
 



 

 
ٌغعى اٌٍّتمى اٌذًٌٚ، اٌّٛعَٛ " اٌجحٛث إٌبشئخ فً اٌعٍَٛ االرتّبعٍخ ٚاإلٔغبٍٔخ فً اٌجٍذاْ اٌّغبسثٍخ: 

اٌّغبسثٍخ ضّٓ إطبس ِؤعغبد ٚفبعٍْٛ"، إٌى ٚضع اٌّّبسعبد اٌجحخٍخ اٌتً ٌٕزض٘ب شجبة اٌجبحخٍٓ فً اٌجٍذاْ 

ثئدساد ِختٍف اٌزٛأت، عٛاء تٍه اٌّتعٍمخ ثّعبًٔ اٌعاللخ ِع اٌٍّذاْ، أٚ ِختٍف إٌّبرد ، ٚرٌه ِٛضٛعً

 اٌّعتّذح، أٚ "اإلخفبلبد" اٌتً لذ تٕشأ فً ثحج ِعٍّٓ.اٌّعشفٍخ 

الد اٌتً طشأد عٍى ِٛالف شجبة اٌجبحخٍٓ، ٚاٌّٛاض ّٛ ٍع إٌّتمبح، ِٕٚٙزٍخ وّب ٌٙذف اٌٍّتمى إٌى تحذٌذ اٌتح

اٌجحج ِمبسٔخ ِع األعّبي إٌّزضح اٌغبثمخ خالي عمذ اٌخّبٍٍٕٔبد ٚاٌتغعٍٍٕبد، ٚتجذٚ ٘زٖ اٌتغٍٍشاد غٍش ِٕفصٍخ 

عٓ اٌعشالًٍ اٌزذٌذح اٌتً ٌصبدفٙب اٌجبحخْٛ فً دساعبتُٙ. ٚال ِٕبص ِٓ ٚضع ٘زٖ اٌتزبسة اٌجحخٍخ اٌّتعذدح 

ثشصد فً عٍبق عٍبعً ٚارتّبعً ٚفىشي خبص ثىً ثٍذ ِٓ اٌجٍذاْ ضّٓ ِٕظٛس آخش ٌفشض ٔفغٗ وٛٔٙب 

 َُ ِع ُٚ ّْ اٌتأحٍش اٌّزتّعً ٚاٌغٍبعً اٌزي ٌٕتذ ثبٌضشٚسح ِعٕى اٌتّٛرٙبد إٌظشٌخ ٚإٌّٙزٍخ اٌتً  اٌّغبسثٍخ. ٌزا فئ

 ثٙب اٌجحج إٌبشئ فً ثٍذإٔب رذٌش ثأْ ٌؤخز ثعٍٓ االعتجبس.

ّذدٌخ اٌّؤّعغبد اٌجحخٍخ ثبعتجبس٘ب فبعال ٚعٕصشا ِّٙبّ فً حشوٍخ اٌجحج وّب عٍتُ أٌضب تغٍٍظ اٌضٛء عٍى تع

 اٌتً ٌمٛد٘ب شجبة اٌجبحخٍٓ، األِش اٌزي لذ ٌغّح أٚ ال ٌغّح ثئِىبٍٔخ إٔزبصٖ، ٚتمٍٍّٗ ٚ ٔششٖ فً اٌّزتّع.  

تّبعٍخ ٌّختٍف فً لٍت اٌتفبعالد االرثبٌفعً، ال ٌّىٓ أْ ٌىْٛ اٌجحج إالّ ٔمٍضب الٔعضاي اٌجبحخٍٓ، وٛٔٗ 

اٌزضائشٌخ ٚاألرٕجٍخ، ٚاٌّىتجبد ٚغٍش٘ب. ٌجذٚ ِٓ فئبد اٌفبعٍٍٓ اٌّّبسعٍٓ فً اٌّؤعغبد اٌجحخٍخ، ٚاٌزبِعبد 

اٌُّّٙ، ٚصف ٘زٖ اٌتفبعالد اٌعذٌذح ثذلّخ تغّح ٌٕب ثئدسان ِعٕى اٌجحج اٌزي ٌٕزضٖ اٌشجبة ٚدالالتٗ فً ِختٍف 

 ِؤّعغبتٕب اٌجحخٍخ اٌّغبسثٍخ.

فئٔٗ ِٓ اٌصعت تزبً٘ اٌتىٌٛٓ فً اٌجحج اٌزي ٌجٕى أٚ ٌفّىه فً ِختٍف اٌفضبءاد اٌجحخٍخ فً ٚأخٍشا، 

ُّ ِٕبلشخ اٌىٍفٍخ اٌتً ٌُزشي ثٙب ٘زا اٌتىٌٛٓ ثشىً ٍِّٛط، ِؤّوذٌٓ عٍى أٍّ٘تٗ فً اٌجٍذاْ اٌّغبسثٍخ ، ٚعٍٍٗ عتت

أٚ اٌجٍذاغٛرٍخ، ٚاٌتً لذ تشّىً عبئمب أِبَ ِشافمخ اٌجبحخٍٓ اٌشجبة فً ِٛارٙخ اٌعشالًٍ اٌّؤّعغبتٍخ، اإلداسٌخ 

 ِأعغتٗ، ٚتعٍّّٗ اٌضشٚسٌٍٓ، ٚرٌه ثٙذف تززٌش اٌجحج إٌبشئ فً ِزتّعبتٕب اٌّغبسثٍخ.

تٕطٍك ِٕبلشبد ٘زا اٌٍّتمى ِٓ عٍبلٍٓ صٍٍِٕٓ، أٌّٚٙب: اٌحبضش اٌزي ٌغّح ٌٕب ثتمٍٍُ اٌجحج إٌبشئ ثّختٍف 

ٚاإلداسٌخ فً اٌجٍذاْ اٌّغبسثٍخ، ٚحبٍّٔٙب، اٌّغتمجً اٌزي ٌحتُّ عٍٍٕب اٌتفىٍش فً آفبق أثعبدٖ اٌّؤّعغبتٍخ ٚاٌعٍٍّخ 

ثحخٍخ رذٌذح ثئِىبٔٙب أْ تزّع فشق ثحج ِغبسثٍخ حٛي ِٛضٛعبد ٌتشبسن فٍٙب شجبة اٌجبحخٍٓ فً إٌّطمخ. 

ُّ اٌتٛرٗ ثحضَ ٔحٛ ِٕطمتٕب اٌّغبسثٍخ اٌتً ٌزت أْ تصجح ـ تذسٌ زٍب ـ فضبء ثحج ِأٌٛف ٌٚجذٚ أٔٗ ِٓ اٌّٙ

 ٌشجبة اٌجبحخٍٓ فً ِزتّعبتٕب.

 ٌعبٌذ اٌٍّتمى، حغت األٌٌٚٛخ،  اٌّحبٚس اٌغتّخ اٌتبٌٍخ )اٌمبئّخ غٍش شبٍِخ(: 

 عشض حبي اٌجحج إٌبشئ فً اٌعٍَٛ االرتّبعٍخ ٚاإلٔغبٍٔخ فً اٌجٍذاْ اٌّغبسثٍخ. -1

 عشض شجبة اٌجبحخٍٓ ٌتزبسثُٙ اٌجحخٍخ.  -2

الد اٌجحج -3 ّٛ  إٌبشئ فً اٌجٍذاْ اٌّغبسثٍخ ٚدالالتٙب خالي اٌعششٌخ األخٍشح. تح

اٌتفبعالد ثٍٓ شجبة اٌجبحخٍٓ، ٚاٌفبعٍٍٓ فً اٌّؤّعغبد اٌجحخٍخ )ششاوبد، صشاعبد، أشىبي اٌّغبٔذح أٚ  -4

 اٌتجبعذ، ...(.

 س٘بٔبد اٌتىٌٛٓ فً اٌجحج فً اٌجٍذاْ اٌّغبسثٍخ. -5

 جبحخٍٓ فً اٌجٍذاْ اٌّغبسثٍخ.آفبق اٌجحج اٌّشتشن ثٍٓ شجبة اٌ -6

 



 :اللّجىة العلمية

  2/ ربِعخ ٚ٘شاْ GRASٚحذح اٌجحج فً اٌعٍَٛ االرتّبعٍخ ٚ اٌصحخ  ِحّذ ِجتٛي ،

 CRASC  عٍذي ِحّذ ِحّذي،  ِشوض اٌجحج فً األٔخشٚثٌٛٛرٍب االرتّبعٍخ ٚ اٌخمبفٍخ

  CRASC  اٌخمبفٍخفؤاد ٔٛاس ، ِشوض اٌجحج فً األٔخشٚثٌٛٛرٍب االرتّبعٍخ ٚ 

  CRASC  عّبس ِحٕذ عبِش، ِشوض اٌجحج فً األٔخشٚثٌٛٛرٍب االرتّبعٍخ ٚ اٌخمبفٍخ

     CRASC ِحّذ ثغذاد حٍشػ، ٚحذح اٌجحج فً اٌخمبفخ ٚ االتصبي ٚ اٌٍّغبد ٚ اَداة ٚ اٌفْٕٛ /

 2 ٚ٘شاْ ِشاد ِٛالي اٌحبد، ربِعخ 

  2ٚ٘شاْ ِحّذ ثٓ ٚصأً، ربِعخ 

  CREAD  / ِشوض اٌجحج فً االلتصبد اٌتطجٍمً ِٓ أرً اٌتٍّٕخ 2ربِعخ اٌزضائشصثٍش عشٚط، 

 ِحّذ ععٍذي، ربِعخ تٍّغبْ

 CREAD  ِحّذ ثٓ لشٔخ ، ِشوض اٌجحج فً االلتصبد اٌتطجٍمً ِٓ أرً اٌتٍّٕخ

  CRASCوشٌُ ٚساط،  ربِعخ ِغتغبُٔ/ ِشوض اٌجحج فً األٔخشٚثٌٛٛرٍب االرتّبعٍخ ٚ اٌخمبفٍخ  

 ٌٕخ ِبسفبْ، ِشوض ربن ثٍشن )اٌّغشة(صبثش

 )تٛٔظ( IRMCدٌشػ، ِعٙذ اٌجحٛث اٌّغبسثٍخ اٌّعبصشح  وشٌّخ 

 عّبد ٍٍِتً، ربِعخ تٛٔظ )تٛٔظ(

 اللجىة التىظيمية:

 CRASCصٛسٌخ ٌِٛٛرً لشٚرً ، ِشوض اٌجحج فً األٔخشٚثٌٛٛرٍب االرتّبعٍخ ٚ اٌخمبفٍخ  

 CRASCِشوض اٌجحج فً األٔخشٚثٌٛٛرٍب االرتّبعٍخ ٚ اٌخمبفٍخ  ، ٍٍِٛد ٌحّش

 CRASCٔبدٌخ عّبػ، ِشوض اٌجحج فً األٔخشٚثٌٛٛرٍب االرتّبعٍخ ٚ اٌخمبفٍخ  

 CRASCِشوض اٌجحج فً األٔخشٚثٌٛٛرٍب االرتّبعٍخ ٚ اٌخمبفٍخ  ، حٍبح ّٔٛشً

 CRASCّبعٍخ ٚ اٌخمبفٍخ  ِشوض اٌجحج فً األٔخشٚثٌٛٛرٍب االرت، فبطّخ اٌض٘شاء ثٌٛفضبٚي

 CRASCحّضح ثشٍشي ، ِشوض اٌجحج فً األٔخشٚثٌٛٛرٍب االرتّبعٍخ ٚ اٌخمبفٍخ  

 CRASCصبثشٌٕخ ثذسح فحبص ، ِشوض اٌجحج فً األٔخشٚثٌٛٛرٍب االرتّبعٍخ ٚ اٌخمبفٍخ  

 CRASCاثتغبَ ٌٍظ، ِشوض اٌجحج فً األٔخشٚثٌٛٛرٍب االرتّبعٍخ ٚ اٌخمبفٍخ  

 CRASCِشوض اٌجحج فً األٔخشٚثٌٛٛرٍب االرتّبعٍخ ٚ اٌخمبفٍخ  عذٌٍخ صحشاٚي، 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

ديسمبر  األحذ 

 استقبال  : 00سا00- 30سا08

          االفتتاح الرسمي  : 15سا09- 00سا09
)الجزائر( البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية مركزمدير المستاري، جياللي 

 شهادات   : 00سا10-15سا09
 )الجزائر( مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية / 2محمد ممياني، جامعة وهران     : رئيس الجلسة

 .االجتماعية و الثقافيةالبحث في األنثروبولوجيا  مركزب صالحي إبراهيم سيرة محمد
 )الجزائر( مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافيةعائشة بن عمار، 

  االجتماعية العموم في محمية لممارسة اليانعة الثمرة:  (3122-2593) صالحي إبراهيم محمد
البحث في األنثروبولوجيا مركز معهد البحوث لمدراسات حول العالم العربي و اإلسالمي /  ة،وعشعكمال ش

  االجتماعية و الثقافية

 البحوث الناشئة في الحقل األمازيغي بالجزائر
 مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية / المحافظة السامية لألمازيغية ،بوجمعة عزيري

 (عرض فيمم فيديوكمال صالحي )
  )الجزائر(وزو صالحي، جامعة تيزي كمثومة حناشي 

استراحة  :د  15سا10-00سا10

 االفتتبحيةالجلسة 

      : 00سا13-د 15سا10

 )الجزائر( مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافيةفؤاد نوار،    : رئيس الجلسة

 الصحة أنثروبولوجيا في البحث مجموعة تجربة: العممي بالبحث لنحمم
 )الجزائر( 2 جامعة وهران/  وحدة البحث في العموم االجتماعية و الصحةوسيمة سالمي،  / محمد مبتول

 االجتماعي الواقع و السياسي الخطاب بين الجزائر في السوسيولوجي البحث
 محمد أكمي فراجي، جامعة بجاية )الجزائر(

 كيف نحّضر الباحثين الشباب ؟ تأمالت حول تجربة
معدد األبحاث من أجل  / جون باتيست ميار، في االقتصاد التطبيقي من أجل التنميةمركز البحث محمد بن قرنة، 

  التنمية

 المنهجية والمقاربات األطروحات لبعض نقدية مراجعة: (-) بالمغرب الدينية السياسة
 )المغرب(الرباط  الخامس، محمد جامعةسميم حميمنات، 

  



 االجتماعية العموم في الشاب البحث
 )تونس( المنار تونس سعيداني، جامعةالمنير 

قسم عمم بين عراقيل الواقع الراهن وآفاق المستقبل:  الجودة البحثية في العموم االجتماعية بجامعة طرابمس
االجتماع أنموذًجا 
  )ليبيا( جامعة طرابمس، ْعبٌّخ إثشاٍُ٘ ثٓ عّشا و حسين سالم مرجين

 أكاديمية مكانة في البحث و المؤسساتية الصعوبات بين:  بموريتانيا االجتماعية و االنسانية العموم في البحث
 ، جامعة نواكشوط )موريتانيا(واقعصمان 

 استراحة غذاء:  00سا14 -00سا13
 ورشات متوازية 

 تجبرة ببحخيه شببة:   الورشة 

 الزرقاءالورشة 

: 00سا17 -00سا14
 )الجزائر( األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافيةمركز البحث في  / جامعة وهران  ،مراد موالي حاج  : رئيس الجلسة

 بالجزائر المواطنة فكرة تكريس في االنسان حقوق عن المدافعة الجمعيات دور
 مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية/ البحث حول األقاليم الناشئة والمجتمعات ل، وحدة ياطيب رح
 )الجزائر(

 بجاية بجامعة الباحثين األساتذة حالة: األنثروبولوجيا في الشباب الباحثون
 ، جامعة بجاية )الجزائر(أسياخفريد 

 والتحكم بسالم   يبن: بتونس الشاب الباحث
 دنيا رميمي، جامعة تونس )تونس(

 االنسانية الهجرة محددات تطور
 سمير جمطي، جامعة معسكر )الجزائر(

 الصحراوية المجتمعات حول اثنوغرافي بحث تجربة
 )الجزائر( مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافيةلمام،  مريم

 مناقشة

تحذيبت التحقيق الميذاوي:  الورشة
 الورشة الخضراء

: 00سا17 -00سا14

 )الجزائر( مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية /  جامعة مستغانم، كريم وراس   : رئيس الجلسة

القصديرية األحياء" : العادية غير" بـ موصوفة وضعية في التحقيق
 دار البيضاء )المغرب(المحمدية، جامعة  ،أقدالجواد 

 بالمغرب الصغير األطمس في تحقيق ميدان من انطالقا تأمالت - صوفي ديني تنظيم حول التحقيق
 دار البيضاء )المغرب(ال ح،  المركز المغربي لمعموم االجتماعية، صالالمحمد 



 الرياضة سوسيولوجيا حقل في البحث تجربة
 )الجزائر( جامعة وهران  ماحي، عباس محمد

 الميدانفي وضغط  في التجربةضعف  : الجزائر في الدينية التحوالت ظاهرة من الميداني االقتراب
 )الجزائر( جامعة وهران فواتيح ،  مدني صافية 

 (وزو تيزي حالة) الممارسات اختالل الفضاءات، اختالل: حمداد حمام
 وزو )الجزائر( نوال دحماني، جامعة تيزي

 مناقشة

األبحبث الىبشئة : تحذي اختيبر موضوعبت البحج:  الورشة
 قاعة المحاضرات

 00سا17 -00سا14

 )الجزائر( مركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية، محمد بن قرنة  : رئيس الجلسة

 االجتماع عمم و النفسي الطب بين الرؤى تقاطع: العقمي المرض
 )الجزائر( جامعة وهران  ،سارة سمرة بن حراث

 في االسكان سياسات تاريخ كتابة أجل من التجمع و التشتت:  فرنسا أرشيف الجزائر، أرشيف. لمسفر دعوة
 (-) المستعمرة الجزائر
 )فرنسا(  باريس، جامعة غيموبتيري 

 والواقع الحمم بين التجربة:  الدكتوراه في الشباب الباحثون
 )الجزائر( / هدى جباس، جامعة قسنطينة لممحاسبة والمالية  المدرسة العميافلاير عباس، 

 ( –  أنموذجا القاسم ابرهيم زدور) هناك، واقعهم و مصر و بتونس الجزائريين لمطمبة العممية الرحالت
 )الجزائر( مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافيةحورية جياللي، 

  ديسمبر  االحىيه

 ورشات متوازية 

 الذكتوراي ةمسبر طلب:  الورشة  
 الورشة الخضراء

د 30سا12 -00سا00

 )الجزائر( االجتماعية و الثقافيةمركز البحث في األنثروبولوجيا محند عامر،  عّمار:   رئيس الجلسة

 وهران جامعة حالة: بالجزائر دكتوراه أطروحة لتحضير الشاق المسار
 )الجزائر( جامعة وهران ، شريفة بريدجة

 الة المهندسين في إطار مشروع بحثدراسة حول بط:  أول تجربة بحث في سياق متعدد التخصصات
مؤسساتي

 )الجزائر( األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافيةمركز البحث في هند بوعقادة، 
 استراحة : 45سا10-30سا10

 أنموذجا المغاربية الدراسات مركز دورات - المغاربة الشباب أبحاث
 )الجزائر( مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافيةليمي كواكي، 



 بجامعة االجتماع عمم قسم حالة - التحول و والمنهجيات المواضيع:  الجزائر في السياسي االجتماع عمم تطور
 (-) وهران
 )الجزائر( مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية، يمينة بن يحي

 ميدان لتجربة وصفّية دراسة ،المزابي مجتمعال في العمومي الفضاء
 يبي، جامعة مستغانم )الجزائر(عمحمد بن ش

 مناقشة

اإلشكبلية ذتحذي:  الورشة
 الورشة الزرقاء

د 30سا12 -00سا00

 )الجزائر( مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية، سيدي محمد محمدي  : رئيس الجلسة

 بمدان في البحث ممارسات و مواضيع. الجزائر و المغرب حالتي: الخميج بمدان نحو المغاربيات النساء هجرة
 المغرب

 )فرنسا(مدرسة الدراسات العميا في العموم االجتماعية / معهد العالقات الدولية واالستراتيجية نصيرة كزان عزيزي، 

 بقسنطينة أنثروبولوجية مقاربة البديل والطب السمنة
 )الجزائر( مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية، شأمينة لطر 

 بالمساجد النسائية السمطة تشكل و تممسان في النسوي الديني اإلرشاد
 )الجزائر( مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافيةجديد، الزهراء  فاطمة

 استراحة : 45سا10-30سا10

  الجزائر في الناشئ البحث تجربة
 )الجزائر( مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافيةسبية،  سوهيمة

 بحثية تجربة :الجزائر في الراب أغنية
 )الجزائر( حفيظة عابر، جامعة وهران 

 الميداني والبحث النظرية بين: الدينية االنثروبولوجية في البحثي المسار
 )الجزائر( المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ عمم االنسان والتاريخالحاج يخمف، 

 مناقشة

ووقبشبتوتبئج األبحبث :  الورشة

 قاعة المحاضرات
د 30سا12 -00سا00

 األنثروبولوجيا في البحث مركز/  وحدة البحث في الثقافة واالتصال والمغات واآلداب والفنونحيرش، بغداد  محمد  : رئيس الجلسة
 )الجزائر(الثقافية  و االجتماعية

 حال عرض: المغاربي إلى المحمي من  سنوات بعد لما الفتي البحث
 )الجزائر( مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافيةلحضيري،  نجاة

 والثقافية اقتصادية-السوسيو التحوالت ظل في الصناعيين العمال وتصرفات سموك
 )الجزائر( مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافيةنادية سماش، 

 استراحة : 45سا10-30سا10



 أنموذجا التطري منطقة: الالمادي التراث جمع ةآلي في االجرائي والتفعيل المنهجي السؤال
 والتاريخ )الجزائر( االنسان عمم التاريخ قبل ما عصور في لمبحوث الوطني لمركزازهية بن عبد اهلل، 

 الجزائر في الخصوبة انتقالية مكانية
 )الجزائر( االجتماعية و الثقافية مركز البحث في األنثروبولوجيازهراء بولفضاوي، الفاطمة 

 -بالعراقيل سومو م ميداني بحث تجربة - العيادي النفس عمم في الجامعي العممي البحث واقع
 إنتصار صحراوي، جامعة بجاية )الجزائر(

  الجديد النظام إصالحات ظل في الدكتوراه أطروحة في البحث تحوالت
 )الجزائر( طوبال، جامعة وهران الزهراء  فاطمة

 مناقشة
 غذاءاستراحة :  د 30سا13 -د 30سا12

 الختبمية : بعض آفبق البحج في بلذان المغرةالجلسة 

 قاعة المحاضرات

  : 00سا16-30سا13
 )الجزائر( بن وزاني ، جامعة وهران  محمد:    رئيس الجلسة

 في منهج دراسة الحركات ذات التوجهات الدينية

 )الجزائر( الجزائرجامعة زبير عروس : 

 الجزائري المجتمع وقضايا االجتماعية العموم
 محمد سعيدي، جامعة تممسان )الجزائر(

 االجتماعية الجغرافيا اكثشاف نحو
 جامعة كاين )فرنسا( ،)الجزائر( / روبار هيران مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافيةحياة نموشي، 

 المصادر غياب في المغاربي الباحث حركية". بطوطة ابن متالزمة"
 سفيان بوحديبة، جامعة تونس )تونس(

 ثورة؟ هي أ:  منذ تونس في التاريخ أطروحات
 كس مارسميا )فرنسا(إجامعة  نسيم زنين،

 االدماج إعادة وضعية في المراهقين حالة: جماعي مشروع ميالد و متفردة مسارات
 )الجزائر( األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافيةمركز البحث في خديجة مقدم، 

 ، شجاعة أم تهورالمعاصرة السمفية سوسيولوجيا في البحث
 اكادير )المغرب( ،عبد حكيم أبو الموز، قطب جامعي ابن الزهر

 مناقشة
 استراحة 30سا16 -00سا16 واختتام األعمال حوصمة الورشات


