الديباجة :إنّ المتتبع لما كتب حول علمية الدراسات واألبحاث
اإلنسانية واالجتماعية ،يالحظ أنها انقسمت إلى اتجاهين ،يثمن
أحدهما علمية تلك الميادين المعرفية ،ويعطي لها ادوار فعالة على
مختلف الصعد ،أما االتجاه اآلخر؛ فيرى أنّها مباحث لم تبلغ بعد درجة
العلمية ،وهو انقسام يشير بوضوح إلى ضبابية الدور االجتماعي لتلك
الدراسات والمباحث ،وهو ما يضع المشتغلين بهذا الميدان أمام تحد
جسيم بمسميات عدة :الفعالية ،الصرامة المنهجية ،الموضوعية،
...الخ
لكن رفع هذا التحدي مشروط بإيجاد مخارج ،وحلول
منهجية ،ومعرفية ،تتجاوز عبرها العلوم اإلنسانية واالجتماعية واقع
هشاشة بنائها النظري ،والمنطقي ،الذي ظ ّل يحول في كل مرة دون
تمكنها من اكتشاف عالقات التناسب األكثر وظيفية ،بين ما يمكن عدّه
أسبابا ،وما يمكن ع ّده نتائج من جهة ،وبين من نسميهم فاعلين ،وما
نسميه أدوارا ،أو وظائف اجتماعية من جهة أخرى .ناهيك عن
اكتشاف الروابط األكثر منطقية بين ما هو نفسي ،وما هو اجتماعي،
مدونة نقدية
رغم كل المحاوالت النظرية والعملية التي صارت تشكل ّ
تثري أعمال الباحثين في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
وما بات في حكم المؤكد ،هو أن العلوم اإلنسانية
واالجتماعية سوف لن تبلغ درجة مقبولة من العلمية ما لم تتمكن من
ابتكار وسائل جديدة لفهم الفرد ،والجماعة ،والعالقات ،واألدوار،
والبنى ،والتغيرات.
إشكالية الملتقى :كيف يمكن إرساء قواعد نقد موضوعي ،ومنهجي
لكافة عناصر البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية؟
أيكون ذلك ممكنا عبر االستعانة بالدراسات الوصفية ،والتاريخية
فحسب؛ أم أنّه ال مناص من توظيف أدوات منهجية أكثر ريضنة ،وأكثر
صورنة؟
أهداف الملتقى :يهدف الملتقى إلى رصد مواطن ضعف أداء العلوم اإلنسانية
قار
واالجتماعية ابيستيمولوجيا ،كما يسعى إلى إرساء موعد علمي وأكاديمي ّ
يبحث في المشكالت النظرية ،والعملية ،للعلوم اإلنسانية واالجتماعية.
محاور الملتقى:
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إشكالية التصنيف:علوم إنسانية ،أم علوم اجتماعية ،أم هما
معا؟
ابستيمولوجيا العلوم اإلنسانية واالجتماعية وتطبيقاتها:
إسقاطات ،ونماذج ميدانية.
إشكاالت الموضوع ،والمنهج في العلوم اإلنسانية
واالجتماعية.
تعليمية المواد في العلوم اإلنسانية واالجتماعية:
وصف الوضعية ،تشخيص اإلختالالت ،بناء مقاربات جديدة.

 .5العالقة بين البحث والتدريس في العلوم اإلنسانية
واالجتماعية.
 .6العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الفضاء الرقمي :فاعل أم
مستجيب؟
الرئيس الشرفي للملتقى :أ.د محمد الطاهر حليالت رئيس جامعة
ورقلة.
رئيس الملتقى :أ.د ياسين محجر عميد كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية.
رئيس اللجنة العلمية للملتقى :د .أحمد زيغمي مسؤول الميدان ع إن
عإج
المنسق العام للملتقى :د .رياض طاهير
رئيس لجنة التنظيم :د .عمر برابح رئيس شعبة الفلسفة
نائبا رئيس لجنة التنظيم :د .عاشور بن قويدر /د .ابراهيم كراش
أعضاء اللجنة العلمية للملتقى:
أ.د علي سعد هللا ......................................................جامعة
ورقلة
أ.د عبد الفتاح أبي مولود ..........................................جامعة
ورقلة
أ.د رشيد دحدوح..................................................جامعة
قسنطينة
أ.د محمد جديدي................................................جامعة
قسنطينة
أ.د عبد القادر بوعرفة........................ .........المجلس االسالمي
االعلى
د .احمد وارث..........................................................جامعة
الجزائر
د .عايدة فرحات ....................................................جامعة
باريس 3
أ.د طاوس وازي........................................... ..............
جامعة ورقلة
أ.د عبد الرحمان بوقاف....................................... ....جامعة
الجزائر
د  .خيرة بغدادي........................................................جامعة
ورقلة
أ.د مبروك طحطاح......................................... .........جامعة
الجلفة
د .رمضان زعطوط.....................................................جامعة
ورقلة
أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى:
د .غوتي زياني............................................................
مكلف باالعالم
د .احمد شماني ،د .الحوسين طلباوي.................مكلفان باالعالم
االلي
د .لعموري شهيدة ،د فضيلة تومي......................مكلفتان
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يجب أن تكون األعمال المقترحة أعماال لم يسبق عرضها
في مناسبات علمية ،أو على صفحات الفضاء االفتراضي.
يجب أن يكون العمل مندرجا في واحد من محاور الملتقى،
ويعالع جانبا من إشكاليته.
ال يمكن بأي حال من األحوال قبول المداخالت التي تتعدى
نسبة االقتباسات فيها الثالثين بالمائة.
ال تقبل المداخالت ضعيفة التوثيق ،أو تلك التي تعتمد على
أقل من ستة مراجع معترف بتخصصها في إبستيمولوجيا
العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
يجب أن تحمل المداخلة اسم ولقب صاحبها ،والمؤسسة
التي ينتمي إليها ،وكذا المخبر ،أو وحدة البحث ،واسم
المشرف في حالة طلبة الدكتوراه.
الكتابة في اللغة العربية بخط simplified Arabic
بحجم  14في المتن ،وبحجم  10في الهامش.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للملتقى ،ويمكن تقديم
ملخصات مترجمة إلى اللغة العربية عن لغات أخرى.

التعريف بمدينة ورقلة:

التعريف بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية:

يعود ظهور االنسان بوركلة( ورجالن ،ورقلة) إلى
عصر البالستوسين؛ قبل الجفاف العظيم الذي أوجد الصحراء
الحالية؛ أي قبل أكثر من مئتي ألف عام على االقل ،ووركالن
تعني الرجل الحر ،باألمازيغية القديمة ،وهي تضم حيزا كبيرا
من وادي ريغ ووادي مية.
وأول من سكنها هم قبائل أمازيغية (بنو وركلة بطن
من بطون زناتة) ثم تحلقت حولهم قبائل عربية كالشعانبة،
ومخادمة ،وبني ثور ،وسعيد ،تحالفت كل واحدة منها مع فرع
من أفرع بني وركلة ،وأخذت األيام تمزج بينهم في المحن
واإلحن ،وهم بين تقارب وتنافر ،حتى شكلوا ورقلة الحالية،
عاصمة الجنوب الشرقي بأكمله ،وعاصمة النفط ،التي لها حدود
مترامية األطراف من الجلفة وبسكرة شماال إلى تمنراست
وإليزي جنوبا ،ومن دولة تونس الشقيقة ووادي سوف شرقا
إلى والية غرداية غربا.
أما ورقلة المعاصرة فمدينة جامعية يحج إليها الطلبة،
والباحثون من مختلف جهات الوطن ،ومن مختلف الدول
العربية ،واإلفريقية الشقيقة والصديقة لبالدنا .إنها مدينة تشق
طريقها نحو العصرنة بخطى مثقلة بأعباء التاريخ ،والجغرافيا.

أنشئت كليتنا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09 / 91
المؤرخ في 21صفر 1430ه الموافق لـ  17فبراير  2009وقد
عرفت عدة مراحل تطور منذ هذا التاريخ حتى صارت تضم
أربعة أقسام هي :العلو م اإلنسانية ،وقسم علم االجتماع
والديمغرافيا ،وقسم علم النفس وعلوم التربية ،وقسم علوم
اإلعالم واالتصال ،وشعبة الفلسفة .وهي تستوعب اآلن حوالي
 3000طالب في مختلف األطوار من الليسانس والماستر
والدكتوراه.

تواريخ مهمة:
 آخر أجل الستالم المداخالت كاملة هو األحد 22مارس 2020على الساعة منتصف الليل.
 آخر أجل لإلعالن عن المداخالت المقبولة سيكون يوم:األحد  05أفريل .2020
 بداية أشغال الملتقى يوم األربعاء  15أفريل  2020علىالساعة التاسعة صباحا.
 نهاية أشغال الملتقى يوم الخميس  16أفريل  2020علىالساعة  14:00زواال.
حقوق المشاركة 7000 :د ج تتضمن تكاليف اإليواء واإلطعام.

عين الثكنة(حائط الراهبات) ورقلة 1931

