الجمـهورية الجـزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
وزارة التعـليم العالي والبـحث العلـمي
جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف –
مخبر تعليمية اللغات وتحليل الخطاب

---------------------------------------ينظّم مخبر " تعليمية اللغات وتحليل الخطاب " بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ملتقى مغاربيا رقميا

السردي المغاربي بين خصوصية الكتابة وآفاق التجريب" .
موضوعه " النّص ّ
ديباجة الملتقى :
الساحة األدبية املغاربية تطورا ملحوظا يف بنائها على مستوى املضمون والشكل  ،وال سيما النصوص
شهدت ّ

السردي ،
السردية ّ
الّت رافقت املسار التارخيي للدول املغاربة  ،حيث اتّسمت خبصوصية سردية يف إنتاجها األديب و ّ
ّ

قمة التجريب.
وهذا لوجود قواسم مشرتكة بينها  ،م ّكنتها من أن ت ّ
تخذ قالبا فنيّا مجاليا يف ّ

الّت ش ّكلت أرضية خصبة
توحد دول املغرب العريب  ،و ّ
ظل الظروف السياسية واالجتماعية والثقافية ّ
الّت ّ
يف ّ
لقيام سردية عربية تعود جذورها إىل الرتاث الثقايف العريب األصيل ككتب السرية والرحالت واملقامات واحلكايات
خاصة بعد
اخلرافية  ،نرى أ ّن النصوص السردية العربية عامة واملغاربية على اخلصوص مت ّكنت من بلوغ العاملية ّ .
االهتمام اجلاد و البنّاء من قبل كبار النقاد العرب أمثال " سعيد يقطني"  " ،حممد األمني موالي ابراهيم " " ،

أسسوا للحديث عن " سرديات مابعد الكالسيكية "  ،باإلضافة إىل بروز
عبد اهلل ابراهيم "  ...وغريهم ،حيث ّ

يتسم باجلّدة واألصالة يف نفس
تتسم باجل ّدة  ،ونرى أ ّّنا تسعى لرتسيخ فن سردي عريب ّ
ّاّتاهات روائية معاصرة ّ

الوقت .

للسرديات العربية
من رحم هذا احلقل املعريف ال ّذي ّ
يتحد فيه مستوى النّقد مع مستوى االبداع بغية التأسيس ّ

ظل التطورات السريعة تتمثل يف
يولد هذا امللتقى املغاريب  .لكن االشكالية الّت تش ّكل هاجس هذا امللتقى يف ّ

السرد العريب
السردية املغاربية على طرائق السرد العاملي  ،م ّكنها من احملافظة على خصوصية ّ
هل انفتاح النصوص ّ
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السرد العاملي وتنويعه؟ هل أصبح من املمكن
السردية املغاربية يف إثراء ّ
وهويته األصيلة؟و هل سامهت النصوص ّ
جدا احلديث عن السرديات العربية مبفهوم تنظريي ؟

أهداف الملتقى:
يروم هذا امللتقى إىل حتقيق أهداف تتمثّل يف :
السردي املغاريب .
_ الكشف عن خصوصية النص ّ
السردية املغاربية.
_ مستويات التجريب يف النصوص ّ
_ الدعوة إىل ضرورة تأسيس نظرية سردية عربية.
السردي املغاريب.
_ آفاق النص ّ
محاور الملتقى :
_ المحور األول :النصوص السردية املغاربية يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة:
آليات التحليل املنهجي لنصوص سردية مغاربية ( اختيار منوذج مع التطبيق)السردي املغاريب:
_المحور الثاني  :مظاهر التجريب يف النص ّ
السرد وتداخل اخلطابات .
تشظّي ّ مستويات التجديد يف البناء والتيمات .السرد ( املرأة  ،الثورة  ،التاريخ ).... ،
 الصورة الفنية ملوضوع ّالسردي املغاريب.
صورة اآلخر يف النّص ّالسردي املغاريب يف ضوء التأصيل لنظرية سردية عربية:
_ المحور الثالث  :النّص ّ
السرد يف النصوص املغاربية.
_أساليب ّ
السردية يف النصوص املغاربية.
_ أشكال الكتابة ّ
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السينما .
 المحور الرابع  :الرواية املغاربية و ّشروط المشاركة :
_ أن تكون املداخلة بلغة أكادميية تلتزم الشروط اآلتية :
_االلتزام اجلاد بأحد حماور امللتقى .
_ لغات امللتقى  :العربية  /الفرنسية  /االجنليزية
_ تقبل املداخالت الثنائية  ،على أن يتك ّفل مؤلف واحد بإلقائها.
_ تكتب الورقة البحثية طبقا لألصول العلمية املتعارف عليها أكادمييا ،على أن ال يتعدى عددصفحاهتا – 20
يقل عن  15صفحة  ،حجم اخلط  14خبط  ،وللغة الفرنسية حجم اخلط  12مكتوبة خبط
صفحة وال ّ
 Times New Romanالعربية ،وخبط Traditional Arabic

مع تقدمي ملخص بلغة خمالفة للغة الورقة البحثية .
كل صفحة.
_ تُوثق املعلومات على مستوى ّ
_ال تقبل البحوث الّت سبق املشاركة هبا يف ملتقيات أو ندوات أو أيام دراسية أو قبلت للنشر يف جمالت علمية.
ودقة التوثيق العلمي.
يتحمل الباحث وحده املسؤولية كاملة عن حمتوى حبثه ،وصحة املعلومات الواردة فيه ّ
_ ّ
الّت يتّم
_ ختضع مجيع امللخصات و املداخالت للتحكيم العلمي  ،و ال ّ
يرد على امللخصات أو املداخالت ّ

رفضها.

الفئات المعنية بالمشاركة :
ممن تتوفر فيهم الشروط األكاديمية.
األساتذة والطلبة ّ
مواعيد مهمة :
_ آخر أجل لتقديم ملخص الورقة البحثية كاملة 15 :ديسمبر 2020
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الرد على الملخصات المقبولة 20ديسمبر 2020
آخر أجل إلرسال المداخالت كاملة 20 :جانفي 2021
آخر أجل للرد على المداخالت المقبولة 25:جانفي 2021
تاريخ انعقاد الملتقى  25 /24 :فيفري 2021
ترسل الملخصات والمداخالت عبر البريد اإللكتروني التالي:
Conference.magharibi02@gmail.com
الجهة المنظمة  :مخبر تعليمية اللغات وتحليل الخطاب-.كلية اآلداب والفنون -جامعة الشلف
رئيسة الملتقى  :د /عشاب آمنة
منسق الملتقى  :أ/د راضية بن عريبة
رئيس اللجنة العلمية  :د /زغودة اسماعيل
أعضاء اللجنة العلمية :
أ/د صالح بلعيد-------------رئيس المجلس األعلى للغة العربية – الجزائر
أ/د أحمد بن عجمية  ---------جامعة الشلف  -الجزائر
أ/د علي مالحي  -----------جامعة الجزائر  – 2الجزائر
أ/د عبد القادر عميش  ------المركز الجامعي غيليزان – الجزائر
د /هارون مجيد  ---------عميد كلية اآلداب والفنون – جامعة الشلف -الجزائر
أ /د راضية بن عريبة --------جامعة الشلف – الجزائر
أ/د قدور لخضر قطاوي  ------جامعة الشلف –الجزائر
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أ/د فاطمة عبد الرحمن  ------جامعة الشلف -الجزائر
د /محمد حاج هنّي  ---------جامعة الشلف – الجزائر
د /محمد رزيق  -----------جامعة الشلف – الجزائر
د /نسيبة مساعدية  ----------جامعة خنشلة –الجزائر
د /سعاد ترشاق  -----------جامعة سطيف  – 2الجزائر
أ/د عبد الجليل مرتاض  ------جامعة تلمسان -الجزائر
أ/د عبد النّاصر بوعلي ---------جامعة تلمسان – الجزائر
أ/د أحمد عزوز  ------------جامعة وهران -الجزائر
د /نورد الخزري  -----------جامعة صفاقس – تونس
د /أحمد النّاوي بدري  --- ------تونس
د /محمد مساعدي  ------------المغرب
د/ابراهيم العمري  -------------المغرب
أ/د محمد األمين موالي ابراهيم  ----موريطانيا
د /أحمد ولد أمبيريك  --------موريطانيا
رئيس اللجنة التنظيمية  :د /عبد اهلل توام
 :أعضاء اللجنة التنظيمية
أ /صالح زيدور
د /كمال ال ّدين عطاء اهلل
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معمر عفاس
دّ /
د /سيد أحمد عبد اهلل
د /الزهرة بوضروة
الدكتور  :صبايحية سفيان  -----------طبيب الجامعة
طلبة الدكتوراه :
سنوسي جمال
غربي عبد الرحمن
صامت بوحايك أمينة
متلف سوعاد
حدوش بختة
قدور جبار شهيرة
كروش حيزية
طيب عمارة فوزية
إلزعر حبيبة
ع ّداد ربيحة
أحمد حيرش ( إداري)
ختو قيالن ( إدارية )
اللجنة التقنية :
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نمــار  -------رئيسا
المهندس  :عبد اهلل ّ
طهار عبّاس  ----عضوا
المهندس  :عبد اللطيف ّ
المهندس  :يونس منصور بوختاش  ------عضوا
د /كمال ال ّدين عطاء اهلل  -------عضوا
خلية اإلعالم :
د /كمال ال ّدين عطاء اهلل  ،رقم الهاتف 0670076945:
أ  /صالح زيدور ،رقم الهاتف 0666555246 :
أو عبر البريد اإللكتروني التالي :
radiabenariba@yahoo.fr
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