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ت  الدًملراطيت  الغعبيت  الجمهورٍت الجسائٍر

 وزارة الخعليم العالي والبحث العلمي

 كليت آلاداب واللغاث

 وألادب العربيكضم اللغت 

 :امللتقى اموطين ًنظم

 يف منطقة امونرشٌس  الأدب امشعيب

 -حبث يف الأشاكل  وامقضااي -
 3232فيفري  34ًوم: 

 
 الرئيط الغرفي للملخلى:

 عبد املجيد دهوم امعت ألاصخاذ الدكخور الج مدًر 

 املغرف على امللخلى:

 داب واللغاث الدكخور كردان امليلودآلا عميد كليت 

 رئيضا امللخلى:

 فخوح محمود كخور دال

 كردان امليلود الدكخور 

 رئيط اللجىت العلميت:

 الدكخور عطار خالد

 رئيط اللجىت الخىظيميت:

 د. بولعغار مرصلي

 ميضلو امللخلى:

 رعيد ملياوي، د. دهلي أحمد، د. حمال الدًً عبد الهادي د.
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 :ة دًباج

املىظىمت ألادبُت  مً املحاور الزئِست فيأهىاعه بجمُع  ألادب الشعبي ذ  ٌع

 مً    أللمجخمعاث بمخخلف اهخماءاتها، فهى جشء ال ًخجش 
 
ت  الكُان  املشك ل  للهٍى

خه جا  عبر مزاحل ي املجخمع  الجشائز شهذ ، وكذ الىطىُت   وأشكاال   األىاه املخخلفتٍر

عذًذة مً  ألادب الشعبي كاهذ مىاكبت ملخخلف  الخغيراث التي جطزأ  على املجخمع 

خه واملبرسة  لبطىالجه،  واملز فكاهذ الحافظت  لخا ،الجشائزي  ة  التي حعكس رؤٍخه  آٍر

ت على ٌعطي دالل ولعل  أهم ما  ،جفكيره وحعطي للمخللي رؤٍت حىل طبُعت  ،للىاكع 

خالل فترة  الفزوسُينالت الكبير الذي للُه  مً الزح   الاهخمامألادب الشعبي هى  أهمُت

مً  جىىعههى   امحىرٍ اأو بعذًكدس ي  طابعا   هالاسخعمار، ومً ألامىر التي  ججعل

 ا زٍز  ااطم  التي  جكدس ي سخماملى  أهممً  حعخبر مىطلت الىوشَزس و ،مىطلت  ألخزي  

التي هبغ فيها الكثير مً   جضم  في هطاكها  العذًذ مً املىاطم، بحُث في هذا املجال 

سبر  ، وكذ جاء هذا امللخلىهذا الجيس ألادبيالشعزاء وألادباء  في  لُجمع شخاجه َو

سدىطم مكامىه  ومً زم الاسخفادة مىه ،وجىظُف ما ًمكً جىظُفه ،وكضاًاه  أغىاره َو

 .مىه في شتى مىاحي الحُاة 
 قى:أأهداف امللت

 :امللخلى جحلُم  جملت مً ألاهذاف هحاول مً خالل هذا  

 تالحضاٍرو  الثلافُت دهاابعأوكشف   الىوشَزس  تحسلُط الضىء  على مىطل_ 

 أهم ألاعالم واللضاًا  التي جميز  وجىضُح، ب  الشعبيدف  مخخلف أهماط ألا كش_ 

 ب في مىطلت الىوشَزس  .دبها هذا الىىع مً ألا 

وكزاءتها في باملىطلت والبحث في أشكاله ألادب الشعبي  اق هطىص_ محاولت اسدىط

 ظل امللارباث الجذًذة.

باملىطلت، سىاء في فترة الثىرة _ حسجُل كضاًا ألادب الشعبي املكخىبت واملزوٍت 

ت أو  ٍز  .ما بعذها الخحٍز
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 امللتقى:حماور 
ًت الشعبُت الشعز امللحىن، الحكا )في مىطلت الىوشَزس  ألادب الشعبيأشكال .1

 (...اللطظ، ألامثال، والخزافُت، 

 الشعبي في مىطلت  الىوشَزس ألادب  كضاًا.2

 في مىطلت الىوشَزس  ألادب الشعبي.أعالم  3

 .وفم امللارباث الجذًذةفي مىطلت الىوشَزس  ألادب الشعبي كزاءة .4

 . الحضىر اليسىي في ألادب الشعبي باملىطلت.5

ت 6 س.. حضىر الثىرة الجشائٍز  في ألادب الشعبي بمىطلت الىوشَز

 :رشوط املشاركة
في  ألاكادًمُت الشزوط العلمُت عاةاالطزح،  ومز ًخميز  البحث بالجذة في _  البذ أن 

 .كخابت ألاوراق البحثُت 

 _ أن ًكىن أضُال ولم ٌسبم وشزه أو املشاركت به في مكان آخز.

 ..في أحذ محاورهو امللخلى ىن البحث مخالئما مع أهذاف ًكًجب أن _ 

 كلمت 444ًخجاوس امللخظ   ال_ 

ذ عً  ضفحاث  وال 14جلل  عً  املذاخلت ال_   ضفحت 15جٍش

 _ ال جلبل املشاركاث الثىائُت.

 حاالثولا  امشى اله ىضعجو  simplifiedarabic 14كخب البحث في املتن بخط _ ً

 .وبشكل آلي 12 بحجم 

تمزفworld بيسخت   امللبىل  رى البح جزسل_    لت بملخظ باللغت  العزبُت ولاهجليًز

س ي لآلداب ، وعلُه ال _ سخيشز ألاعمال امللبىلت في مجلت اللسم الذولُت: الىوشَز

 ٌسمح بيشزها عبر أي وسائط أخزي.
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 أعضاء اللجنة العلمية

 حامعت الاهخماء هيئت الخحكيم حامعت الاهخماء هيئت الخحكيم

 حامعت جيارث .د .دبيح محمد تحامعت جيضمضيل أ.د  محمود رزاًليت

في فاطمت حامعت جيضمضيلت د. محمد ًووس ي  حامعت جيارث أ.د  عٍر

 حامعت بلعباش أ.د  فخيحت بلمبروك حامعت جيضمضيلت أ.د  رعيد مرس ي

 خميط ملياهت ج. أ.د  مهدان ليلى حامعت جيضمضيلت أ.د . بغير دردار

 حامعت بومرداش خيحتأ.د. عفيري ف حامعت جيضمضيلت د . خالد عطار

مت حامعت جيضمضيلت أ.د  محمد مصابيح  خميط ملياهت ج. .د.لعواش ٍر

 م.ج أفلو .د  رهدي محمد حامعت جيضمضيلت أ.د  غربي بكاي

حت  حامعت معضكر .د  سحىين علي حامعت جيضمضيلت أ.د الجياللي بً فٍر

 ت معضكرحامع .د  بوسحابت رحمت حامعت جيضمضيلت د بً علي خلف هللاأ.

 خميط ملياهت ج. .د  بردي صليحت حامعت جيضمضيلت د  خالد جواحيأ.

 حامعت الغلف .د بلعبدي هبيلت حامعت جيضمضيلت أ.د  محمد فاًد

 حامعت املضيلت د. حلول دقي حامعت جيضمضيلت أ.د مضعودة مرصلي

 حامعت معضكر أ.د محمد بوزٍدي حامعت جيضمضيلت أ.د بوعرعارة محمد

 حامعت جيضمضيلت د . لخضر هدروق حامعت جيضمضيلت د . فواجيح عبد الرحيم
 حامعت جيضمضيلت كردان امليلودد .  حامعت جيضمضيلت د . العربي بومسحت

ف حامعت جيضمضيلت د . عابد لسرق  حامعت جيضمضيلت أ.د. صعاد عٍر
ت ٌعلوبي حامعت جيضمضيلت د . املرصلي بولعغار  ضمضيلتحامعت جي د . كادٍو
 حامعت جيضمضيلت أ.د . زاحيت لسرق حامعت جيضمضيلت د . محمد فخح هللا
 حامعت جيضمضيلت د . خالد بلمصابيح حامعت جيضمضيلت د. محمود فخوح
 حامعت جيضمضيلت د . هىد بلميهوب حامعت جيضمضيلت أ.د بخخت بوركبت
ط  ضمضيلتحامعت جي د .فاطمت بً حىيفيت حامعت جيضمضيلت د . هورة عٍر

 حامعت جيضمضيلت د. حاج لوهيط بلخياطي حامعت جيضمضيلت د . حورٍت عيس ى
 حامعت جيضمضيلت د .كباش عبد اللادر حامعت جيضمضيلت أ.د . حفيظت طعام
 حامعت جيضمضيلت د . دعىون آصيت حامعت جيضمضيلت د . بغير بً صعيد

 جيضمضيلت حامعت د. صعيداوي لخضر حامعت جيضمضيلت أ . خيرة معسوز

ط حامعت جيضمضيلت هجاة وصواشد.   حامعت جيضمضيلت د. حميلت عٍر
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 حامعت الغلف د. حراث محمد خميط ملياهتج.  أ.لخضاري دليلت

 حامعت الغلف د. رضوان عيهان خميط ملياهت ج. أ.بركاد أحمد

 حامعت جيارث د. العيمػ محمد خميط ملياهت ج. د. هلي أحمد

 حامعت جبضت د. عمر صمرة 3صطيف حامعت  د. فخيحت دًب

 حامعت علف د. كمال الدًً عطاء هللا حامعت الجسائر د. بوصافي خالد

 حامعت الغلف د. محمد حراث خميط ملياهت ج. د.بوطيبان آصيت

 حامعت البليدة د. جلابجي صالح حامعت البليدة د. عيس ى بكوظ

 امعت وهرانح أد. صعاد بضىاس ي الىعامت م.ج الصالح بوضياف د. م

 أعضاء اللجىت الخىظيميت:

 د. بىلعشار مزسليرئيط اللجىت الخىظيميت: 

 دهلي أحمذد.  - د. جمال الذًً عبذ الهادي  - اويد. رشُذ ملُ 

 د. كحلي رابح  - م رابحد. هاش 

 :املىاعُذ 

 2422جاهفي 12آخز أجل إلرسال  اسخمارة امللخطاث ًىم  :

خ الزد على امللخطاث املل  2422جاهفي  15بىلت هى :ابخذاء مً جاٍر

 2422فُفزي  14أخز أجل إلرسال املذاخالث هى:

خ الزد على املشاركاث امللبىلت هى :   2422فُفزي  15جاٍر

 2422فُفزي  23اوعلاد امللخلى ًىم: 

ذ الالكترووي ا  adabchaabi38@gmail.com: ملزسالث  البًر
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ت  الدًملراطيت  الغعبيت  الجمهورٍت الجسائٍر

 وزارة الخعليم العالي والبحث العلمي

 كليت آلاداب واللغاث

 كضم اللغت  العربيت وأدابها

 :امللتقى اموطيناس امترة املشاركة يف 
 ـحبث يف الأشاكل  وامقضااي -الأدب امشعيب  يف منطقة امونرشٌس 

 3232فيفري  34ًوم: 

 ..............................................................................الامس وانلقب:

 املؤهل امعلمي:......................................... امرتبة:.............................

 امتخصص:...................................................................................

 ..................املكية:...............................امقسم:...............................

 اجلامعة:.......................................................................................

د الإمكرتوين:...........................................................................  امرًب

 .....................................................................................امهاتف:..

 حمور املداخةل: ..............................................................................

 ................عنوان املداخةل:.............................................................

 امللخص:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 
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