
 
 

 

 20.982960920:فاكس / هاتف  

EPYST.SSH@YAHOO.COM  MAIL -E 

 

 

 9والاجتماعية إلانسانيةوالتدريس في العلوم العالقة بين البحث  59

فاعل أم  :والاجتماعية في الفضاء الرقمي إلانسانيةالعلوم  89

 مستجيب؟

 9ورقلةجامعة د محمد الطاهر حليالت رئيس 9أ :الرئيس الشرفي للملتقى

 9والاجتماعية إلانسانيةد ياسين محجر عميد كلية العلوم 9أ :رئيس امللتقى

 ع إن ع إ جيدان املحمد زيغمي مسؤول أ9 د: اللجنة العلمية للملتقىرئيس 

  رياض طاهير9 د :املنسق العام للملتقى

 عمر برابح رئيس شعبة الفلسفة9 د :رئيس لجنة التنظيم

 ابراهيم كراش9 د/ عاشور بن قويدر9 د: نائبا رئيس لجنة التنظيم

 :أعضاء اللجنة العلمية للملتقى

 جامعة ورقلة999999999999999999999999999999999999999999999999999999 د علي سعد هللا9أ

 ورقلة امعةج999999999 999999999999999999999999999999999مولود أبيد عبد الفتاح 9أ

 جامعة قسنطينة99999999999999999999999999999999999999999999999999د رشيد دحدوح9أ

 جامعة قسنطينة999999999999999999999999999999999999999999999999د محمد جديدي9أ

 املجلس الاسالمي الاعلى999999999999999999999999999999999د عبد القادر بوعرفة9أ

 جامعة الجزائر9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999احمد وارث9 د

 3جامعة باريس 999999999999999 9999999999999999999999999999999999999عايدة فرحات9 د

 جامعة ورقلة9999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999د طاوس وازي 9أ

 جامعة الجزائر9999999999999999999999999999999999999999999د عبد الرحمان بوقاف9أ

 جامعة ورقلة99999999999999999999999999999999999999999999999999999999خيرة بغدادي9 د 

 جامعة الجلفة99999999999999999999999999999999999999999999999999د مبروك طحطاح9أ

 جامعة ورقلة99999999999999999999999999999999999999999999999999999رمضان زعطوط9 د

 :أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى

 مكلف باالعالم 999999999999999999999999 999999999999999999999999999999999999غوتي زياني9 د

 مكلفان باالعالم الالي99999999999999999الحوسين طلباوي 9 احمد شماني، د9 د

 مكلفتان بامللخصات 9999999999999999999999لعموري شهيدة، د فضيلة تومي9 د

 بالورشاتمكلفة 999999999999999 999999999999999999999999999999999999999لبنى سويقات9 د

  بطلبة الدكتوراه مكلف999999  999999999999999999999999999999999999مبوجمعة سال 9 د

 الشهادات بتصميم مكلف9999 99999999999999999999999999عبد الرحمان صالحي9 د

 التقاريرإعداد ب انمكلف99999999999محمد بن غزالة9 أ، عبد القادر قندوز 9 د

 مكلف بالبرنامج النهائي للملتقى999999 999999999999999999999999999بوزيد بوحفص9 أ

 

 

 

 

  :الديباجة
 
 املتتبع ملا ك

ّ
تب حول علمية الدراسات وألابحاث إلانسانية إن

حدهما علمية تلك أثمن ي   ،يالحظ أنها انقسمت إلى اتجاهين ،والاجتماعية

عد، أما الاتجاه عطي لها ادوار فعالة على مختلف الص  عرفية، وي  امليادين امل

، وهو انقسام يشير مباحث لم تبلغ بعد درجة العلمية هاأنّ فيرى  ؛آلاخر

ات واملباحث، وهو ما يضع بوضوح إلى ضبابية الدور الاجتماعي لتلك الدراس

الصرامة الية، الفع: أمام تحد جسيم بمسميات عدة دانيامل شتغلين بهذاامل

 الخ999املنهجية، املوضوعية، 

لكن رفع هذا التحدي مشروط بإيجاد مخارج، وحلول منهجية، 

تتجاوز عبرها العلوم إلانسانية والاجتماعية واقع هشاشة بنائها  ،ومعرفية

يحول في كل مرة دون تمكنها من اكتشاف  الذي ظّل  ،واملنطقي ،النظري 

ه ه أسبابا، وما يمكن عّد ما يمكن عّد بين   ،عالقات التناسب ألاكثر وظيفية

  أو وظائف ،وما نسميه أدوارا ،وبين من نسميهم فاعلين من جهة، نتائج

منطقية بين  ألاكثر ناهيك عن اكتشاف الروابط  9من جهة أخرى  اجتماعية

وما هو اجتماعي، رغم كل املحاوالت النظرية والعملية التي  ،ما هو نفس ي

ثري أعمال الباحثين في مجال  نقدية نة صارت تشكل مدوّ 
 
العلوم إلانسانية  ت

 9والاجتماعية

وما بات في حكم املؤكد، هو أن العلوم إلانسانية والاجتماعية 

سوف لن تبلغ درجة مقبولة من العلمية ما لم تتمكن من ابتكار وسائل 

نى، والتغيرات  9جديدة لفهم الفرد، والجماعة، والعالقات، وألادوار، والب 

ومنهجي لكافة  ،كيف يمكن إرساء قواعد نقد موضوعي :امللتقى إشكالية

 والاجتماعية؟ إلانسانيةعناصر البحث في العلوم 

عبر الاستعانة بالدراسات الوصفية، والتاريخية ذلك ممكنا  أيكون 

  أم ؛فحسب
ّ
 صورنة؟ر ريضنة، وأكث أدوات منهجية أكثر  توظيفه ال مناص من أن

ى إلى رصد مواطن ضعف أداء العلوم إلانسانية يهدف امللتق :أهداف امللتقى

يبحث  قارّ  وأكاديميوالاجتماعية ابيستيمولوجيا، كما يسعى إلى إرساء موعد علمي 

 9إلانسانية والاجتماعيةللعلوم   ،والعملية ،في املشكالت النظرية

 :محاور امللتقى
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