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  واالجتماعية اإلنسانية العلوم: الدولي الملتقى

والمستقبل الّراهن  
4502 أيار/مايو 50/50/50 أيام  

 :لتقىالم فكرة: أوال
 مصدره كان مهما ملعريفا الفعل أن واإلنسان، العامل استكناه أجل من نشاطها يف اإلنسانية الظاهرة حقائق من إنه      

 سعت ومهما والشعور، والعاطفة الّذات أوراق فيه تتداخل فعل هو بل العامل، هبذا بارد وعي جمّرد ليس الّنظري وأساسه
 الّدرس راهن أن إال القيم، عن املنفصلة واملوضوعية احليادي حليلالتّ  مبدأ عن املنافحة إىل ومناهجها العلوم مباحث

 بعد وتتمظهر القوي، حضورها ارسمت العارفة للّذات واألنثربولوجية املعرفية سبقاتاملم  وأثر اتالتحيُّز  بأن يطالعنا املعريف
 اإلنسانية العلوم حقل يف املشتغل على حيّتم الذي األمر ومقاصدها، مناهجها ويف املعرفة نتائج يف املمارسة هذه

 جهة من وذلك املعاصرة، اإلبستمولوجيا راهن ضمن طريقها تشق أخذت اليت احلقيقة هذه إىل االنتباه لفت واالجتماعية
 ؛خباصة واالجتماعية اإلنسانية واملعرفة ،بعامة لمعرفةل املنهجية الطرائقو  بستمولوجيةاإل املساراتو  البحثية املنطلقات أن

 عملها نتائج وتقّيم ممارستها به تقيس حضاري إطار ضمن تشتغل يميةق   ومنظومات خمصوصة، العامل إىل رؤى هاحتكم
 .املكانية والبيئات مانيةالز   األطوار خمتلف يف

 منزلة اخلصوصي املقّوم إيالء شطر البحثية وجهودنا املعرفية أجهزتنا نوّل  أن املنهجية، املقدمة هذه من املقصد إن
 فإن هنا من .فيه التفكري وطريقة العامل إىل نظرتنا حيكم الذي واملنهجي ميوالقي املعريف الثقايف باملرمكّ  بوصفه مركزية،

 يف التأثري مثة ومن ،واإلنتاج اإلبداع سوية إىل والتقليد التلقي سوية من تنتقل كيما-واإلنسانية االجتماعية العلوم رهان
 حىت جمتمعاتنا، تكابدها اليت األزمات من واالنطالق ،الثقافية اخلصوصية عنصر يف االستثمار هو-السوسيوثقافية البيئة

 أن ذلك .هلا احملايثة ثقافتها روح عن وانفصاهلا اغرتاهبا من بدال تواجدها، مقامات وبني العلوم هذه بني التآنس حيصل
 عن جتيب وإمنا بواقعها، صلة هلا اليت األسئلة أي ؛مسئولة أسئلة تطرح ال اليوم، حبوثها يف واالجتماعية اإلنسانية العلوم
 أوضاعنا وتغيري املعريف الّتثوير حداثإ عن اإلنسانية العلوم يف املبثوث املعريف الرتاث عجز سر هو وهذا مفصولة، أسئلة

 .الثقايف األفق مستوى يف
 ضرورة إىل -متاما الّنقيض على-وإمنا الثقافية، اخلصوصية هذه على االنكفاء يستلزم ال اإلقرار هذا أن بيد

 العلوم هذه تفعيل أجل من أدواهتا واستخدام املعاصرة، واالجتماعية اإلنسانية العلوم يف املنهجية الكسوب على االنفتاح
 وتقريب استيعاهبا على مقدرة من منتلك ما بقدر واقعنا يف تثمر الغربية واالجتماعية اإلنسانية العلوم فمناهج واقعنا، يف

  لكنّنا اإلجرائية، ووظيفتها العلمي بأصلها حنتفظ واإلجراءات املناهج مستوى وعلى هنا من .التداولية جماالتنا إىل أدواهتا
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 االجتماعية لمشكالتل والتحليلية الّتوصيفية املقدرة ققحي ومبا التداول، جمالنا أصول مع يتصادم ال مبا تشغيلها نعيد

 الّصعيد على املستحدثة العلوم مبنتجات الثقافية خصوصيتنا (الوصل من) وصلنا قد نكون وهبذا ية،و والرّتب والّنفسية
 .واإلجرائي املنهجي

 الغربية خباصةو  ،الثقافة أفق يف العلوم هذه هبا تطالعنا مكاسب مثة فإن املنهجية، احلقيقة هذه عن وفضال
 ضمن اإلحصائية، املناهج ودقائق االتصال وأدوات التكنولوجية الّتقنية ممعطيات استخدام املكاسب، هذه يَ ْقدممم  املعاصرة،

ّقق كْيما املعاصرة واالجتماعية اإلنسانية العلوم  مادة العلوم هذه دوائر إىل الرياضي الكم لغة وإدخال الّدقة، قيمة حتم
 وعلوم االجتماع علوم يف البحث جماالت إىل إدخاهلا بنا حري اجلديدة اتاملنجز  وهذه .ومنهجا موضوعا أو وصورة
 إتقان على الطلبة دريبوت ،وختصصات فروع من اعنه يتشّعب وما.. والتاريخ واالتصال اإلعالم وعلوم الّنفس

 ،وأحباثهم أطروحاهتم يف الباحثون يستخدمها جديدة ووسيلة الّتعليمية، الربامج مقّررات من جزءا تصبح بأن استخدامها،
 استخدام فضاء: املستجد الفضاء هذا ضمن خمتصون تنشيطها على يشرف تطبيقية؛ علمية ورشات بإقامة وذلك

 . واجملتمع باإلنسان تعىن اليت علومال جمال يف احلديثة التقنيات
 على -ومؤثّرة وموصولة فاعلة واجتماعية إنسانية لعلوم الّتشريع أجل من-املراهنة بأن مواربة؛ دون ومن إذن لنقل      
 التنمية، يف فاعلة تصبح بأن اإلنسانية، العلوم مسرية إجناح أجل من واستثمارها أساسية، قيمة الثقافية اخلصوصية إيالء

 منوذج تركيب مع املعرفة، يف واخلصوصية الكونية بني املمَواَشجة وإنسان واإلبداع، القيمة إنسان: املستقبل إلنسان وصانعة
 وعلماء الفالسفة جهود هبا تطالعنا اليت املمستحدثة، املنهجية األدوات معطيات من لالستفادة العلوم؛ بني تكاملي

 احلديثة الّتقنيات وَتْشغيل املعاصرة، واالجتماعية اإلنسانية املعرفة أمناط يف اآلثار وعلماء واإلعالميني واملؤرخني االجتماع
 .الّلغة يف نفقة بأقل املعرفة، من قدر أكرب عن بالّتعبري العلوم هذه لغة تطوير أجل من

 : الملتقى إشكالية: ثانيا
 :الثقافية وصياتاخلص من قمربا أكثر واالجتماعية اإلنسانية العلوم كانت مل ا

 أجل ومن العلوم؟ هذه تفعيل أي ؛تفعيلها  أجل من الّتداولية اخلصوصية هذه يف االستثمار ميكن مدى أيّ  فإىل -
  هلا؟ املالزمة والبيئة واالجتماعية اإلنسانية العلوم بني لالنفصال جتاوزا وموضوعها؟ وسائلها بني التآنس إحداث

 اليت املنقولة؛ الّتصنيفات تتجاوز جديدة إنسانية علوم استحداث إرادة ضمن ومنهجا، معرفة احلضاري الرتاث موقع ما -
 ؟بيئته أسئلة عن وجتيب فيها، نشأت اليت احلضارية اخلصوصية منها كبري جزء يف تعكس

 حبوثنا يف وتتمظهر التعليمية براجمنا يف تدّرس اليت واالجتماعية اإلنسانية العلوم خلف الكامنة املعرفية الّنماذج ما -
 العلمية؟

  فيها؟ والكونية اخلصوصية حجم هو ما -
  سيكولوجية؟-السوسيو وبيئتنا الثقايف فضائنا يف تشغيلها وحدود منها االستفادة آليات هي ما -
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 وبتحدياتنا الواقعية مبشكالتنا موصولة جديدة واجتماعية إنسانية لعلوم الناظمة املعرفية واألسس الكربى املالمح هي ما -

 املتكاملة؟ التنمية يف هذا؛ عن فضال سهمةوم العلمية؟ والبحوث واإلدارة التعليم يف اجلودة صناعة يف ومسامهة احلضارية
 اجتماعية العلم التخصصات خمتلف يف الباحثني ندعو الذي امللتقى هذا مدار هي وغريها األسئلة هذه 

 :اآلتية املقرتحة احملاور إطار يف عليها اإلجابة يف لإلسهام واإلنسانية
 :الملتقى أهداف: ثالثا

 العلوم هذه يف الكامن املعريف األمنوذج أو الثقافية واخلصوصية واالجتماعية اإلنسانية العلوم بني التداخلية الصلة بيان -
 .ومنهجا رؤية

 .وإمكانيته العلوم يف التكاملي البعد عن الكشف -
 اجتماعية علوم تطوير أجل من حتيينها وممكنات قيمتها واختبار إنتاجيته يف والبحث احلضاري املعريف تراثنا استثمار -

 .السائدة الرتسيمات عن ختتلف جديدة وإنسانية
 تشتغل الذي والثقايف املعريف الفضاء يف إسكاهنا يقتضي وتفعيلها واالجتماعية اإلنسانية العلوم جناح أن كيف بيان -

 .فيه
 إلكرتونية، مواقع برجميات،) االجتماعي البحث جماالت يف التقنية العلوم استخدامات مستجدات على االطالع -

 ...(.جديدة مناوالت
 .العريب العامل يف واالجتماعية اإلنسانية العلوم جمال يف والبحثي التدريسي الواقع رصد -
 .العريب للعامل مستقبلية رؤية استشراف يف واالجتماعية اإلنسانية العلوم ومركزية أمهية بيان -

 :  الملتقى محاور: رابعا
 :واالجتماعية اإلنسانية للعلوم المعرفية النماذج: األول المحور

 .والرؤية إىل العامل الغريب املعريف النموذج -1
 .البديلة املعرفية النماذج -2
 .واالجتماعية اإلنسانية للعلوم املعرفية النماذج يف واحمللي العاملي إشكالية -3
 .املعرفية النماذج تأصيل إشكالية -4

 :جديدة واجتماعية إنسانية علوم وتوليد تحيين وُممكنات الحضاري تراثنا: الثاني المحور
 .واالجتماعية اإلنسانية العلوم يف اإلسالمية احلضارة علماء إلسهامات معاصرة قراءات -1
 .منها االستفادة وآليات واملنهجي املعريف الرتاث يف للعلوم التكاملي الٌبعد -2
 .تشغيلها وممكنات األخرى الثقافات من املنقولة العلوم مع الّتعاطي يف الرّتاثية املنهجية اآلليات -3
 .واإلنسانية االجتماعية العلوم تأسيس يف األمة علوم حضور مناحي -4
 .واالجتماعية اإلنسانية الرتاثية املعرفة تشكيل يف واحلضارية الثقافية والّرموز الّتداول اجملال  تداخل -5
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 الوجود ألسئلة الّناظم الكلي املعريف الن سيج ضمن الطبيعية والعلوم اإلنسانية العلوم بني الت داخملي الط ابع -6

 .والقيمة واملعرفة
 رصد) اإلسالمي املعريف والنسق الغريب املعريف النسق بني وحتيينه الرتاث استحضار بني مقارنة دراسات -7

 (.ملشاريع ومساءلة لنماذج
 :العربي العالم في واالجتماعية اإلنسانية العلوم واقع: الثالث المحور

  :واالجتماعية اإلنسانية للعلوم األكاديمي الواقع :أوال
 .واالجتماعية اإلنسانية العلوم تعليمية -1 

 التعليم منظومة يف واالجتماعية اإلنسانية العلوم أو واالجتماعية؟ اإلنسانية العلوم يدرِّس ومن يدرمس من -2 
 .اجلامعي

 .واالجتماعية اإلنسانية العلوم يف العلمي البحث واقع -3
 .العريب العامل يف واالجتماعية اإلنسانية العلوم يف الرتمجة واقع -4

 :واأليديولوجية اإلبستيمولوجيةو  الميتودولوجية المعوقات بين واالجتماعية اإلنسانية العلوم :ثانيا
 واالجتماعية اإلنسانية العلوم ميدان يف األكادميي اإلنتاج يف واأليديولوجيا الرتاث الدين، السلطة، إشكالية -1
 .العريب العامل يف

 .للجامعة األكادميية االستقاللية وحدود واالجتماعية اإلنسانية العلوم -2 
 .املنهجي واالضطراب واالجتماعية اإلنسانية العلوم -3 

 .العربي العالم في واالجتماعية اإلنسانية العلوم مكانة :ثالثا
 .واالجتماعية اإلنسانية العلوم على االجتماعي الطلب -1 
 .العريب العامل يف واالجتماعية اإلنسانية العلوم وظيفة -2 

 :واالجتماعية اإلنسانية العلوم مجاالت في التقنية العلوم استخدامات: الرابع المحور
 .واالجتماعية اإلنسانية العلوم يف والكيفية الكمية املقاربات بني والتنافر التكامل أوجه -1
 .استعماهلا وجماالت واالجتماعية اإلنسانية العلوم جمال يف التقنية العلوم توظيف مسوغات -2
 .واالجتماعية اإلنسانية العلوم جمال يف التقنية العلوم توظيف معوقات -3
 .واالجتماعية اإلنسانية العلوم جمال يف التقنية العلوم توظيف من تطبيقية مناذج -4
  .واالجتماعية اإلنسانية العلوم يف التقنية األدوات استعمال حدود -5
 .واالجتماعية اإلنسانية العلوم يفإدارة اجلودة الشاملة  -6
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 :المستقل واستشراف واالجتماعية اإلنسانية لعلوما: الخامس المحور

 وتعقيدات االستعجالية الكتابات) العريب العامل يف الراهنة التحوالت ودراسة واالجتماعية اإلنسانية العلوم -1
 (.الواقع

 .العربية التعليمية األنظمة يف االجتماعية العلوم مستقبل -2
 .العريب العامل يف املستقبل وثقافة واالجتماعية اإلنسانية العلوم -3
 .واالجتماعية اإلنسانية العلوم يف األكادميي اإلنتاج يف العوملة -4
 .العريب العامل يف واالجتماعية اإلنسانية العلوم مستقبل -5
 .واالجتماعية اإلنسانية العلوم يف املعريف اإلنتاج ضوء على العريب العامل مستقبل -6

 :الملتقى في المشاركة ضوابط: خامسا
 .امللتقى حماور موضوعات أحد يف البحث يكون أن -
   .الثنائية املشاركات تقبل ال -
   .ومعايريه العلمي البحث مواصفات البحث يف تتوفر أن -
   .سابقة فعاليات أو ملتقيات يف قدم أو نشره سبق قد البحث يكون أال -
 تقل ال وأن ، واملالحق واملراجع اهلوامش ذلك يف مبا (A4) حجم صفحة 33 عن البحث صفحات عدد تزيد أال -

  .صفحة 15 على
  .اإلجنليزية الفرنسية، العربية، هي امللتقى لغات -
 باللغة املكتوب البحث أما 16 ومقاسه (Traditional Arabic) طخب العربية باللغة املكتوب البحث يكون أن -

 واألسفل ألعلىا من تكون الصفحة وهوامش( 12) مقاسهو  (Times New Roman) طخب فيكون األجنبية
  .سم(1،5) اليسار منو  سم(2،5) اليمنيو 
 .الضوئي باملاسح مسحوبة صور إىل حمولة -وجدت إن-التوضيحية البيانية والرسوم اجلداول تكون أن -
  .أدناه املوضح املوعد وفق البحث ةخط متضمنة صفحتني حدود يف األحباث ملخصات ترسل -
  .حمكمني قبل من للتقييم والبحوث امللخصات ختضع -
 اإللكرتوين والربيد واحملمول الثابت للهاتف اتصال عنوان مع صفحتني حدود يف الذاتية لسريته ملخصاَ  الباحث يرفق -

  .العمل جهة وعنوان
 .  العلمية اللجنة إىل وإرساهلا والباحث البحث عن معلومات املتضمنة املرفقة االستمارة بتعبئة باحث كل يقوم -
 .أدناه املوضح اإللكرتوين الربيد عرب ملف شكل على البحث يرسل -
 
 



 البحث العلميوزارة التعلمي العايل و 

معة سطيف ـ  Université Sétif 2                                                                                                                                                          2جا

نسانية الاجامتعيةلكية العلوم    Faculté des Sciences Sociales et Humaine                                                                 والإ

6 

 

 :مهمة تواريخ: سادسا
 .2313 سبتمرب 15 :البحوث ملخصات إلرسال أجل آخر -
 .2313 أكتوبر 1 من بدء ملخصاهتم املقبولة املشاركون خيطر -
 .2314 يناير/جانفي 15: املقبولة امللخصات مداخالت إلرسال أجل آخر -
 .2314 فرباير/شباط 15 النهائي بالقبول الرد -
 .2314 أيار/ماي 35/36/37 أيام امللتقى ينعقد :املؤمتر تاريخ -

 .اجلزائر ،2 سطيف جامعة واالجتماعية، اإلنسانية كلية :العنوان
     anouar01dz@yahoo.frأو  colloque.fshs@yahoo.com :للملتقى اإللكتروني البريد

 +(33213) 336661112 ،+(33213) 336661114: فاكس/هاتف

 : مهمة مالحظات: سابعا
 .امللتقى أيام خارجها منو  اجلزائر داخل من املشاركني للباحثني والضيافة اإلقامة نفقات بتغطية اجلامعة تتكفل -
  .اجلزائر خارج من املشاركني للضيوف بالنسبة وإليه املطار من النقل اجلامعة نمّ تؤ  -

 :الملتقى هيئات: ثامنا
 .2 سطيف جامعة مدير قشي اخلري :د.أ: للملتقى الشرفي الرئيس
 .واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية عميد  سفاري ميلود: د.أ :الملتقى رئيس

 :للملتقى العلمية اللجنة
 سفاري ميلود: د.أ :اللجنة رئيس

 :اللجنة أعضاء
 عيبش يوسف. د    -شريف الصغري حممد د.أ    -اهلل بوعبد حلسن  د.أ -
  بودهان اليامني. د    -سعود الطاهر. د    - عيشور نادية. د.أ -
             فايد بشري. د   -تيغليت الدين صالح. د     -مقراين أنور. د -
  أمقران الرزاق عبد. د    -بلعقروز الرزاق عبد. د    -بوالشعري العزيز عبد. د -
       بوعلي الدين نور. د -             زرارقة فريوز. د -

 :للملتقى التنظيمية اللجنة
 الدين نصر غراف: د :اللجنة رئيس

 :اللجنة أعضاء
  نويصربلقاسم . د -
       بلخريي كمال. د -
     لوصيف سفيان. د -

mailto:colloque.fshs@yahoo.com
mailto:anouar01dz@yahoo.fr
mailto:anouar01dz@yahoo.fr
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  قمازفريدة . د -
 أنور مقراين. د -
  التوفيق سامعي. د -
   عبد احلق مسعي. أ -
 بلوصيف الطيب. أ -
  الدين مهيسي نور. أ -
 عيسات العمري. أ -
 العمري حربوش. أ -
 لزهر خلوة. أ-
 املالك بكايعبد .أ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحث العلميوزارة التعلمي العايل و 

معة سطيف ـ  Université Sétif 2                                                                                                                                                          2جا

نسانية الاجامتعيةلكية العلوم    Faculté des Sciences Sociales et Humaine                                                                 والإ

8 

 

 
 

  والمستقبل الراهن واالجتماعية اإلنسانية العلوم

 4502 أيار/وماي 50/50/50 :سطيف

 المشاركة بطاقة

 ................................................................... :اللقب ....................................................... :االسم
 .................................................................................................................................... :الوظيفة

 ....................................................................................................................................... :الرتبة

 :المؤسسة
.................................................................................................................................... 

 .................................................................: الفاكس .......................................................:الهاتف
 ........................................................................................................................: اإللكتروني البريد
 .......................................................................................................................... :المداخلة محور
 .......................................................................................................................... :المداخلة عنوان

 :المداخلة ملخص
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 


