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 الى السيدات و السادة مدراء الجامعات

 الى السيدات و السادة مدراء المراكز الجامعية

 الى السيدات و السادة مدراء المعاهد العليا الوطنية 

 الجزائــــــــر

   
 : ملتقى وطني الموضوع

 

 السيدات / السادة،  

في إطار البرنامج السنوي لجمعيتنا و بمساهمة وزارة الثقافة و الفنون ، برمج ملتقى وطني    

ولد عبد الرحمان  الموسوم بـ " الممثل و الشخصية في مسرح كاكي "  9199فبراير في شهر 

م بشكل مباشر في تطوير المسرح الجزائري و هذا بعدة أعمال عبدالقادر المدعو "كاكي" ساه

 أساتذة من مختلف جامعات الوطن. على الملتقى يشرف مسرحية خالدة،

يشرفني أن أتقدم لكم بهذا الطلب إلعالم االساتذة و طلبة الدكتوراه بالمشاركة  بمداخلة وفق 

 محاور الملتقى.

في ي مثل هذه الملتقيات لما يحمله من معرفة تزيد فالجامعي نعلم جيدا مدى مساهمة االستاذ 

  تنوير المجتمع.

 في انتظار ذلك لكم منا كل االحترام و التقدير.                          

 

 

 يرفق هذا الطلب ببطاقة فنية للمتقى مالحظة:

 

 

 الرئيس                                                                                

 محّمد بودان        
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 وزارة الثقافة والفنون 
مستغانم -الجمعية الثقافية "كارتينا" للمسرح 

ي ــالوطن ىــملتقال

الممثل والشخصية في مسرح كاكي

    فبراير 2022 بمستغانم 



 ة: ـــــــــــديباج
 ادا وممارسني.ا ونق  اب  ت  العالقة بني املمثل والشخصية باهتمام كبري من قبل املسرحيني: ك   حظيت

ثل هبدف الوصول إىل أفضل مامل عملهذه العالقة منحى آخر مغايرا مت فيه تشريح البنية األدائية ل تأخذو 
 .وكيفية أدائها طريقة لتقدمي الشخصية

يف إطار اجلهود الرامية إىل حتقيق  كاكي  اناليت خاضها ولد عبد الرمحالثرية التجربة املسرحية تندرج 
إبداعه يف صياغة بعض الشخصيات الرتاثية على غرار  ولعل .فرجة مسرحية يتبوأ فيها املمثل موقعا مركزيا

وذلك  .إعداد املمثلبني منهجني خمتلفني يف  املتكامل   والتوليف   املنسجم   أهلمه املزج   اويوالر   ،احواملد   ،الالقو  
واالستفادة منه يف بلورة ممارسة مسرحية حملية  ،وواعية للمنجز التنظريي املسرحي املعاصر ،ضمن قراءة مواكبة

 رائدة.
إمنا يستضيف قامة من قامات ، كاكيسرح  يف م "املمثل والشخصية"ه ملوضوعة هذا امللتقى باختيار 

 القائمة بنيالعالقة حمبيه وتالمذته من أساتذة وباحثني وكذا املهتمني لدراسة بداع املسرحي من خالل إلا
 : ةتيشكالية اآل اإلريان  ث  ي   متغرييناملمثل والشخصية باعتبارمها 

إىل أي مدى و كيف نتعامل مع املمثل والشخصية يف مسرح كاكي يف اجلانبني اإلبداعي واجلمايل؟ 
ومنهجني خمتلفني يف إعداد املمثل؟ وهل ميكن هلذه التجربة أن  ،ق التكامل بني رؤيتنييكاكي يف حتق   ق  ف  و  

 التكويين األكادميي؟  ىتؤسس ملدرسة مسرحية على املستو 
 

 هذه األسئلة، متخ ضت احملاور التالية:  لىعوسعي ا لإلجابة 
  ليات علمية.آالتكوين وفق  عبد الرمحان كاكي يف إرساء وميكانيزمات اهتمام ولد – 1
 عند كاكي.، وأبعادها آفاق الشخصية املسرحية– 2
 التكوين.املمثل بني اهلواية، و  – 3
 .مهيتها يف نصوص كاكيتركيب الشخصية وأ – 4
 
 
 
 
 
 
 



 : المشاركة شروط
 أن تكون املداخلة يف أحد احملاور املذكورة أعاله  ▪
أن تتوفر يف املداخلة مواصفات البحث العلمي ومعايريه املتعارف عليها يف البحوث األكادميية  ▪
 أن يكون البحث أصيال  مل يسبق نشره، ومل ي قد م يف ملتقيات أو فعاليات سابقة. ▪
( مبا يف ذلك اهلوامش A4)حجم  صفحات 06 وال تقّل عن ةصفح 15تزيد املداخلة عن أن ال  ▪

 واملراجع واملالحق )تكون اهلوامش يف آخر البحث(.  

 امش الصفحة: هو أما مقاسات و ، 12واهلوامش بنط  ،14بنط املداخلة كتب ت -
. 2.0، يسار الصفحة 2.0، ميني الصفحة 2.0الصفحة  ، أسفل1.5أعلى الصفحة 

 البحوث للتقييم من قبل اللجنة العلمية. ختضع -
 . عنوان املداخلةو  مع استمارة املشاركةيرسل الباحث سريته الذاتية -

: مواعيد هامة

•

•

•

ا
آخر أجل إلرسال املداخالت : 11ديسمرب 2021
 الرد على املداخالت املقبولة: 20 ديسمرب 2021

موعد امللتقى:14   و 16 فرباير 2022

•

املداخالت املقبولة مؤهلة للطباعة   

  colloquekaki2021@gmail.com:ترسل املداخالت على الربيد اإللكرتوين التايل
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مــــــــمستغان –رح ــــــا" للمســـــــة "كارتينـــــــة الثقافيـــــــــالجمعي

 استمارة المشاركة في الملتقى الوطني

"الممثل و الشخصية في مسرح كاكي"

من 14 الى 16 فبرایر 2022م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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