
 

   :اللجنة العلمية
  الضاوية بريك/ د: اللجنة العلمية ةرئيس

  : األعضاء
 شايب سعاد / د.أ -1
 خلضر لغزال. د 2
 أمحد بن عمار. د 3
 حممد كنتاوي. د 4
 عبداهللا كروم. د 5
 عبد احلق خليفي. د 6
 مسعود كاليل. د 7
 بلكحل عبد القادر. د 8
 د عبد القادر راحبي.أ 9

 د أمحد جعفري.أ 10
 د حممد االمني خالدي.أ 11
 د عبد القادر قصاصي.أ 12
 د إدريس بن خويا.أ 13
 فايزة حلياين. د 14
 د سعيد بوطاجني.أ 15
 د فؤاد مامي.أ 16
 سيدامحد خالدي. د 17
 يوسفي شكيب خليل. أ 18
  مدين راحبي. أ 19
   كمال جميدي.د. 20
  ميينةمازار .دة  21
 قوراري سليمان.د.أ 22
 د خضري املغيلي.أ 23
 د مبارك باليل.أ 24
 فاطمة قامسي. د. 25
 كرمية صمباوي. د 26

  
  

 :التنظيميةاللجنة 
  لغزال خلضر. د :رئيس اللجنة التنظيمية 

   :األعضاء
             مسعود كاليل. د - 1
             أمحد بن عمار. د 2
 عبد اهللا كروم             .د 3
  كنتاوي حممد.د 4
 مازر ميينة. دة 5
  بلكحل عبد القادر. د 6
 يوسفي شكيب خليل.أ   7
   راحبي مدين. أ 8
 كرتيو أميمة. أ 9

  بوحنة زينب. دة 10
  :طلبة الدكتوراه

 ابليلة أمحد -8
 موريدة عبد السالم -9

 حممد يعيشي -10
 نسرين عطية -11
 سامي عزيزي -12
 حممد عبد الكرمي حاجي -13
  رقاين الزهراء -14

  
  التواصللالستفسار و
  التايل الربيد اإللكتروينيتم التواصل عن طريق 

ledcna@univ-adrar.dz 

  

خمرب فضاء الصحراء يف مدونة 
  السرد اجلزائري

  بالتنسيق مع
  . كلية اآلداب واللغات

  جامعة أدرار
 ينظم

 

   األوللوطينامللتقى ا
حضور الفضاء الصحراوي يف الرواية 

 اجلزائرية
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  مدير اجلامعة  : نور الدين أدجرفور/ د .أ

  :رئيس امللتقى
  مدير املخرب: الصديق حاج أمحد / د.أ

  05/12/2019-04يومي 
  بقاعة احملاضرات الكربى

  أدرار. جامعة أمحد دراية
 

 
 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  أدرار - جامعة أمحد دراية 



   :ديباجة
الفضاء الصحراوي يف الروايـة اجلزائريـة اليـوم     تيمةتربز  

بشكل جلي، المتداده الالـائي، والغتنائـه بالـدالالت    
األسطورية والعجائبية، أغرى هذا الفضاء الروائي التـائق إىل  
عوامل التجريب، الباحث عن شفرات ترميز مبتكرة لتصـوير  

السـائح  وجد الروائي، سواء كـان  . عالقة اإلنسان بالعامل
 ازاخر ا عجائبياابن الصحراء املقيم، يف الصحراء عامل معابر أال

على دالالت الرهبة واخلراب واخلوف، فكان  امنفتح ،بالرموز
  .منبعا خصبا لتشكيل ختييل سردي مغاير

وقد اغتىن هذا التوجه السردي بأبعاد أنثربولوجيـة ثريـة،     
اإلنسان الصحراوي ونبشـه يف   بإثارته وتنقيبه يف سلوكات

أضحى األمر ظـاهرة   ذاو . عاداته وتقاليده وأمناط معيشته
انطالقا مـن هـذه    .أدبية يف حاجة إىل الدراسة والبحث

املعطيات يأيت هذا امللتقى الوطين؛ ليثري النقاش حـول  
كيف جتلى : هذه الظاهرة، ويطرح اإلشكاالت التالية

الصحراوي يف الرواية اجلزائرية؟ ما هي  حضور الفضاء
متظهراته الرؤيوية وتشكيالته الفنية؟ هل ترقى الظاهرة 

الصـمت  إىل درجة حتديد أجناسية الكتابة النصـية؟  
املريب، والفراغ املوحش، واإلنسان الوهلان باحلكي، 
بنستالوجيا حضارة املاء، وحضارة الطني، وحضـارة  

  .احلجارة، وحضارة النخل

   :ىـاور امللتقـحم
 املفهوم والداللة: الصحراء  -1
 أنطولوجيا سرود الفضاء الصحراوي -2
 شعرية الفضاء الصحراوي يف الرواية اجلزائرية -3
 البعد الفلسفي للفضاء الصحراوي يف الرواية اجلزائرية -4
البعد األسطوري والعجائيب للفضاء الصحراوي يف  -5

 الرواية اجلزائرية
الرواية اجلزائرية املكتوبة باللغة فضاء الصحراء يف  -6

  الفرنسية
  :شروط املشاركة يف امللتقى

 .أن يكون البحث يف أحد حماور امللتقى .1
أن يتصف البحث باجلدية ويكون تناوله للموضوع  .2

متسماً باألصالة العلمية يف ظل منهجية حمكمة وتوثيق 
 .متكامل للمراجع 

يكون البحث قد سبق نشره أو قدم يف ملتقيات  أال. 3
 .سابقة أو مأخوذا من أطروحة أو حبث علمي

وال ) A4( صفحة 20أال تزيد عدد صفحات البحث عن .4
 .صفحة مبا يف ذلك املالحق واملراجع 15تقل عن 

 ).متعدد/ سم 1(تباعد األسطر .5
 اجنليزية(أن يشتمل البحث على ملخص بالعربية ولغة أخرى .6

  . ، وكلمات مفتاحية)أو فرنسية
 إدراج املالحق واملراجع والفهارس يف آخر البحث .7

  
 
 

 .صفحة املنتأسفل توضع التعليقات واهلوامش يف .8
 TRADITIONAL(يكون نوع اخلط يتعني أن .9

ARABIC(  ملنت البحث، وتكون اهلوامش  16مبقيـاس
 .سم من كل جانب2وحدود  الصفحة  10مبقياس 

  مواعيد مهمة
يرسل ملخص للبحث مع سرية ذاتية خمتصرة  .1

للباحث على أال يزيد امللخص عن صفحة، ويف موعد 
وخيضع امللخص للتحكيم  .01/10/2019أقصاه 
 .العلمي
ترد اللجنة العلمية على امللخصات املقبولة يف أجل  .2

 .15/10/2019أقصاه 
يرسل البحث بصورته النهائية يف أجل أقصاه  .3

15/11/2019. 
خيضع البحث للتحكيم العلمي من قبل اللجنة  .4

العلمية، ويتم إخبار الباحثني بنتيجة التحكيم مع توجيه 
علماً بأن ، 25/11/2019الدعوة يف موعد أقصاه 

جلنة امللتقى غري ملتزمة بقبول كل ما يصلها من حبوث، 
 .كما ال تلتزم اللجنة بإعادة البحوث غري املقبولة

    :وزمان انعقاد امللتقى مكان
ينعقد امللتقى حبول اهللا تعاىل يف رحاب جامعة أمحد  

  أدرار  -دراية
  .05/12/2019- 04 :يومي

  
 

 


