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 ,Haches à gorges محاور ما قبل التاريخ يف الصحراء: فئة بحث مهملة 

necked axes, Darfurbeile - وضع سياق بشكل خاص 

)Friederike Jesse, University of Cologne(

ربط طرق الطعام: الرتابط الثقايف واالنتقال التكنولوجي بني وادي النيل األوسط 

ووسط ورشق إفريقيا خالل العرص الحديدي املبكر

)Simone Wolf, DAI( 

 )InterLINK( تحقيقات يف الربط بني األقاليم يف شامل كردفان

  )Angelika Lohwasser, WWU Münster(

منطقة بحرية تشاد باعتبارها مفرتق طرق: أول تحقيقات تاريخية أثرية وشفوية يف 

كانيم بورنو وعالقاتها فيام بني البلدان األفريقية 

)Carlos Magnavita, Goethe-University Frankfurt(

املناظر الطبيعية املزروعة: استخدام األرايض وتنمية املشهد الثقايف يف السافانا 

األفريقية يف نصف الكرة الشاميل

)Alexa Höhn, Goethe-University Frankfurt( 

“إزالة البيئة الخرضاء” للصحراء الوسطى: الديناميات البيئية للهولوسني يف جبال 

 )DeGree( تيبيستي وحوض أونيانغا، وتشاد

)Philipp Hoelzmann, FU Berlin(

طرق التفاعل: االتصاالت األقاليمية بني القرن الشاميل ألفريقيا ومنطقة النيل

 / Iris Gerlach, DAI / Brigitta Schütt, FU Berlin( 

)Dietrich Raue, University Leipzig

 ClimCellMed: ديناميات املناخ يف أواخر العرص الهولوسيني املستمدة من 

قياسات بنية الخلية ألشجار العرعر يف رشق البحر املتوسط 

)Ingo Heinrich, GFZ Potsdam(

الكلامت املستعارة واألشياء املشرتكة: تحليل شبكة اللغات القدمية ومنذجة الرتابط 

الثقايف بني صحراء مايل والغابات النيجريية )1500-700 م( 

 / Henning Schreiber, University Hamburg(

)Nikolas Gestrich,  Goethe-University Frankfurt

منتصف إىل أواخر العرص الهولوسيني يف حوض الكونغو الداخيل: الحدود، 

 واملناطق الحدودية، والقنوات من منتصف ألواخر العرص الهولوسيني

)Hans-Peter Wotzka, University of Cologne(

FAIR.rdm: إدارة البيانات كأساس لالستخدام املجدي للبيانات القدمية

)Brigitte Mathiak / Tilman Lenssen-Erz, University of Cologne( 

تتبع الروابط: التحليل الكيميايئ للفخار األثري كمؤرش عىل االتصاالت األقاليمية يف 

أفريقيا الغربية والصحراء قبل عام 1300 م )منذ عام 2022(

)Sonja Magnavita, Goethe-University Frankfurt(

اتصل بنا

تساؤالت عامة

spp2143@dainst.de :الربيد اإللكرتوين

 www.dainst.blog/entangled-africa :املوقع

تنسيق املرشوع

املعهد األملاين لآلثار

لجنة آثار الثقافات غري األوروبية

Dürenstr. 35-37, 53173 Bonn

 PD Dr. Jörg Linstädter :مدير املرشوع

joerg.linstaedter@dainst.de :الربيد اإللكرتوين

Dr. Johanna Sigl :التنسيق العلمي/ التنظيم/ اإلدارة املالية

johanna.sigl@dainst.de :الربيد اإللكرتوين

Florian Lukas M.A. :العالقات العامة

florian.lukas@dainst.de :الربيد اإللكرتوين

تم إنشاء “إفريقيا املرتابطة” من ِقبل مجلس مؤسسة األبحاث 

األملانية )DFG( يف أبريل 2017 ملدة 6 سنوات.
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أفريقيا املرتابطة

 ما الذي يخربنا به لُب الرواسب عن تأثري اإلنسان عىل 

التغريات البيئية؟ هل ميكن أن نتتبع الطريق التجاري للبخور 

وبيض النعام من القرن اإلفريقي إىل وادي النيل املرصي؟ هل 

ميكن استخدام العادات الغذائية لفهم هجرة البرش؟ كيف 

تؤثر التفاعالت البرشية والتكنولوجيا عىل اللغة املنطوقة 

واملكتوبة؟

يهدف برنامج DFG ذي األولوية „إفريقيا املرتابطة: العالقات 

األفريقية الداخلية بني الغابات املطرية والبحر األبيض املتوسط، 

منذ حوايل 6000 - 500 عام“ )SPP 2143( إىل استكشاف 

العالقات والشبكات داخل إفريقيا. يركز املرشوع عىل نقل 

األشياء واملعرفة، وعىل تنقل األشخاص واآلليات والدوافع 

وراء هذه العمليات. بالتعاون الوثيق مع مؤسساتنا األفريقية 

الرشيكة، نحاول أن نسال جديًا يف تقاليد البحوث الوطنية 

لتطوير وجهات نظر جديدة للبحوث األثرية املشرتكة يف 

أفريقيا.

تأيت مشاريعنا البحثية من العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية 

وكذلك إدارة البيانات. كل منهم متعدد التخصصات. فا من 

خالل علم اآلثار والجغرافيا الفيزيائية والجيولوجيا وعلم 

اآلثار القيايس وعلم النباتات واللغويات واإلحصاءات مبساعدة 

الكمبيوتر، ندرس املستوطنات البرشية واستخدام األرايض يف 

سياق التغري املناخي والبيئي. سيتم تقديم نتائجنا للجمهور 

املهتم يف معرض „كوكب أفريقيا“ الذي يبدأ يف عام 2024.
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Ziele

Qualifikation

ة والبحر األبيض المتوسط ن الغابات المط�ي العالقات األفريقية الداخلية فيما ب�ي
ca. 6000 - 500 BP

 

Multiperspektivität

Fragen aus verschiedenen 
Blickwinkeln angehen und 
Grenzen durch Teamarbeit 

überwinden

Interdisziplinarität

Kombination von wissen-
schaftlichen und archäologi-

schen Methoden Informations- 
technologie 

Effektive, sichere und langfris-
tige Speicherung von For-

schungsdaten

Naturwissenschaften
 

Beobachtung von Umwelt-
prozessen und der Interaktion 

zwischen Mensch und  
Umwelt

Archäologie

Untersuchung menschlicher 
Aktivität durch Artefakte, Archi-

tektur, Ökologie und Kultur-
landschaften

Geschichtswissen-
schaft und Lingusitik

Verstehen historischer Doku-
mente und Verknüpfen von 

Regionen durch gemein-
sames Vokabular

تعدد وجهات النظر
 تناول األسئلة من زوايا متنوعة من دول

مختلفة من خالل التعاون

تعدد التخصصات
ن أساليب التخصصات العلمية  الجمع ب�ي

واألثرية

تكنولوجيا المعلومات
 تخزين فعال وآمن وطويل األجل لبيانات

البحث

علم اآلثار
ي من خالل التحف  دراسة النشاط الب�ش

 والعمارة والمواد الطبيعية والمشاهد
الثقافية

العلوم الطبيعية
ن اإلنسان  رصد العمليات البيئية والتفاعل ب�ي

والبيئة

العلوم التاريخية واللغويات
 فهم الوثائق التاريخية وربط المناطق من خالل

كة المفردات المش�ت

مهاراتنا

أهدافنا


