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 بذعم مً 
 

  
 العربالاجتماع ملتقى أجيال علماء 
 جىظمه

 الاجتماع الجمعية العربية لعلم

 معبالششاهت  

 الاجتماعية والثقافية  ألاهثروبىلىجيامركز البحث في 

  4191 أكتىبر 42إلى  91من 

 وهران، الجزائر

 دعىة للمشاركة

، في العشب الثلافُت هزه العىت امللخلى الذولي ألحُاٌ علماء الاحخماعالاحخماعُت و  ألاهثروبىلىحُاًحخضً مشهض البحث في 

ً، وادوس  وبذعم مً مؤظعت هاوغ الاحخماع بالششاهت مع املشهض  لزي جىظمه الجمعُت العشبُت لعلمجه الثاهُت والعشٍش

 .ظُذاٌ

ًدُح  إلى فخح فضاء معشفي 2019خىبشأه 24و 19تهذف هزه الخظاهشة العلمُت التي ظدىظم فعالُاتها في الفترة املمخذة بين 

الباحثين العشب والتي جفشض هفعها ى باهخمام ظالخبادٌ و الدشاسن الفىشي حٌى مخخلف إلاشياالث واللضاًا التي جح

تبحث  همىضىعاث ً عالكتها العلىم الاحخماعُت والاوعاهُت، في شتى جخصصاث  حىهٍش مخخلف العُاكاث مع معخحضٍش

 .عشبُت بشيل خاص والعالم بشيل عاما البلذان الوالخحىالث التي حعشفه

ش  –هما حشي علُه الخللُذ  -جأحي هزه املبادسة العلمُت ت عىذ الباحثين الشبان امللاسباث املىهجُت لخعٍى وكذساتهم على  والىظٍش

 .س البحث وآفاق الخجشبت املُذاهُت، وجمثالتهم ملعامماسظت العملُت البحثُت

املعشفي ى باهخمام الجُل الىاش ئ مً الباحثين العشب باالسجباط مع التراهم ظجحالتي صذ أهم املىاضُع هما ٌععى امللخلى إلى س 

ع الابحاث هحى ابعذ مذي ممىً ،  عاهُتوو الا في مجاٌ العلىم الاحخماعُت شمي لخحلُم سهان املض ي كذما بمشاَس في ملاسبت ٍو

وعشض حاالث محذدة بعُنها  ،العىظُىلىحُت للمىضىعاثىحُت وإبعُدُمىل عبر كشاءة هلذًت، الظىاهش  محل الاهخمام

جخاظب املُذان وحعدىعم املعاوي املخىلذة عً مخخلف ألاهظمت املخذاخلت في بىاء الىُىىهاث املجخمعُت والجماعاجُت التي 

  .بمفاسكاتهاو  املعاصشة بخجلُاتها  جىعىي عليها املجخمعاث العشبُت

( ً ت  في معخىي املاحعخير20وظِشاسن في  امللخلى عشٍش ع بحث حاٍس  مً بلذان عشبُت مخخلفت ممً لهم مشاَس
ً
 شابا

ً
 ( باحثا

شها، ورلً بمشاسهت أظاجزة وباحثين عشب معخىي  أو  شغبىن في عشضها للمىاكشت الجماعُت، بهذف جعٍى ممً  االذهخىساه ٍو

 .لهم خبرة في جأظير البحىث العلمُت
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 الشروط وإلاجراءات

  ظىت اظخثىائُا لهزه الذوسة 33 املترشحص عمش ًخجاو  ًفضل أال. 

  ت/ بالعشبُت الاظخماسة لُلخحم] لمشاسهتل اظخماسةأن ًشظل املترشح خ ،  كبل [باإلهجليًز ، 4191سبتمبر 01جاٍس

الذساظت واملؤظعت العلمُت وإلى  ًخضّمً عىىان البحث وملخصا في بعض ألاظعش، مع ظيرة راجُت حشير إلى معخىي 

مىً إضافت سظالت معاهذة مً  ذي والالىترووي والهاجف، لخِعير الاجصاٌ. ٍو املششف على البحث، مع العىىان البًر

 .املششف على البحث

  خأن ًصل إلى اللجىت املىظمت، كبل ش  ،4191سبتمبر 91 جاٍس ًلل  أال ًفضل  عً مششوع البحث ) -وعبُا-واف جلٍش

 ألهم ميىهاث املششوع: املىضىع، الخخعُغ، إلاشيالُت،  10عً 
ً
 واضحا

ً
ش عشضا صفحاث(. و ًخضمً هزا الخلٍش

ت واملىهجُت امللاسبت مىً إلاشاسة إلى صعىباث البحث الىظٍش  املخبعت وما ًخصل بها مً حهاص مفاهُمي، الخ...، ٍو

 .ت ًحخاج الباحث إلى إلاحابت عنهاأو وضع أظئل 

  خم إعالم املترشح بلبٌى جششحه أو بعذم كبىله كبلجخضع حاث إلى الخلُُم مً كبل لجىت علمُت، ٍو
ّ

خ الترش    جاٍس

 .4191أكتىبر 19

 .ت، الفشوعُت  لغاث امللخلى: العشبُت، الاهجليًز

 ذ الالىترووي جشظل املشاسواث إلى     ail.comasgc22.crasc@gm: البًر

 العلمية اللجىة 

 م للجمعُت العشبُت لعلم الاحخماعألامين العا  محمذ وعُم فشحاث

 اميعل    

 الجضائش، 2حامعت الجضائش     عشوط الضوبير

 الجضائش، 2حامعت الجضائش    مصعفى حذاب

 الجضائش، حامعت جلمعان   محمذ ظعُذي

 الجضائش، الاحخماعُت والثلافُت ُامشهض البحث في ألاهثروبىلىح   املعخاسي  حُاللي

،    ششادي  حمُله  املغشبحامعت محمذ ألاٌو

ضي  محعً  جىوغ املىاس،  جىوغ حامعت   بىعٍض

 سدنألا الجامعت ألاسدهُت،    ظاسي  حلمي

 لجىة التىظيميةال

 والثلافُتمشهض البحث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماعُت املذًشة املعاعذة امليلفت بالبحث،     مىلىجي صىسٍت

   ميعلت 

                                              الجضائش ،مشهض البحث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت    يعشاب مهذي

ىت  الجضائش ،مشهض البحث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت    فحاص صبًر

 الجضائش ،الاحخماعُت والثلافُتمشهض البحث في ألاهثروبىلىحُا     إًالط ابدعام

 الجضائش ،مشهض البحث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت   صحشاوي  عذًلت

 الجضائش ،مشهض البحث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت   أمُىت بىظالب

http://www.crasc.dz/pdfs/ar_asgc22_application.doc
http://www.crasc.dz/pdfs/en_asgc22_application.docx
mailto:asgc22.crasc@gmail.com
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 الجضائش ،مشهض البحث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت   ظُذ أحمذ حىدي

 الجضائش ،مشهض البحث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت  واكص  خلُلال شاهُماب

 

 لالجصاٌ واملخابعت:

 ميعم اللجىت الخىظُمُت ، فرحاتوعيم محمد د. 

ذ الالىترووي:    mfarhat2004@yahoo.comالبًر

 00972598939922وأ 00970598939922: واحغ اب حىاٌ

 اللجىت الخىظُمُت ، ميعلتجيى مىل صىريهد. 

ذ الالىترووي:     mouloudji.soraya@gmail.com  البًر

 00213771487026  اب: حىاٌ واحغ

mailto:mfarhat2004@yahoo.com
mailto:mouloudji.soraya@gmail.com

