة بوكريسة  

 تركيا . التكنولوجيا وكلية الرشيدجامعة األمة للعلوم  أ.د سعد الجمي ي

 تركيا . جامعة األمة للعلوم التكنولوجيا وكلية الرشيد أ.د شهاب سليم

 . الجزائر 2جامعة وهران  أ.د مختار مروفل

 . الجزائر 2جامعة وهران  د. مصطف  الزاوي  أ.

 جامعة مستغانم. الجزائر  صأ. د منصور مرقومة 

 . الجزائر تتامنغسجامعة  أ.د الهادي بوشمة 

 جامعة مارسيليا. فرنسا  أ.د سعيد بلقيدوم 

 جامعة ليون. فرنسا  أ.د عبد الرحمان موساوي 

 جامعة مارسيليا. فرنسا  أ.د ع ي بن ساعد 

 . الجزائر جامعة ورقلة ا.د خليفة عبد القادر 

 جامعة قاملة. الجزائر  ماهر فرحان مرعب أ.د 

 الحسن األول سطات املغرب جامعة  فاطمة املصلوحي  أ.د 

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية بسال عدنان عبد الع ي أ.د 

 الكلية املتعددة التخصصات بالناظور.  بوزكو عزيز أ.د 

 كلية العلوم القانونية واإلجتماعية بالسويس ي بالرباط.  بولغالغ محمد أ.د 

 اإلقتصادية واإلجتماعية بسال.كلية العلوم القانونية و    سعد ستاتيأ.د 

 جامعة املس نصرية. العراق  أ.د يحي خير هللا

 . الجزائر جامعة ورقلة رحيمة شرقي  د.

 جامعة البويرة. الجزائر  د. الجياللي سالمي

 الجزائر  3جامعة الجزائر العجال   د. سعاد

 . الجزائر جامعة باتنة د. منال مزراق  

 . الجزائر 3الجزائرجامعة  د. أنيس بوقيدر 

 . الجزائر 3جامعة الجزائر د. محمد أمين سويعد

 . الجزائر  3جامعة الجزائر د. أسماء حداد 

 . الجزائر جامعة الشلف كلثوم قاجة   د.

 . الجزائر جامعة الشلف نسيمة طايلب  د.

 . الجزائر جامعة ورقلة د. امال كزيز  

 لمؤتمرل  اللجنة العلمية .9
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 الجزائر . جامعة قاملة د. بن زرارة أمينة  

 . الجزائر جامعة سكيكدة د. نوال لصلج  

 . الجزائر تجامعة تامنغس فؤاد بداني   د.

 . الجزائر 2جامعة وهران  د. فتيحة بن عبد هللا  

 . الجزائر 1جامعة باتنة د. نور الدين رحموني  

 . الجزائر 2جامعة وهران  د. حفيظة مريوة  

 الجزائر . 2جامعة وهران  د. كريمة هرندي  

 . الجزائرجامعة سوق اهراس  د. أمينة شنعة  

 جامعة األمة للعلوم التكنولوجيا وكلية الرشيد. تركيا  د. زهير عبد املجيد الخواجة  -

 جامعة األمة للعلوم التكنولوجيا وكلية الرشيد. تركيا  د. مااسه يوسف حلس 

 التكنولوجيا وكلية الرشيد. تركيا جامعة األمة للعلوم  د. ناهدة الغالبي

 جامعة األمة للعلوم التكنولوجيا وكلية الرشيد. تركيا  د. رأفت عباس كاطع  

 جامعة األمة للعلوم التكنولوجيا وكلية الرشيد. تركيا  ا. عبد ع ي عبد املطلب البياتي
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 نموذج اإلرسال  .10

بين النزعة   ااألنثروبولوجيامللتقى الدولي األول لعلوم لعم األنثروبولوجيا املوسوم ب: 

 الثقافية واملعرفة العلمية 
   ركيا/ ت إسطنبول 

. 2023 )يناير/كانون الثاني( جانفي 06/07أيام   

ZOOM اونالين عبر تقنية +  حضوري   

 

  تقدمي املشارك: 
  االسم واللقب

 اجلنسّية 
العلمي    االختصاص 

  والرتبة 
  املؤسسة  

  اإللكرتون  الربيد 
 اهلاتف

 نوع املشاركة  
    املوضوع املقرتح:  -1

  عنوان املداخلة 
 الكلمات املفاتيح 

 تمهيد: 
 المشكلة البحثية 

 الفرضيات: 
 الهدف من ورقة البحثة:

 اإلطار النظري:  
 خطة الدراسة:
 االستنتاجات: 
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