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 : رئيس المجلس العلمي لكلية بلعربي الطيبأ.د/                                            

  اإلنسانية و اإلجتماعية. العلوم                                        

علم اآلثار يكشف " من المسلمات و البديهيات أن                                           

تها، إال أن هذا العلم يحتاج أوال إلى يعن هوية األمم و يلعب دورا أساسيا في تثب

مؤهالت كبيرة في العدد و العدة. غير أن التطور الملحوظ و المتسارع لوسائل 

الكشف و القياس و التحليل سهل كثيرا من مهمة األثريين إال أن األمر في بالدنا و 

 يحتاج إلى دعم -و رغم الجهود الجبارة من لدن المتخصصين -رغم أهميته ال زال

كبير من ناحية هذه الوسائل، و إلى تطعيم المقررات الدراسية بهذه المادة حتى تدفع 

  األجيال إلى اإلهتمام بها و دراستها".

  

  : أستاذ بمعهد اآلثار.د/ محمد الطيب عقاب

 " دأب معهد اآلثار و بصورة منتظمة على تنظيم الملتقيات

 ا جعل الملتقىطابع العلمي البيداغوجي، مالالعلمية، ذات  

 الوطني الرابع يحظى بحضور مكثف من طرف جميع 

أطياف الطبقة العلمية من أساتذة و باحثين، داخل المعهد و خارجه. و كذا من 

طرف الطلبة على اختالف مستوياتهم العلمية من شهادة الليسانس إلى الطلبة 

ضوع الملتقى الدراسات العليا حيث استفادوا من المحاضرات التي تعرضت إلى مو 

 الذي هو إدراج األجهزة العلمية لتطوير علم اآلثار في جميع فروعه المتناولة في

 



بمثابة الحافز الذي يدفع بإدارة المعهد إلى تنظيم ملتقى على المعهد. فكان ذلك 

  شاكلة هذا الملتقى إن شاء اهللا".

  

  : طالب ماجستير بمعهد اآلثار.محمد الهادي سوكحال

الملتقى كفرصة لتنمية المعارف في ظل مسايرة العولمة و هذا باالعتماد "جاء هذا 

 ا لتحقيق الهدف األسمىذعلى وسائل البحث الحديثة و استخدام التكنولوجيا و كل ه

السعي هو التعرف أكثر على موروثنا الحضاري و    و                               

قوانين تتماشى و التطور  عليه و التعريف به و سن                        للحفاظ

   التكنولوجي. فالملتقى على العموم حقق أهدافه المرجوة                 و      العلمي 

  النظر السيما تلك المتعلقة بتقارب الباحثين ووجهات                                      

  قصد إنشاء شبكة معلومات وطنية أو حتى دولية".                                      

  

  لبة سنة أولى ماجستير بمعهد اآلثار.ا: طبربورة هيام

 " مبادرة طيبة من طرف معهد اآلثار، الهدف منها 

 ة جيدةصتبادل الخبرات بين األساتذة و بالتالي هي فر 

 للطلبة للتكوين و االستفادة من خبرات األساتذة. لكن 

ي حتى يتسنى لألساتذة بإدالء و تقديم كل المعلومات التي يال تكفي في رأ يومان 

  تفي بالغرض بالنسبة لهذا النوع من الملتقيات العلمية القيمة.

 


