
 

 

     

ي    المؤتمر العلم 
ي
ل ول  الد   األوي

 
 مالمحك

 حول

 وآلي ات تعزيزها ة الممارسات الثقافي  أشكال 

 ة ة والزياني  العثماني   ،في الفترة المعاصرة مقاربات أكاديمي ة

 
 من تنظيم 

 آيدين البروفيسور مصطفى ، وبرعاية تركيا-إسطنبول  آيدينجامعة 
   اشومغــــــــــالبروفيسور مراد وجامعة تلمسان، الجزائر، وبرعاية البروفيسور 

 وبالت عاون مع  
 - أمريكا -جامعة العدالة والحكمة  

 - الجزائر-جامعة أحمد زبانة، غليزان  
 - الجزائر -، تلمسان مخبر أنثروبولوجيا األديان ومقارنتها

 - الجزائر-كلي ة اآلداب والل غات، تلمسان  
 - الجزائر- كلي ة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تلمسان 

 
  إسطنبوليعقد المؤتمر 
 
 -تركيا-ف

     حضورا بتاري    خ

                                    
                                        /29-2809/2023 
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 وطئةت

"الممارسات الثقافي ة" "جملة األعمال واألنشطة واألفعال التي يتم  من خاللها اقتناء الخيرات الثقافي ة    بيير بورديواعتبر      
ينما والمكتبات  وتمل كها واستهالكها، وهي   الس  والمسارح ودور  المتاحف  ارتياد  اليومي ة في  الحياة  د خالل مجاري  تتجس 

الت لفزيون و...السفر   حف الفني ة والل وحات ومشاهدة برامج  حف والمجال ت ومطالعتها وابتياع الص  العمومي ة واقتناء الص 
صفحات األنترنت والمسابقات والموسيقى الّسالفة الّذكر؛  إلى تلك األنشطة منير سعيدانيويضيف  واالشتراك بالر حالت..."

. ويمكننا أن نضيف إلى تلك األنشطة؛  والخرجات الفردي ة أو الجماعي ة واالنخراط في الجمعي ات المختلفة وممارسة الهوي ات
ي ة )طقوس الوالدة والطقوس ممارسات الحياة اليومي ة للفرد داخل المجتمع عبر مختلف الفترات الزمني ة،  كالممارسات الدين

عبي، الحضرة،   ، العالج الش  الزواجية والجنائزية، االحتفاالت الدينية، األعياد، الصالة وغيرها(، الممارسات العالجي ة )الطب 
الزو  المساجد،  المدارس،  )الجامعات،  واللغوية  األدبي ة  الت عليمي ة  الممارسات  وغيرها(،  األضرحة  زيارة  الر قية،   ، ايا الكي 

وغيرها(، الممارسات السكني ة الريفية والحضري ة، الممارسات الغذائي ة، ممارسات الحكم والقيادة وحل  الن زاعات، عالقات  
، الر سم، الت لوين، الخياط ة،  القو ة، العالقات األسري ة، إدارة الموارد الطبيعي ة، أشكال الت عبير الفني  الشعبي )المهرجانات، الفن 

عبي، الل غز،  الل باس، ا عبي، األسطورة، الحكاية، المثل الش  لر قص، الت مثيل، المسرح، الموسيقى، األوبرا، الت صوير، األدب الش 
من هنا يتبّين لنا تعدد وتنوع واختالف الممارسات الثقافّية ومدى   إلخ(، أي كل  ما يمارسه اإلنسان....الن كتة، األغنية   

حيث يؤّدي هذا التنوع واالختالف    ،عبر مختلف األزمنة والفترات  تالقتصادّي والثقافّي للمجتمعاارتباطها بالواقع االجتماعّي وا
بقاء واستمرار الحياة اإلنسانية. رصد أشكال الممارسات  من هذا المنطلق يسعى مؤتمرنا إلى    في الممارسات الثقافّية إلى 

وآلي ات تعزيزها والحفاظ    "ترات "المعاصرة، العثمانية والزيانية الثقافية المتنو عة في المجتمعات االنساني ة عبر مختلف الف
 .  عليها

 هداف املؤمترأ

ة الممارسات الثقافي  أشكال  "  ، المحكماألول المؤتمر العلمي الدوليالطرح السابق يأتي   ضمن   
   ؛أجلمن ، "ةة والزياني  العثماني   ،في الفترة المعاصرة وآلي ات تعزيزها مقاربات أكاديمي ة

 الزمني ة.  عبر مختلف الفتراتالمتنو عة ة الممارسات الثقافي  أشكال رصد  -1
 . االنساني ة  الممارسات الثقافيةطرح مختلف اإلشكاالت المتعل قة بأشكال  -2
 .  الموضوع عرض مقاربات متنو عة حول -3
 والحفاظ عليها. تلك الممارسات اقتراح آلي ات تعزيز  -4
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 حماور املؤمتر

 أشكال الممارسات الثقافيّة المتنّوعة في المجتمعات االنسانيّة؛  -1

 * في الفترة المعاصرة )مراجعة الميادين المقترحة(.        

 في الفترة العثمانيّة )مراجعة الميادين المقترحة(.  *   

 في الفترة الزيانيّة )مراجعة الميادين المقترحة(.  *   
 افيّة المتنّوعة والحفاظ عليها )مراجعة الميادين المقترحة(.  الممارسات الثق آليات تعزيز-2

 املقرتحةامليادين                        
 البحث العلمي األكاديمي (1
 علم االجتماع والخدمة االجتماعية  (2
 االنسان االنثروبولوجيا وقضايا  (3
 الدراسات الفلسفة  (4
 التربية والتعليم  (5
 علم النفس البشرية  (6
 البشرية التنمية  (7
 والقضايا المعاصرة األسرة (8
 الديموغرافيا علم  (9

 العلوم اإلسالمية   (10
 التاريخ والجغرافيا (11
 االنسانية اآلثار  (12
 والنقد  والترجمة اآلداب واللغات (13
 وتحقيق النصوص المخطوطات  (14
 العلوم المكتبية والفهرسة (15
 العلوم السياسية والعالقات الدولية  (16
 االعالم واالتصال  (17
 العلوم القانونية واإلدارية  (18
 العلوم اإلدارية واالقتصادية  (19
 السياحة و  الفنون الثقافيةو  الرياضة والشباب (20
 المادي والالماديالحضاري التراث (21

 العلوم الصحية وعالقتها باإلنسان )األوبئة المختلفة ككورونا وغيرها( (22
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 شروط املشاركة يف املؤمتر

 ة الفرنسي   - التركي ة-اإلنجليزي ة  - ةالعربي  لغات المؤتمر:  •
ن من   • والمهتمي  ن  بالجامعات والباحثي  الدكتوراه  المشاركة مفتوحة لجميع األساتذة وطلبة 

 الهيئات والوزارات.  مختلف

ي مؤتمر آخر.  ل أ •
ه أو ُعِرض فن  يكون البحث قد سبق نشر

 أن تكون البحوث وفق منهجية البحث العلمي المتعارف عليها.  •

 صفحة.  25أل تتعدى صفحات البحث   •

ن بقالب المجلة المصنفة ج •  . سيتّم تزويد الباحثي 

 واالمتيازات سوم املشاركة يف املؤمترر

، إسطنبول، تركيا يوم المؤتمر، كتغطية  آيدينتدفع إلى جامعة    أورو  50* توجد رسوم رمزية تقدر بـ  
 لإلجراءات اللوجيستيكية للجامعة. 

 يحصل المشارك على؛ 
جامعة  تلمسان مخبر أنثروبولوجيا األديان و   معتمدة من جامعةضمن فعاليات المؤتمر  شهادات مشاركة  *

  .  ، إسطنبول، تركيا والجامعات المشاركةآيدين
 ، الجزائرتلمسان مخبر أنثروبولوجيا األديان معتمدة من جامعة*شهادات المساهمة في المجتمع 

 والمصن فة "صنف ج".  جامعة تلمسان برخالتابعة لم الدولية األبحاث في المجل ة  تنشر *
 *توفير وجبات الغذاء طيلة أيام المؤتمر. 
                                       

  

إىل اإلمييلامللخصات واألحباث ترسل   

 laboanthropol@gmail.com   
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 املشاركة استمارةبيانات 

 
 

 ........................ ...……………………………واللقب السم

 …………………………………………………………………الوظيفة

 ..………………………………………….…………المؤهل العلمي 

 ................................................................. المؤسسة

ي 
ونن يد اللكبر  ........................ ....................................................................... البر

 ....................................................................................................... رقم الهاتف

 .................................................................................... رقم الهاتف المحمول

 ............................................................................................... ... عنوان البحث

 ............................................................................................... محور المشاركة

 .............................................................. ............................................. الملخص

          

 

  

 مواعيد مهمة

 

 2023/ 08/ 01 : الملخصات  الستالمآخر موعد   •

موعد   • المجلة    المشاركات كاملة  الستالمآخر    
 
ف ها  نشر   

 
ف يرغب  ج لمن   المصنفة 

30 /10 /2023  

 2023/ 09/ 29- 28:  موعد المؤتمر يوم •
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 * الّرؤساء الشرفّيون للمؤمتر الّدولي*        

    ، تركيـــــــاآيدينمصطفى لبروفيسور ا
 ر   ــ، الجزائاشومغــــــــــالبروفيسور مراد          البروفيسور ياديكار إزميريلي، تركيــا

 البروفيسور محمود الخزاعي، أمريكــا         
 ، الجزائر ونيــ البروفيسور محمد موس، الجزائر        حري ـــــــــــ البروفيسور أحمد ب

 *املشرفون على املؤمتر الّدولي*

 -تركيـــــا-البروفيســـــــور حاجـــــــــــــي دوران 
 - الجزائر-مليــــــــاني البروفيســــــــــور محمد 

 - الجزائر-البروفيسور نصر الدين بن داود 

 * رئيسا املؤمتر الّدولي*

 نعيمة رحماني، الجزائر       أ.د/ قدور وهراني، الجزائر  /دأ.

 * رئيس اللجنة العلمية*

 - الجزائر -أ.د/ سي عبد القادر عمر 

 * العلمية أعضاء اللجنة*

 أ.د/ علي الشامي 
 أمريكا  د. صالح فرج   أمريكا 

 أ.د/ حميد الهاشمي 
 تركيا  أ.د/ فاضل بيات   بريطانيا 

ن  ن شاهي   د. حسي 
  -إسطنبول  عمر أيدين  أ.د.  أمريكا 

 تركيا 

ي دوران  تركيا  -مرمرة  عمر ساي أ.د.  تركيا  أ.د/ حاجر

 تركيا  -آيدين أ.د.عمر أزلماز تركيا  -آيدين هاليس ايهان  أ.د. 

ي كوكيلكلي  أ.د. 
 تركيا  سامي شيبن  أ.د.  تركيا  -آيدين حيانر

 المالي  أ.د. 
ن   -إسطنبول  يوسيل بولوت  أ.د.  تركيا  -آيدين حسي 

 تركيا 

ي أيدينأ.د. 
 - تركيا -آيدين وجدي أكيوز  أ.د.  تركيا  -آيدين إبراهيم حقر

 - تركيا -آيدين د.غوكسن اتلي أوزن تركيا  -آيدين قادر كناتان  أ.د. 

ي غودوسي  تركيا  -آيدين محمود أرسالنأ.د.   - تركيا -آيدين د.برجر

ن  أ.د.   - تركيا -آيدين مصطقن بويراز كولوجلو  د.  تركيا  -مرمرة  موس تسديلي 

 السوبجكي  د. 
ن   -جامعة قطر  يحي  غالب د.  -لبنان  –الجنان  معبر

 - قطر

ن  منصور منصور  د.   القاهرة، جامعة   سحر محمد إبراهيم غرابد.  -غزة فلسطي 
 مرص

ي 
ي  جامعة تلمسان  أ.د/ نعيمة رحمانن

 جامعة تلمسان   أ.د/ قدور وهرانن
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 جامعة تلمسان  .د/ زازوي موفق أ  جامعة تلمسان  .د/ محمد سعيدي أ 

ة  / أ.د   بن معمر بوخرصن
 جامعة تلمسان  د. فقب  محمد رسيم   جامعة تلمسان 

ي   أ.د/ بوحسون العرنر
 جامعة تلمسان  د. مرحوم فريد   جامعة تلمسان 

 أ.د/ سيدي يخلف عادل
 جامعة ورقلة  د. زينب دهيمي  جامعة تلمسان 

 لبشب  عبد الرزاق ب أ.د/  
ي فضيل  جامعة تلمسان   جامعة تلمسان  د. حرصن

 شعيب مقنونيف / أ.د 
ي   د.  جامعة تلمسان 

  سكيكدة،   زينب لوسر
 الجزائر 

 أ.د/ عبد الحق زريوح 
 جامعة تلمسان  غزالي عبد العالي د.  جامعة تلمسان 

 بن معمر عبد هللا   / أ.د 
 جامعة تلمسان  د. الكبار عبد العزيز  جامعة تلمسان 

 أ.د/ منصوري مختار
 جامعة تلمسان  د. بشب  بن صالح جامعة تلمسان 

 لكحل  أ.د/ مصطقن 
 جامعة تلمسان  د. بركة مصطقن  جامعة سعيدة 

   لبشب  محمد.د/ بأ
  2جامعة وهران  زائب  أبو دهاج د.  تلمسان جامعة 

 ، الجزائر 

 أ.د/ عطار عبد المجيد 
 جامعة تلمسان  د. حاكم مليكة  تلمسان جامعة 

ي لخرصن 
 أ.د/ حشالفن

ي خالد  جامعة الجلفة 
 جامعة تلمسان  د. خوانن

ف / .د أ   عبد الحق   شر
 جامعة تلمسان  د. بلحاج مليكة   جامعة تيارت

 أ.د/ بشب  محمد  
 جامعة تلمسان  د. أمينة بلحساين           جامعة تلمسان 

 أ.د / بن تامي رضا
 جامعة تلمسان  د. حياة الصغب   تلمسان جامعة 

 أ.د/ مليكة بن منصور
ي  جامعة تلمسان 

 جامعة تلمسان  د. غفور عبد البافر

 ليندة عبد الالوي  / د أ. 
جامعة   زاوي بوبكرد.  جامعة تلمسان 

 قسنطينة

 .د/ بلغيث عبد المجيدأ 
 جامعة تلمسان   د. بوروبة حميد جامعة تلمسان 

 د. فريحة محمد كريم أ. 
 معة الشلفاج د. عبد الكريم طهب   جامعة عنابة  

 عمر الزاوي  أ.د. 
  2جامعة وهران 

 الجزائر -
 جامعة سعيدة   د. توهامي سفيان 

 أ.د/ حجال سعود 
 جامعة تلمسان  د. ضيباوي عبد الرحمن  جامعة تلمسان 

ي 
 د. عبد اللطيف موسونن

 جامعة تلمسان  د. بوعشة فاطمة جامعة تلمسان 

 جبلة محمد د. 
  -معسكر 
 الجزائر 

 جامعة تلمسان  د. ليتيم زكية

ي زين العابدين د.   مجرنر
- 2وهران 

 - لجزائر ا
  2جامعة وهران  بلبولة مصطقن  د. 

 الجزائر -

 مراد جمال د. 
 -سوق أهراس 
 الجزائر 

 -سوق أهراس  الطرابلسي عبد الحقد. 
 الجزائر 

 راضية حميدة د. 
   الجزائر 

 * رئيس اللجنة التحضريية*

   -تركيــا - آيدينأ.د/ إبراهيم حقي 

 * أعضاء اللجنة التحضريية*

 تركيــا  أ.د/ رها طارق أوغوزلو  

 تركيــا  د. كوكجان جاتلي 

 تركيــا  د. فاطمة نور شانقول 

 تركيــا  د. أور جور برجو جودوجو 

ي جلبد. أراس   تركيــا  غور توجر

 


